
 

                               Навчальна дисцппліна. 

         Методи математичної статистики у медсестринстві. 

                                               Лекції: 

Лекція 1. 

1. Предмет і  теоретичні основи математичної статистики. 

Термін «статистика» походить від латинського «status», що означає  

становище, стан явищ. Він виник у середині XVIII століття. 

     Статистика визначає кількісну сторону масових суспільних явищ і 

процесів  у нерозривному зв’язку  з їх якісною стороною, досліджує 

кількісний вираз закономірностей суспільного розвитку у конкретних 

умовах місця і часу.  

      Статистика – багатогалузева самостійна наука , В  процесі розвитку в 

її складі виділися математична статистика, загальна теорія статистики, 

галузеві статистики (промислова, сільськогосподарська, транспортна, 

торговельна, медична, правова і т.д.)  

Математична статистика – це галузь наукових знань, присвячених 

математичним методам систематизації, обробки й аналізу  даних 

спостереження масових явищ з метою виявлення та використання в 

науково-практичній діяльності характерних для них статистичних 

закономірностей. Але на відміну від математики в статистиці кількісні 

характеристики не абстрактні, а пов’язані  з якіснимзмістоммасовихявищ. 

Цедозволяємати об’єктивне   та всебічне  уявлення про  храктеер 

причинно-наслідкових зв’язківміж ними й одержуватинадійніпараметри 

для обгрунтуваннянапрямівсоціально-економічноїполітики, 

оцінкирезультатів і прогнозуваннярозвиткуекономіки.  

Предметом математичної статистики є формальна математична 

сторона статистичнихметодівдослідження, не пов’язаназіспецифічною 

природою об’єктів,  яківивчаються. Їївизначають як науку про 

прийняттярішень в умовахневизначеності. 

Найважливішимирозділамиматематичної статистики є 

статистичнаоцінкапараметріврозподілу, статистичнаперевіркагіпотез, 

дісперсійний, регресійний, кореляційний, коваріаційний, факторний, 

кластерний та іншібагатомірніаналізу, а 



такожстатистичніметолдианалізувипадковихпроцесів. Крім того, значну 

роль відіграютьметодиплпнуванняекспериментів, 

поступовогоаналізудосліджень, контролю якості і надійності. 

Основнимизавданнямиматематичної статистики є 

розробленняспособівзбірання, систематизації і 

використаннястатистичноїінформації, визначенняузагальнюючих 

характеристик і міриваріаціїдосліджувальнихявищ, 

установленнязаконіврозподілувипадковихзмінних, 

статистичнаперевівркагіпотез. 

Основнікатегоріїматематичної статистики є: статистичнасукупність, 

варіація, варюючаознака, статистичназакономірность, 

статистичнийпоказник. 

Статистичнасукупність - це сума об’єктів(подій, елементів, явищ) які 

мають едину якісну основу, ала відрізняються певними ознаками. 

Статистичназакономірність – це повторюваність, послідовність і 

порядок у явищах. Виявляється статистичназакономірністьтільки в 

масовомупроцесі  при великійкількостіодиницьсукупності. 

Статистичнізакономірностіподіляють на: 

1. Закономірностірозвиткуявищ; 

2. Закономірностізміниструктуриявищ; 

3. Закономірностірозподілуодиницьсукупності; 

4. Закономірностізв’язку між явищами.  

     Ознаки – це  властивості, характерні риси або  інші особливости=і 

одиниць  сукупності, на основіякихможназробитивисновок про стан  

певногоявища. 

Ознака, яка має в межах сукупностірізнізначення, називаєтьсяваріюючою, 

а коливаннязначень ознаки – варіацією. 

          Статистичний показник  – це  загальна істотна ознака  якого-небудь 

масового явища  в її якіснй і кільксній  визначеності для конкретних умов 

місця і часу. 

          Абсолютні показники характеризують розміри суспільних явищ. 



           Відносні показники виражають  кількісні співвідношення між 

абсолютними показниками, а абсолютні показники – кількість одиниць і 

загальні розміри явищ у всіх одиниць сукупності. 

           Обсяг явища  - це кількість одиниць, які мають певну ознаку. 

 

         Методи і теоретичні основи математичної статистики 

    Теоретичною основою математичної статистики  є теорія 

імовірностей, а також  теорії тих галузей знань, які  досліджують 

відповідні масові процеси та явища.Статистичну закономірність 

можна в становити лише при масовому спостереженні завдяки 

закону великих чисел. Зміст закону великих чисел  полягає в 

тому, що із збільшенням кількості спостережень  вплив 

випадкових  причин в цілому взаємно погашається, при цьому і 

визначається закономірність. 

         Будь – яке статистичне дослідження складається з трьох 

стадій: 

     1.статистичного  спостереження; 

     2.систематизації матеріалів статистичного  спостереження; 

     3.аналізу  узагальнених матеріалів, добутих у результаті  їх 

обробки. 

         Рядом розподілу називають розподіл одиниць сукупності по 

групах за величиною варіюючої ознаки.  

         Математична статистика є складовою частиною статистичної 

науки взагалі, її інструментарієм і специфічним методом 

дослідження. Лише користуючись математико-статистичними 

методами  соціально-економічна статистика здатна проникнути 

в специфічну природу досліджуваних масових явищ і виявити 

закономірності їх розвитку. 

 

 



Лекція 2 

Медична статистика 

1. Медична статистика як наука (визначення поняття, основні розділи та їх 

зміст). 

Статистика -  наука, яка вивчає кількісну сторону масових явищ у 

нерозривному зв’язку з їхньою якісною стороною. 

Медична статистика — це наука, яка вивчає здоров’я населення в 

залежності від соціально-економічних, культурних, санітарно-гігієнічних 

та медико-біологічних чинників і має за мету встановлення тенденцій цих 

залежностей в умовах діяльності системи медичної допомоги.   

Якщо предметом статистичного вивчення стають якісно різнорідні явища 

(групи), то прикладом може бути т. з. феномен соціальної неоднорідності 

здоров’я (міських і сільських мешканців, повних і неповних сімей, тощо). 

Теоретичним підґрунтям статистики як науки є: 

1)  загально-філософські концепції; 

2)  суспільні науки (політекономія, соціологія); 

3)  математичний аналіз (зокрема теорія ймовірності та одне із основних її 

понять – закон великих чисел, який, як справедливо зауважив академік 

О.Н.Колмогоров, є одним із проявів діалектичного зв’язку. 

Іноді мате математичну. статистику розглядають як прикладнуматематику                               

( Р.Фішер ).  Але, якщо математика має справу з абстрактними 

співвідношеннями та просторовими формами, то статистика відображає 

конкретні реальні факти, виражені цифрами з проведенням всебічного 

якісного аналізу виявлених закономірностей. 

Статистики виконують те ж завдання відображення життя, що й письменники, 

чи художники, з тою лише відмінністю, що для цього вони використовують не 

слово чи фарбу, а багатогранну мову цифр. 

І ще слід відзначити, що статистика – наука, яка вивчає мінливість явищ: там де 

мінливість відсутня, неможливе застосування статистичних методів. 

Розділ статистики, що вивчає питання, пов’язані з медициною, гігієною та 

охороною здоров’я називається медичною статистикою. 



Вивчаючи випадкові явища і спираючись на теорію вірогідності, медична 

статистика зуміла розпізнати з певною допустимою похибкою 

багатофакторіальну кореляцію між явищами та чинниками, що їх 

обумовлюють. 

Медична статистика має предмет та методи дослідження. Останні 

частково специфічні, частково спільні з іншими науками. Медична статистика 

вивчає явища, що відбуваються випадково, у відповідності із статистично 

вірогідними законами. В медичній статистиці виділяють з основні розділи: 

1) загальна статистика (теорія статистики); 

2) статистика здоров’я населення; 

3) статистика охорони здоров’я. 

Отже, медична статистика – це наука, яка вивчає показники здоров’я 

населення (захворюваність, інвалідність, демографічні показники: 

народжуваність, смертність, природній приріст, середню тривалість 

життям), фізичний розвиток, а також показники діяльності лікувально-

профілактичних закладів. 

Будь яка галузева, в т. ч. й медична статистика складається з 2-х 

частин: методичної та матеріальної. 

Методична частина – це сукупність методів та засобів дослідження. 

Слід виділити такі основні статистичні методи, якими оперує медична 

статистика і які ми будемо більш детально розглядати на наступних заняттях. 

1)           варіаційний аналіз; 

2)           динамічний аналіз; 

3)           кореляційний аналіз; 

4)           епідеміологічні методи; 

5)           комплексні оцінки; 

6)           математичне моделювання; 

7)           системний аналіз; 

8)           дисперсійний аналіз; 

9)           дискримінантний аналіз; 

10)      метод головних компонентів; 



11)      стандартизація. 

Матеріальна частина – це сукупність основних цифрових даних (в медичній 

статистиці це фактичні дані про здоров’я людності, мережу лікувально-

профілактичних закладів, кадри, тощо та їх аналіз). 

Медична статистика являє собою не лише науку та предмет викладання, а й 

специфічний розділ суспільної практики, зміст якої полягає в 

проведенніобліку та звітності в системі охорони здоров’я. 

Статистичний облік в практичному плані – це первинна реєстрація 

(систематична та повсякденна) різних проявів явищ та ознак, які вивчаються 

(наприклад, заповнення історій хвороби, карт вибулого із стаціонару, талона 

амбулаторного пацієнта, екстрених повідомлень про інфекційне захворювання і 

т. д.). 

Статистична звітність – це періодична систематизована інформація 

узагальненого характеру, що відображає підсумки роботи окремих структурних 

підрозділів галузі за певні проміжки часу. 

Дані обліку та статистичні звіти використовуються як основне джерело 

інформації для оперативно-управлінської діяльності і зв’язку між окремими 

ланками системи охорони здоров’я; вони є основою для поглибленого аналізу 

явищ в охороні здоров’я та перспективного програмування. 

Статистичні дані (матеріали) повинні відповідати таким вимогам: 

1) бути вірогідними (достовірними) та точними (особливо це стосується 

первинних матеріалів, які поступають з низових ланок охорони здоров’я); 

2) забезпечувати повноту інформації (охоплювати всі об’єкти спостереження за 

весь період дослідження згідно складеної програми); 

3) забезпечувати порівнюваність та співставлення даних 

(„сравнивайсравнимое”) -  виконання цієї вимоги досягається єдністю програм 

та номенклатури, уніфікацією методичних підходів і оціночних критеріїв; 

4) їх отримання, обробка та подання до інстанції вищого порядку мають 

здійснюватись своєчасно. 

Медична статистика вивчає: 

1.0 Здоров’я людності: 

1.1 Демографічні процеси; 

1.2 Захворюваність; 



1.3 Інвалідність; 

1.4 Соматометрію і визначення біохімічних констант; 

1.5 Психічне здоров'я та психометрію. 

2.0 Умови довкілля та спосіб життя людей: 

2.1 Повітря; 

2.2 Воду; 

2.3 Іонізуючу радіацію; 

2.4 Харчування; 

2.5 Матеріальне благополуччя; 

2.6 Працю та навчання; 

2.7 Відпочинок; 

2.8 Поведінку. 

3.0 Медичну базу: 

3.1 Медичні заклади; 

3.2 Кадри; 

3.3 Бюджет охорони здоров’я. 

4.0 Діяльність системи охорони здоров’я: 

4.1 Амбулаторій і поліклінік; 

4.2 Стаціонарів; 

4.3 Аптек; 

4.4 Соціально-медичну діяльність. 

План та програма медико-статистичного дослідження включає: 

1.0 Збір даних: 

1.1 Спостереження; 

1.2 Експеримент; 

1.3 Реєстрація спостереження або експерименту; 



1.4 Зосередження і зберігання даних; 

1.5 Передача даних. 

