
Дисципліна Вибіркова дисципліна 1.2. Соціальна 

медицина 

Рівень ВО Магістр 

Назва спеціальності/освітньо-професійної 

програми 

227 – фізична терапії, ерготерапія / 

227.01 – фізична терапія 

Форма навчання Заочна 

Курс, семестр, протяжність 1 курс, 1  семестр, протягом одного 

семестру 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин 
лекції/практичні) 

(усього: з них Усього 120 год. / 4 кредити 
З них: 4 год лекції, 6 год лабораторні 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Клінічної медицини 

Автор дисципліни Гайдучик Петро Данилович 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Для вивчення курсу студенти потребують 
базових знань з анатомії, фізіології, 

валеології, фармакології, гігієни та екології, 

пропедевтики в педіатрії а також 

прикладних предметів, які викладаються 

для студентів спеціальності «Фізична 

терапія» 

Що буде вивчатися Стан здоров'я населення та чинники, що 

його формують, а також обґрунтовує медико-

соціальні заходи держави, суспільства та 

системи охорони здоров'я у напрямку 

збереження, зміцнення і відновлення здоров'я. 

Пропонується вивчення сучасних 

принципів доказової медицини, 

теоретичні та методичні основи 

біостатистики, статистики здоров'я, 

закономірності здоров’я населення, 

збереження його як на індивідуальному, 

так і на суспільному рівнях, організація 

та економіка охорони здоров’я. 

 

Чому це цікаво/треба вивчати Набуті знання, уміння та навички необхідні 

майбутнім фахівцям для формування 

профілактичного напряму їх діяльності з 

урахуванням можливого впливу на стан 

здоров’я населення чинників різного 

походження, оцінки ризику при розробці 

комплексних медико- соціальних заходів у 

взаємодії з системою громадського здоров’я; 

для організації лікувально-діагностичного 

процесу, а також оцінки його обсягу та якості; 

для вивчення правових і організаційних засад 

галузі охорони здоров’я. 



Чому можна 
навчання) 

навчитися (результати Студенти     по     завершенню      вивчення 
дисципліни сформують  загальні та фахові 

компетентності, зокрема щодо 

дослідження, аналізу та оцінки показників 

здоров’я населення, організації, ресурсного 

забезпечення та діяльності системи 

охорони здоров’я, розробки з позицій 

доказової медицини рекомендацій з 

попередження і усунення шкідливого 

впливу чинників на здоров’я та з 

удосконалення організації медичної 

допомоги населенню і системи 

громадського здоров’я. 

Як можна користуватися набутими 
знаннями й уміннями (компетентності) 

Вивчення даної дисципліни формує у 

здобувачів освіти соціальних навичок (soft 

skills): комунікативність (реалізується через: 

метод 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). 

 

Інформаційне забезпечення  

Web-посилання на (опис дисципліни) 
силабус навчальної дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

 

 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

