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1. Анотація до курсу 

Пандемія СOVID19 та агресія росії проти України слугують значними викликами не 

тільки для системи публічного управління і адміністрування, але й прискорили 

трансформацію суспільних відносин у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Ці виклики 

вимагають адекватної відповіді як на рівні всього суспільства, системи публічного 

управління, а також і на індивідуальному рівні. Тобто в сучасних умовах воєнного стану 

кожний громадянин України повинен мати необхідний базис медичних знань та володіти 

навичками здоров’язбереження та технологіями рятування життя в критичних станах.  Тому 

призначенням навчальної дисципліни «Основи медичних знань в публічноуправлінській 

діяльності» є формування особистої та колективної відповідальності за стан здоровʼя 

населення України. 

Під час вивчення цієї дисципліни Ви дізнаєтесь про основні механізми збереження та 

зміцнення здоров’я на індивідуальному та популяційному рівні, шляхи забезпечення 

тривалого активно-творчого життя. У Вас буде можливість проявити свою активну 

громадську позицію в питаннях профілактики захворювань та травм, формування безпечного 

середовища в реалізації публічноуправлінської діяльності в умовах воєєного стану та 

пандемії СOVID19. 

https://palsg.nmu.org.ua/ua/kafedra/teachers/Khozhylo/Khozhylo.php
mailto:Khozhylo.I.I@nmu.one
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2. Мета та завдання курсу 

 

Мета дисципліни «Основи медичних знань в публічноуправлінській діяльності» – є 

формування здатності розв’язувати комплексні проблеми в сфері публічного управління та 

адміністрування складними процесами, у тому числі в сфері здоров’язбереження, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних управлінських знань 

у здобувачів вищої освіти. 

 

3. Результати навчання 

 

- продемонструвати розуміння основ науки про здоров’я людини, вміння критично 

аналізувати професійні ризики публічноуправлінської діяльності  для 

індивідуального/колективного здоров’я, ідентифікувати основні ознаки та наслідки 

захворювань, які становлять небезпеку для життя та здоров’я людини; сформувати комплекс 

знань про методи їх попередження і подолання у відповідності до кваліфікаційної 

характеристики випускника-магістра, що передбачені чинними Державними освітніми 

стандартами; 

- продемонструвати розуміння сутності теоретичної й практичної складової медичної 

освіти в публічноуправлінській діяльності з позицій людиноцентричних, аксіологічних, 

акмеологічних парадигм (підходів), упровадження здоров’язбережувальних поведінкових 

моделей в органах публічного управління, дотримання принципу соціальної відповідальності 

за індивідуальне та колективне здоров’я, вміння аргументувати та обґрунтувати, публічно 

доводити авторську позицію; 

- продемонструвати розуміння сутності та здатність аналізувати та імплементувати 

здоров’язберігаючі технології в публічноуправлінській діяльності (на робочому місці), вміння 

аргументувати та обґрунтувати авторську позицію; 

- продемонструвати засвоєння та розуміння методологічних основ управління 

здоров’язбереженням, ключових критеріїв визначення та реалізації технологій щодо 

профілактики професійних ризиків індивідуальному таколективному здоров’ю в 

публічноуправлінській діяльності, здатність застосовувати теоретичні підходи та поведінкові 

моделі здоров’язбереження в реалізації професійної діяльності в органах управління, вміння 

аргументувати та обґрунтувати авторську позицію; 

- продемонструвати здатність презентувати, вміння аргументувати та обґрунтувати 

авторську позицію щодо упровадження здоров’язберігаючих технологій в 

публічноуправлінській діяльності. 

 

4. Структура курсу 

 

Тижні Тематика занять Вид занять Ресурси Оцінка 

1 

Вступ до курсу. 

Мета, завдання, результати  

Політика курсу.  

Навчальні матеріали 

Система та критерії оцінювання 
Лекція 

Силабус  

Презентація курсу 

Методичні рекомендації 

Рекомендовані джерела 

ККР для проведення заліку 

– 

Тема 1. Поняття про здоров’я і 

хвороби: сутність, визначення та 

основні категорії 

Презентація за темою 

Рекомендовані джерела 
0-2 

Практичне заняття за темою 1. 

Феномен здоров’я та специфічні 

умови професійної та посадової 

діяльності 

Практичне 

заняття 

Методичні рекомендації 

Спеціалізовані веб-ресурси 
0-5 
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Тижні Тематика занять Вид занять Ресурси Оцінка 

2 

Тема 2. Публічноуправлінська 

діяльність та ризики розвитку 

професійних хвороб та патологічних 

станів 

Лекція 
Презентація за темою 

Рекомендовані джерела  
0-2 

Практичне заняття за темою 2. 

