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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Навчальна програма дисципліни «Організація охорони здоров′я» 

(«Організація охорони громадського здоров′я” (для бакалаврів) розроблена 

для студентів, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент організацій», 

спеціалізація «Медичний та фармацевтичний менеджмент».  

Навчальна програма розроблена для студентів заочної форми навчання та 

поєднує в собі зміст дисципліни за темами та модулями,  завдання та 

рекомендації до виконання семестрової контрольної роботи.  

Мета курсу: формування сучасних знань з державної соціальної політики 

та політики в галузі охорони здоров’я в умовах суспільних трансформацій, а 

також світової і європейської політики та стратегії в галузі охорони здоров’я. 

Завданнями  навчальної дисципліни є теоретична підготовка студентів 

з питань: 

• теоретичних основ організації охорони здоров’я в Україні; 

•  основних законодавчих документів, які регламентують діяльність 

системи охорони здоров’я України; 

• державної політики щодо перебудови медичного забезпечення в 

Україні. 

• основ державної соціальної політики та політики в галузі охорони 

здоров’я в умовах суспільних трансформацій; 

• соціально-медичних проблем стану громадського здоров’я в Україні; 

• аналітичного підходу до сучасної світової і європейської політики та 

стратегії в галузі охорони здоров’я; обґрунтування програм стосовно 

концепцій Всесвітньої організації охорони здоров’я; 

• суті державної політики з покращання громадського здоров’я в 

Україні; 

• особливості сучасного етапу розвитку соціальної медицини та 

організації охорони здоров’я. 

а також набуття практичних навичок та вмінь: 

• розробки пропозицій (проектів) щодо визначення стратегічних цілей і 
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завдань розвитку галузі охорони здоров’я на основі результатів 

системного аналізу соціально-економічного стану розвитку держави; 

• з урахуванням особливостей системи охорони здоров’я, 

використання технології типових методів управління, визначення технологій 

управління системою, що є раціональною за ознаками досягнення мети 

діяльності та застосовуваними ресурсами; 

• здійснення планування, організації та контролю виконання завдань 

державних, регіональних, галузевих (міжгалузевих) програм і проектів 

розвитку відповідної території чи галузі, застосовуючи різні види планування; 

• визначення раціональної структури і збалансованості ресурсів 

закладів охорони здоров’я, їх підрозділів засобами управління на принципах 

раціональної організації праці; 

• визначення ефективності діючих форм і методів державного правління 

за результатами аналізу програм розвитку територій, галузі, вітчизняного і 

зарубіжного досвіду їх реалізації в контексті європейської інтеграції, 

використовуючи методи порівняльного та інституційного аналізу. 

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців. 

Структурно-логічна схема спеціалізації передбачає вивчення навчальної 

дисципліни “Організація охорони здоров′я” після опанування студентами знань 

з курсу “Менеджмент”, “Основи менеджменту охорони здоров’я” та доповнює 

вивчення інших профілюючих навчальних дисциплін, таких як “Організаційно-

правові засади менеджменту охорони здоров’я”, “Економіка і фінансування 

охорони здоров’я”, “Страхова медицина”, “Підприємництво в охороні 

здоров’я”, “Облік і звітність в охороні здоров’я”.  

Компетентності, якими оволодівають студенти в ході вивчення 

дисципліни: - професійні (функціональні) компетентності – здатність 

поглиблено аналізувати проблеми і явища в сфері професійної діяльності. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 дисципліни 

“ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я” 

№ 

з/п 

Назва змістових модулів та тем 

Змістовий модуль 1. Державна політика в галузі охорони здоров’я як 

соціальне явище 

1. Соціальна медицина — наука про суспільне здоров’я та організацію 
його охорони 

2. Основні показники здоров’я населення 

3. Аналіз державної політики в галузі охорони здоров’я 

4. Державна політика з охорони здоров’я та шляхи її реформування 

Змістовий модуль 2. Основи організації лікувально-профілактичної 

допомоги 

5. Лікувально-профілактична допомога 

6. Амбулаторно-поліклінічна допомога міському населенню 

7. Організація стаціонарної медичної допомоги міському населенню 

8. Організація лікувально-профілактичної допомоги працівникам 
промислових підприємств 

9. Медичне забезпечення потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС. 

10 Організація швидкої медичної допомоги (ШМД). 

11 Організація лікувально-профілактичної допомоги сільському 
населенню 

12. Охорона здоров′я матері і дитини 

Разом годин: 120.  
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Зміст  дисципліни 

“ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

Змістовий модуль 1. Державна політика в галузі охорони здоров’я як 

соціальне явище 

Тема 1. Соціальна медицина — наука про суспільне здоров’я та 

організацію його охорони 

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я як наука та предмет 

викладання. ЇЇ основні методи та завдання. Розділи предмета. Історія розвитку 

соціальної медицини, зокрема в Україні. Видатні діячі соціальної медицини та 

організація охорони здоров’я в Україні. 

Охорона здоров’я як система та її головна мета. Основні типи 

функціонування систем охорони здоров’я в світі. Система охорони здоров’я та 

принципи охорони здоров’я в Україні. Забезпечення прав громадян на охорону 

здоров’я. Реформування системи охорони здоров’я на сучасному етапі, 

чинники, які зумовлюють потребу в реформуванні. Трансформація державної 

системи (бюджетної) охорони здоров’я в систему медичного страхування. 

