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1. Мета дисципліни – навчити студентів методам організації досліджень, 

методам математичного моделювання отриманих ними даних, ознайомити з 

вимогами Міжнародного комітету редакторів медичних журналів ICMJE 

(International committee of medical journal editors) до рукописів, які 

представляються до публікації в біологічних та медичних журналах, методами 

статистичної обробки даних та з вимогами до представлення результатів 

статистичного аналізу в наукових публікаціях. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати Основні поняття теорії ймовірностей 

2. Вміти проводити підготовку експериментальних даних для подальшого 

статистичного аналізу 

3. Володіти елементарними навичками роботи на комп’ютері, роботи в 

програмах Word та Excel  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна є базовою для підготовки студентів до самостійної наукової 

роботи, в тому числі до статистичної обробки даних, які отримані в ході 

виконання дипломних робіт. Дисципліна покликана сформувати уявлення про 

основні положення доказової медицини як сукупності методологічних підходів 

при проведенні дослідження, оцінки та застосуванні отриманих результатів, а 

також стосовно методів статистичного аналізу медико-біологічних даних та 

вимог щодо представлення їх результатів в наукових публікаціях згідно правил 

оформлення публікацій Міжнародного комітету редакторів медичних журналів 

ICMJE. В результаті успішного опанування курсу студенти набудуть навичок 

самостійного опрацювання медико-біологічних даних в пакеті прикладних 

програм Statistica 6.0 (StatSoft, USA). 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1) засвоїти методи організації досліджень, методи математичного 

моделювання; 

2) ознайомитися з  вимогами Міжнародного комітету редакторів медичних 

журналів ICMJE (International committee of medical journal editors) до рукописів 

які представляються до публікації в біологічних та медичних журналах; 

3) дати студентам уявлення про методи статистичної обробки даних та 

вимоги до представлення результатів статистичного аналізу в наукових 

публікаціях. 
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Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) 

рівень вищої освіти (восьмий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», 

спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами таких 

компетентностей:  

інтегральної: 

здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при 

здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

загальних:  

 ЗК1. Здатність працювати у міжнародному контексті. 

 ЗК2. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

спеціальні (фахові, предметні):  

 СК2. Здатність формулювати задачі моделювання, створювати моделі 

об’єктів і процесів на прикладі різних рівнів організації живого із 

використанням математичних методів й інформаційних технологій. 

 СК3. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та 

аналізувати інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей. 

 СК5. Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи з 

використанням сучасних методів та обладнання. 

 СК8. Здатність презентувати та обговорювати результати наукових і 

прикладних досліджень, готувати наукові публікації, брати участь у 

наукових конференціях та інших заходах. 

 СК11. Розуміння цілей, завдань, методів і підходів науково-педагогічної 

діяльності. 

 СК49. Здатність застосовувати методи, методичні підходи та алгоритми 

аналізу системних принципів організації механізмів регуляції 

фізіологічних функцій.  

 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за 

необхідності)  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

 

Ко

д 
Результат навчання 

1.1 Знати основні положення доказової 

медицини, основні  задачі та поняття 

теорії ймовірностей та статистики. 

Достовірність та відтворюваність 

вимірювань. 

 

Лекція 

самостійна робота  

Модульна 

контрольна 

робота, 
реферат 

15 
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1.2 Знати про систематичні та випадкові 

помилки при вимірюванні та аналізі 

медико-біологічних показників.  

Чутливість та специфічність тестів.  

Лекція 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

реферат 

15 

1.3 Знати основні методи організації 

досліджень: методи формування 

контрольних груп, обсерваційні та 

когортні дослідження. 

Лекція 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

реферат 

10 

1.4 Знати методи  статистичного аналізу 

даних. Методи дослідження впливу 

фактору. Дисперсійний аналіз. 

Непараметричний аналог 

дисперсійного аналізу. Вміти 

використовувати основні принципи 

факторного та кластерного аналізу. 

Лекція 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

реферат 

15 

2.1 Вміти описувати кількісні та 

порядкові ознаки. Парні групові 

порівняння у випадку нормально 

розподілених кількісних ознак.  Парні 

групові порівняння у випадку не 

нормально розподілених кількісних та 

порядкових ознак. 

Лекція 

лабораторні роботи 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

лаб.робіт 

10 

2.2 Вміти проводити аналіз зв’язку 

(кореляції) двох кількісних та 

порядкових ознак. Вміти описувати 

якісні ознаки та проводити порівняння 

груп за якісною ознакою. 