2.0 Обробка даних: 

2.1 Нормалізація (стандартизація) даних; 

2.2 Кодування та групування даних; 

2.3 Табелювання; 

2.4 Розрахунок пересічних значень, дисперсій, похибок; 

2.5 Порівняння, визначення різниці; 

2.6 Кореляція, регресія, комплексні оцінки. 

3.0. Аналіз даних: 

3.1 Оглядовий, інтерпретативний аналіз; 

3.2 Математичний аналіз: дисперсійний, дискримінантний, багатофакторний, 

канонічний, логістичний, системний тощо. 

Отже, предметом вивчення медичної статистики є рівень здоров’я 

людності в своїй структурі та динаміці. 

Більш детальна характеристика здоров’я обіймає такі явища: 

1. Демографічні процеси (чисельність, структура, динаміка природнього та 

механічного руху). 

2. Захворюваність (структура та динаміка первинної, загальної, лікарняної 

захворюваності, а також захворюваності з тимчасовою втратою 

працездатності). 

2.1 Соматометричний розвиток; 

2.2 Психомоторний розвиток, психічне здоров'я, адаптаційну здатність до 

соціального життя; 

2.3 Дисперсію біологічних констант стосовно їх значень, що вважаються 

нормальними. 

Вивчення причин цих явищ близьке до вивчення факторів ризику, чим 

займається аналітична епідеміологія, однак, предмет медичної статистики 

ширший. Він включає додатково фактори пропаганди здоров'я — соціально-



економічні, культурні, санітарні. Тому тут більше підходить назва "шанси", а не 

"ризики". 

Крім того, предметом медичної статистики є вивчення динаміки адаптації 

груп людності до колективного співіснування, будь то адаптація школярів, 

робітників, службовців тощо, що наближає її до предмету соціології. 

Важливим зацікавленням медичної статистики є кількісний та якісний аналізи 

діяльності лікувально-профілактичної мережі, оцінка цієї діяльності через 

механізм впливу на стан здоров’я з обов'язковим врахуванням комплексного 

впливу різних факторів. 

Вивчення здоров’я людності вимагає застосування комплексних методів щодо 

системи спостереження та збору даних, їх обробки та аналізу. Часто ці методи 

використовуються іншими науками, однак, специфіка медико-статистичного 

підходу полягає у визначенні динаміки явищ, їхніх закономірностей та 

тенденцій. 

Здоров’я людності залежить від якості життя. Здоров’я віддзеркалює соціально-

економічні, культурно-соціальні умови, тому здоров’я не може бути вивчено 

без цих детермінант. Доведено, що рівень розвитку суспільства визначав рівень 

та якість життя людності, неодмінною складовою яких є здоров’я. 

Методологією медичної статистики є взаємозалежне вивчення явищ в 

їхньому історичному розвитку всередині суспільства. 

Методи математичної медичної статистики різноманітні 

Метод порівняння одного й того ж явища в різних групах людності (згідно 

статі, віку, соціального стану, роду занять тощо), а також на різних територіях, 

Це має суттєве значення для вивчення явища. В рівній мірі це стосується 

динаміки явищ. 

Епідеміологічний метод. Раніше використовувався для вивчення інфекційних 

хвороб, тепер використовується для вивчення усіх аспектів здоров'я людності. 

Епідеміологічний метод є методом кореляції та регресії між явищем і 

факторами, що перебувають з ним в причинно-наслідковому зв'язку. 

Факторіальний аналіз використовується для вивчення закономірностей 

динаміки і структури явищ. 

Математичні методи: методи прогнозування, оперативні та системні 

дослідження. 



Експериментальний метод використовується для вивчення явищ, що 

імітуються в лабораторних умовах або в умовах реформування медичної 

допомоги. 

Медико-статистичне дослідження може бути повним або вибірковим. 

Повне або суцільне дослідження охоплює усі одиниці спостереження. 

Вибіркове дослідження охоплює репрезентативну частку одиниць 

спостереження, яке дає змогу оцінити усе явище. 

Важливе значення має місце дослідження. Територія сильно впливає на 

результати дослідження. 

Наступним питанням є час і термін проведення дослідження. Дослідження 

може тривати постійно, тобто бути поточним, здійснюватись періодично, у 

певний час або бути одномоментним. 

До постійних досліджень відносяться, для прикладу, вивчення природнього 

руху людності, до періодичних — вивчення розповсюдженості хронічних 

хвороб, до одномоментних — перепис людності, фіксація стану медичної 

допомоги. 

Після збору статистичних даних проводиться їхня обробка. Вона включає 

кількісну і якісну перевірку, кодування та групування цих даних. Кількісна 

перевірка означає перевірку правильності запису статистичних документів, 

якісна — логічне співставлення даних, наприклад, віку і діагнозу, віку і занять, 

зросту і маси тіла тощо. Далі йде кодування.  

Кожній кількісній чи якісній характеристиці явища присвоюється код. 

Кодування є загальним або медичним в залежності від характеру 

ознаки. Групування — це розподіл даних згідно кількісних чи якісних 

характеристик з метою їхнього аналізу. Кількісними характеристиками є вік, 

демографічні показники, зріст, вага тощо. Якісними характеристиками є стать, 

соціальний стан, професія, хвороба тощо. 

Групування є простим (згідно однієї ознаки), складним (згідно багатьох ознак, 

що комбінуються між собою) і повторним (групування раніше поділених груп з 

метою більш глибшого вивчення явища). 

Групування — центральний момент дослідження і його слід проводити на 

підставі глибокого вивчення суті проблеми. 

Варіанта — кількісне чи якісне значення конкретної характеристики явища, 

наприклад, новонароджений може мати довжину тіла 47, 48, 49, 50 і т.д. см. 

Цей новонароджений може бути різної статі: хлопчик, дівчинка. Варіанта може 



бути представлена у вигляді абсолютного, відносного числа та якісних 

характеристик. 

Абсолютна величина — число, що характеризує явище в його абсолютному 

(арифметичному) значенні. 

Відносна величина — число, що характеризує відношення однієї величини до 

іншої і може означати частку, частоту або співвідношення однієї величини до 

іншої. 

Кожному значенню варіанти (х) відповідає її частота (n), з якою вона 

повторюється. Ряд варіант з їхніми частотами складає т.з. варіаційний ряд. 

 Таблиця 1 — Варіаційний ряд 

Вага новонароджених, гр., 

Х 

Число 

новонароджених, n 

2900 1 

3000 2 

3100 3 

3200 3 

3300 2 

3400 1 

  

Варіанти, що утворюють варіаційний ряд, можуть складатись з простих варіант 

(вага — 2900 г) або дискретних (2900-3100 г). 

Статистична ознака — це та спільна для усіх одиниць властивість, яка 

вивчається під час статистичного дослідження. 

Статистичний розподіл — це ряд значень певної характеристики одиниці 

спостереження, що розподілені згідно певного закону розподілу. 

Статистичний параметр — представницьке значення, обраховане на підставі 

статистичного розподілу, наприклад, пересічна величина, дисперсія, похибка 

тощо. 

Статистичний показник — це статистичне значення, з допомогою якого 

можна охарактеризувати явище. 



Статистичний індекс — відносна цифрова величина, знайдена шляхом 

порівняння статистичних показників. 

Після обробки статистичних даних настає етап зведення їх у статистичні 

таблиці, що дозволяють краще зрозуміти досліджувані явища. 

Статистичні таблиці — це макети, що складаються із стовпчиків та рядків, на 

перетині яких розміщуються статистичні показники. 

Існують прості, групові та комбіновані таблиці. 

  

 

Таблиця 2 — Число медичних закладів в області (проста таблиця) 

Медичний заклад Число закладів 

Дільнична лікарня 75 

Центральна районна лікарня 20 

Обласна лікарня 1 

Разом 96 

  

  Таблиця 3 — Територіальний розподіл медичних закладівв області  

(групова таблиця) 

Медичний заклад Північ Центр Південь Разом 

Дільнична лікарня 20 40 15 75 

Центральна районна 

лікарня 

5 12 3 20 

Обласна лікарня - 1 - 1 

Разом 25 53 18 96 

  

Таблиця 4 — Територіальний розподіл медичних закладів 

згідно форми власності (комбінована таблиця) 



Медичнийзаклад Північ Центр Південь Разом 

дер-

жавні 

кому-

нальні 

дер-

жавні 

кому-

нальні 

дер-

жавні 

кому-

нальні 

  

Дільнична 

лікарня 

3 17 5 35 1 14 75 

Центральна 

райлікарня 

4 1 8 4 2 1 20 

Обласна 

лікарня 

- - 1 - - - 1 

Разом 7 18 14 39 3 15 96 

  

Після обробки матеріалу і зведення його в таблиці розпочинається розрахунок 

статистичних показників. 

Певне значення мають абсолютні числа, особливо коли йдеться про незначні 

або, навпаки, соціально значимі явища. Так, один випадок обкладу на 

лікарській дільниці свідчить про вкрай негативну епідеміологічну ситуацію; 

рівною мірою 4 випадки захворювання на СНІД повинні поставити на ноги усю 

медичну службу регіону. 

Пересічна величина одним числом характеризує явище. Вона дуже часто 

застосовується в статистичному аналізі — пересічний термін перебування 

хворого на ліжку, пересічна місткість лікарень тощо. 

Дисперсія від пересічного значення показує варіабельність (коливання) 

індивідуальних випадків по відношенню до пересічного значення. 

 Лекція 3 

Статистична сукупність (генеральна, вибіркова), її основні властивості та 

критерії. 

Наріжним каменем статистики, як науки є вчення про статистичну сукупність. 

Статистика послуговується такими основними визначеннями. 



Одиниця спостереження – кожен окремий випадок явища, що вивчається 

(наприклад, захворювання, смерті, випадок госпіталізації, народження, тощо). 

 Статистична сукупність – загальне число одиниць спостереження; або – це 

група предметів або явищ, об’єднаних за принципом відносної однорідності і 

взятих для вивчення в певних межах простору та часу. 

Одиниця спостереження повинна бути чітко виражена, інакше важко 

досягнути співставлення даних (наприклад, при вивченні захворюваності в 

якості одиниці спостереження можуть фігурувати як хвора людина так і окреме 

захворювання, і ці поняття не повинні змішуватися. 

Ознака – критерій, що характеризує одиницю спостереження. Наприклад, 

якщо кожен випадок захворювання є одиницею спостереження. То її можуть 

характеризувати такі ознаки як діагноз, вік та стать хворого, тривалість 

перебігу хвороби і т.д. 

У статистичній теорії та практиці розрізняють поняття генеральної та 

вибіркової сукупності. 

Генеральна статистична сукупність – включає усі одиниці спостереження. 

Вибіркова статистична сукупність – включає певну частину одиниць 

спостереження. Але ця частина здатна відображати або репрезентувати всю 

генеральну сукупність. 

Статистична сукупність має 5 основних властивостей, кожна з яких 

характеризується певними статистичними критеріями. 

1)  Перша властивість – розподіл ознаки – частота, доля, критеріями даної 

властивості є відносні величини: інтенсивні та екстенсивні показники. 

2)  Друга властивість – середній рівень ознаки – визначається цілою низкою 

пересічних величин: Мо – мода – варіанта, яка зустрічається найчастіше, Ме –

медіана – варіанта, яка займає серединне положення, М – середня 

арифметична і т.д. 

3)  Третя властивість – різноманітність ознаки – вказує на те, що сукупність 

складається з елементів, які відрізняються за своєю величиною (розмірами) і 

визначається такими критеріями як: lim – ліміт – крайні – найбільше та 

найменше значення ознаки в сукупності, Am – амплітуда – розмах числових 

значень ознаки в діапазоні  limmax –  limmin), σ – середнє квадратичне 

відхилення – величина, яка показує на скільки кожна одиниця спостереження 

відрізняється від середньої арифметичної; чим більше значення σ, тим більш 

неоднорідна за своєю структурою статистична сукупність. 