Зміни в підготовці керівників закладів охорони здоров′я. Впровадження 

ступеневої медичної освіти, типи навчальних закладів. 

Значення предмета “Соціальна медицина та організація охорони 

здоров’я” в системі підготовки керівників закладів охорони здоров′я. 

Література: [1, 12, 13] 

 

Тема 2. Основні показники здоров’я населення 

Визначення поняття “індивідуальне здоров’я” та “суспільне 

(популяційне) здоров’я”. Медичні показники здоров’я населення, групи, 

критерії. Провідні групи чинників, які впливають на здоров’я населення. 

Чинники ризику. Медико-соціальні проблеми демографічних процесів. 

Демографія як наука, її зміст. Використання демографічних даних у практиці 

охорони здоров’я. 
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Статистика населення: чисельність, склад за віком, статтю, місцем 

проживання, професією. Основне джерело інформації — перепис населення, 

правила його проведення.  

Динаміка населення: механічний рух, природний рух. Відтворення 

населення, основні демографічні показники. Джерела вивчення показників 

природного руху. 

Показники народжуваності, загальної смертності, природного приросту. 

Джерела інформації. Чинники, що впливають на показники природного руху. 

Динаміка смертності. Показники демографічного навантаження. Динаміка 

смертності в Україні. Класи хвороб, які формують чотири провідні причини 

смертності в Україні. Середня прогнозована тривалість життя. Демографічна 

ситуація в Україні. 

Смертність немовлят. Мертвонароджуваність. Основні причини 

смертності немовлят в Україні. Основні групи чинників, які впливають на 

формування рівня смертності немовлят. Формула розрахунку рівня смертності 

немовлят за рекомендаціями ВООЗ. Методика розрахунку показників 

перинатальної, неонатальної, постнеонатальної смертності. 

Захворюваність населення, методи й джерела вивчення. Показники. 

Номенклатура хвороб — Міжнародна статистична класифікація хвороб та 

проблем, пов’язаних із здоров’ям (МСКХ—10). Види захворюваності. Загальна 

захворюваність, захворюваність із тимчасовою втратою працездатності, 

інфекційна захворюваність, найважливіші неепідемічні захворювання. 

Особливості захворювання та туберкульоз і СНІД та облік цих 

захворювань. Особливості обліку. Сучасний стан здоров’я населення України, 

основні тенденції. Основні джерела інформації та показники, які 

характеризують окремі види захворюваності. Інвалідність населення, її види та 

показники. Причини інвалідності. 

Фізичний розвиток, визначення його поняття. Показники фізичного 

розвитку, їхнє практичне значення, методи та критерії оцінювання. Тенденції 

показників фізичного розвитку. 
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Література: [1, 12, 13] 

 

 

Тема 3. Аналіз державної політики в галузі охорони здоров’я 

 

Наука про державну політику: базові поняття. Зміст політики: проблеми, 

цілі, інструменти. Державна політика в галузі охорони здоров’я як процес. 

Етапи аналізу державної політики. Аналіз ефективності державної політики. 

Модель формування державної політики з охорони здоров’я і світовий досвід". 

Порівняльний аналіз політики з охорони здоров’я Всесвітньої організації 

охорони здоров’я, країн Європейського Союзу та України. 

Література: [10-12, 14-16] 

 

Тема 4. Державна політика з охорони здоров’я та шляхи її 

реформування 

Концепція реформування охорони здоров’я в Україні (2000). Проблеми 

розвитку соціального партнерства в галузі охорони здоров’я. Методологія та 

методичні засоби в управлінні охороною здоров’я, системний підхід до 

управління і реформ в галузі охорони здоров’я. 

Діяльність громадських організацій в охороні здоров’я населення. 

Діяльність Товариства Червоного Хреста України. Принципи, її основні 

завдання та напрями роботи. Надання допомоги населенню у випадку 

надзвичайних ситуацій. Служба розшуку. Медико-соціальна допомога 

безпритульним. Донорство. Патронажна служба. Функції патронажної медичної 

сестри. Міжнародна діяльність Товариства Червоного Хреста України. 

Роль ВООЗ у діяльності вітчизняної системи охорони здоров’я, участь 

молодших медичних працівників у реалізації основних завдань та програм 

ВООЗ. 

Література: [1, 12, 13] 
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Змістовий модуль 2. Основи організації лікувально-профілактичної 

допомоги 

Тема 5. Лікувально-профілактична допомога 

Основи організації лікувально-профілактичного забезпечення дорослого 

населення. Значення законодавчого акту “Основи законодавства України про 

охорону здоров’я”. Визначення прав та обов’язки громадян у галузі охорони 

здоров’я, професійних прав і обов’язків медичних працівників. 

Лікувально-профілактична допомога, її види, принципи організації. 

Лікувально-профілактичні заклади різних рівнів, їхня участь у наданні на 

догоспітальному етапі медичної допомоги. Ліцензування та акредитація 

лікувально-профілактичних закладів як умова забезпечення якості медичної 

допомоги. Типові штати та посади медичних працівників у закладах охорони 

здоров’я. 