Лекція 

лабораторні роботи 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

лаб.робіт 

10 

2.3 Вміти проводити аналіз виживаності. 

Порівняння виживаності: лог-

ранговий критерій. 

Лекція 

лабораторні роботи 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

лаб.робіт 

10 

3.1 Представляти результати наукового 

пошуку у формі доповідей з 

використанням сучасних технологій, 

коректно вести дискусію 

Лабораторні роботи Оцінювання 

лаб.робіт, 

презентацій, 

рефератів  

5 

4.1 Вміти самостійно працювати з 

літературними джерелами, знаходити 

та необхідну інформацію та 

обгрунтовано застосовувати її в своїх 

дослідженнях.  

Представляти результати самостійної 

обробки даних, отриманих в ході 

виконання роботи, застосовуючи 

сучасні методи з використанням 

пакету прикладних програм Statistica 

6.0 (StatSoft, USA). 

Самостійна робота Оцінювання 

рефератів 

 

10 

 

 



6 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

 

 

 

 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

ПР1. Володіти державною та іноземною мовами на рівні, 

достатньому для спілкування з професійних питань та 

презентації результатів власних досліджень.  

+ + + + + + + + + 

ПР11. Проводити статистичну обробку, аналіз та 

узагальнення отриманих експериментальних даних із 

використанням програмних засобів та сучасних 

інформаційних технологій. 

+ + + + + + + + + 

ПР18. Моделювати об’єкти і процеси у живих організмах 

та їхніх компонентах із використанням математичних 

методів й інформаційних технологій. 

        + 
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7.  Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

 модульна контрольна робота 1 – РН 1.1– 1.4, 2.1 – 25 балів/12,5 балів; 

 модульна контрольна робота 2– РН 2.2, 2.3 – 25 балів/12,5 балів; 

лабораторні роботи – РН 2.1- 2.3, 3.1 – 40/20 балів; 

реферати – РН 1.1 –1.4, 3.1, 4.1 – 10/5 балів. 

 

- підсумкове оцінювання: залік 

-  умови отримання заліку:  

підсумкова оцінка за залік визначається як сума результатів всіх форм 

семестрового оцінювання. Студент отримує залік («зараховано») лише за умови 

успішного виконання всіх лабораторних робіт (по кожній не менше 50% від 

максимально можливої кількості балів), успішного виконання завдань 2 модульних 

контрольних робіт (по кожній не менше 50% правильних відповідей) та рефератів. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій 

відповідних розділів з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання рефератів і 

лабораторних робіт проводиться упродовж лекційного курсу. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии  

  Тематичний  план   занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

лекції 
лабора-

торні 

Самос-
тійна 

робота 

Консуль
тації 

 Розділ 1: Основні положення доказової медицини як сукупності методологічних 

підходів при проведенні дослідження, оцінки та застосуванні отриманих результатів та 

вимоги Міжнародного комітету редакторів медичних журналів ICMJE щодо методів 

статистичного аналізу медико-біологічних даних та представлення їх результатів в 

наукових публікаціях. 

1 

Тема 1.  Основні положення доказової медицини.  

Клінічна епідеміологія. 

Самостійна робота. Визначення поняття «здоров’я» 

згідно Всесвітньої організації охорони здоров’я. 

Індекси здоров’я та показники оцінки якості життя.  

1  4  

2 

Тема 2. Основні  задачі та поняття теорії ймовірностей 

та статистики. 

Самостійна робота. Умовна ймовірність. Баєсівський 

підхід до оцінки статистичних гіпотез. 

1  16  

3 

Тема 3. Мета – аналіз.  

Самостійна робота. Знайти приклади мета-аналізу 

медико-біологічних досліджень в Кохранівській 

бібліотеці. 

1 2 4  

4 

Тема 4. Достовірність та відтворюваність вимірювань. 

Систематичні та випадкові помилки при вимірюванні 

та аналізі медико-біологічних показників. Чутливість 

та специфічність тестів. 

Самостійна робота. Чутливість та специфічність 

методів діагностики в медико-біологічних 

дослідженнях. 

1 2 8  

5 

Тема 5. Основні методи організації досліджень. 

Відкриті дослідження. Методи формування 

контрольних груп. 