Роль біологічних, психічних та 

соціальних факторів у виникненні 

хвороб. Основні напрямки 

профілактики  

Практичне 

заняття 

Методичні рекомендації 

Спеціалізовані веб-ресурси 
0-5 

3 

Тема 2. Публічноуправлінська 

діяльність та ризики розвитку 

професійних хвороб та патологічних 

станів 

Лекція 
Презентація за темою 

Рекомендовані джерела  
0-2 

Практичне заняття за темою 2. 
Роль біологічних, психічних та 
соціальних факторів у виникненні 
хвороб. Основні напрямки 
профілактики  

Практичне 

заняття 

Методичні рекомендації 

Спеціалізовані веб-ресурси 
0-5 

4 

Тема 3. Моніторинг та оцінка ризиків 

розвитку хвороб та патологічних 

станів.  Первинна та вторинна 

профілактика 

Лекція 
Презентація за темою 

Рекомендовані джерела 
0-2 

Практичне заняття за темою 3. 

Здоров’язбереження як управлінська 

функція 

Практичне 

заняття 

Методичні рекомендації 

Спеціалізовані веб-ресурси 
0-6 

5 

Тема 3. Моніторинг та оцінка ризиків 

розвитку хвороб та патологічних 

станів.  Первинна та вторинна 

профілактика 

Лекція 
Презентація за темою 

Рекомендовані джерела 
0-2 

Практичне заняття за темою 3. 

Здоров’язбереження як управлінська 

функція 

Практичне 

заняття 

Методичні рекомендації 

Спеціалізовані веб-ресурси 
0-6 

6 

Тема 4. Публічноуправлінська 
діяльність в умовах пандемії COVID19: 
медико-соціальні ризики та соціальна 
відповідальність 

Лекція 
Презентація за темою 

Рекомендовані джерела 
0-2 

Практичне заняття за темою 4. 
Взаємозв’язки в системі 
індивідуального та суспільного здоров’я 
в умовах пандемії COVID19: 
публічноуправлінські аспекти. 

Практичне 

заняття 

Методичні рекомендації 

Спеціалізовані веб-ресурси 
0-5 

7 

Тема 4. Публічноуправлінська 

діяльність в умовах пандемії 

COVID19: медико-соціальні ризики 

та соціальна відповідальність 

Лекція 
Презентація за темою 

Рекомендовані джерела 
0-2 

Практичне заняття за темою 4. 
Взаємозв’язки в системі 
індивідуального та суспільного 
здоров’я в умовах пандемії COVID19: 
соціальна відповідальність людини і 
держави 

Практичне 

заняття 

Методичні рекомендації 

Спеціалізовані веб-ресурси 
0-5 
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Тижні Тематика занять Вид занять Ресурси Оцінка 

8 

Тема 5. Поняття про травми та 

патологічні стани 
Лекція 

Презентація за темою 

Рекомендовані джерела 
0-2 

Практичне заняття за темою 5.  

Організація надання домедичної 

допомоги при станах, що загрожують 

життю. Алгоритм дій службовця. 

Практичне 

заняття 

Методичні рекомендації 

Спеціалізовані веб-ресурси 
0-5 

9 

Тема 6. Європейські стандарти 

охорони здоров’я в 

публічноуправлінській діяльності 

Лекція 
Силабус  

ККР для проведення 

заліку 

Анкети у MS Forms 

 

0–2 

Практичне заняття (тестування) 
Практичне 

заняття 
0–40 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

На лекційних заняттях обов’язково мати з собою ґаджети зі стільниковим інтернетом. 

Активований аккаунт університетської пошти (student.i.p@nmu.one) на Microsoft 

Office365. Перевірений доступ з ПК чи мобільного ґаджету до за стосунків 

Microsoft Office: Teams, 

Moodle. 

Інстальований на ПК та мобільних ґаджетах пакет програм Microsoft Office (Word, 

Excel, Power Point). 

 
6. Система оцінювання та вимоги 

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

 

Рейтингова шкала Інституційна 

шкала 
90 – 100 відмінно 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно 

 

 Загальні критерії досягнення результатів навчання відповідають описам 7-го 

кваліфікаційного рівня НРК. 

 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість 

балів з поточного тестування та виконання і захисту практичних робіт складатиме не 

менше 60 балів. Максимально за поточною успішністю здобувач вищої освіти може 

набрати 100 балів. 