4)  Четверта властивість – репрезентативність ознаки (її типовість) – здатність 

вибіркових сукупностей в достатній мірі повно відображати властивості 

генеральних. Критерії: похибки пересічних та відносних величин (відповідно 

mM та mР), а також  х2 – хі – квадрат – коефіцієнт відповідності. 

5) П’ята властивість – взаємозв’язок ознак – ступінь та характер залежності їх 

між собою (оцінюється з допомогою коефіцієнта кореляції – rxy). 

 Методика вибіркових статистичних досліджень, види вибірки. 

Для оцінки здоров’я населення та діяльності медичних закладів можна 

користуватися як генеральною або суцільною статистичною сукупністю,  так 

і вибірковою статистичною сукупністю. Звісно, генеральна сукупність дає 

абсолютно достовірний результат. 

Вибіркова сукупність дає наближений результат, але за умови правильного 

відбору одиниць спостереження, цей результат суттєво не відрізняється від 

того, який дає генеральна сукупність. Враховуючи цю обставину, а також 

величезну економію сил і коштів, слід надавати перевагу вибірковій 

статистичній сукупності. 

Необхідно вивчити здоров’я, зокрема захворюваність мешканців міста, де 

проживає 200 тис. людей. Можна, звісно врахувати кожне захворювання. Але, 

судячи із реальних показників захворюваності, число таких захворювань сягне 

декількох сот тисяч. Це надзвичайно обтяжлива робота навіть в умовах 

машинної обробки зібраного статистичного матеріалу. доцільно із цих 200 

тисяч обрати певну частину людей, але таку, щоб вона відображала якісний 

склад населення усього міста. Захворювання, виявлені у цієї частини, 

відображатимуть суть захворюваності жителів міста. 

Для цього треба застосувати певні види вибірки, які рекомендує статистична 

наука. 

1. Механічний, коли обирається кожен 10-й чи 20-й мешканець міста або за т.з. 

розподілом випадкових чисел, за початковою літерою прізвища („К”, „Н”). при 

цьому усі мешканці мають однакову ймовірність попасти в число обраних і 

отже вибірка буде відображати віковий і статевий, професійний та інший 

якісний склад населення. 

2.  Типологічний, коли генеральна сукупність попередньо розбивається на 

типи (вікові, статеві, професійні прошарки, тощо) а потім з кожного береться 

пропорційна частка людей. 

3.  Кубловий або районовий, коли береться певний район міста (кубло), яке за 

попередніми даними типове для усього міста. 



4.  Комбінований, коли поєднуються вище означені типи вибірок – 

використовується найчастіше. 

Результат, отриманий під час вибіркового дослідження, буде все-таки 

відрізнятись від результату, отриманого під час суцільного дослідження. На це 

впливатимуть як об’єктивні (кожна одиниця спостереження містить як загальні 

так і неповторні індивідуальні риси), так і суб’єктивні (вплив тих, хто збирає 

статистичний матеріал) причини.  

Лекція 4 

1.Основні етапи статистичного дослідження. 

Здоров’я населення залежить від комплексу різних факторів. Його вивчення 

ускладнюється ще й тим, що ці фактори взаємодіють між собою, змінюються в 

часі, їх вплив на показники здоров’я не однаковий в різних регіонах. 

Для вивчення цих причинно-наслідкових закономірностей здоров’я населення 

проводяться масові статистичні дослідження. 

В статистиці розрізняють факторіальні ознаки (ті, що характеризують причину 

явища, що вивчається), і результативні (ті, що характеризують наслідок). 

Загальноприйняті позначення цих ознак: 

х – факторіальна 

у – результативна 

у = f(x) або y = f(x1, x2,..... xn), тобто результативна ознака є функцією 

(залежить від факторної ознаки). 

В якості результативних ознак в статистичних дослідженнях використовують 

різні статистичні показники, які можна поділити на 2 великі групи: 

1) кінцеві результативні показники 

2) проміжні результативні показники 

Кінцеві показники дозволяють оцінити ефективність діяльності всієї системи 

охорони здоров’я. До них відносяться демографічні показники 

(народжуваність, смертність. Природній приріст. Середня тривалість 

ймовірного життя), показники захворюваності. Інвалідності і фізичного 

розвитку. 



До проміжних можна віднести показники забезпеченості медичними кадрами, 

ліжками і т. д., використання ресурсів, показники активності, якості медичної 

допомоги. 

  Всі соціально-медичні дослідження поділяються на 2 види: державні і 

спеціальні. 

Державні статистичні дослідження проводяться органами державної 

статистики. До них відноситься система обліково-звітної інформації, що 

постійно збирається у всіх лікувально-профілактичних та інших закладах 

системи охорони здоров’я, періодичні державні дослідження, такі як перепис 

населення і т.п. 

Спеціальні дослідження проводяться науково-дослідними і учбовими 

закладами, різними практичними закладами та органами охорони здоров’я. 

Соціально-медичні дослідження можуть бути: 

а) статичними (одночасними, тобто проводитися на певний момент часу); 

б) періодичними (повторюватися через певний період часу) 

в) динамічними (вивчати якесь явище в динаміці) 

В залежності від повноти охоплення факторіальних і результативних ознак 

виділяють 4 типи досліджень: 

1-й – вивчення впливу одного фактора на один результативний показник 

(наприклад, куріння і хвороби легень); 

2-й – вивчення впливу комплексу факторів на один результативний показник 

(наприклад, впливу соціально-гігієнічних факторів на захворюваність 

туберкульозом легень) 

3-й – вивчення впливу одного фактора на комплекс результативних показників 

(наприклад, куріння і здоров’я населення). 

4-й – вивчення впливу комплексу факторів на комплекс результативних 

показників (наприклад, вплив соціально-гігієнічних факторів на здоров’я 

населення). 

В залежності від практичного значення статистичне дослідження можна 

зобразити у вигляді такої піраміди: 

 вивчення явища 

вивчення явища + розробка рекомендацій 



вивчення явища + розробка рекомендацій + впровадження 

вивчення явища + розробка рекомендацій + впровадження + оцінка 

ефективності 

В процесі соціально-медичного дослідження як правило 

вирішуються наступні статистичні задачі: 

1.  Вивчається частота і розподіл факторіальних і результативних ознак у 

статистичній сукупності. 

2   Вивчається зміна ознак в часі і просторі. 

3. Порівнюються узагальнені ознаки (відносні, середні величини) в різних 

статистичних сукупностях. 

4. Оцінюється достовірність (вірогідність) статистичних величин. 

5. Вивчається вплив факторів на результативні ознаки. 

6.  Вивчається взаємодія факторів між собою. 

7.   Вивчається взаємодія результативних ознак між собою. 

Медико-статистичне дослідження має 5 послідовних етапів. 

 1-й етап – організаційний – формулювання мети дослідження, складання плану 

та програми, вибір об’єкта та одиниці спостереження. 

2-й етап – статистичне спостереження, або збір інформації. 

3-й етап – розробка матеріалу. 

4-й етап – аналіз матеріалів – розрахунок статистичних показників. 

5-й етап – впровадження результатів дослідження в практику 

і оцінка ефективності. 

Деякі автори виділяють 4 етапи (об’єднуючи два перші), інші збільшують їх 

кількість д шести шляхом формального відокремлення розрахунку 

статистичних показників та аналізу даних (4-й етап ділиться на 2 етапи). 

Але справа не в кількості етапів, а в дотриманні загальної схеми, послідовності 

і наступності дій. Помилки зроблені в якійсь із ланок, можуть звести нанівець 

всю подальшу роботу. 

А зараз зупинимося більш детальніше на кожному із етапів статистичного 

дослідження. 



І-й – організаційний – формування мети, складання плану та програми 

дослідження. 

Метою соціально-гігієнічного дослідження може бути вивчення різних аспектів 

здоров’я населення, діяльності системи охорони здоров’я. Мета повинна 

формулюватись чітко і недвозначно. Для розкриття поставленої мети необхідно 

визначити задачі дослідження. Як правило, їх декілька (від 3 до 6). 

Програма статистичного дослідження являє собою перелік ознак, що 

вивчаються, план визначає порядок виконання програми поетапно з вказанням 

конкретних термінів. 

ІІ-й – статистичне спостереження або збір інформації. 

Цей етап полягає в реєстрації окремих явищ, їх ознак та елементів. В сфері 

охорони здоров’я це здійснюється шляхом заповнення облікової документації, 

яка встановлена МОЗ України. 

При проведенні поглиблених досліджень створюються спеціальні програми, які 

відображають у статистичних картах. 

Існують певні вимоги для складання статистичних карт: 

-               їх не слід перевантажувати, тобто в перелік питань, що підлягають 

вивченню, повинні вказати лише найбільш потрібні та необхідні; 

-               питання повинні бути чітко і ясно сформульовані, щоб виключити 

можливість різнобічного тлумачення; 

-               відповіді на питання повинні мати чіткий альтернативний характер 

(так, ні, число, діагноз, тощо), або надається можливість вибрати відповідь 

(підкреслити потрібне). 

-               слід передбачити в статкартах місце для шифрів (для автоматизованої 

обробки). 

Паралельно із програмою  спостереження складається програма розробки 

статистичного матеріалу (проекти та макети розробочних таблиць). 

Таблиці – найраціональніша форма викладання цифрових матеріалів, вони 

значно полегшують аналіз даних та зручні для порівняння. 

Основними її складовими частинами є статистичний підмет – те, про що йде 

мова в таблиці, тобто об’єкт спостереження, як правило розміщуються по 

горизонталі, наприклад, назви хвороб, причин смерті) і статистичний 



присудок – те, що говориться про предмет, ознаки, які його характеризують, 

наприклад, стать, вік, професія, - розміщуються по вертикалі. 

За складністю таблиці поділяються на прості та складні (групові, комбінаційні).  

У простій таблиці розподіл підмета здійснюється за однією ознакою, без 

проведення групування окремих ознак у присудку. 

Прості таблиці можуть бути хронологічними, територіальними (наприклад: 

число хворих серцево-судинними захворюваннями по роках або місяцях; по 

районах області; розподіл хворих за нозологічними формами, тощо). 

Багато таблиць у звітах медичних закладів прості (рух хворих у стаціонарі, 

розподіл лікарів за спеціальностями і т.п.). 

Прості таблиці мають чисто описовий характер. Пізнавальне значення їх 

обмежене. Вони використовуються не стільки для аналізу, скільки для 

отримання статистичної інформації, для довідників, оперативно-практичних 

потреб, оскільки не відображають причинних зв’язків між ознаками. 

Для аналізу статистичної інформації використовуються складні таблиці – 

групові та комбінаційні. 

У груповій таблиці співставляються2 ознаки, загалом їх може бути безліч, але 

всі вони характеризуються поєднанням підмету лише з однією ознакою 

присудку (захворюваність по вікових групах, у жителів міста і села, серед 

чоловіків і жінок). 

Такі таблиці за своїм змістом та аналітичними можливостями значно  багатші, 

ніж прості. 

Але, безумовно, найдосконалішими є таблиці комбінаційні, в яких підмет 

поєднується з кількома ознаками присудку (захворюваність жителів міста і села 

по вікових групах і по статі). 

Комбінаційні таблиці мають не лише аналітичну цінність. З них завжди можна 

виокремити прості та групові таблиці. 

Своєрідною модифікацією комбінаційних таблиць є так звані комбінаційно-

кореляційні таблиці, які дають змогу встановити взаємозв’язок між кількісними 

ознаками. Такі таблиці застосовуються наприклад для визначення 

взаємозв’язку показників здоров’я населення та діяльності медичних закладів. 

Перелік показників повторюється у тому ж порядку у підметі і присудку. Сила 

взаємозв’язку (значення коефіцієнта кореляції) записуються по діагоналі у 

клітинах, що пересікаються. 