Самостійна робота. Паралельні плани дослідження 

проти перехресних планів. Переваги та недоліки 

кожного з планів. 

1 2 8  

6 

Тема 6. Основні методи організації досліджень. 

Обсерваційні та когортні дослідження. 

Самостійна робота. Аналіз узгоджених та 

неузгоджених досліджень «випадок-контроль» 

1 2 8 1 

 Розділ 2: Процедура статистичного аналізу медико-біологічних даних та 

представлення результатів, в тому числі графічних, згідно вимог «Єдині вимоги до 

рукописів, що їх подають до біомедичних журналів» міжнародного комітету редакторів 

медичних журналів ICMJE.  Основні методи комп’ютерної обробки медико-біологічних 

даних в пакеті прикладних програм Statistica 6.0 (StatSoft, USA).  

7 

Тема 7. Типи даних.  Аналіз відповідності виду 

розподілу ознаки закону нормального розподілу. Опис 

кількісних та порядкових ознак. 

Самостійна робота. Визначення типу даних, які 

отримані в ході виконання дипломної роботи. У 

випадку кількісних даних,  перевірка гіпотези щодо 

узгодженості розподілу даних з нормальним 

1 2 2  
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розподілом в пакеті прикладних програм Statistica 6.0 

(StatSoft, USA). 

8 

Тема 8. Парні групові порівняння у випадку 

нормально розподілених та не нормально 

розподілених кількісних ознак.  

Самостійна робота. Проведення парних групових 

порівнянь даних, які отримані в ході виконання 

дипломної роботи в пакеті прикладних програм 

Statistica 6.0 (StatSoft, USA). 

1 2 4  

9 

Тема 9. Методи дослідження впливу фактору. 

Дисперсійний аналіз. Непараметричний аналог 

дисперсійного аналізу. 

Самостійна робота. Дослідження впливу фактору на 

дані, які отримані в ході виконання дипломної роботи 

в пакеті прикладних програм Statistica 6.0 (StatSoft, 

USA). 

1 2 4  

10 

Тема 10. Аналіз зв’язку (кореляції) двох кількісних та 

порядкових ознак.  

Основні принципи факторного та кластерного аналізу. 

Самостійна робота. Проведення кореляційного 

аналізу даних, які отримані в ході виконання 

дипломної роботи в пакеті прикладних програм 

Statistica 6.0 (StatSoft, USA). 

1 2 4  

11 

Тема 11. Опис якісних ознак. Порівняння груп за 

якісною ознакою. Критерій хі-квадрат, точний 

критерій Фішера. 

Самостійна робота. Аналіз якісних даних, які 

отримані в ході виконання дипломної роботи в пакеті 

прикладних програм Statistica 6.0 (StatSoft, USA). 

1 2 4  

12 

Тема 12. Аналіз виживаності. Порівняння 

виживаності: лог-ранговий критерій.  

Самостійна робота. Розмір терапевтичного ефекту та 

як він оцінюється. 

1 2 2  

13 

Тема  13.   Обґрунтування  вибору   адекватних 

методів  статистичного аналізу даних.  

Самостійна робота. Обґрунтування  вибору   

адекватних методів  статистичного аналізу даних, які 

отримані в ході виконання дипломної роботи 

1 2 4 1 

14 

Тема   14.   Представлення   результатів 

самостійної   статистичної   обробки  даних, які 

отримані  в   ході   виконання   дипломної 

роботи в пакеті прикладних програм Statistica 

6.0 (StatSoft, USA). 

Самостійна робота. Підготовка реферату  

статистичної   обробки  даних, які отримані   в   ході   

виконання   дипломної роботи. 

1 2 8  

 ВСЬОГО 14 24 80 2 

Загальний обсяг 120 год. , в тому числі:  

Лекцій – 14 год.  

Лабораторні заняття - 24 год. 

Самостійна робота - 80 год. 

Консультації - 2 год. 
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9. Рекомендована література: 

Основна: (Базова) 

1. Ланг Т., Сесик М. Как описывать статистику в медицине. Руководство для 

авторов, редакторов и рецензентов. Перевод с английского под ред. В.П. 

Леонова. – М.:  Практическая медицина, 2011. – 480 с. 

2. Петри А., Сэбин К. Наглядная статистика в медицине (Серия "Экзамен на 

отлично")/Пер. с англ. В.П. Леонова - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. - 144с. 

3. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение 

пакета прикладных программ STATISTICA. – М.: МедиаСфера, 2002. – 312 с. 

4. Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ 

статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. – СПб.: 

ООО “ДиаСофтЮП”, 2001. – 608 с. 

5. Власов В.В. Введение в доказательную медицину. – М.: Медиа Сфера, 2001. 

– 392 с. 

6. Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология. Основы 

доказательной медицины. – М.: Медиа Сфера, 1998. – 352 с.  

7. Гланц С. Медико-биологическая статистика. – М.: Практика, 1998. – 459 с. 

Додаткова: 

1. Леонов В. П. Применение статистики в статьях по медицине и биологии. 

Часть І. Описание методов статистического анализа в статьях и диссертациях 

/ В. П. Леонов, П. В. Ижевский // Междунар. журн. мед. практики.— 1998.— 

Вып. 4.— С. 7–12. 

2. Леонов В. П. Наукометрика статистической парадигмы экспериментальной 

биомедицины // Вестник Томского государственного университета. Серия 

«Математика. Кибернетика. Информатика».— 2002.— № 275, апрель.— C. 

17–24. 

3. International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for 

manuscripts submitted to biomedical journals // JAMA.— 1997.— Vol. 277.— P. 

927–934.  

4. Айвазян С.А., Бежаева З.И., Староверов О.В. Классификация многомерных 

наблюдений. – М.:, Статистика,1974. – 239с. 

5. Філімонова Н. Б., Філь І. О., Михайлова Т. С. Статистичний аналіз даних 

відповідно до засад науково обґрунтованої медицини. Первинний аналіз 

кількісних даних, подання результатів експерименту // Медицина 

залізничного транспорту України. – 2004. – № 4.- С. 30-38. 

6. Філімонова Н.Б., Філь І.О. Статистичний аналіз даних відповідно до засад 

науково обґрунтованої медицини. Порівняння груп за кількісними 

показниками // Медицина залізничного транспорту України. – 2005. – № 4.- 

С. 83-90 

7. Obolenskaya M.Yu., Teplyuk N. M., Divi R. L., Poirier M. C., Filimonova N. B., 

Zadrozna M., Pasanen M. J. Human placental glutathione S-transferase activity 

and polycyclic aromatic hydrocarbon DNA adducts as biomarkers for 

environmental oxidative stress in placentas from pregnant women living in 

http://www.setbook.com.ua/books/authors/author253170.html?PHPSESSID=s17j00i9d0hhvf485tpd7tgod4
http://www.setbook.com.ua/books/publishers/publisher1178.html?PHPSESSID=s17j00i9d0hhvf485tpd7tgod4
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radioactivity- and chemically-polluted regions // Toxicology Letters. – 2010. – 

Vol./Is. 196/2. – P.80–86.,  Scopus 

8. Добростан О.В., Плиска О.І., Лазоришинець В.В., Філімонова Н.Б. Зниження 

резервів серцево-судинної системи при надмірній масі тіла // Лікарська 

справа = Врачебное дело. – 2015. - № 7–8. - С. 38-43., Scopus 

9. Vovkun T, Yanchuk P, Shtanova L, Veselskiy S, Filimonova N, Shalamay A, 

Vedmid V. The features of bile acids exchange in rats under the influence of 

corvitin // Ukr.Biochem.J. - 2017; Volume 89, Issue 5. - Р. 106-116., Scopus 

10. Vovkun T, Yanchuk P, Shtanova L, Veselskiy S, Filimonova N, Shalamay A, 

Vedmid V. Water-soluble quercetin modulates the choleresis and bile lipid ratio in 

rats// General physiology and biophysics. - 2018 Jan;37(1). –Р.111-20., Scopus 

doi: 10.4149/gpb_2017015. 

 

Інтернет-ресурси: 

1. http://www.biometrica.tomsk.ru/ 

2. http://www.biometrica.tomsk.ru/lib2.htm 

3. http://www.biostathandbook.com/ 

4. http://www.ats.ucla.edu/stat/seminars/  

5. http://www.amstat.org/education/index.cfm 

6. http://www.jeremymiles.co.uk/misc/power/ 

7. http://egap.org/methods-guides/10-things-you-need-know-about-statistical-power 

8. http://meera.snre.umich.edu/power-analysis-statistical-significance-effect-size  

9. http://www.amstat.org/publications/jse/v12n2/smith.html 
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