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1. Опис циклу 

 

Найменування циклу Характеристика циклу 

Найменування циклу  Актуальні проблеми організації охорони здоров’я 

Галузь знань  22 «Охорона здоров’я» 

Спеціальність  222 «Медицина» 

Структура циклу: 

- лекції 

- семінарські заняття (практичні, 

лабораторні, півгрупові) 

- годин самостійної роботи  

- всього годин 

 

16 годин 

9 годин 

 

53  

78 

Відсоток аудиторного навантаження  32,0 % 

Мова викладання  українська 
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2. Мета та завдання циклу 

Метою проведення занять на циклі ТУ «Актуальні проблеми 

організації охорони здоров’я» є поглиблення і удосконалення знань лікарів-

слухачів з актуальних питань організації охорони здоров’я в умовах 

реформування охорони здоров’я в Україні.  

Контингент: організатори охорони здоров’я, лікарі різних 

спеціальностей і рівнів лікувальних установ. 

 Робоча навчальна програма складена на основі програми 

післядипломного навчання лікарів-організаторів охорони здоров’я та 

програми навчальної дисципліни «Соціальна медицина та громадське 

здоров’я» МОЗ за спеціальністю 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я»  (2018 р.). 

Після проходження циклу курсанти мають: 

знати: 

- систему охорони здоров’я в Україні, реформування охорони здоров᾿я; 

- організацію надання первинної медичної допомоги населенню; 

- організацію спеціалізованої та вузькоспеціалізованої медичної 

допомоги населенню; 

- організацію стаціонарної медичної допомоги населенню; 

- медико-соціальне забезпечення населення літнього віку; 

- організацію та зміст роботи закладів системи охорони материнства та 

дитинства; 

- діяльність служби екстреної медичної допомоги; 

- метод проведення екстремальних  оцінок якості медичної допомоги 

населення. 

вміти: 

- аналізувати діяльність служби екстреної (швидкої) медичної допомоги; 

- проводити експертну оцінку якості медичної допомоги населення; 

- аналізувати чинники впливу на діяльність закладів охорони здоров᾿я в 

Україні; 
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- організувати медичну експертизу втрати працездатності; 

- організувати прийняття управлінських рішень. 

Структура навчальної дисципліни 

№ 

з/п 
Назва теми 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

С
Р

С
 

 1 2 3 4 

1. Система охорони здоров’я. Реформування охорони здоров’я в 

Україні 
2 - 4 

2. Організація надання первинної медичної допомоги населенню 2 - 4 

3. Організація поза лікарняної (спеціалізованої та 

вузькоспеціалізованої) медичної допомоги населенню 
2 - 4 

4. Організація стаціонарної медичної допомоги населенню 2 - 4 

5. Медико-соціальне забезпечення населення літнього віку. Паліатитвна 

та хоспісна допомога населення літнього віку 
2 - 4 

6. Організація та зміст роботи закладів системи охорони материнства та 

дитинства 
2 - 4 

7. Аналіз діяльності служби екстреної (швидкої) медичної допомоги 2 - 4 

8. Методика проведення експертних оцінок якості медичної допомоги 

населенню 
2 - 4 

9. Аналіз чинників впливу на діяльність закладів охорони здоров’я в 

Україні 
- 2 4 

10. Організація медичної експертизи втрати працездатності - 2 4 

11. Управління охороною здоров’я. Методика прийняття управлінських 

рішень. 
- 2 4 

12. Управління персоналом - 2 4 

13. Медичне страхування  1 5 

14. Всього  16 9 53 

 

3. Тематичний план лекцій циклу ТУ «Актуальні проблеми 

організації охорони здоров’я» 

 

Тема лекцій Години Викладач  

Система охорони здоров’я. Реформування охорони 

здоров’я в Україні  
2 

д.мед.н., професор 

Зюзін В.О. 

Організація надання первинної медичної допомоги 

населенню 
2 

д.мед.н., професор 

Зюзін В.О. 

Організація поза лікарняної (спеціалізованої та 

вузькоспеціалізованої) медичної допомоги населенню  
2 

д.мед.н., професор 

Зюзін В.О. 

Організація стаціонарної медичної допомоги населенню 2 
д.мед.н., професор 

Зюзін В.О. 
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Медико-соціальне забезпечення населення літнього віку. 

Паліатитвна та хоспісна допомога населення літнього 

віку 

2 
д.мед.н., професор 

Зюзін В.О. 

Організація та зміст роботи закладів системи охорони 

материнства та дитинства  
2 

д.мед.н., професор 

Зюзін В.О. 

Аналіз діяльності служби екстреної (швидкої) медичної 

допомоги  
2 

д.мед.н., професор 

Зюзін В.О. 

Методика проведення експертних оцінок якості 

медичної допомоги населенню 
2 

д.мед.н., професор 

Зюзін В.О. 

Всього  16 годин  

 

4. Тематичний план семінарів циклу ТУ «Актуальні проблеми 

організації охорони здоров’я» 

 

Тема семінарів Години Викладач  

Аналіз чинників впливу на діяльність закладів охорони 

здоров’я в Україні 
2 

д.мед.н., професор 

Зюзін В.О. 

Організація медичної експертизи втрати працездатності  2 
д.мед.н., професор 

Зюзін В.О. 

Управління охороною здоров’я. Методика прийняття 

управлінських рішень.  
2 

д.мед.н., професор 

Зюзін В.О. 

Управління персоналом  2 
д.мед.н., професор 

Зюзін В.О. 

Медичне страхування  1 
д.мед.н., професор 

Зюзін В.О. 

Всього  9 годин  

 

 

5. Тематичний план занять самостійної роботи циклу ТУ «Актуальні 

проблеми організації охорони здоров’я» 

 

№ 

з.п. 
Тема самостійного заняття 

Кількість 

години 

1 Система охорони здоров’я. Реформування охорони здоров’я в Україні  4 

2 Організація надання первинної медичної допомоги населенню 4 
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– 2010. – 328 с. 

3 
Організація вторинної (спеціалізованої) лікувально-профілактичної 

допомоги населенню 
4 

4 
Організація третинної (високоспеціалізованої) лікувально-

профілактичної допомоги населенню 
4 

5 
Медико-соціальне забезпечення населення літнього віку. Паліатитвна та 

хоспісна допомога населення літнього віку 
4 

6 
Організація та зміст роботи закладів системи охорони материнства та 

дитинства 
4 

7 Аналіз діяльності служби екстреної (швидкої) медичної допомоги 4 

8 
Методика проведення експертних оцінок якості медичної допомоги 

населенню 
4 

9 Аналіз чинників впливу на діяльність закладів охорони здоров’я 4 

10 Організація медичної експертизи втрати працездатності 4 

11 
Управління охороною здоров’я. Методика прийняття управлінських 

рішень.  
4 

12 Управління персоналом 4 

13 Медичне страхування 5 

 Всього  53 години 
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