З технологічної точки зору всі таблиці поділяються 

на первинні або робочі (розробочні) і вторинні, або аналітичні, що 

використовуються на заключному етапі статистичного дослідження. Макети 

таблиць складаються ще на І-му організаційному етапі. 

ІІІ-й етап – розробка матеріалу проводиться за послідовними стадіями: 

а) механічний та логічний контроль мета якого з’ясування ступеня повноти та 

якості зібраного матеріалу; 

б) шифрування (кодування даних цифрами. Буквами, символами); 

 в) групування отриманих даних за відповідними ознаками згідно програми 

дослідження; 

г) зведення статистичних даних – так зване статистичне зведення – поетапна 

операція підрахунку підсумкових і групових даних, обчислення різних 

кількісних коефіцієнтів. Воно проводиться по певній програмі, яка складена 

заздалегідь ще на організаційному етапі. 

ІІІ етап завершується табличним підведенням підсумків цифрових даних, 

виражених абсолютними величинами. 

ІV-й етап – аналіз матеріалів починається із обчислення на підставі абсолютних 

величин похідних – т.з. статистичних коефіцієнтів. 

V-й етап – впровадження результатів дослідження в практику 

і оцінка ефективності. 

  Відносні та середні величини. 

В медичній статистиці розрізняють: абсолютні, відносні та середні величини. 

Основними в статистичних дослідженнях є відносні та середні величини. 

Абсолютні числа в статистичній практиці відіграють важливу роль, проте в 

більшості випадків вони аналогічно мало спроможні, не достатньо наочні, а 

інколи і взагалі не придатні для порівняння, а саме порівняння – одне з 

найважливіших завдань статистичного аналізу. 

Види відносних величин: 

1.           Інтенсивні показники – тобто показники, що характеризують частоту 

явища в середовищі (показники захворюваності, смертності, інвалідності тощо), 

як правило вони обчислюються з розрахунку на 1000, 10000, 100000 населення і 

вимірюються в проміле, продециміле. 



2.           Екстенсивні показники або показники структури, відношення частки 

явища до явища в цілому. Сума часток складає одиницю, або 100 %, 

визначаються, як правило, у відсотках, або долях одиниці (структура причин 

смертності, розподіл хворих за контингентами, віком, статтю, тощо). 

3.           Коефіцієнти співвідношення (співставляються дві не пов’язані між 

собою сукупності (показники забезпеченості населення ліжками, медичними 

кадрами. Використання ліжкового фонду, охоплення населення 

профілактичними щепленнями, рівень госпіталізації, тощо – обчислюються на 

100, 1000, 10000, 100000. 

4.           Коефіцієнти наочності (коли одну величину із ряду приймаємо за 1 або 

100, всі інші значення ділимо на цю величину, прийняту за основу і множимо 

на 100 (використовуються для порівняння статистичних показників охорони 

здоров’я за декілька років – (кількість лікарів, ліжок, інфекційних хвороб)). 

За базову величину (основу) можна прийняти середню із даного варіаційного 

ряду чисел. 

Деколи коефіцієнти наочності набувають своєрідної описової форми: 

наприклад, у 2005 р. у клініці зроблено стільки операцій на серці, скільки за 

попередні 5 років. 

У статистиці розрізняють загальні коефіцієнти або показники і 

коефіцієнти спеціальні. Загальні характеризують явище в цілому (коефіцієнти 

народжуваності, загальної смертності, захворюваності, тощо. Їх ще називають 

„грубими”. 

Спеціальні коефіцієнти використовуються для більш повного, поглибленого та 

диференційованого аналізу (показники захворюваності населення окремими 

хворобами, рівні смертності від окремих причин, показники повікової 

смертності). 

Поряд з відносними у статистичному аналізі широко застосовується ще один 

тип похідних від абсолютних величин –це пересічні або середні величини. 

Середні величини відіграють дуже важливу роль у статистиці 

Вони дають узагальнюючу оцінку статистичній сукупності. 

Основна цінність середніх величин – це їх типовість – середня зразу дає 

орієнтацію, загальну характеристику явища. наприклад, середня тривалість 

лікування хворих у стаціонарі, середня вартість лікування 1 хворого. 

Середня величина дозволяє одним числом охарактеризувати явище, яке може 

мати безліч індивідуальних проявів. 



Пересічні величини застосовуються у медичній статистиці у 5-х основних 

напрямках: 

1.           Для оцінки фізичного розвитку, основних антропометричних ознак 

(зріст, маса тіла, окружність грудної клітки, спіро-, динамометрія, визначення 

станової сили). Розробка цих показників з визначенням регіональних стандартів 

має велике практичне значення для аналізу здоров’я населення, особливо дітей, 

фізкультурників і спортсменів, воїнів, осіб, що перебувають під диспансерним 

спостереженням. 

2.           Для характеристики стану медичної допомоги населенню. При 

проведенні аналізу амбулаторно-поліклінічного обслуговування користуються 

такими критеріями оцінки діяльності, як середня кількість звертань на 1 

мешканця за рік, середня кількість випадків поліклінічного обслуговування за 

рік, пересічна кількість відвідувань на 1 звертання, пересічна тривалість 1 

випадку непрацездатності і т.п. 

3.           У санітарно-епідеміологічній службі. Для характеристики санітарних 

умов проживання користуються даними про пересічну площу /кубатуру на 1 

людину: 

-               середнє число кімнат у квартирі; 

-               середня кількість проживаючих у 1 кімнаті. 

Епідеміолог визначає середнє кількість захворювань у вогнищі, середні терміни 

проведення дезинфекції, тощо. 

4.           У демографічних і соціально-медичних дослідженнях користуються 

такими показниками, як пересічна тривалість ймовірного життя, середній вік 

населення та середній вік померлих, середній численний склад працюючих і 

т.д. 

5.           В експериментальних лабораторних дослідженнях (середні значення 

температури тіла, числа дихальних рухів, серцевих скорочень (частота пульсу 

за одиницю часу, пересічні рівні вмісту різних елементів у крові, сечі, 

тканинах). 

Як коефіцієнти так і пересічні величини являють собою ймовірнісні величини, 

але між ними існують суттєві відмінності. 

По-перше, коефіцієнти характеризують лише альтернативну ознаку, тобто ту, 

яка може зустрічатися, а може й не мати місця (народження, смерть, 

захворювання, інвалідизація). 



Пересічні ж величини характеризують ознаки, притаманні всім одиницям 

спостереження. 

По-друге, коефіцієнти використовуються для 

вимірювання якісних (атрибутивних або описових) ознак, пересічні – для 

варіюючи кількісних ознак. 

Для того, щоб середні величини мали об’єктивний характер, необхідно 

дотриматися 2-х умов: 

-               однорідності сукупності, що вивчається; 

-               достатньої кількості спостережень. 

Перша може бути забезпечена шляхом порівняння ознак в якісно однорідних 

сукупностях, наприклад методично невірно вивчати фізичний розвиток взагалі, 

без врахування статі та віку, чи розрахувати пересічні терміни перебування 

хворих у стаціонарі  без розподілу їх по окремих нозологічних формах. 

Необхідне число спостережень слід визначати виходячи з величин середніх 

похибок. 

Основні види середніх величин 

1) Середня арифметична величина (позначається латинською літерою „М” від 

слова – Media) 

В залежності від способу її обчислення вона може бути: 

а) простою 

б) обчисленою шляхом змішування 

в) за способом моментів 

Середня арифметична проста – результат від ділення суми величин тієї чи іншої 

ознаки (варіанти) на число одиниць спостереження (n) – від латинського слова 

numerus. Обчислюється тоді, коли кожна з варіант зустрічається лише 1 раз. 

Тобто частота повторюваності вимірів ознаки дорівнює одиниці. 

  

Ряд послідовних значень тої чи іншої ознаки, розміщених в порядку 

зростання або зменшення називається варіаційним рядом. 

Варіаційний ряд складається із варіант (V) і виражає залежність між величиною 

ознаки та частотою її прояву – Р (від слова Pars). 



Середня арифметична зважена обчислюється шляхом змішування у варіаційних 

рядах, де частоти варіант різні між собою – сума добутків варіант на відповідні 

частоти ділиться на число спостережень 

Приклад обчислення середньої арифметичної шляхом змішування і її значення. 

  

Пересічна тривалість лікування травм 

у лікарні №1 

Пересічна тривалість лікування травм у 

лікарні №2 

Варіанта 

V1), дні 

Частота 

(Р1) 
V1·P1 

Варіанта(V2), 

дні 

Частота 

(Р2) 
V2·P2 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

2 

10 

2 

1 

5 

12 

70 

16 

9 

5 

6 

7 

8 

9 

2 

3 

6 

3 

2 

10 

18 

42 

24 

18 

  ∑P1=16 ∑V1P1=112   ∑P2=16 ∑V2P2=112 

Середня  Середня  

Отже, в обох лікарнях пересічна тривалість лікування травм однакова – 7 днів. 

Але неозброєним оком видно, що в лікарні № 1 пересічна більше відбиває суть 

справи, ніж у лікарні № 2. в першій лікарні варіанти менше розсіяні навкруг 

пересічної величини, ніж у другій: 10 варіант дорівнюють пересічній (в другій 

лікарні лише 6),  той час як крайні відхилення (5 і 9 днів) в першій лікарні 

мають по одній варіанті, в другій – по дві. 

  

Ріст, см (Х) Число дітей, n 

125 1 

126 2 

127 4 

128 5 

129 3 



130 1 

  

У варіаційному ряду може визначатись медіана і мода. 

Медіана — варіанта, що займає серединне положення. У випадку, коли число 

варіант парне, медіана являє собою пересічну величину двох варіант, що 

займають серединне положення. 

Мода або модуль або домінанта — варіанта, що зустрічається у варіаційному 

ряді з найбільшого частотою. 

Отже, явища, що носять варіабельний характер, оцінюються пересічною 

величиною. Наприклад, 60 хворих мали різну тривалість перебігу хвороби — 

від 1 до 45 днів. Перелік тривалості кожного випадку або варіантів хвороби дає 

певне уявлення про цю хворобу. Однак тривалість перебігу цієї хвороби можна 

схарактеризувати одним числом, т.з. пересічним показником. Якщо 

підсумувати тривалість перебігу хвороби у кожного із 60-и захворілих і 

поділити отриману суму на загальне число хворих, то матимемо пересічну 

тривалість перебігу хвороби. Наприклад, в нашому випадку вона дорівнює 22 

дням. Цю величину можна порівняти із пересічним терміном тривалості іншої 

хвороби і висловитись, наприклад, стосовно їхньої складності. Зрозуміло, що 

чим більший термін перебігу захворювання, тим, очевидно, воно складніше, 

важче піддається лікуванню тощо. Пересічна величина дозволяє одним числом 

охарактеризувати явище, яке може мати безліч індивідуальних проявів. До 

пересічних величин відносяться пересічні терміни перебування хворого на 

ліжку, пересічна вартість лікування одного хворого тощо. 

Розсіювання варіант навколо своєї пересічної характеризує середнє 

квадратичне відхилення ( ) 

d – відхилення варіант від їхньої середньої d=(V-M); ∑Р = n; 

Якщо  ∑Р або n ≤ 30, від ∑Р або n віднімається 1. 

Розрахунки для вищенаведених прикладів. 