Література: (1-4, 10, 11, 14) 

 

Тема 6. Амбулаторно-поліклінічна допомога міському населенню 

Завдання, структура міської поліклініки, основні підрозділи. Дільничний 

принцип обслуговування. Зміст роботи дільничного лікаря та дільничної 

медичної сестри. Диспансерний метод, його сутність, формування контингентів 

для спостереження, види медичних оглядів. Оглядові кабінети. Пункти 

невідкладної допомоги. Організація та форми медичної допомоги, яка 

замінювала б стаціонари. Кабінети долікарського прийому. Функції керівників 

закладів охорони здоров′я у здійсненні амбулаторно-поліклінічної допомоги 

Література: [10-12, 14-16] 

 

Тема 7. Організація стаціонарної медичної допомоги міському 

населенню 
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 Спеціалізовані та багатопрофільні лікарні. Класифікація їх за 

адміністративно-територіальним поділом, профілем, належністю до певного 

відомства, категорією. Завдання стаціонару, формування штатів медичного 

персоналу. Посади медичних сестер. Структура багатопрофільної лікарні та 

стаціонарного відділення. Відділення або палати денного перебування та 

сестринського догляду, їхнє завдання. Види диспансерів, зміст патронажної 

роботи. 

Резерви поліпшення якості стаціонарної допомоги. Організація первинної 

медико-санітарної допомоги (ПМСД) на засадах сімейної медицини. Основні 

принципи сімейної медицини. Особливості роботи сімейного лікаря. Обов’язки 

сімейної медичної сестри. Амбулаторія сімейної медицини, її структура. 

Позитивні наслідки впровадження засад сімейної медицини. Розвиток сімейної 

медицини в Україні — важлива складова реалізації Європейської політики 

ВООЗ “Здоров’я для всіх у ХХІ ст.” Роль керівників закладів охорони здоров′я 

у медичному забезпеченні населення. 

Література: [10-12, 14-16] 

 

Тема 8.Організація лікувально-профілактичної допомоги 

працівникам промислових підприємств 

 Медико-санітарна частина (МСЧ), її типи, основні завдання. Цехова 

дільничність — основа організації діяльності МСЧ. Основні напрями роботи 

дільничного цехового терапевта. 

Профілактичні медичні огляди працівників промислових підприємств: 

мета, види, положення, функції МСЧ, санепідстанції, адміністрації. 

Умови організації фельдшерських здоровпунктів, штатні нормативи, 

основні напрями діяльності.  

Література: [1, 10-12, 14-16,19,21] 
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Тема 9. Медичне забезпечення потерпілих від аварії на 

Чорнобильській АЕС  

 

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, обов’язки держави щодо 

потерпілих, реалізація медичних та медико-соціальних програм захисту 

населення від наслідків аварії. 

Зміна стану здоров’я потерпілих. Організація первинної медико-

соціальної допомоги. Спеціалізовані медичні заклади. Функції дільничних та 

сімейних лікарів. 

Література: [1, 10, 12, 14-16] 

 

Тема 10. Організація швидкої медичної допомоги (ШМД).  

 Визначення поняття “швидка медична допомога”. Структура та заклади 

служби ШМД, їхні основні функції. Виїзні бригади ШМД. Завдання старшого 

фельдшера, фельдшера ШМД. Роль служби швидкої медичної допомоги в 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Невідкладна медична допомога. 

Література: [1, 4, 10-12, 14-16,18] 

 

Тема 11. Організація лікувально-профілактичної допомоги 

сільському населенню 

 Чинники, що впливають на організацію медичного забезпечення 

сільського населення. Етапи надання медичної допомоги сільському 

населенню. Лікувально-профілактичні заклади. 

Сільська лікарська дільниця. Дільнична лікарня, сільська лікарська 

амбулаторія: її структура, завдання, обсяг медичної допомоги. Фельдшерсько-

акушерський пункт (ФАП), формування мережі ФАПів, штатні нормативи, 

основні напрями діяльності. Обов’язки завідувача ФАПом, фельдшера, 

акушерки, медичної сестри. Обліково-звітна документація ФАПу, правила її 

ведення. 
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Центральна районна лікарня (ЦРЛ) як центр кваліфікованої 

спеціалізованої допомоги: її завдання, структура, організаційно-методична 

робота, виїзні форми надання медичної допомоги. 

Обласна лікарня, її завдання. Організація та надання екстреної та 

планово-консультативної допомоги. 

Міжобласні та державні спеціалізовані центри. Напрями реформування 

лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню. 

Література: [1-4,12, 14-16,21] 

 

Тема 12. Охорона здоров’я матері і дитини 

Медико-соціальне значення системи охорони здоров’я матері та дитини. 

Законодавча база охорони здоров’я жінок та дітей в Україні, вирішення 

проблем збереження й зміцнення репродуктивного здоров’я жінок. Реалізація 

національних програм планування сім’ї та “Діти України”. 

Основні чинники, які негативно впливають на репродуктивне здоров’я 

жінок в Україні. Причини й наслідки штучного переривання вагітності. Мета 

планування сім’ї. Фактори ризику з боку матері, що впливають на народження 

хворих дітей та дітей з низькою масою тіла. 

