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Навчальний план та програма підготовки аспірантів з навчальної дисципліни за
вибором «Статистичний аналіз в медичних дослідженнях» є нормативним
документом, в якому визначено зміст навчання та встановлено вимоги щодо обсягу та
рівня професійних компетентностей особи, яка є здобувачем освітньо-наукового ступеня
доктора філософії у галузі охорони здоров'я за спеціальностями: 222 Медицина,
228 Педіатрія.
Мета. Вивчення нормативної навчальної дисципліни «Статистичний аналіз в
медичних дослідженнях» для здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії
у галузі охорони здоров'я проводиться з метою формування нових та поглиблення
існуючих у вказаних категорій слухачів загально-гуманітарних, медико-організаційних
компетенцій, а також отримання ними нових актуальних теоретичних знань,
вдосконалення практично-правових навичок і умінь, необхідних для професійної
наукової діяльності аспірантів, зокрема проведення статистичного аналізу в клінічних та
епідеміологічних дослідженнях, відповідно до постійно зростаючих вимог державних
освітніх стандартів, вимог системи якості підготовки медичних кадрів, а також виходячи
із актуальних загально-гуманітарних, медико-організаційних проблем здійснення
медичної діяльності.
Вказана мета є складовою формування у аспірантів інтегральної компетенції здатності розв'язувати комплексні проблеми в галузі професійної медичної діяльності,
проводити оригінальне наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну
діяльність в галузі охороні здоров'я на основі глибокого переосмислення наявних та
створення нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або професійної
практики.
Програма охоплює обсяг як теоретичних, так і практично-прикладних
загально-гуманітарних, медико-організаційних компетентностей (знань, вмінь і навичок),
необхідних здобувачам освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони
здоров’я для належного вирішення окремих питань організації та проведення
статистичного аналізу в медичних дослідженнях, а також підвищення їх загального рівня
медико-наукової культури.
Програма побудована за системою блоків з врахуванням міждисциплінарного
підходу. Основними блоками є 3 змістові розділи програми з навчальної дисципліни. Для
полегшення орієнтації у програмі та впорядкування інформації, що міститься в ній,
відповідні змістові елементи закодовано.
Навчальний план циклу визначає тривалість навчання, розподіл годин, відведених
на вивчення розділів навчальної програми.
Для виконання даної програми навчальним планом передбачено традиційні види
занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. Теоретична підготовка
передбачає відвідування лекцій та активну участь у семінарських заняттях. На
практичних та семінарських заняттях слухачі навчальної дисципліни під керівництвом
викладача опановують практичні навички з самостійного вирішення типових завдань з
грамотним використанням належного понятійно-категоріального апарату; формують
основи загально-гуманітарних, медико-організаційних компетенцій із самостійної
реалізації (дотримання, виконання, використання) окремих міжнародно-правових
стандартів, положень чинного законодавства України, рекомендацій сучасних
доктринальних та методичних джерел у сфері медичної наукової діяльності, а також
проведення статистичного аналізу в медичних дослідженнях.
Навчальний план та програма підготовки аспірантів з нормативної навчальної
дисципліни «Статистичний аналіз в медичних дослідженнях» розрахована на 3 кредити

(90 год.) і поділена на 3 змістові блоки «Планування та організація досліджень», «Дизайн
епідеміологічних та клінічних досліджень», «Види статистичного аналізу даних
досліджень, представлення результатів дослідження».
Програма включає освітню, наукову та практичну складові, охоплюючи увесь
необхідний обсяг професійних компетенцій, що мають бути сформовані у аспірантів за
результатами вивчення даної навчальної дисципліни.
Під час розробки навчального плану та програми підготовки аспірантів з
нормативної навчальної дисципліни «Статистичний аналіз в медичних дослідженнях»
враховано актуальні завдання з підвищення загальної якості освітнього процесу у системі
післядипломної медичної освіти, зокрема:
- розширення можливостей доступу аспірантів до якісної фахової освіти;
- врахування в процесі навчання індивідуальних потреб та можливостей аспірантів;
- опанування аспірантами навичок самостійної роботи;
- підвищення ефективності підготовки завдяки застосуванню сучасних
інформаційних і комунікаційних засобів.
Навчальний план та програма навчальної дисципліни доповнені переліком
компетентностей, якими мають оволодіти аспіранти за результатами вивчення даної
навчальної
дисципліни,
списком
рекомендованих
нормативно-правових
та
доктринальних джерел.
Для виконання даної програми передбачено наступні види навчальних занять:
лекції, семінарські та практичні заняття, а також самостійну роботу аспірантів.
Для виявлення рівня компетентностей аспірантів, після кожного розділу програми
проводиться проміжний контроль знань за рахунок годин, передбачених на семінарських
заняттях.
Для контролю самостійної роботи аспірантів та з врахуванням вимог щодо наукової
складової підготовки здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії
навчальною програмою і планом передбачається виконання аспірантами самостійних
проектів (рефератів, оглядів джерел, мультимедійних та інших презентацій тощо) з
подальшим контролем їх виконання. Для визначення рівня засвоєння програми циклу
передбачено підсумковий залік (2 години).