Лікарня № 1 Лікарня № 2 

Варіанта 

V1 

Частота 

Р1 

Відхилення d1 d12 P1·d12 Варіанта 

V2 

Частота Р2 Відхилення d2 d22 P2·d22 

5 1 -2 4 4 5 2 -2 4 8 



6 

7 

8 

9 

2 

10 

2 

1 

-1 

0 

1 

2 

1 

0 

1 

4 

2 

0 

2 

4 

6 

7 

8 

9 

3 

6 

3 

2 

-1 

0 

1 

2 

1 

0 

1 

4 

3 

0 

3 

8 

  ∑P1=16   ∑ 

P1·d12=12 

  ∑P2=16   ∑ 

P1·d12=22 

    

Отже, при t=1, в 68,3 % випадків Мген буде дорівнювати: 

в лікарні № 1: 7±0,23 днів; 

в лікарні № 2: 7±0,31 днів 

При t=2, в 95,5 % випадків Мген буде дорівнювати: 

в лікарні № 1: 7±0,46 днів; 

в лікарні № 2: 7±0,62 днів 

  В наведених прикладах пересічна тривалість лікування з приводу травм в обох 

лікарнях однакова (7 днів), хоча середнє квадратичне відхилення свідчить, що 

вона неоднаково типова для конкретних випадків. Але так буває рідко. Як 

правило, показники відрізняються між собою. Виникає питання чи та різниця є 

суттєвою (тобто чи обумовлена вона об’єктивними причинами), чи, навпаки, 

різниця є несуттєвою. 

  Наприклад, в лікарні № 1 пересічна тривалість лікування хворих 

гіпертонічною хворобою складала 17 днів (похибка показника ± 1 день), а в 

лікарні № 2 – 15 днів (похибка показника ± 0,5 дня). 

 Лекція 4.2. 

Оцінка достовірності результатів статистичного дослідження. 

Основи доказової медицини. 

  

Для визначення достовірності різниці між показниками обчислюємо t (критерій 

достовірності, т.зв. критерій Ст’юдента. 

Різниця між результатом вибіркового і суцільного дослідження називається 

похибкою вибіркового дослідження (m). Вона повинна знаходитись в певних 



межах, щоб можна було вважати результат вибіркового дослідження 

достовірним 

Основою для визначення достовірності результату вибіркового дослідження 

або його похибки є закон великих чисел. 

Його визначення таке: результат вибіркового дослідження тим ближче стоїть до 

результату суцільного дослідження, чим більшою є вибірка і чим меншим є 

альтернативний розподіл ознак або варіабельність (розсіювання) окремих 

варіант навколо пересічної величини. 

Математичним виразом цього закону для альтернативних явищ, тобто тих, що 

характеризуються відносними величинами є формула: 

mp= ±t, де 

t – критерій достовірності (Стьюдента) 

р – відносна величина (захворюваність, смертність, тощо) 

q – альтернатива відносної величини, тобто 1-р, 100-р 

n – число одиниць спостереження. 

Найбільшою похибка буде тоді, коли альтернатива дорівнює 0,5 на 0,5 або 50 

на 50. В усіх інших випадках вона буде меншою і тим значніше, чим менший 

буде показник (р). 

Повернемось до нашого прикладу. Замість 200 тисяч нами відібрано 200 

мешканців міста. У них виявлено 150 захворювань. Отже, захворюваність (р) 

буде дорівнювати: 

q=100-75=25% 

Визначимо (m) за умови різного критерію достовірності (t). 

Якщо t=1, то згідно закону великих чисел в 68,3 % випадків результат, 

отриманий при вибірковому дослідженні (Рвиб) буде на величину ± m 

відрізнятися від результату суцільного дослідження (Рген). 

Отже, в 68,3% Рген буде дорівнювати 75%±3,1%. 

 Якщо t=2, то результат Рген в 95,5% випадків відрізнятиметься від Рвиб на 2m, 

тобто він дорівнюватиме 75%±6,2%. Цей результат вважається прийнятним для 

статистичних досліджень в охороні здоров’я. 

Якщо t=3, то результат Рген в 99,7% випадків відрізнятиметься від Рвиб на 3m, 

тобто він дорівнюватиме 75%±9,3%. 



Звідси випливають 2 висновки: 

1)           Результат вибіркового дослідження буде достовірним, якщо частка від 

ділення цього результату на його похибку дорівнює 2 і більше; 

2)           Можна визначити необхідне число спостережень для отримання 

достовірного результату за формулою: 

Оцінка достовірності статистичних досліджень базується на основних 

принципах доказової медицини. 

Нова методологія роботи з джерелами біомедичної інформації вже 

завоювала прихильників по всьому світу. 

Доказова (науково обгрунтована) медицина – свідоме, точне використання 

кращих доказів при прийнятті рішення про лікування конкретного 

пацієнта. Практика науково-обгрунтованої медицини являє собою сполучення 

індивідуального клінічного досвіду з кращими достовірними фактами, 

підтвердженими систематичними клінічними дослідженнями. Практикою 

доказової медицини зараз має володіти кожний лікар. На жаль за даними 

багатьох досліджень практикуючі лікарі недостатньо уваги приділяють 

активному вивченню спеціальної літератури. З багатьох визначень доказової 

медицини найбільш влучним є таке: 

Доказова медицина – це інформаційна технологія вибору оптимального 

варіанту медичної діяльності. 

Особливу увагу слід пріділяти мета-аналізу – методології об΄єднання 

різнорідних і виконаних різними дослідниками випробувань, які стосуються 

проблеми, що вивчається. Мета-аналіз дозволяє підвищити достовірність 

оцінок однойменних результатів. В залежності від поставлених задач та типу 

даних, що аналізуються розрізняють звичайний, кумулятивний, проспективний 

та мета-аналіз для індивідуальних даних. В ході мета-аналізу поступово 

відкидаються дослідження що не відповідають всім вимогам стандарту. 

Найвищу цінність мають, як правило, рандомізовані контрольовані 

дослідження. 

Наслідки низької якості екпериментальнихмедико-біологічних досліджень 

впливають на конкурентоздатність наукових досліджень, якість медичної 

допомоги в цілому, що веде до низької якості підготовки спеціаліста. 

Лекція 4.3  Види аналізів у медичній статистиці. 

Кореляційний аналіз. Стандартизація показників. 



Розрізняють два види зв’язку між явищами – функціональний і кореляційний. 

Функціональний – характеризує строгу залежність між явищами. При цій 

формі зв’язку зміни одного явища викликають строго визначені зміни іншого. 

Такий зв’язок характерний для хіміко-фізіологічних процесів. 

Кореляційний зв’язок виявляється лише при масовому співставленні явищ, що 

вивчаються. При аналізі кожного окремого випадку він може не виявлятися. 

Такий вид зв’язку характерний для соціально-гігієнічних процесів, клінічної 

медицини, біології. 

Здоров’я людей та діяльність медичних закладів взаємопов’язані. Залежать 

вони також від багатьох інших чинників. Встановити цей зв’язок, його силу та 

спрямованість дає змогу кореляційний аналіз. 

За характером кореляційний зв’язок може бути: 

1)           прямий; 

2)           зворотній. 

За силою – сильний, середній, слабкий; 

Крім того, зв’язок може бути відсутнім або повним. 

Характер і сила зв’язку визначаються за допомогою коефіцієнта кореляції (r, ρ). 

Існує 2 методи визначення коефіцієнта кореляції: 

1)           метод рангів (Спірмена) (простіший, але менш точний, 

використовується при n < 30); 

2)           метод квадратів (Пірсона) (складніший і більш 

точнийвикористовується при n > 30); 

Метод рангів застосовується при невеликому числі спостережень у випадках, 

де n ≤ 30 і коли достатньо мати лише орієнтовні дані про характер і силу зв’язку 

між явищами. 

1.  метод Спірмена, де 

х і у – ознаки, між якими визначається зв’язок; 

6 – постійний коефіцієнт; 

d – різниця рангів; 

n – число спостережень. 



 Метод квадратів ( при n > 30) 

2. метод Пірсона, де 

х і у – ознаки, між якими визначається зв’язок; 

dx і dy – відхилення кожної варіанти від середньої величини для ряду х і у; 

 Σ – сума. 

  

 

 

 

СХЕМА  ОЦІНКИ ХАРАКТЕРУ І СИЛИ   КОРЕЛЯЦІЙНОГО  ЗВ’ЯЗКУ  ЗА 

КОЕФІЦІЄНТОМ  КОРЕЛЯЦІЇ 

 Характер зв’язку 

Сила зв’язку 
Прямий (+) Зворотній (-) 

Повний +1   

Сильний Від +1 до +0,7 Від -1 до -0,7 

Середній від +0,7 до +0,3 від –0,7 до –0,3 

Слабкий від +0,3 до 0 від –0,3 до 0 

Зв’язок відсутній 0 0 

  

Для визначення достовірності коефіцієнта кореляції визначається його помилка 

(m). 

1)           Для методу рангів - 

 2)           Для методу квадратів - 

  

Достовірність коефіцієнта кореляції визначається за допомогою: 

Критерій t повинен бути ≥ 3, тоді з ймовірністю безпомилкового прогнозу (Р) ≥ 

99% можна стверджувати, що коефіцієнт кореляції достовірний і відповідно 

давати йому оцінку. 



У восьми центральних районних лікарнях визначено нормативне число дитячих 

соматичних ліжок і співставлень із фактичним. Число фактичних ліжок 

переважає число нормативних. Чи існує зв’язок між потужністю відділень і 

числом непотрібних ліжок! 

  

Фактичне 

число ліжок 
Ранг 

Нормативне 

число ліжок 
Ранг d d2 

60 

42 

45 

30 

29 

20 

25 

65 

2 

4 

3 

5 

6 

8 

7 

1 

39 

31 

42 

33 

24 

23 

20 

27 

2 

4 

1 

3 

6 

7 

8 

5 

0 

0 

2 

2 

0 

1 

1 

4 

0 

0 

4 

4 

0 

1 

1 

16 

n - 1 = 7         ∑d2=26 

  

Критичні значення коефіцієнтів кореляції рангів, вище яких показник 

вважається достовірним за рівня значимості 5 %, тобто свідчить про наявність 

зв’язку, наводиться в додатку 2. 

В даному випадку величина коефіцієнта нижча критичного рівня, але вельми 

близька до нього. Слід збільшити число спостережень, щоб зробити остаточний 

висновок. 

Визначення коефіцієнта кореляції за методом рангів і оцінка його 

достовірності. 

Необхідно: 1) обчислити коефіцієнт кореляції; 

2) визначити характер і силу зв’язку між ознаками; 

3) визначити достовірність коефіцієнта кореляції. 

Порядковий  

номер 
Вік, Ранг Маса 

тіла, кг 
Ранг Різниця 

рaнгів 
 Квадрат 



студента роки (х) (у) (d) різниці (d2) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

22 

22 

21 

24 

23 

23 

24 

23 

24 

24 

2,5 

2,5 

1 

8,5 

5 

5 

8,5 

5 

8,5 

8,5 

56 

57 

59 

60 

63 

65 

67 

72 

79 

82 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

+1,5 

+0,5 

-2 

+4,5 

0 

-1 

+1,5 

-3 

-0,5 

-1,5 

2,25 

0,25 

4,0 

20,25 

0 

1 

2,25 

9,0 

0,25 

2,25 

            ∑d2= 41,5 

  

Проставляємо ранги в рядах х і у, починаючи від найменшого до найбільшого 

значення х і у. Рангами позначаємо порядкові номера показників, починаючи з 

найменшого показника (або з найбільшого) у двох рядах (х і у). 

Якщо показники ряду зустрічаються декілька раз (наприклад вік 22, 23 і 24 

роки), ранги проставляємо таким чином: вік 22 роки зустрічається двічі, 

займаючи по величині 2 і 3 місця, тому ранги будуть дорівнювати, тобто 

навпроти кожного показника 22 р. проставляємо ранг 2,5; вік 23 р. зустрічається 

тричі, займаючи по величині 4, 5 і 6 місця, ранги для віку 23 р. будуть 

дорівнювати. Далі визначаємо різницю рангів і квадрат різниці. 

1). Коефіцієнт кореляції = + 0,75 свідчить про наявність прямого сильного 

зв’язку між віком студентів і масою їх тіла. 