Профілактична спрямованість та поетапний принцип організації 

лікувально-профілактичної допомоги жінкам та дітям. 

Організація акушерсько-гінекологічної допомоги. Основні принципи 

закладів. Пологовий будинок, його функції, структура, штатні нормативи. 

Жіноча консультація: функції, дільничний принцип виявлення вагітних, 

патронажне спостереження, лабораторні й функціональні обстеження, 

соціально-правова допомога, медична допомога гінекологічним хворим, 

медико-генетичне консультування. Проведення роботи з питань контрацепції та 

профілактики абортів, профілактика та лікування безплідності. Денні 

стаціонари. Обов’язки акушерки, старшої акушерки жіночої консультації. 

Стаціонар пологового будинку: його завдання, особливості структури, 

штатні нормативи, посади молодшого медичного персоналу. Обов’язки та зміст 
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роботи акушерок і старших акушерок акушерського відділення. Зміст роботи 

медичної сестри, старшої медичної сестри відділення (палати) новонароджених.  

Показники діяльності пологового будинку. 

Лікувально-профілактична допомога дітям — невід’ємна частина 

охорони материнства й дитинства. Організація медичної допомоги дітям. 

Основні типи закладів. Амбулаторно-поліклінічна допомога. Дитяча 

поліклініка, її структура, основні напрями роботи. Функції та зміст роботи 

кабінетів долікарського прийому, здорової дитини, щеплень. Роль молодшого 

медичного персоналу в здійсненні роботи поліклініки. 

Організація дільничної педіатричної служби. Головні завдання в роботі 

дільничного педіатра. Основні обов’язки та зміст роботи дільничної медичної 

сестри. Підготовка дітей до вступу до дошкільних закладів та до навчання в 

школі. 

Структурні підрозділи стаціонару дитячої багатопрофільної лікарні. 

Обов’язки головної медичної сестри стаціонару та старшої медичної сестри 

відділення. Показники діяльності дитячої лікарні. 

Організація медичного обслуговування в дитячих дошкільних закладах та 

школах. Особливості медичного забезпечення дітей, які мешкають у сільській 

місцевості. Типи медичних закладів. Обов’язки фельдшера, акушерки ФАПу 

щодо медичного забезпечення дітей. 

Медико-соціальне обслуговування дітей-сиріт, дітей, які залишилися без 

піклування батьків, з вадами фізичного розвитку. 

Література: [1-4, 10-12, 14-16,20] 
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

  Контрольна робота з „Організація охорони здоров′я („Організація 

охорони громадського здоров′я” виконується відповідно до навчальних планів з 

спеціальності “Менеджмент і адміністрування” спеціалізації “Медичний та 

фармацевтичний менеджмент”. 

  Головною метою контрольної роботи є рубіжний контроль професійно-

орієнтованих знань з навчальної дисципліни„Організація охорони здоров′я 

(Організація охорони громадського здоров′я”), набутих під час самостійного 

опрацювання літератури та нормативно-правових актів.  

  З питань виконання та оформлення контрольної роботи передбачене 

індивідуальне консультування, яке можна отримати у викладача на кафедрі 

адміністративного та медичного менеджменту відповідно до графіка 

консультацій та за телефоном 490-95-25. 

Номер варіанта контрольної роботи студент обирає за першою літерою 

свого прізвища (див. табл.) 

Перша літера прізвища студента № варіанта контрольної роботи 

А,Б, 
1 

В,Г, 2 

Д,Е,Є, 3 

Ж,З,І,Ї,Й, 4 

К,Л, 5 

М,Н, 6 

О,П, 7 

Р, С, 8 

Ф,Х,Ц 9 

Ч,Ш,Щ,Ю,Я 10 
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Оцінювання виконання завдань. Під час перевірки контрольної роботи 

викладач особливу увагу буде звертати на те, як студент розуміє зміст 

навчальної дисципліни „Організація охорони здоров′я (Організація охорони 

громадського здоров′я”), його здатність пов’язати категорії і теорії навчальної 

дисципліни з реаліями конкретного закладу охорони здоров’я, а також вміння 

систематизувати матеріал та чітко викладати власні думки. Серед зазначених 

критеріїв оцінювання найбільш важливим є здатність до практичного 

застосування знань в конкретних ситуаціях. 

  Перевіряючи контрольні роботи, викладач звертатиме увагу на такі параметри: 

• ґрунтовність відповіді за поставленні запитання, яка свідчить про рівень 

опанування теоретичним матеріалом; 

• розуміння категорій навчальної дисципліни, що позначається у власному 

викладенні матеріалу, а не в переписуванні підручника, а також у доречно 

дібраних прикладах з діяльності закладу охорони здоров’я; 

• уміння коментувати наведені ілюстрації ( або реальні документи 

медичної установи); 

• оформлення роботи ( структура, заголовки, посилання, тощо). 

 

Правила оформлення звіту про виконання індивідуального семестрового 

завдання 

Звіт про виконання індивідуального семестрового завдання повинен мати 

вигляд реферату. 

