
Анотація 
 

з  дисципліни «СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА» 
3 курс, спеціальність 223 « Медсестринство» 

 
   Мета курсу — підготовка спеціалістів в питаннях фахового аналізу 

стану здоров'я населення, обізнаність з медико-соціальними чинниками 
формування популяційного здоров'я та закономірностями найважливіших 
захворювань у світі та Україні. 

   Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: 
українська мова за професійним спрямуванням; менеджмент та лідерство в 
медсестринстві; обстеження та оцінка стану здоров'я людини; економіка 
охорони здоров'я; маркетинг медичних послуг; основи охорони праці в галузі 
тощо. 

   Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми під час професійної діяльності в галузі медсестринства та в 
освітньому процесі, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.  

  Програмні результати навчання: 
знати: закономірності та складові основних демографічних показників, 

захворюваності та методи їх вивчення; організацію та зміст роботи медичних 
закладів; принципи обов'язкового та добровільного медичного страхування; 
принципи проведення наукового пошуку; основні вимоги до оформлення 
наукових робіт; організацію роботи ЗОЗ; основні принципи диспансеризації, 
реабілітації пацієнтів та профілактики 

уміти: визначати та здійснювати оцінку показників здоров'я, діяльності 
закладів охорони здоров'я із застосуванням відповідних статистичних методик; 
збирати і аналізувати інформацію з наукових вітчизняних та іноземних джерел; 
використовувати сучасні методи наукових досліджень; аналізувати, 
систематизувати та узагальнювати результати наукових досліджень; 
використовувати сучасні статистичні методи обробки результатів наукових 
досліджень; здійснювати оформлення наукових робіт відповідно до вимог; 
використовувати сучасні методи інформаційних та інноваційних технологій; 
доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і 
широкого загалу   

володіти навичками: використання  стандартів  та нормативних 
документів у професійній діяльності при організації роботи центрів ПМСД, 
амбулаторій, відділень загальної практики сімейної медицини та надання 
медичної допомоги в домашніх умовах; проведення  профілактичної  та 
протиепідемічної роботи на дільниці; пропаганди медичних та санітарно-
гігієнічних знань серед населення дільниці;  активної участі у проведенні 
диспансеризації та реабілітаційних заходів при найпоширеніших 
захворюваннях; ведення  передбачену МОЗ України медичну документацію. 

   Зміст навчальної дисципліни: 
СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ЯК НАУКА. Предмет, методи, значення 

соціальної медицини  для практики охорони здоров'я. Стратегії охорони 



здоров'я. Показники здоров'я населення: демографічні (народжуваність, 
смертність, середня очікувана тривалість життя); фізичного розвитку; 
захворюваності; інвалідності. Провідні групи чинників, які впливають на 
здоров'я населення: рівень і спосіб життя людей, стан навколишнього 
середовища, біологічні фактори, доступність і якість медичної допомоги. 
Медико-соціальні проблеми демографічних процесів. Особливості 
демографічних показників у різних регіонах світу, окремих країнах і в Україні. 
Демографія як наука. Методика вивчення та оцінка основних демографічних 
показників. Документи, які використовуються для вивчення природного руху 
населення. Природний приріст населення. Методика вивчення та оцінка 
показників природного руху населення. Аналіз демографічної ситуації. 
Методика вивчення та оцінка показників смертності немовлят. 

ТРАВМАТИЗМ ТА ОКРЕМІ ВИДИ ЗАХВОРЮВАНЬ. Методика 
вивчення та оцінка показників окремих видів захворюваності Тенденції та 
особливості окремих видів захворюваності та травматизму в різних регіонах 
світу, країнах. Провідні чинники, що впливають на поширеність захворювань. 
Динаміка основних показників. Вивчення захворюваності за даними звертань 
по медичну допомогу. Вивчення загальної захворюваності: одиниця 
спостереження, облікові документи, правила їх заповнення. Методика 
визначення показників первинної захворюваності та поширеності захворювань, 
їх оцінка. Методика вивчення та оцінка показників окремих видів 
захворюваності: інфекційної, госпіталізованої, на найважливіші соціально 
значущі захворювання, з тимчасовою втратою працездатності. Методика 
розрахунку та аналіз показників інвалідності. 

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ.Медичні показники 
здоров'я населення. Характеристика фізичного розвитку як показника здоров'я 
населення. Критерії та групи здоров'я. Інтегральні показники комплексної 
оцінки стану здоров'я населення, показники системи оцінки здоров'я населення 
ВООЗ. Методичні підходи до вивчення чинників, які визначають рівні здоров'я 
населення та його окремих контингентів. Класифікація факторів ризику, які 
впливають на здоров'я. Промоція здоров'я. Види, форми та методи санітарної 
просвіти. Значення формування здорового способу життя для збереження та 
зміцнення здоров'я населення. Профілактичний напрямок діяльності системи 
охорони здоров'я. 

   Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 90 годин, у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 54 
години самостійної та індивідуальної роботи. 

    Форма семестрового контролю:залік. 
 
 