2). Визначаємо достовірність коефіцієнта кореляції. 

  а) визначаємо його помилку 

  б) визначаємо  t (критерій достовірності)(вік > 3) 

Значить з ймовірністю безпомилкового прогнозу (Р) > 99 % можна 

стверджувати, що існує прямий сильний зв’язок між віком і масою тіла у 

студентів. 



  

Можливо обрахувати коефіцієнт парної кореляції між захворюваністю раком 

шлунку та віком людей. 

Вік, х 

Нумерація 

вікових 

груп 

Захворюваність 

(на 100 тис.), у 
dx dy d2x d2y dx· dy 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

6 

24 

85 

228 

-2 

-1 

0 

1 

2 

-54 

-49 

-31 

30 

173 

4 

1 

0 

1 

4 

2916 

2401 

961 

900 

29929 

108 

49 

0 

30 

346 

  M=3 M=55     = = =533 

  

В наведеному прикладі існує прямий зв'язок між віком та захворюваністю 

раком шлунка. 

9. Стандартизація 

Практичному фахівцю у галузі охорони здоров’я  або науковому працівнику 

часто потрібно порівнювати статистичні показники, які обчислені в якісно 

неоднорідних групах. 

В цих випадках застосовується метод стандартизації показників, який 

дозволяє ліквідувати (нівелювати) відмінності. 

Отримані стандартизовані показники при співставленні їх з звичайними 

інтенсивними показниками дозволяють зробити висновок, чи зв’язані 

відмінності в інтенсивних показниках з неоднорідністю сукупностей, що 

порівнюються. 

Стандартизовані показники є умовними і не відображають істинних розмірів 

явищ, що вивчаються. Наприклад, порівнюючи показники захворюваності по 

місту і селу, слід мати на увазі характерну особливість сільського населення – 

переважання осіб похилого віку на селі і цей фактор безумовно впливає на 

показник захворюваності (люди похилого віку більш хворіють). 

Порівнюючи показники народжуваності на 2-х територіях, слід мати на увазі, 

що на 1 території в структурі населення можуть переважати чоловіки, на 2-й – 



жінки, або на 1 території переважають особи молодого віку, на 2-й – люди 

середніх і старших вікових груп. Зрозуміло, що з цими особливостями можуть 

бути пов’язані показники народжуваності. 

Для того, щоб при порівнянні інтенсивних показників, обчислених в 

неоднорідних сукупностях побачити вплив на ці показники безпосередньо 

самих сукупностей по цій або іншій ознаці, потрібно виключити цю 

неоднорідність. 

Є 3 методи стандартизації: 

1) Прямий.                      2) Непрямий.                3) Зворотній.  

Прямий метод стандартизації. 

 Розподіл хворих і померлих по відділеннях лікарні №1 і №2. 

(дані умовні) 

 

Відділення 

Лікарня № 1 Лікарня № 2 

Число 

хворих, 

що 

лікувалися 

Із них 

померло 

Летальність, 

% 

Число 

хворих, 

що 

лікувалися 

Із них 

померло 

Летальність, 

% 

Терапевтичне 600 30 5,0 200 12 6,0 

Хірургічне 300 6 2,0 700 21 3,0 

Інфекційне 100 4 4,0 100 5 5,0 

Всього 1000 40   1000 38   

Летальність, 

% 
  4,0     3,8   

  

За стандарт приймаємо півсуму хворих по кожному відділенні лікарні №1 і 

лікарні № 2. 

І етап стандартизації (розрахунок інтенсивних показників, в даному випадку 

летальності) в двох сукупностях (в %): 

По кожному відділенні 



Якщо із 600 хворих терапевтичного відділення лікарні №1 померло 30, то 

показник летальності = і т.д. по всіх відділеннях лікарні №1 і №2. 

Показники летальності. 

Відділення Лікарня №1 Лікарня №2 

Терапевтичне 30 ÷ 600 · 100 = 5,0 12 ÷ 200 · 100 = 6,0 

Хірургічне 6 ÷ 300 · 100 = 2,0 21 ÷ 700 · 100 = 3,0 

Інфекційне 4 ÷ 100 · 100 = 4,0 5 ÷ 100 · 100 = 5,0 

По лікарні в цілому 4,0 3,8 

  

2 етап визначення стандарту (за стандарт приймаємо півсуму хворих по 

кожному відділенні лікарні №1 і лікарні № 2. 

Розрахунок стандарту. 

Відділення Стандарт (число хворих) 

Терапевтичне (600 (л-ня №1) + 200 (л-ня №2)) ÷ 2 = 400 

Хірургічне (300 + 700) ÷ 2 = 500 

Інфекційне (100 + 100) ÷ 2 = 100 

Всього (1000 + 1000) ÷ 2 = 1000 

або 400 + 500 + 10 = 1000 

  

3 етап – розрахунок очікуваних величин (в даному випадку числа померлих) в 

кожній групі стандарту. 

Якщо із 600 хворих терапевтичного відділення лікарні №1 померло 30, то 

скільки померло б, якби число хворих, що лікувалися = 400 (стандарт). 

600 – 30 

400 – х            х = 20 і так по всіх відділеннях лікарні №1 і №2. 

Розрахунок очікуваних величин. 

  



Відділення 
Очікуване число померлих 

Лікарня № 1 Лікарня № 2 

Терапевтичне 600 – 30 
х = 20 

200 – 12 
х = 24 

  400 – х 400 – х 

Хірургічне 300 – 6 
х = 10 

700 – 21 
х = 15 

  500 – х 500 – х 

Інфекційне 100 – 4 
х = 4 

100 – 5 
х = 5 

  100 – х 100 – х 

Всього 34 44 

  

4 етап – розрахунок стандартизованих показників. 

Із 1000 хворих. що лікувалося в лікарні №1 і очікуване число померлих – 34, 

таким чином, показник летальності в лікарні №1 = 1000 – 34 

                                                                            100 – х         х = 3,4. 

В лікарні № 2:        1000 – 44 

                     100 – х            х = 4,4 

Це і є стандартизовані показники, тобто показники, розраховані при умові, що 

склад хворих в кожній із лікарень однаковий (стандартний). 

Аналіз летальності: 

1. Показник летальності в цілому по лікарні №1 вищий, ніж по лікарні № 2 

(4,0%       3,8%). 

2. Показник летальності по всіх відділеннях навпаки вищі в лікарні №2 (6,0 і 

5,0); (3,0 і 2,0); (5,0 і 4,0). 

3. Більш високий показник летальності в лікарні №1 пояснюється різницею в 

складі хворих і переважанням в ній хворих терапевтичного профілю, які мають 

саму високу летальність, а більш низький показник летальності в лікарні № 2 

обумовлений переважанням в ній хворих хірургічного профілю, що мають саму 

низьку летальність. 

Висновок: 



Стандартизований показник летальності вищий в лікарні № 2. Таким чином, 

якби склад хворих в лікарні №1 і №2 був однаковим, то летальність була б 

вища в лікарні № 2. 

Стандартизація (прямий метод) 

При прямій стандартизації за стандарт приймаємо склад населення і вважаємо, 

що він однаковий в обох сукупностях. Через стандарт визначаємо „очікуване” 

число хворих (померлих, інвалідів і т.д.) для кожної із сукупностей. 

Наприклад, при порівнянні діяльності двох дитячих лікарень (№1 і №2) 

виявили відмінності не тільки в показниках летальності (4,2 і 3,1% відповідно), 

але і у віковому розподілі дітей, що лікувалися. В зв’язку з тим, для вияснення 

істинних відмінностей показників летальності необхідно усунути різницю 

вікового складу хворих. За стандарт можна взяти віковий склад якогось 

третього закладу, склад одного із порівнюючих закладів, сумарний віковий 

склад обох лікарень (або їх півсуму) і т.д. 

Приклад 2. 

Вік 

Лікарня № 1 Лікарня № 2 Стандарт 

„Очікуване” 

число померл. 

в стандарт. 

К-сть 

хворих 

К-сть 

померлих 

Леталь-

ність 

К-сть 

хворих 

К-сть 

померлих 

Леталь-

ність 

К-сть 

хворих 

S, 

% 

Л-ня 

№1 

Л-ня 

№2 

0-3 

4-7 

7-14 

1500 

500 

500 

90 

10 

5 

6,0 

2,0 

1,0 

500 

500 

1500 

40 

15 

22 

8,0 

3,0 

1,5 

2000 

1000 

2000 

40 

20 

40 

2,4 

0,4    + 

0,4 

3,2 

0,6     + 

0,6 

Всього 2500 105 4,2 2500 77 3,1 5000 100 3,2 4,4 

  

„Очікуване” число померлих в стандарті для дітей у віці до 3-х років 

дорівнює:         в лікарні №1:                                    в лікарні №2: 

  Аналогічно вираховуються „очікувані” числа для інших вікових груп. 

Для отримання стандартизованих показників „очікувані” числа сумуємо: 2,4 + 

0,4 + 0,4 = 3,2 – S – показник летальності в лікарні №1. 

      3,2 + 0,6 + 0,6 = 4,4 – S – показник летальності в лікарні №2. 



Висновок: 

Після стандартизації летальність вища у лікарні №2. таким чином, якби віковий 

склад хворих, що лікувалися у лікарнях №1 і №2 був однаковий, то летальність 

була б вища у лікарня №2. 

2) Метод непрямої стандартизації показників застосовується в 2-х випадках: 

 - при відсутності даних про склад хворих, померлих, тобто чисельника 

інтенсивного показника; 

- при наявності малих чисел явища, що вивчається. 

3) Зворотній метод стандартизації використовується при відсутності даних про 

склад населення, тобто знаменника для розрахунку показників. 

Найбільш часто застосовується прямий метод. Суть прямого методу 

стандартизації полягає в обчисленні показників, які мали б місце, якщо склад 

сукупностей був би однорідним (по віку, статі, або іншій ознаці). 

Приклад 3. 

Середні строки лікування міських і сільських мешканців. 

                                        За віком 

  М С 

0-14 15-49 50 і > 0-14 15-49 50 і > 

Середня тривалість лікування 

по вікових групах 
18 21 23 18 21 23 

Кількість осіб, що лікувалися 30 50 20 25 25 50 

1). Етап – розрахунок повікових показників (у таблиці: 18, 21, 23 – однакові по 

місту і селу). 

2). Обчислення стандарту по віку серед осіб, що лікувалися. За стандарт 

приймаємо півсуму осіб, що лікувалися у місті і на селі. 

М+С 

0-14 15-49 50 і > 

30 + 25 = 55 50 + 25 = 75 20 + 50 = 70 

55 ÷ 2 = 27,5 75 ÷ 2 = 37,5  70 ÷ 2 = 35,0 

м с 

20 22 

загалом 



стандарт стандарт стандарт 

  

3). Розрахунок стандартизованого показника для міста: 

Всі, що лікувалися приймаємо за 100% 

4). Розрахунок стандартизованого показника для села: 

Після стандартизації отримали однакові показники. 

Висновок: різниця в строках лікування в 2 дні пов’язана з віком (більша доля 

осіб похилого віку на селі). 

Порівняння показників у сукупностях, що відрізняються своєю структурою, 

потребує їхньої стандартизації, цебто поправки за умови, що структура 

сукупностей буде зведена до єдиного стандарту. 

Визначення стандарту 

Відділення 

Лікарня № 1 Лікарня № 2 Стандарт 

Число 

хворих 
% 

Число 

хворих 
% 

Загальне 

число 

хворих 

% 

Терапевтичне 2100 64,8 970 32,6 3070 49,4 

Хірургічне 560 17,3 990 33,2 1550 24,9 

Гінекологічне 580 17,9 1020 34,2 1600 25,7 

Разом 3240 100,0 2980 100,0 6220 100,0 

  

Розрахуємо пересічні терміни лікування в обох лікарнях за умови, що структура 

госпіталізованих у них була б однаковою. 