Після ознайомлення з темою індивідуального семестрового завдання 

складається його попередній план. Як правило, робота складається з ІV 

розділів: вступу; основної частини; висновків та списку літератури. 

Кількість розділів в семестровому завданні необмежена і залежить від теми 

та характеру висвітлення питання. 

У роботі такого плану можна навести приклади з історії хвороби. 

Індивідуально обрану тему та її план необхідно детально погодити з 

професором чи доцентом, що викладає дану навчальну дисципліну. 



16 
 

Для складання плану індивідуальної семестрової роботи необхідне 

систематичне і ретельне вивчення літератури: монографій; журнальних статей; 

збірників; матеріалів симпозіумів та наукових конференцій. 

Всі використані у семестровій роботі літературні джерела 

систематизуються в список літератури, що складає ІV розділ. Нижче подані 

зразки посилань на різні літературні джерела. 

Посилання на монографію (наукова праця, що присвячена вивченню 

однієї теми). 

А: Монографії, що мають від 1 до 3 авторів: 

Войтенко В.П. Смертність і тривалість життя: аналіз та прогноз. – К.: Здоров’я, 

1990. – 173 с. 

Б: Монографії, що мають 4 і більше авторів: 

Структура наследственной патологии //Л.П. Назаренко , О.А. Острецов, 

Лисицин З.Т., Хакимова О.В. /Под ред. Б.Е. Тимофеева. – М.: Медицина, 1993. 

– 264 с. 

Посилання на збірник наукових праць: (посилання робиться на складову 

частину збірника: розділ чи главу, що мають окремих авторів). 

Шандала М.Г., Звиняцковский Л.И. Комплексное влияние природных и 

антропогенных факторов окружающей среды на здоровье населения //Медико-

географическое районирование и прогнозирование здоровья популяции. – 

Новосибирск: Наука, 1981. – с. 31-47. 

Посилання на журнальні статті: 

- на вітчизняні або російські журнали 

Тонкова Р.В., Чернюк Т.Л., Голубева Л.Г. Здоровье и развитие детей 

/Педиатрия. – 1989. - №9. – с. 30-34. 

Посилання на перекладні видання 

Фолков Б., Нил Э. Кровообращение: Перевод с англ. – М.: Мир, 1976. – 392 с. 

Посилання на багатотомні видання 

- Теоретическая медицина и педиатрическая практика. В 13 т. /АМН СССР. 

Ин-т педиатрии. – М., 1980. - Т.12. - 312 с. 
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- Физиология человека: Пер. с англ.: В 4 т./ Под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса. - 

М.: Мир, 1986. - Т.3: Кровь. Кровообращение. Дыхание. - 287 с. 

Посилання на довідники та словники: 

- авторське видання: 

Биохимический справочник /Сост. Н.Е. Кучеренко, Р.П. Виноградова. – 1-е изд. 

– К.: Вища школа, 1979. – 304 с. 

- Видання групи авторів під редакцією: 

Аллергология: Словарь-справочник/ Отв. ред. Н.М.Бережная. - К.: Наукова 

думка, 1986. - 445 с. 

Посилання на енциклопедії: 

Конлев Б.В., Салищев В.Э. Кровопускание// БМЭ. – 3-е изд. – М., 1980. – Т.12. 

– С.86-87. 

Список літератури наводиться в алфавітному порядку мовою даного видання.  

У вступі, що повинен бути коротким та лаконічним (1-1,5 стор.), як 

правило, розкривається актуальність даної проблеми для теоретичної та 

клінічної медицини. Можна наводити окремі історичні відомості, якщо вони 

підкреслюють багаторічну актуальність теми. 

Основна частина роботи повинна включати декілька розділів. В разі 

необхідності їх можна розбивати на підрозділи , що повинно бути відображено 

у плані роботи. Викладення матеріалу в основній частині семестрової роботи 

повинно бути цілісним та послідовним. При розкритті теми не слід 

обмежуватись простим переліком літературних джерел та вкладених у них 

даних досліджень. За найбільш принциповими моментами необхідно зробити 

узагальнення, відобразити своє ставлення до того чи іншого положення. 

Якщо в літературі існує кілька протилежних думок із того чи іншого 

питання, потрібно проаналізувати позитивні та негативні особливості кожного 

напрямку. Під час написання семестрової роботи потрібно також 

підкреслювати відсутність достатніх відомостей або розробок з обраної 

тематики. 
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При написанні основної частини семестрового завдання необхідно робити 

посилання на літературні джерела, матеріали, окремі результати, ідеї, висновки 

яких були використані при висвітленні питання. 

Посилання на літературні джерела в тексті семестрової роботи слід 

зазначати у круглих дужках із зазначенням прізвища першого автора та року 

видання. 

Висновок індивідуальної семестрової роботи, як правило, становить 0,5 – 1 

сторінки, проте виділяється в окрему главу і має велику вагу при остаточній 

оцінці роботи. 

У висновку робиться короткий аналіз викладеного у попередніх главах 

матеріалу та обґрунтовується необхідність подальшого вивчення проблеми, 

вказується на шляхи розвитку питання. 

Семестрову індивідуальну роботу друкують машинописним способом, за 

допомогою комп’ютера або пишуть “від руки” українською мовою. 

