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Реєстр. № 227/4/17 
 

1. СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЮ 

ПРОГРАМОЮ. 

2. НДР «Наукове забезпечення реалізації Європейської політики ЗДВ-21 в умовах 

оптимізації системи охорони здоров’я України», 0112U002809. 

3. Організація і управління охороною здоров’я. 

4. 2+,С. 

5. Немає. 

6. Не подавалась. 

7. Розроблена освітньо-наукова програма складається з п’яти обов’язкових модулів 

(1. Вступ до громадського здоров’я, системи, політика, етика, управління та лідерство 

у галузі громадського здоров’я; 2. Епідеміологія та біостатистика для фахівців 

громадського здоров’я; 3. Моніторинг і оцінка, якість даних, використання даних та 

інформатизація в галузі громадського здоров’я; 4. Планування програми, її реалізація 

та оцінка; 5. Ділова англійська мова) та чотирьох модулів, один із яких вибирається 

для вивчення магістром на вибір (1. Профілактика; 2. Соціально значущі та особливо 

небезпечні інфекційні хвороби; 3. Соціально значущі хронічні неінфекційні хвороби; 

4. Організація протиепідемічних заходів). В цілому навчальний план підготовки за 

фахом «громадське здоров’я» на післядипломному етапі за освітньо-науковою 

програмою розрахований на 3600 навчальних годин (120 кредитів ЄКТС). З них 462 

навчальні години складає лекційний курс, на проведення практичних занять виділено 

1318 навчальних годин; семінарів – 512 навчальних годин; самостійну роботу – 1308 

навчальних годин. Для самостійної роботи під час проходження виробничо-навчальної 

практики та виконання самостійної наукової роботи і підготовки магістерської 

кваліфікаційної роботи виділено 700 годин, для модульного контролю знань – 30 

годин із загальної кількості навчальних годин та 6 годин – на проведення екзамену. 

8. Впровадження системи підготовки магістрів за навчально-науковою програмою 

дозволить забезпечити підготовку викладачів та науковців в галузі громадського 

здоров’я. 

9. Необхідне створення кафедр громадського здоров’я, укомплектування 

кваліфікованими кадрами, підготовка навчально-методичної літератури. 

10. Необхідність підготовки кадрів для системи громадського здоров’я в Україні. 

11. Немає. 

12. Не передбачається. 

13. ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України». 02099, м. Київ, 

пров. Волго-Донський, 3. 

14. Вищий державний навчальний заклад України «Ужгородський національний 

університет». 58000, м. Ужгород, вул. Підгорна, 46; Український центр наукової 

медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. м. Київ, просп. С. Бандери, 19. 

15. Слабкий Г.О. (0501711648), Миронюк І.С., Шафранский В.В., Закрутько Л.І., Качала 

Л.О., Дудник С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.fr/maps/?text=%D0%A3%D0%B6%D0%9D%D0%A3&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=22.302905%2C48.625238&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCXodccgGhj5AEc7DCUynOUlAEhIJJTyh15%2FE4j8Rc7uX%2B%2BQo2D8iBAABAgMoATABOPmLgJyjmPW54gFAjwFIAVUAAIA%2FWABiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWoCdWFwAZUBAAAAAA%3D%3D&ol=biz&oid=1302027304