Відділення 

Стандартний 

розподіл 

хворих, % 

Лікарня № 1 Лікарня № 2 

стандартний розподіл 

множимо на термін 

лікування і ÷ на 100 

стандартний розподіл 

множимо на термін 

лікування і ÷ на 100 

Терапевтичне 49,4 49,4 × 15,8 ÷ 100 = 7,8 49,4 × 16,8 ÷ 100 = 8,3 



Хірургічне 24,9 24,9 × 9,5 ÷ 100 = 2,4 24,9 × 9,8 ÷ 100 = 2,4 

Гінекологічне 25,7 25,7 × 7,0 ÷ 100 = 1,8 25,7 × 7,5 ÷ 100 = 1,9 

Разом 
100,0 

Стандартний 

показник 12,0 

Стандартний 

показник 12,6 

  

Висновок: за умови однакової структури госпіталізованих хворих середня 

тривалість лікування вища у лікарня № 2. 

4.3. Графічні зображення в статистиці. 

Велике значення для аналізу отриманих результатів має використання 

графічного зображення, так як воно дозволяє представити їх більш наглядно і 

лаконічно. 

Основні типи графічних зображень: 

1)          діаграми 

2)          картограми 

3)          картодіаграми 

Діаграми – графічне зображення статистичних величин за допомогою різних 

геометричних фігур або знаків. 

Картограми – зображення даних за допомогою графічних символів (крапок, 

ліній і т.д.). 

Картодіаграми – поєднання картограми і діаграми, тобто зображення діаграми 

на географічній карті. 

Найбільше поширення у медико-статистичних дослідженнях отримали 

саме діаграми. 

За своїм призначенням їх поділяють на: 

-               діаграми порівняння 

-               структурні 

-               діаграми динамічні 

За характером зображення діаграми поділяють на: 



-               стовпчикові, що відображають величини у вигляді стовпчиків з 

однаковою основою, які розміщують, як правило, вертикально, значно рідше – 

горизонтально (стрічкові стовпчикові діаграми); 

-               площинні, що зображають статистичні дані у вигляді квадратів 

(квадратні діаграми) або кола (колові діаграми); 

-               секторні, що відображають структуру сукупності, частини якої 

представлені у вигляді секторів кола; 

-               об’ємні, що відображають дані за допомогою кубів або інших 

об’ємних фігур; 

-               радіальні, що зображають статистичні дані за допомогою радіусів 

кола; 

-               лінійні графіки використовуються для зображення зміни явища в часі, 

розподілу різних величин; 

-               фігурні, що відображають статистичні величини за допомогою різних 

фігур. 

Результати досліджень після їхньої статистичної обробки можуть бути подані у 

вигляді графічних зображень, на яких числові величини переводяться, у різного 

роду креслення. Графіки дозволяють дати загальну характеристику явища і 

визначити його загальні закономірності, повніше проаналізувати дані 

дослідження. Вони полегшують порівняння показників, дають уяву про 

структуру і характер зв’язку між явищами, вказують на їхні тенденції. Тому 

поряд з графічною демонстрацією часто говорять і про графічний аналіз, за 

якого графічне зображення служить не лише засобом демонстрації результатів і 

висновків дослідження, але і засобом аналізу отриманих матеріалів, виявлення 

внутрішніх зв’язків і закономірностей. При складанні графіків враховують 

характер даних, що підлягають графічному зображенню, призначення графіків 

(демонстрація на конференції, лекції, репродукція в науковій роботі і т.д.), мета 

графіка (наглядно показати отримані результати: або лише підкреслити, 

виділити якусь закономірність або факт), рівень аудиторії, перед якою 

демонструється графік. Від усього цього буде залежати вибір типу графічного 

зображення, фарби, його розміри, пропорція шрифту, величина літер тощо. В 

усіх випадках графіки повинні бути зрозумілими, зручними і легкими для 

читання. 

В медико-статистичних дослідженнях використовують лінійні діаграми, 

площинні діаграми, картограми і картодіаграми лінійні або координатні. 



 Діаграми — це графіки, на яких числові значення відображаються кривими 

лініями, що дозволяють відстежити динаміку явища в часі або виявити 

залежність однієї ознаки від іншої (граф.5). На лінійних діаграмах з двома і 

більшою кількістю кривих можливе також порівняння величин в двох чи в 

більшому числі динамічних рядів, а також встановлення залежності змін 

коливань, що відбувається в іншому ряді.  

Лінійні діаграми будуються згідно системи прямокутних координат, де 

горизонтальна шкала відкладається зліва — направо по лінії абсцис (X), а 

вертикальна — знизу — вверх по лінії, що називається ординатою (Y). При 

побудові лінійної діаграми враховують співвідношення між основою і висотою 

або співвідношення, побудоване на принципі золотого січення, що 

використовується в архітектурі. Золоте січення — це таке січення, за якого 

відношення цілого відрізка до його більшої частини рівне відношенню великої 

частини до меншої. Наприклад, якщо відрізок складається із 13 одиниць, то 

його поділ по принципу золотого січення дає відрізки в 8 і 5 одиниць, так як 

13/8 =1.6 і 8/5 = 1.6. Співвідношення 5 до 8 рекомендують як стандартне 

співвідношення між висотою і основою для лінійних діаграм. Обов’язковою 

вимогою побудови будь-якого графіка є масштабність, тобто зображення на 

кресленні повинно бути зменшено, порівняно з відповідними цифровими 

даними, в одному й тому співвідношенні. Масштабну шкалу необхідно 

градуювати, але не потрібно перевантажувати цифрами, тому підписувати 

значення окремих крапок потрібно лише у випадку, коли вони приходяться на 

круглі числа. Масштаб повинен бути точним і відповідати меті, для якої 

будується дане графічне зображення. 

 Графіки можуть бути побудовані на основі шкали із ряду натуральних цифр і 

логарифмічної шкали. Логарифмічне вирахування має ряд переваг. На відміну 

від шкали із натуральних цифр логарифмічна шкала дозволяє оцінити не на 

скільки, а в скільки разів дана величина більше попередньої. У логарифмічних 

шкал відношення величин перетворюється в різницю їх логарифмів, що 

дозволяє виявити співвідношення їх частин і наглядно відрахувати їх на 

графіках. 

Зміна логарифмів на одну і ту ж величину або на якусь частку завжди означає 

зміну самих величин в однаковому відносному співвідношенні. Останнє 

відсутнє при використанні натуральних чисел. Так, для натуральних чисел 

зміна на одну одиницю в області 10 відповідає змінам на 10 %, в області 100 — 

на 1%, а в області 1000 — всього на 0.1%. Таким чином, невеликі зміни 

величин, часто малопомітні при використанні лінійної шкали, будуть чітко 

виділені на графіку логарифмічною шкалою. Графіки, складені на 

логарифмічній шкалі, більш компактні, що дозволяє зразу охопити будь-який 



діапазон величин при збереженні однакової точності відносних змін як для 

малих величин, так і для великих. 

Недоліки лінійних діаграм, побудованих за шкалою натуральних цифр, можна 

деякою мірою компенсувати побудовою їх по принципу накопичення чисел 

(кумулятивні криві), коли кожний наступний показник наближається до суми 

двох попередніх. В ряді випадків такі криві демонстративні і корисні для 

аналізу. На лінійній діаграмі може бути показана одна чи декілька кривих. 

Проте перевага, звичайно, надається графікам з декількома кривими, що 

дозволяє їх співставити і порівняти між собою. Якщо криві на діаграмі не 

перетинаються, то в їх зображенні можна не робити різниці. Якщо ж вони 

перетинаються, то слід використовувати різні способи зображення ліній 

(суцільна лінія, пунктиром, крапками) або забарвлювати їх в різний колір. 

Графік не потрібно загромаджувати великою кількістю кривих, їх повинно бути 

не більше трьох-п’яти. Оптимальним є варіант, коли нанесення на графік двох 

ліній дає можливість відобразити одночасно динаміку третього показника. 

Наприклад, площа між двома лініями, що відображають на графіку 

народжуваність і смертність людності, показує величину її природного 

приросту. При зображенні на кресленні якісно неоднорідних рядів (наприклад, 

динаміка помісячного руху захворюваності і ін.) для кожної із цих кривих по 

лінії ординат встановлюється окремий масштаб. Масштаб повинен відповідати 

змісту зображення на графіку динамічних рядів і їх природнім масштабам. 

Лінійні графіки зручні для математичного аналізу, їх можна розглядати як 

графіки функцій, у яких абсциса є допустимим значенням аргументу Х, а 

ордината — відповідним значенню функції Y. 

Найбільш простим прикладом площинних діаграм є діаграма у вигляді 

прямокутників чи стовпчиків.  

На відміну від лінійних діаграм, що описують динаміку якогось процесу,  

площинні діаграми використовуються в тому випадку, коли необхідно 

зобразити статистичні явища або факти, незалежні один від одного. Цифрові 

величини на площинних діаграмах звичайно зображуються геометричними 

фігурами — прямокутниками, квадратами. Ці діаграми використовуються для 

демонстрації і популяризації наведених даних. Особливо зручний цей вид 

діаграм у випадку, коли потрібно зобразити структуру явища на один з 

моментів спостереження. Наприклад, віковий склад хворих або структуру 

захворюваності в якомусь населеному пункті. Залежно від геометричних фігур, 

що використовуються, і способу їх побудови, площинні діаграми поділяються 

на стовпчикові, стрічкові, колові, секторні, радіальні або лінійно-колові. 



В стовпчикових діаграмах цифрові величини зображаються прямокутниками 

(стовпчиками) з однаковою основою і різної висоти. Висота прямокутника 

відповідає відносному розміру явища, що вивчається. Для побудови 

стовпчикової діаграми використовують масштабну шкалу, згідно якої можна 

визначити висоту кожного стовпчика. Стовпчикові діаграми служать для 

порівняння декількох величин. Прямокутники, що зображують величини, 

можна також розмістити на площинній діаграмі не по вертикалі, а по 

горизонталі, і тоді вийде стрічкова діаграма (граф.6). В ряді випадків 

зображення величин у вигляді стрічок (смужок) зручніше, ніж у вигляді 

стовпчиків, так як при цьому легко супроводити кожну стрічку горизонтальним 

надписом. На стовпчикових діаграмах підпис роблять біля стовпчиків знизу 

вверх. 

За допомогою стовпчикових і стрічкових діаграм можна не лише порівнювати 

різні величини, але й одночасно відображати структуру цих величин і 

порівнювати їх частини. Наприклад, стовпчиковою чи стрічковою діаграмами, 

що показують розподіл захворювань по основним нозологічним формам, можна 

також показати відсоток захворювань серед чоловіків і жінок. Для цього 

необхідно кожний прямокутник (стовпчик або стрічку) поділити ще на дві 

частини, кожна з яких буде відповідати цифровій величині захворюваності 

серед чоловіків і жінок. 

На відміну від прямокутних в колових діаграмах для відображення 

співвідношень однорідних абсолютних величин використовують не площу 

прямокутника, а площу кола. При цьому слід пам’ятати, що площі кіл 

відносяться між собою як квадрати їх радіусів, тому при побудові колових 

діаграм потрібно з діаграмуючої величини добути корінь квадратний і на цій 

основі побудувати радіус, маючи радіус, легко описати окружність. У випадку, 

якщо кругова діаграма відображає частини цілого, кола доцільно відображати 

не окремо одне від одного, а накладати одне на одне. Можна також ціле і його 

частини подати у вигляді кола, поділеного на сектори — секторна 

діаграма. При побудові секторної діаграми всю площу кола приймають за 

100%, а кожний сектор займає таку частину площі, яка відповідає потрібному 

відсотку. На практиці для побудови секторних діаграм можна використовувати 

не лише площу кола, але і площу квадрата і прямокутника. Проте поділити при 

цьому фігури часто буває важче, ніж коло і тому вони порівняно рідко 

використовуються в якості основи секторних діаграм. 