%

З

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
навчальної дисципліни за вибором
«Статистичний аналіз в медичних дослідженнях» підготовки докторів
філософії в аспірантурі (очна денна форма навчання) за спеціальностями:
222 Медицина, 228 Педіатрія
Тривалість: 3 кредити (90 год.)
Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих у здобувачів
освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони здоров’я або галузі
біології загально-гуманітарних, медико-організаційних компетенцій щодо проведення
статистичного аналізу в медичних дослідженнях як складової формування інтегральної
компетенції - здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної
медичної діяльності, проводити оригінальне наукове дослідження та здійснювати
дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охорони здоров’я на основі глибокого
переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних або практичних
знань та/або професійної практики.
Контингент слухачів: особи, які навчаються в аспірантурі за очною денною
формою навчання.

Самостійна робота

Кількість годин

Загальний обсяг

Лекції

Семінари

Практичні

аудиторних

Всього

Код розділу

Кількість кредитів

Назва розділу

Статистичний аналіз в медичних дослідженнях

1.
2.
3.

Планування та організація досліджень.
Дизайн епідеміологічних, та клінічних
досліджень.
Види статистичного аналізу даних
досліджень, представлення результатів
РАЗОМ

3,0

-

4

ЗО

26

> 8

18

36

32

10

22

4

24

20

8

12

4

90

78

26

52

-

12

%
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
навчальної дисципліни за вибором
«Статистичний аналіз в медичних дослідженнях» підготовки докторів
філософії в аспірантурі (очна вечірня форма навчання) за спеціальностями:
222 Медицина, 228 Педіатрія

Тривалість: 3 кредити (90 год.)
Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих у здобувачів
освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони здоров’я або галузі
біології загально-гуманітарних, медико-організаційних компетенцій щодо проведення
статистичного аналізу в медичних дослідженнях як складової формування інтегральної
компетенції - здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної медичної
діяльності,
проводити
оригінальне
наукове
дослідження
та
здійснювати
дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охорони здоров’я на основі глибокого
переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних або практичних знань
та/або професійної практики.
Контингент слухачів: особи, які навчаються в аспірантурі за очною вечірньою
формою навчання.

Самостійна робота

Кількість годин

Загальний обсяг

Практичні

Семінари

*

. Лекції

,

аудиториях

Всього

Код розділу

1?

Кількість кредитів

Назва розділу

Статистичний аналіз в медичних дослідженнях

1.

2.
3.

Планування та організація досліджень.
Дизайн епідеміологічних та клінічних
досліджень.
Види статистичного аналізу даних
досліджень, представлення результатів
дослідження
РАЗОМ

3,0

32

20

6

14

12

36

26

6

18

10

22

14

6

10

8

90

60

18

42

-

30

%
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
навчальної дисципліни за вибором
«Статистичний аналіз в медичних дослідженнях» підготовки докторів
філософії в аспірантурі (заочна форма навчання) за спеціальностями:
222 Медицина, 228 Педіатрія
Тривалість: 3 кредити (90 год.)
Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих у здобувачів
освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони здоров’я або галузі
біології загальногуманітарних, медико-організаційних компетенцій щодо проведення
статистичного аналізу в медичних дослідженнях як складової формування інтегральної
компетенції - здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної
медичної діяльності, проводити оригінальне наукове дослідження та здійснювати
дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охорони здоров’я на основі глибокого
переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних або практичних
знань та/або професійної практики.
Контингент слухачів: особи, які навчаються в аспірантурі за заочною формою
навчання.

1.
2.
3.

Самостійна робота

Кількість годин

Загальний обсяг

Лекції

Семінари

Практичні

аудиторних

Всього

Код розділу

Кількість кредитів

Назва розділу

Статистичний аналіз в медичних дослідженнях

Планування та організація досліджень.
Дизайн епідеміологічних та клінічних
досліджень.
Види статистичного аналізу даних
досліджень, представлення результатів
РАЗОМ

3,0

24

6

32

-

18

V2

4

12

4

8

20

34

12

6

6

22

90

ЗО

12

18

-

60

%
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
навчальної дисципліни за вибором
«Статистичний аналіз в медичних дослідженнях» підготовки докторів
філософії в аспірантурі (очна денна, очна вечірня та заочна форма
навчання) за спеціальностями: 222 Медицина, 228 Педіатрія
Код
розділу

Назва розділу

1

Планування та організація
досліджень

1.1

Біостатистика як основна
складова системи доказової
медицини.
Методичні основи планування та
організації статистичних
досліджень

1.2

1.3

Методологічні основи, форми та
способи статистичного
спостереження та збору даних.