Розподіл максимальної кількості балів за складовими поточного контролю: 

 

Теоретична частина 

Практична частина 

Разом при своєчасному 

складанні 

при не своєчасному 

складанні 

40 60 30 100 

 

Практична робота полягає у письмовому або усному виконанні завдань із 

запропонованих викладачем тем.  
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Теоретична частина оцінюється за результатами оцінювання контрольної роботи, 

яка містить 4 запитання, кожне з яких оцінюється 10 балами. 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи. Підсумкова робота оцінюється в 40 

балів. У разі використання технології дистанційної освіти допускається усне опитування за 

контрольними питання з використанням інструментів Office 365, Teams та Zoom,  

 Правильна відповідь кожного питання оцінюється 12 балами, а саме: 

 11-12 балів – відповідь відмінна;  

                 9-10 балів – відповідь правильна, точна;  

 7-8 балів – відповідь правильна, складає 80%; 

 5-6 балів – відповідь не повна, складає 50%; 

 4-2 бали – відповідь складає 20-40%;  

 1 бал – відповідь неправильна повністю; 

 0 балів – відповіді немає. 

6.4. Критерії оцінювання практичної роботи  

Всі практичні заняття оцінюються (у вигляді тестів або письмових або усних відповідей) 

максимально 12 балів за кожне заняття, з яких:  

 12 балів – відповідність еталону, наведення прикладів з додаткової літератури  

 10 балів – відповідність еталону, правильна мова викладення матеріалу; 

 8 балів – відповідність еталону, помилки в граматиці та/або орфографії; 

 5 балів – зміст відповіді має стосунок до предмету запитання, проте не відповідає 

еталону, відповідь не повна, фрагментарно розкриває питання, містить суттєві граматичні 

та орфографічні помилки, які ускладнюють розуміння тексту або викривляють зміст 

повідомлення; 

 3 бали – наявність текстової відповіді, яка не відповідає еталону, та/або не має 

стосунку до предмету запитання, містить суттєві граматичні та орфографічні помилки, які 

ускладнюють розуміння тексту або викривляють зміст повідомлення; 

 0 балів - відсутність відповіді. 

 
7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна доброчесність 

здобувачів вищої освіти є важливою умовою для опанування результатами навчання за 

дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. 

Академічна доброчесність базується на засудженні практик списування (виконання 

письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для 

використання), плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення 

авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів) що можуть використовуватися в 

освітньому процесі. Політика щодо академічної доброчесності регламентується 

положенням «Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у Національному 

технічному університеті «Дніпровська політехніка»: 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_

of_ plagiarism.pdf. 

 У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності (списування, 

плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При 

цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

7.2. Комунікаційна політика. 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 

Обов’язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз на тиждень (щонеділі) 

поштової скриньки на Office365 та відвідування групи дисципліни у Microsoft Teams. 

Рекомендуємо створити профілі та підписатися на сторінку кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування у Facebook: 

https://www.facebook.com/kafedra.publicmanagement/ . 

Усі письмові запитання до викладача стосовно дисципліни мають надсилатися на 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_%20plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_%20plagiarism.pdf
https://www.facebook.com/kafedra.publicmanagement/
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університетську електронну пошту або до команди навчальної дисципліни у Microsoft 

Teams. 
7.3. Політика щодо перескладання. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються на 

нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності поважних 

причин (наприклад, лікарняний). 
7.4. Відвідування занять. 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських 

заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати документами у разі тривалої (два 

тижні) відсутності. 

Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої освіти має 

повідомити викладача або особисто, або через старосту. 

Якщо здобувач вищої освіти захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і 

навчатися за допомогою дистанційної платформи. 

Здобувачу вищої освіти, чий стан здоров’я є незадовільним і може вплинути на 

здоров’я інших здобувачів вищої освіти, буде пропонуватися залишити заняття (така 

відсутність вважатиметься пропуском з причини хвороби). 

Оцінки неможливо отримати під час консультацій або інших додаткових годин 

спілкування з викладачем. За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) 

навчання може відбуватись дистанційно - в онлайн-формі, за погодженням з викладачем. 

7.5. Політика щодо оскарження оцінювання. Якщо здобувач вищої освіти не 

згоден з оцінюванням його знань він може оскаржити виставлену викладачем оцінку у 

встановленому порядку. 

7.6. Зарахування результатів навчання, які отримані у неформальній освіті. 

Здобувачі вищої освіти має право на зарахування результатів навчання, які отримані у 

неформальній освіті, за окремими темами або видами навчальної активності із попереднім 

погодженням з викладачем дисципліни та гарантом освітньої програми. Визнання 

результатів здійснюється за наявності відповідних сертифікатів. 

7.7. Участь в анкетуванні. Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії 

здобувачам вищої освіти буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети 

(Microsoft Forms Office 365), які буде розіслано на ваші університетські поштові скриньки. 

Заповнення анкет є важливою складовою вашої навчальної активності, що дозволить 

оцінити дієвість застосованих методів викладання та врахувати ваші пропозиції стосовно 

покращення змісту навчальної дисципліни. 
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