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Метою вивчення навчальної дисципліни є: надати здобувачам вищої освіти 

фундаментальної і логічно-послідовної системи знань практичної спрямованості на засадах 

доказової медицини.з визначення та оцінки стану здоров'я пацієнта, шляхом моніторингу та 

аналізу, дослідництва та критичного клінічного мислення у процесі застосування знань 

теоретичної, практичної та доказової медицини для ефективної фахової діяльності при 

патології, організації ефективної роботи в системі закладів охорони здоров'я та у домашніх 

умовах щодо профілактики, диспансеризації та реабілітації пацієнтів з патологією внутрішніх 

органів, формування уявлень про поняття здоров’я, формування навичок здорового способу 

життя.  
Міжпредметні зв'язки: дисципліна «Методологія доказової медицини» в 

структурно-логічній схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з наступних 

дисциплін: іноземна мова, українська мова (за проф.. спрямуванням), філософія, біоетика та 

біобезпека з основами охорони праці та допомагає студентам у засвоєнні методологічних 

основ організації та проведення наукових досліджень, нормативної бази охорони здоров’я. 
Вивчення дисципліни формує засади подальшого вивчення студентом дисциплін загально-
професійного циклу та практичної підготовки на базі доказової медицини –загальна 

практика (сімейна медицина), соціальна медицина, громадське здоров’я, що передбачає 

інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» та формування умінь застосовувати 

отримані знання в процесі подальшого навчання  та у професійній діяльності. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей, 

як: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов 

і вимог;  здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим; знання та розуміння предметної області та професійної діяльності; навички 

використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів); здатність до ведення медичної документації; здатність до проведення 

епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, 

соціальної, економічної та медичної інформації; здатність до оцінювання впливу 

навколишнього середовища, соціально-економічних та біологічних детермінант на стан 

здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції; здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, 

підрозділу, закладу охорони здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної 

допомоги і підвищення ефективності використання медичних ресурсів 
Програмні результати навчання: використовувати державну мову та знання 

іноземної мови для пошуку інформаційних медичних джерел, моніторингу сучасних тенденції 

розвитку галузі, їх аналізу та прийняття обґрунтованих рішень,  нести відповідальність за 

своєчасне набуття сучасних знань; застосовувати інформаційні і комунікаційні технології у 

професійній діяльності, використовувати їх для оновлення та інтеграції знань, а також для 

професійного саморозвитку; формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності на 

підставі результату аналізу певних суспільних та особистих потреб;  усвідомлювати та 

керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та обов’язками; визначати 

характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання (за списком 2), в умовах 

закладу охорони здоров’я, вдома у хворого та на етапах медичної евакуації у т.ч. у польових 

умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її 

органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами; 
проводити епідеміологічні та медико-статистичні дослідження здоров’я населення, виявляючи 

групи, території, час та фактори ризику, з урахуванням соціально-економічних та біологічних 



детермінант, використовуючи статистичні та лабораторні методи; здійснювати аналіз 

захворюваності населення, обробку державної, соціальної, економічної та медичної 

інформації з використанням стандартних процедур 
Очікувані результати навчання:  
знати: свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного 

демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні; основи законодавства України про охорону здоров’я; нормативно-правові акти, 

документи МОЗ та МОН України; методи спілкування та міжособистісної взаємодії, роботи в 

команді;  холістичну модель здоров'я та ознаки здоров'я на засадах доказової 

медицини,показники якості життя; роль медичного персоналу в системі охорони здоров'я: 

взаємозалежна, координована робота з медперсоналом; незалежна - самостійність дій у рамках 

лікувального процесу, лідерства та менеджменту; сучасні інноваційні технології та методи 

пошуку, джерела доказової медичної  інформації; сучасні тенденції розвитку доказової 

медицини; ключові поняття клінічної епідеміології як методологічної  бази доказової 

медицини; системні огляди, мета- аналіз клінічних досліджень; характеристику клінічних 

досліджень,  рандомізовані,  кагортні та поперечні дослідження; застосування принципів 

доказової медицини при проведення стандартизації медичної допомоги; основні 

профілактичні заходи, диспансеризації та реабілітації при захворюваннях внутрішніх органів, 

при патології пацієнтів різного віку, у тому числі похилого та з обмеженими можливостями; 

сучасні скрінінгові програми, основні відмінності між діагностикою та скринінгом, переваги 

та недоліки скринінгу; використовувати сучасні інформаційні технології, бази   інші 

інформаційні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій, професійній та 

навчальній діяльності. 
вміти: запам'ятовувати або відтворювати факти, терміни, методи і процедури, основні 

поняття, правила на принципах доказовой медицини; застосовувати Стандарт вищої освіти, 

ідеї та концепції для розв'язання конкретних завдань в галузі знань «Охорона здоров'я» та 

