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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Методи наукових досліджень у
спортивно-оздоровчих технологіях” є невіддільною складовою
підготовки фахівців факультету “Управління фізичною культу-
рою, спортом і туризмом”.

Мета вивчення дисципліни — ознайомитись із загальними
положеннями та сучасними напрямами науково доказової меди-
цини, принципами та вимогами стандартизації, науковими ви-
даннями (критичний аналіз наукових публікацій); вивчити сис-
теми аналізу ефективності надання оздоровчо-відновлювальних
послуг.

Дисципліна базується на методології класичної неінфекцій-
ної епідеміології. Особлива увага приділяється роботі на ПК,
формуванню навичок роботи з використанням пошукових сис-
тем і стандартних програм статистичного аналізу. Методологія
викладання матеріалу відповідає вимогам Міжнародних орга-
нізацій (у тому числі ВООЗ).

Основними формами подання теоретичного і практичного ма-
теріалу є лекції, лабораторні та тренінгові заняття. Передба-
чається також самостійна робота студентів.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЯХ”

№ 
пор. Назва теми 

1 Загальна неінфекційна епідеміологія 
2 Спеціальні питання неінфекційної епідеміології 
3 Статистичний аналіз 
4 Методи оцінки ефективності системі суспільної охорони 

здоров’я 
5 Оцінка технологій у суспільній охороні здоров’я і науково 

доказова медицина 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЯХ”

Тема 1. Загальна неінфекційна епідеміологія

Епідеміологія і причинно-наслідкові зв’язки.
Зміни частоти захворювань і стану здоров’я.
Типи епідеміологічних досліджень.
Когортні дослідження.
Дослідження за типом випадок-контроль.
Точність вимірювань і валідність епідеміологічних досліджень.
Питання якості при плануванні досліджень.
Парний дизайн досліджень.
Методи досліджень в неінфекційній епідеміології.

Література [9]

Тема 2. Спеціальні питання неінфекційної епідеміології

Епідеміологічний моніторинг.
Екологічні дослідження.
Аналіз демографічної статистики.
Скринінг.
Клінічна епідеміологія.
Епідеміологічні дослідження здоров’я та якості життя.
Репродуктивна епідеміологія.
Генетична епідеміологія.
Епідеміологія харчування.
Епідеміологія старіння.
Фармакоепідеміологія.

Література [9]

Тема 3. Статистичний аналіз

Основи статистичного аналізу.
Основи аналізу епідеміологічних досліджень.
Вступ до статистичного аналізу категоріальних показників.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


5

Використання стратифікованого аналізу.
Концепція взаємодії.
Основні методи аналізу чутливості й зовнішньої корекції.
Аналіз з використанням регресивних моделей.
Комп’ютерні програми в епідеміології.
Аналіз неповних і погано стандартизованих даних.
Система SAS.

Література [9]

Тема 4. Методи оцінки ефективності в системі суспільної
охорони здоров’я

Оцінка ефективності.
Дизайн і типи дослідження оцінки.
Планування та управління процесом оцінки.
Методи збирання даних.
Оцінка якості.

Література [1–8; 10]

Тема 5. Оцінка технологій у суспільній охороні здоров’я
і науково доказова медицина

Мета-аналіз.
Пошук інформації.
Оцінка технологій у суспільній охороні здоров’я.
Теорія прийняття рішень у суспільній охороні здоров’я.
Наукова мова і термінологія.

Література [1–8; 10]

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Загальна модель причинно-наслідкових зв’язків.
2. Концепція необхідності та достатності причин.
3. Взаємозв’язок етіологічних факторів.
4. Теорія фальсифікації.
5. Неможливість наукового доказу етіології.
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6. Встановлення причинності в епідеміології.
7. Зміна частоти захворювань і стану здоров’я.
8. Захворюваність і вичерпана захворюваність, поширю-

ваність захворювань.
9. Стандартизація.

10. Оцінка ефекту етіологічного фактора і оцінка ступеня
зв’язків.

