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Тривалість 2 дні/20 балів  
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кафедра громадського здоров’я 
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Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика   

Мета навчання: 

Удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, 
поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових 
актуальних знань з питань моніторингу, синтезу та аналізу даних стосовно основних 
детермінант громадського здоров’я, необхідних для професійної діяльності слухачів 
відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров’я, 
ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі тощо.  

Опис програми, її структура: 

Удосконалення теоретичних знань, формування, поглиблення, деталізація та 
конкретизація знань лікарів у світлі сучасних поглядів на моніторинг та оцінку 
детермінант громадського здоров’я. 

 

Основні розділи: 

1. Аналіз модифікованих факторів ризику в громадському здоров’ї.  

2. Аналітичні ресурси та бази даних основних показників здоров’я. Як з ними 
працювати. 

3. Інтернет ресурси моніторингу факторів навколишнього середовища. Де брати 
дані та як з ними працювати.  

4. Моніторинг, синтез та аналіз даних стосовно основних детермінант громадського 
здоров’я.  

5. Оцінка та управління ризиками, обґрунтування найкращих рішень по  усуненню 
або мінімізації їх дії, динамічний контроль (моніторинг), коректування оздоровчих заходів. 

Заплановані види активності: 
Створення аналітичного звіту стосовно обраної хвороби на певній території. 
Прогнозування розвитку хвороби та розробка можливих втручань 
 
Після закінчення вивчення програми слухач отримає: 
Знання та навички з профілактичної роботи щодо питань моніторингу, синтезу та аналізу 
даних основних детермінант громадського здоров’я. 
 
Види освітньої діяльності: 
Теоретична – 70%, 



Практична – 20%, 
Самостійна – 10% 
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