Текст повинен бути оформлений на одній стороні аркуша білого паперу 

формату А4 (210 х 297 мм) через 2 міжрядкових інтервали до 30 рядків на 

сторінці. 

Обсяг семестрової роботи повинен становити 20 - 25 сторінок. 

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве - 

не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм. Знаки, 

що відсутні на машинці, вписуються від руки чорними чорнилами (туш, паста, 

фломастер, ін.). 

 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант 1 

1. Реформування системи охорони здоров’я на сучасному етапі, 

чинники, які зумовлюють потребу в реформуванні 

2. Завдання, структура міської поліклініки, основні підрозділи.  

3. Дільничний принцип обслуговування 
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Варіант 2 

1. Медико-соціальні проблеми демографічних процесів 

2. Диспансерний метод, його сутність, формування контингентів для 

спостереження, види медичних оглядів.  

3. Оглядові кабінети. Пункти невідкладної допомоги. 

 

Варіант 3 

1. Демографічна ситуація в Україні. 

2. Функції керівників закладів охорони здоров′я у здійсненні амбулаторно-

поліклінічної допомоги. 

3. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я як наука та 

предмет викладання. ЇЇ основні методи та завдання.  

 

Варіант 4 

1. Захворюваність населення, методи й джерела вивчення. Показники.  

2. Номенклатура хвороб — Міжнародна статистична класифікація хвороб 

та проблем, пов’язаних із здоров’ям (МСКХ—10). 

3. Спеціалізовані та багатопрофільні лікарні 

 

Варіант 5 

1. Види захворюваності. Загальна захворюваність, захворюваність із 

тимчасовою втратою працездатності, інфекційна захворюваність, найважливіші 

неепідемічні захворювання. 

2. Структура багатопрофільної лікарні та стаціонарного відділення.  

3. Відділення або палати денного перебування та сестринського догляду, 

їхнє завдання. 

 

Варіант 6 

1. Порівняльний аналіз політики з охорони здоров’я Всесвітньої 

організації охорони здоров’я, країн Європейського Союзу та України. 
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2. Медико-санітарна частина (МСЧ), її типи, основні завдання.  

3. Цехова дільничність — основа організації діяльності МСЧ. Основні 

напрями роботи дільничного цехового терапевта. 

 

Варіант 7 

1. Діяльність громадських організацій в охороні здоров’я населення. 

Діяльність Товариства Червоного Хреста України. Принципи, її основні 

завдання та напрями роботи. 

2. Організація медичної допомоги дітям. Основні типи закладів.  

3. Амбулаторно-поліклінічна допомога. Дитяча поліклініка, її структура, 

основні напрями роботи 

 

Варіант 8 

1. Роль ВООЗ у діяльності вітчизняної системи охорони здоров’я, участь 

молодших медичних працівників у реалізації основних завдань та програм 

ВООЗ. 

2. Структура та заклади служби ШМД, їхні основні функції. Виїзні 

бригади ШМД. Завдання старшого фельдшера, фельдшера ШМД.  

3. Роль служби швидкої медичної допомоги в ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. Невідкладна медична допомога. 

 

Варіант 9 

1. Основи організації лікувально-профілактичного забезпечення дорослого 

населення. 

2. Сільська лікарська дільниця. Дільнична лікарня, сільська лікарська 

амбулаторія: її структура, завдання, обсяг медичної допомоги.  

3. Фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП), формування мережі ФАПів, 

штатні нормативи, основні напрями діяльності. 
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Варіант10 

1. Лікувально-профілактична допомога, її види, принципи організації. 

2. Медико-соціальне значення системи охорони здоров’я матері та дитини. 

Законодавча база охорони здоров’я жінок та дітей в Україні, вирішення 

проблем збереження й зміцнення репродуктивного здоров’я жінок.  

3. Реалізація національних програм планування сім’ї та “Діти України”. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

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

предмет викладання. ЇЇ основні методи та завдання.  

2. Охорона здоров’я як система та її головна мета. Основні типи 

функціонування систем охорони здоров’я в світі. 

3.  Система охорони здоров’я та принципи охорони здоров’я в Україні. 

Забезпечення прав громадян на охорону здоров’я.  

4. Реформування системи охорони здоров’я на сучасному етапі, чинники, 

які зумовлюють потребу в реформуванні.  

5. Трансформація державної системи (бюджетної) охорони здоров’я в 

систему медичного страхування. 

6. Зміни в підготовці керівників закладів охорони здоров′я. 

Впровадження ступеневої медичної освіти, типи навчальних закладів. 

7. Визначення поняття “індивідуальне здоров’я” та “суспільне 

(популяційне) здоров’я”. Медичні показники здоров’я населення, групи, 

критерії.  

8. Провідні групи чинників, які впливають на здоров’я населення. 

Чинники ризику.  

9. Медико-соціальні проблеми демографічних процесів. Демографія як 

наука, її зміст. Використання демографічних даних у практиці охорони 

здоров’я. 

10. Статистика населення: чисельність, склад за віком, статтю, місцем 

проживання, професією. Основне джерело інформації — перепис населення, 
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правила його проведення.  