11. Прості показники ефекту і оцінки ефекту.
12. Типи епідеміологічних досліджень.
13. Клінічні дослідження.
14. Популяційні профілактичні дослідження і кластерні ран-

домізовані дослідження.
15. Неекспериментальні дослідження.
16. Когортні дослідження.
17. Дослідження за типом випадок-наслідок.
18. Проспективні та ретроспективні дослідження. Одномо-

ментні дослідження.
19. Точність вимірювань і валідність епідеміологічних дослі-

джень.
20. Проблеми якості при плануванні досліджень.
21. Рандомізація.
22. Методи та етапи досліджень в епідеміології.
23. Епідеміологічний моніторинг.
24. Завдання і методологія системи моніторингу.
25. Оцінка профілактичних напрямів у суспільній охороні здо-

ров’я.
26. Моніторинг активний і пасивний.
27. Складання реєстрів.
28. Скринінги.
29. Інформаційні системи.
30. Аналіз, інтерпретація та подання результатів моніторингу.
31. Екологічні дослідження (концепція і завдання).
32. Аналіз демографічної статистики.
33. Репродуктивна епідеміологія.
34. Генетична епідеміологія.
35. Епідеміологічні дослідження харчування.
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36. Методологічні проблеми епідеміології харчування (Міжна-
родна програма СІНДІ).

37. Основні принципи фармакоепідеміології.
38. Клінічні дослідження фаз І, II і III.
39. Післямаркетингове спостереження.
40. Аналіз побічних ефектів.
41. Етичні питання тестування та допуску до практики ліку-

вальних засобів та харчових добавок.
42. Аналіз ринку лікувальних засобів і харчових добавок за

даними оптових і роздрібних продажів (аналіз sale-in і
sale-out).

43. Основи статистичного аналізу.
44. Тести статистичного значення.
45. Тестування гіпотез і статистична оцінка.
46. Використання комп’ютерних статистичних програм для

розв’язання завдань планування, збирання та аналізу да-
них.

47. Основні статистичні пакети: SAS, Statistica, SPSS, STATA,
Statgraph та ін.

48. Оцінка ефективності суспільної охорони здоров’я.
49. Типи оцінки ефективності.
50. Рандомізовані контрольні дослідження.
51. Економічна оцінка (оцінка вартості, вартість-ефективність,

вартість-вигідність, вартість-вигода).
52. Управлінська оцінка (типи, визначення та оцінка ефек-

тивності).
53. Планування і управління процесом оцінки (фази, плану-

вання, дизайн, аналіз, відповідальність за впроваджен-
ня).

54. Принципи оцінки якості (відмінності між оцінкою якості,
результатами та ефективністю).

55. Методи і засоби вимірювання якості.
56. Аудит, акредитація і оцінка якості оздоровчо-відновлю-

вальних програм,
57. Визначення мета-аналізу.
58. Завдання мета-аналізу: аналітичне та дослідницьке.
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59. Типи мета-аналізу.
60. Етапи мета-аналізу.
61. Стратегії та недоліки методів аналізу літератури.
62. Розвиток мета-аналітичних методик.
63. Критичний аналіз наукових видань.
64. Методики знаходження наукової інформації за визначе-

ною та невизначеною тематикою.
65. Використання Citation index.
66. Реферативні видання: Excepta Medica, MEDLINE.
67. Системи доступу — PubMed і Internet Grateful Med.
68. Словник MESH.
69. Авторські права.
70. Оцінка технологій у суспільній охороні здоров’я.
71. Бази даних (АСР Journal Club, Кохрановська бібліоте-

ка).
72. Загальні уявлення про теорію діагностики.
73. Поняття про чутливість та специфічність тестів.
74. Основні об’єкти стандартизації оздоровчо-відновлюваль-

них послуг.
75. Стандартизація оздоровчо-відновлювальних послуг.
76. Нормативні документи із захисту прав пацієнтів.
77. Безпека і ефективність продукції та послуг.
78. Гарантії якості товарів та послуг.
79. Міжнародні стандарти (GСР, GLP, GМР).
80. Формулярна система стандартизації лікувальних засобів.
81. Методологія написання наукової праці.
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