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Джерела
інформації. Макет
реєстраційного
бланку.
Опитники: правила складання.

Типи даних. Якісні та кількісні
дані.

Закони розподілу, види
розподілу. Оцінка нормальності
розподілу
Вибіркові дослідження.
Генеральна та вибіркова
сукупність. Вибірка: необхідний
розмір, види, вимоги до виборки

Перелік загальних та фахових компетенцій

Здатність до освоєння, системного аналізу і
критичного осмислення нових знань в предметній
та міжпредметних галузях.
Здатність до критичного аналізу і креативного
синтезу нових ідей, які можуть сприяти в
академічному і професійному контекстах
прогресу суспільства, базованому на знаннях.
Здатність до ініціювання та виконання наукових
досліджень, результатом яких є одержання нових
знань.
Здатність до науково-професійного
самовдосконалення, розвитку індивідуальних
здібностей: мотиваційно-ціннісних, когнітивних
та творчих Здатність оцінювати та забезпечувати
якість виконаних робіт.
Здатність розуміти і використовувати
методологію управління
дослідницько-інноваційними проектами в галузі
охорони здоров’я.
Здатність ініціювати, розробляти та реалізувати
дослідницько-інноваційні проекти, включаючи
власні дослідження, та автономно працювати під
час їх реалізації.
Дотримання лікарської етики, біоетики та
академічної доброчесності.
Здатність обирати методи та кінцеві точки
дослідження відповідно до цілей та завдань
наукового проекту.

2
Д изайн клінічних досліджень
2.1

2.2

Клінічна епідеміологія та якість
проведення епідеміологічних та
клінічних досліджень
Класифікація досліджень.
Описові аналітичні та клінічні

Здатність інтерпретувати результати наукових
досліджень, проводити їх коректний аналіз та
узагальнення.
Здатність представлення результатів наукових
досліджень в усній і письмовій мові відповідно до

дослідження

національних та міжнародних стандартів.

Проспективні та
ретроспективні
дослідження. Вибіркові та
суцільні дослідження

Здатність обирати методи та кінцеві точки
дослідження відповідно до цілей та завдань
наукового проекту.

2.4

Дослідження
«випадокконтроль».

Здатність оцінювати та забезпечувати якість
виконаних робіт.

2.5

Контрольовані дослідження.
Види контролю. Сліпота
дослідження

2.6

Структура дизайну
дослідження. Пов’язані та
незалежні сукупності.
Кроссверна_модель

Здатність до спілкування з колегами, широким
академічним товариством та громадськістю на
міжнародному рівні для реалізації інноваційного
проекту або вирішення наукової проблеми.
Здатність розуміти і використовувати
методологію управління
дослідницько-інноваційними проектами в галузі
охорони здоров’я.

2.8

Золотий стандарт
клінічних досліджень рандомізовані
подвійно-осліплені дослідження

Здатність ініціювати, розробляти та реалізувати
дослідницько-інноваційні проекти, включаючи
власні дослідження, та автономно працювати під
час їх реалізації.

2.9

Оцінка точності та
прогностичної цінності
скринінгових тестів

Здатність інтерпретувати результати наукових
досліджень, проводити їх коректний аналіз та
узагальнення. Дотримання лікарської етики,
біоетики та академічної доброчесності. Здатність
представлення результатів наукових досліджень в
усній і письмовій мові відповідно до національних
та міжнародних стандартів.

2.10

Порівняльна характеристика
різних видів дослідження, оцінка
ступеню доказовості їх
результатів.
Види статистичного аналізу
даних досліджень,
представлення результатів
Непараметричні критерії оцінки
вірогідності.

Здатність обирати методи та кінцеві точки
дослідження відповідно до цілей та завдань
наукового проекту.

2.3

3

3.1

3.2

3.3

Здатність ініціювати, розробляти та реалізувати
дослідницько-інноваційні проекти, включаючи
власні дослідження, та автономно працювати під
час їх реалізації
Метод
Здатність розуміти і використовувати методологію
стандартизації
управління дослідницько-інноваційними
проектами в галузі охорони здоров’я.
Методи кореляційного аналізу. Здатність оцінювати та забезпечувати якість
виконаних робіт.
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3.4

Регресійний аналіз.
Прогнозування

3.5

Коректність використання
певних методів статистичного
аналізу: типові помилки
Представлення обсягу та методів
дослідження в наукових роботах
Інформаційне забезпечення
епідеміологічних та клінічних
досліджень
Порядок представлення наукових
робіт

3.6

3.7

Здатність інтерпретувати результати наукових
досліджень, проводити їх коректний аналіз та
узагальнення.
Дотримання лікарської етики, біоетики та
академічної доброчесності.
Здатність представлення результатів наукових
досліджень в усній і письмовій мові відповідно до
національних та міжнародних стандартів.
Здатність представлення результатів наукових
досліджень в усній і письмовій мові відповідно до
національних та міжнародних стандартів.
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