повсякденній професійній діяльності на засадах доказової медицини; оцінювати та 

аналізувати стан  індивідуального та громадського здоров'я; концепцію факторів ризику; 

оволодіти основними видами принципами та рівнями профілактики найбільш поширених 

неінфекційних захворювань; планувати та здійснювати аргументовані дослідження із 

проблематики діагностики та моніторингу стану здоров'я пацієнта з позиції доказової 

медицини; застосовувати новітні ефективні методики дослідження у внутрішній медицині та 

професійній діяльності; проводити оцінку доказів , отриманих з різних джерел; модифікувати 

організаційні та координувати професійні дії на основі майстерності з використанням методів, 

матеріалів, інструкцій та інструментів шляхом поєднання двох або більше навичок для 

виконання типових та нетипових втручань та завдань; аналізувати, робити висновки, 

прогнозувати перебіг хвороби на підставі клінічних та параклінічних методів досліджень та 

стандартизованих протоколів під час вимірювання результатів; оволодіти принципами 

ефективного спілкування з пацієнтом для оптимізації зміни способу життя, надати 

рекомендації щодо формування звичок ЗСЖ та корекції шкідливих звичок; планувати та 

здійснювати прикладні дослідження у сфері громадського здоров'я. 
Зміст навчальної дисципліни: 

Доказова медицина як наука. Основні поняття та методологічні засади. Основні 

директивні документи, що визначають діяльність органів і закладів охорони здоров’я на 

базі доказової медицини: історія розвитку та впровадження доказового підходу в медицині. 

Основні положення  та поняття доказової медицини. Головні принципи доказової медицини. 

Напрямки медичної науки, що сформувалися в процесі розвитку технологій доказової 

медицини. Практична значимість та нормативна база доказової медицини на державному, 

регіональному рівнях. Досягнення доказової медицини в Україні та світі. 
Клінічна епідеміологія. Епідеміологічні дослідження, види, доказова цінність: 

клінічна епідеміологія в структурі медичних наук,визначення, основні поняття. 

Методологічна основа доказової медицини. Етичні стандарти та міркування . проблеми  в 

дослідницькій практиці. Види клінічних досліджень, рандомізація..Застосування клінічних 

досліджень різного дизайну для отримання відповіді на клінічне питання. Види клінічно-



важливих та «сурогатних» ісходів, недоліки їх. 
Медична інформація, її джерела. Методологія пошуку якісної інформації, основні 

ресурси, аналіз медичних публікацій: формулювання та основні види клінічних питань . що 

виникають при проведенні пошуку доказової медичної інформації. Складові, вимоги  та 

переваги структурованого клінічного питання. Зміст РІСО, компоненти. Переваги та недоліки 

різних джерел інформації. Методи оцінки їх достовірності. Діяльність Кохранівського 

співробітництва.. Систематичні огляди, представлення результатів  мета-аналізу. 
Методологія критичного оцінювання. Економічний маркетинг в доказовій 

медицині. Медична реклама: критерії відбору медичних та наукових статей, які присвячені 

відповіді на клінічне питання. Їх оцінювання та аналіз..  Мета –пошукові служби доказової 

медицини.. Розрахунок витрат та користі медичних витрат. Ознаки некоректної реклами. 
Методологія діагностики та діагностичний підхід чи доказова діагностика: 

клінічні дослідження. Класифікація експерементальних клінічних досліджень.Стадії розробки 

та випробувань імунобіологічних препаратів. Рандомізовані дослідження. Діагностичні тести: 

різновиди, аналітичні параметри, точність, чутливість, специфічність,.. прогностична цінність.  

«Золотий стандарт» та інформативність  клінічного  тесту. Дослідження «випадок-контроль». 
Оцінка різних методів лікуваня з позиції доказової медицини. Протоколи 

лікування: застосування принципів доказової медицини при проведенні стандартизації 

медичної допомоги. Протоколи діагностики та лікування. Клінічні рекомендації. Вибір 

лікування. Сурагатні кінцеві точки. Аналіз на основі наміру лікувати та аналіз 

ефективності.Основні приципи належної клінічної практики. 
Сучасні аспекти доказової профілактичної медицини: використання знань з 

доказової медицини  в діяльності фахівця громадського здоровя. Стратегії тотальної 

соціальної профілактики захворювань та інших порушень здоровя. Технології та програми 

профілактики в охороні здоровя , доказове обґрунтування користі та шкоди. Показники 

здоровя населення , «тягар хвороб» в Україні. Методологія проведення профілактичного 

консультування. 
Аналіз  доказового скринінгу: основи політики скринінгу в країні та світі. Класи 

USPST  Наукові роботи присвячені якісним дослідженням. Анкетні дослідження в доказовій 

медицині.Рівні доказовості , степені рекомендації. Фактори ризику.Аналіз результатів 

скринінгових проблем. 
Обсг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 

у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 54 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 
 
 
 