11. Динаміка населення: механічний рух, природний рух. Відтворення 

населення, основні демографічні показники. Джерела вивчення показників 

природного руху. 

12. Показники народжуваності, загальної смертності, природного 

приросту. Джерела інформації. Чинники, що впливають на показники 

природного руху.  

13. Динаміка смертності. Показники демографічного навантаження. 

Динаміка смертності в Україні.  

14. Класи хвороб, які формують чотири провідні причини смертності в 

Україні.  

15. Середня прогнозована тривалість життя. Демографічна ситуація в 

Україні. 

16. Смертність немовлят. Мертвонароджуваність. Основні причини 

смертності немовлят в Україні. Основні групи чинників, які впливають на 

формування рівня смертності немовлят. Формула розрахунку рівня смертності 

немовлят за рекомендаціями ВООЗ.  

17. Методика розрахунку показників перинатальної, неонатальної, 

постнеонатальної смертності. 

18. Захворюваність населення, методи й джерела вивчення. Показники. 

Номенклатура хвороб — Міжнародна статистична класифікація хвороб та 

проблем, пов’язаних із здоров’ям (МСКХ—10).  

19. Види захворюваності. Загальна захворюваність, захворюваність із 

тимчасовою втратою працездатності, інфекційна захворюваність, найважливіші 

неепідемічні захворювання. 

20. Особливості захворювання та туберкульоз і СНІД та облік цих 

захворювань. Особливості обліку.  

21. Сучасний стан здоров’я населення України, основні тенденції. Основні 

джерела інформації та показники, які характеризують окремі види 

захворюваності. 
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22.  Інвалідність населення, її види та показники. Причини інвалідності. 

23. Фізичний розвиток, визначення його поняття. Показники фізичного 

розвитку, їхнє практичне значення, методи та критерії оцінювання. Тенденції 

показників фізичного розвитку. 

24.  Аналіз ефективності державної політики. Модель формування 

державної політики з охорони здоров’я і світовий досвід".  

25. Порівняльний аналіз політики з охорони здоров’я Всесвітньої 

організації охорони здоров’я, країн Європейського Союзу та України. 

26. Концепція реформування охорони здоров’я в Україні  

27. . Проблеми розвитку соціального партнерства в галузі охорони 

здоров’я.  

28. Методологія та методичні засоби в управлінні охороною здоров’я, 

системний підхід до управління і реформ в галузі охорони здоров’я. 

29. Діяльність громадських організацій в охороні здоров’я населення. 

Діяльність Товариства Червоного Хреста України. Принципи, її основні 

завдання та напрями роботи.  

30. Надання допомоги населенню у випадку надзвичайних ситуацій. 

Служба розшуку.  

31. Медико-соціальна допомога безпритульним. Донорство.  

32. Патронажна служба. Функції патронажної медичної сестри.  

33. Міжнародна діяльність Товариства Червоного Хреста України. 

34. Роль ВООЗ у діяльності вітчизняної системи охорони здоров’я, участь 

молодших медичних працівників у реалізації основних завдань та програм 

ВООЗ. 

35. Основи організації лікувально-профілактичного забезпечення 

дорослого населення. Значення законодавчого акту “Основи законодавства 

України про охорону здоров’я”. Визначення прав та обов’язки громадян у 

галузі охорони здоров’я, професійних прав і обов’язків медичних працівників. 

36. Лікувально-профілактична допомога, її види, принципи організації.  
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37. Лікувально-профілактичні заклади різних рівнів, їхня участь у наданні 

на догоспітальному етапі медичної допомоги.  

38. Ліцензування та акредитація лікувально-профілактичних закладів як 

умова забезпечення якості медичної допомоги.  

39. Типові штати та посади медичних працівників у закладах охорони 

здоров’я. 

40. Завдання, структура міської поліклініки, основні підрозділи. 

Дільничний принцип обслуговування. Зміст роботи дільничного лікаря та 

дільничної медичної сестри. 

41.  Диспансерний метод, його сутність, формування контингентів для 

спостереження, види медичних оглядів. Оглядові кабінети. Пункти 

невідкладної допомоги. 

42.  Організація та форми медичної допомоги, яка замінювала б 

стаціонари. Кабінети долікарського прийому.  

43. Функції керівників закладів охорони здоров′я у здійсненні 

амбулаторно-поліклінічної допомоги 

44. Спеціалізовані та багатопрофільні лікарні. Класифікація їх за 

адміністративно-територіальним поділом, профілем, належністю до певного 

відомства, категорією.  

45. Завдання стаціонару, формування штатів медичного персоналу.  

46. Структура багатопрофільної лікарні та стаціонарного відділення.  

47. Відділення або палати денного перебування та сестринського догляду, 

їхнє завдання.  

48. Види диспансерів, зміст патронажної роботи. 

49. Резерви поліпшення якості стаціонарної допомоги. Організація 

первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) на засадах сімейної медицини.  

50. Основні принципи сімейної медицини. Особливості роботи сімейного 

лікаря. Обов’язки сімейної медичної сестри.  

51. Амбулаторія сімейної медицини, її структура. Позитивні наслідки 

впровадження засад сімейної медицини.  
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52. Розвиток сімейної медицини в Україні — важлива складова реалізації 

Європейської політики ВООЗ “Здоров’я для всіх у ХХІ ст.”  

