
Анотація навчальної дисципліни / Соціальна медицина і  організація охорони 

здоров’я 

1 Назва дисципліни:  
 

Соціальна медицина і основи охорони здоров’я 

2 Статус вибіркова  
 

3 Рівень вищої 

освіти 
Фаховий молодший бакалавр 

4 Назва ОПП 
Курс, семестр 

«Акушерська справа» 
ІІІ курс, VІ семестр  
 

5 Обсяг кредитів, 

годин 
3 кредити, 90 год. (з них: 14 год. лк, 18 год. практ, 58 год –

самостійна робота).  
 

6 Підсумковий 

контроль 
залік  
 

7 Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання: 

циклова комісія природничо – наукових дисциплін 

8 Викладач: Котуль Ілона Охрімівна, викладач  вищої  категорії 
9 Зміст дисципліни:  

 
Розділ 1.Соціальна медицина як наука. 
 Тема 1.Соціальна медицина та організація охорони здоров’я 

як наука.ЇЇ основні методи та завдання. 
 Тема 2.Основи медичної статистики. 
 Тема 3.Основні показники здоров’я населення. 
 Тема 4.Основи організації лікувально-профілактичної 

допомоги. 
  Розділ 2.Медична експертиза і страхування. 
Тема 5.Організація медичної експертизи працездатності. 
Тема 6.Соціальне страхування  та соціальне забезпечення.  
Тема 7.Організація санітарно-епідеміологічної служби. 
Тема 8.Економіка охорони здоров’я. 
 Тема 9.Страхова медицина та медичне 

страхування.Планування,фінансування,наукові основи 

управління. 
Тема 10.Формування здорового способу життя. 

10 Чому це цікаво / 

чому потрібно 

вивчати 

дисципліну?  
 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню профілактичного 

напрямку діяльності майбутніх медичних працівників з 

урахуванням можливого впливу на здоров’я населення 

чинників різного походження. Предмет допомагає оцінити 

ризик при розробці комплексних медико-соціальних заходів у 

взаємодії з системою громадського здоров’я,забезпечує 

вивчення правових і організаційних засад галузі охорони 

здоров’я. Предмет “Соціальна медицина і основи охорони 

здоров’я” закладає фундамент при вивченні організації 

лікувально-діагностичного  процесу,а також оцінює  його 

обсяг  та якість надання допомоги. 
11 Компетентності:  

 
інтегральної: здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності в 

галузі медицини та в освітньому процесі,що передбачає 

проведення досліджень та здійснення інновацій що 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 
загальні компетентності: 



1.здатність до абстрактного мислення,аналізу та синтезу 

інформації 
2.здатність до планування,організації та управління 
3.здатність до пошуку,оброблення,аналізу інформації з різних 

джерел і проведення досліджень на відповідному рівні 
4.навички міжособистісної взаємодії 
5.здатність навчатись та навчати 
6.вміння виявляти,ставити та вирішувати проблеми 
7.здатність діяти на основі етичних міркувань(мотивів) 
8.здатність до адаптації та дії в новій  
спеціальні (фахові,предметні) компетентності: 
1.вміння оцінювати організацію та якість надання різних 

видів медичної допомоги та санітарно-епідеміологічного 

благополуччя населення 
2.вміння застосовувати теоретичні знання та практичні уміння 

при організації управління в медичних структурних 

підрозділах  
соціальні навички : комунікативність (реалізується через:  

роботи в парах та групах, мозковий штурм, метод 

самопрезентації), робота в команді (реалізується через: метод 

проектів, ажурна пилка ), конфлікт-менеджмент (реалізується 

через: метод драматизації, ігрові методи), тайм-менеджмент 

(реалізується через: метод проектів, робота в групах, 

тренінги), лідерські навички (реалізується через: робота в 

групах, метод проектів, метод самопрезентації). 
12 Чому можна 

навчитися? 
 Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння 

студентами  необхідними знаннями, навичками і набуття 

компетентностей щодо дослідження, аналізу та оцінки 

показників здоров’я населення. 
13 Види навчальної 

діяльності: 
фронтальна / індивідуальна / групова  
 

14 Форми організації 

навчання: 
лекції / практичні заняття / консультації / дистанційна форма 

навчання та ін.  
15 Критерії 

оцінювання 
При поточному контролі оцінці підлягають: рівень знань, 

продемонстрований у відповідях і виступах; активність при 

обговоренні питань; результати виконання і захисту 

практичних робіт, презентацій, експрес-контроль у формі 

тестів тощо. 
16 Система 

рейтингових балів 
Практичні заняття: Змістовність виконаних самостійно 

практичних робіт – 5 балів. 2.Змістовні відповіді - до 5 балів. 

3. Контроль самостійної роботи (презентація, інші види 

самостійної роботи) – до 5 балів (оцінюється змістовність, 

якість). 
 

 

 

 

 

 

 