53. Роль керівників закладів охорони здоров′я у медичному забезпеченні 

населення. 

54.  Медико-санітарна частина (МСЧ), її типи, основні завдання. Цехова 

дільничність — основа організації діяльності МСЧ.  

55. Основні напрями роботи дільничного цехового терапевта. 

56. Профілактичні медичні огляди працівників промислових підприємств: 

мета, види, положення, функції МСЧ, санепідстанції, адміністрації. 

57. Умови організації фельдшерських здоровпунктів, штатні нормативи, 

основні напрями діяльності.  

58. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, обов’язки держави щодо 

потерпілих, реалізація медичних та медико-соціальних програм захисту 

населення від наслідків аварії. 

59. Зміна стану здоров’я потерпілих. Організація первинної медико-

соціальної допомоги. Спеціалізовані медичні заклади. Функції дільничних та 

сімейних лікарів. 

60. Визначення поняття “швидка медична допомога”. Структура та 

заклади служби ШМД, їхні основні функції.  

61. Виїзні бригади ШМД. Завдання старшого фельдшера, фельдшера 

ШМД.  

62. Роль служби швидкої медичної допомоги в ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій.  

63. Невідкладна медична допомога. 

64.  Чинники, що впливають на організацію медичного забезпечення 

сільського населення. Етапи надання медичної допомоги сільському 

населенню. Лікувально-профілактичні заклади. 

65. Сільська лікарська дільниця. Дільнична лікарня, сільська лікарська 

амбулаторія: її структура, завдання, обсяг медичної допомоги.  
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66. Фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП), формування мережі 

ФАПів, штатні нормативи, основні напрями діяльності.  

67. Обов’язки завідувача ФАПом, фельдшера, акушерки, медичної сестри. 

Обліково-звітна документація ФАПу, правила її ведення. 

68. Центральна районна лікарня (ЦРЛ) як центр кваліфікованої 

спеціалізованої допомоги: її завдання, структура, організаційно-методична 

робота, виїзні форми надання медичної допомоги. 

69. Обласна лікарня, її завдання. Організація та надання екстреної та 

планово-консультативної допомоги. 

70. Міжобласні та державні спеціалізовані центри. Напрями 

реформування лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню. 

71. Медико-соціальне значення системи охорони здоров’я матері та 

дитини. Законодавча база охорони здоров’я жінок та дітей в Україні, вирішення 

проблем збереження й зміцнення репродуктивного здоров’я жінок.  

72. Реалізація національних програм планування сім’ї та “Діти України”. 

73. Основні чинники, які негативно впливають на репродуктивне здоров’я 

жінок в Україні. Причини й наслідки штучного переривання вагітності. 

74.  Мета планування сім’ї. Фактори ризику з боку матері, що впливають 

на народження хворих дітей та дітей з низькою масою тіла. 

75. Профілактична спрямованість та поетапний принцип організації 

лікувально-профілактичної допомоги жінкам та дітям. 

76. Організація акушерсько-гінекологічної допомоги. Основні принципи 

закладів.  

77. Пологовий будинок, його функції, структура, штатні нормативи. 

78. Жіноча консультація: функції, дільничний принцип виявлення 

вагітних, патронажне спостереження, лабораторні й функціональні обстеження, 

соціально-правова допомога, медична допомога гінекологічним хворим, 

медико-генетичне консультування.  



27 
 

79. Проведення роботи з питань контрацепції та профілактики абортів, 

профілактика та лікування безплідності. Денні стаціонари. Обов’язки 

акушерки, старшої акушерки жіночої консультації. 

80. Стаціонар пологового будинку: його завдання, особливості структури, 

штатні нормативи, посади молодшого медичного персоналу.  

81. Обов’язки та зміст роботи акушерок і старших акушерок 

акушерського відділення. Зміст роботи медичної сестри, старшої медичної 

сестри відділення (палати) новонароджених.  

82. Показники діяльності пологового будинку. 

83.  Організація медичної допомоги дітям. Основні типи закладів. 

Амбулаторно-поліклінічна допомога.  

84. Дитяча поліклініка, її структура, основні напрями роботи.  

85. Функції та зміст роботи кабінетів долікарського прийому, здорової 

дитини, щеплень. Роль молодшого медичного персоналу в здійсненні роботи 

поліклініки. 

86. Організація дільничної педіатричної служби. Головні завдання в 

роботі дільничного педіатра. Основні обов’язки та зміст роботи дільничної 

медичної сестри.  

87. Підготовка дітей до вступу до дошкільних закладів та до навчання в 

школі. 

88. Структурні підрозділи стаціонару дитячої багатопрофільної лікарні. 

Обов’язки головної медичної сестри стаціонару та старшої медичної сестри 

відділення. Показники діяльності дитячої лікарні. 

89. Організація медичного обслуговування в дитячих дошкільних 

закладах та школах. Особливості медичного забезпечення дітей, які мешкають 

у сільській місцевості. 

90.  Типи медичних закладів. Обов’язки фельдшера, акушерки ФАПу 

щодо медичного забезпечення дітей. 
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