Радіальні, або лінійно-колові діаграми будуються на базі номерних координат, 

у яких радіус заміняє вертикальний масштаб діаграм, що базуються на системі 

прямокутних координат. Прикладом радіальної діаграми є роза вітрів, за 

допомогою якої зображують на картах зміни напрямку вітру протягом будь-



якого календарного періоду часу (місяць, рік). Радіальні діаграми 

використовують для ілюстрації сезонних коливань будь-яких величин, 

наприклад захворюваності або смертності. Ці діаграми будуються на колі, з 

центру якого виходять 12 радіусів. Кожний радіус відрізає від окружності дугу 

в 30° (360/12=30) і являє собою ординату одного з календарних місяців: січня, 

лютого, березня і т.д. В якості початкової нульової точки беруть центр кола, а 

потім по радіусам згідно вибраному раніше масштабу наносять величини, які 

відображають інтенсивність сезонних коливань явища в кожному із 

календарних місяців. 3’єднавши відмічені точки, отримуємо замкнуту ламану 

лінію, що дає можливість наглядно уявити сезонні коливання. Будуючи 

радіальні діаграми, потрібно притримуватись правила, згідно якого підрахунок 

радіусів починається з верхньої частини діаграми і йде за годинниковою 

стрілкою. Крім замкнутих радіальних діаграм можна також зустріти спіральні 

радіальні діаграми. 

Спіральні діаграми відрізняються від замкнутих тим, що в них січень одного 

року з'єднується не з січнем цього ж року, а з січнем наступного року, і 

виходить спіральна лінія, що відображає динамічний ряд захворюваності за ряд 

років у вигляді однієї кривої. 

Спіральні діаграми доцільно використовувати, коли явище, що ми вивчаємо, 

поряд з сезонними коливаннями характеризується неухильним ростом або 

навпаки, неухильним зниженням з року в рік. 

Радіальна діаграма. Сезонність смертності населення Тернопільського району 

(2001-2005р.) 

При необхідності порівняння різних явищ за територіальною ознакою 

будують картограми, що являють собою географічні карти, на яких за 

допомогою графічних символів показано інтенсивність розповсюдження і 

згрупування явища, що вивчається (захворюваність, смертність і т.д.) за якийсь 

період часу. 

Тому їх краще будувати на спрощених схематизованих картах, на які нанесено 

лише адміністративні і державні кордони і деякі найбільш великі населені 

пункти. При побудові картограми велике значення має згрупування явищ, що 

відображаються. Найбільш простим згрупуванням є поділ ряду показників на 

групу з показниками нижче пересічних і групу з показниками вище 

пересічних. Відповідно до цього поділу області (райони) з показниками вище 

пересічних на картограмі будуть зафарбовані або заштриховані, а нижче 

пересічних — не зафарбовані. Проте частіше використовується згрупування по 

принципу рівних інтервалів або рівних частот. При використанні методу рівних 

інтервалів головним чином є вибір інтервалу. При цьому потрібно пам’ятати, 



що число груп не повинно бути великим. При зображенні статистичних даних 

краще обмежитись 5-6 групами, відповідно статистичними особливостями 

даної хвороби. Величина груп може бути різною. При поділі по методу рівних 

частот всі групи повинні бути рівними і межі інтервалів визначатись членами 

ряду. Наприклад, ми маємо дані про смертність від хронічної ішемічної 

хвороби в країнах з різним економічним розвитком. Смертність в 15 країнах 

коливалась від 39 до 245 на 100000 населення. 

Регіональні особливості смертності від злоякісних новоутворів в Україні. 

Для полів картографування показники смертності можна згрупувати в 5 груп, 

використовуючи метод рівних інтервалів. По іншому виглядає цей ряд при 

використанні методу рівних частот. Згідно цього методу всі члени ряду повинні 

бути поділені на число груп і відповідно з цим встановлені межі інтервалу. 

Метод рівних частот має перевагу в тому, що всі групи на картограмі подані 

однаково. 

В тих випадках, коли необхідно виявити території (регіони, області, райони) з 

найменшою і найбільшою захворюваністю, використовують метод згрупувань 

— метод розриву. Він заключається в тому, що вираховують різницю кожної 

пари останніх показників, що входять в згрупований ряд і там, де різниця 

досягає найбільших розмірів, проводять межу, таким чином, виділяючи групу 

територій з мінімальною пересічною і максимального захворюваністю. 

Другою важливою умовою побудови картограм є вибір методу зображення, в 

даному випадку методу зафарбування чи штриховки. Існує три варіанта 

забарвлення: а) використання різних відтінків одного і того ж кольору 

(наростання густини відтінку відповідає наростанню показника); б) 

використання багатоколірних картограм, коли кожна група має свій колір; в) 

використання двох кольорів з тональною градацією. Частіше використовується 

другий варіант — багатоколірні картограми. Деякі труднощі виникають при 

вирішенні питань про вибір кольору забарвлення і послідовності їх розміщення. 

Найбільшому показнику повинен відповідати найбільш інтенсивний колір 

забарвлення. Таким кольором може бути червоний чи чорний, щодо інших 

кольорів, то тут немає єдиної думки і, очевидно, все залежить від художнього 

смаку того, хто складає картограми. В той же час виготовлення кольорових 

картограм потребує певних навичок і не завжди є доступним, тому з метою 

спрощення і зниження ціни картограм замість забарвлення можна 

використовувати штриховку. Штриховка, звичайно, виконується шляхом 

нанесення чорних ліній на білий фон, але, в принципі, можливо 

використовувати штриховку різного кольору. Штриховка може бути 

однотипною, основаною на використанні одних косих ліній різної товщини, і 



різнотипною, де використовують, крім косих, також вертикальні і 

горизонтальні лінії. Обов’язковою вимогою при використанні штриховки є така 

відповідність інтенсивності штриховки до величини показників, щоб з 

переходом від групи до групи збільшувалася і густота штриховки. 

На відміну від фонових, точкові картограми використовують лише частину 

поверхні карти. Умовним графічним символом цих картограм є крапки, які 

займають лише частину поверхні. Тому використовуючи в якості основи 

точкових картограм великомасштабні карти, на них можна нанести також дані 

про природні і соціально-економічні умови території, яка нас цікавить. Такі 

комплексні картограми дозволяють виявити в найбільш доступній формі 

причинно-наслідкові зв’язки розповсюдження тої чи іншої хвороби залежно 

від умов географічного середовища або будь-яких факторів соціально-

економічного порядку. 

Додаткова література з медичній статистики у медсестринстві. 

Герасимов А.Н. Медицинская статистика / А.Н.Герасимов.-М. 2007. 

Горкавий В.К., Ярова В.В. Математична статистика: Навчальний посібник.-К.: 

ВД «Професіонал», .2004. 

Зайцев В.М., Алікбаєва Л.М. Медицинская статистика в амбулаторно-

поликлиничесихучрежденияхпромішленніхпредприятий: учебноепособие.- 

СП(Б), 2009. 

Лопоч Є.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистичні методи в медико- 

 біологічних дослідженнях з використанням ЕХСЕl – К.: Моріон, 2001     5. 

Медик В.А.Ю Токмачева М.С. Статистиука здоров’я и здравоохранения:    

учеб. пособие для студентоввузов. –М.2009. 

6.Медична облікова документація, що використовується у закладах охорони 

   здоров’я: Альбом / за ред. М.В. Голубчикова.-К: МОЗ України, 2012. 

7.Медична статистика [Текст]: зб. нормат. док./ упоряд. та голов, ред. 

   В.М.Заболотько - К.:МНІАЦ мед. статистики: Медінформ, 2006. - 459с. 

 8.Медична та демографічна статистика України: бібліографія літератури 

   (1787 - 2008) [Текст] / уклад. Г. 1. Баженова [та ін.]. - К.: МВЦ Медінформ, 

   2008.- 128с. 

 9.Методичні рекомендації до вивчення теми «Організація і проведення 

    статистичного  дослідження, його етапи» [Текст] / уклад. Т.В.Єрошкіна. - Д.: 

    РВВ ДНУ, 2002. - 47с. 

10.Основи методології медико-біологічних досліджень [Текст]/ 

    Т.В.Єрошкіна, Т.М.Полішко, В.В.Ткаченко.В.А.Шевченко. - Д.: Вид-во 

    ДНУ ,2011 - 132с. 



11. Петри А. Нагляднаямедицинская статистика: учеб.пос. / 

А.Петри,К.Сэбич,пер. с англ. Під ред В.П.Леонова -2015.                                                            

12.Скакун М.П. Основи кліничної епідеміології та доказової 

медицини.Підручник, Тернопіль, -2008. 

12.Ферстер Е., Ренц Г. Методи кореляційного й регрессионногоаналіза. –М.: 

   Фінанси и стстистика. , 1983. 

Інтернет- ресурси. 
 

1) Математично-статистичні пакети Microsoft Exсel та STATISTICA  

[Електронний ресурс]. 

     2)Додатки для використання телемедицини 

Ця збірка надає опис мобільних програм, спрямованих на забезпечення 

комунікації між лікарем і пацієнтом, що вирішують різні комунікативні 

завдання (відео, аудіо та текстові методи взаємодії).  

Клінічні протоколи 

Завдяки розвитку медичної статистики та доказовій медицині з’явилися 

розробки з діагностики та лікування різних патологічних станів. Вони знайшли 

вираз в протоколах, алгоритмах і гайдлайни, що застосовуються в практичній 

медицині і показують відмінні результати. В даному … 

Додатки з кардіології 

Медичні додатки з цієї збірки спрямовані на фахівців, що займаються 

діагностикою та лікуванням захворювань серця.  

Додатки з радіології 

Медичні додатки з цієї збірки, спрямовані на фахівців різних візуальних 

методів діагностики захворювань.  

Медичні ігри 

Збірник медичних програм-ігор, призначений як для медиків, так і бажаючих 

вникнути в це складний і цікавий світ  

Додатки-довідники 

Отримання та збереження інформації трудомісткий і складний процес, який має 

в медицині особливо важливе значення.  

Додатки з топографічної анатомії 

https://medical-club.net/uk/prilozheniya-dlya-ispolzovaniya-telemediciny/
https://medical-club.net/uk/klinicheskiye-protokoly/
https://medical-club.net/uk/prilozheniya-po-kardiologii/
https://medical-club.net/uk/prilozhenija-po-radiologii/
https://medical-club.net/uk/medicinskie-igry/
https://medical-club.net/uk/medicinskie-prilozhenija-spravochniki/
https://medical-club.net/uk/prilozhenija-po-topograficheskoj-anatomii/


Додатки з латинської мови 

У цьому збірнику програм розміщений мобільний софт, спрямований на 

самостійне вивчення латинської мови, в контексті медицини.  

Програми для читання 

Для будь-якого студента медичного вузу (факультету медичної 

спрямованості)отримання текстової інформації стоїть на першому місці перед 

будь-якими іншими видами  

Додатки з дерматовенерології 

Медичні додатки з цієї збірки спрямовані на фахівців, що займаються 

діагностикою та лікуванням захворювань шкіри. … 

Додатки-помічники 

У цьому збірнику представлено софт з різними електронними помічниками для 

медичного працівника. 

Додатки з анатомії 

Анатомія людини входить в обов’язковий набір знань будь-якого медичного 

працівника, оскільки вивчає будову безпосереднього об’єкту докладання самої 

медицини.  

Додатки з онкології 

Медичні додатки з цієї збірки спрямовані на фахівців, що займаються 

діагностикою та лікуванням онкологічних захворювань.  

Додатки з педіатрії 

Медичні додатки з цієї збірки спрямовані на фахівців, що займаються 

діагностикою та лікуванням дитячих захворювань.  

Додатки з інструментальної діагностики 

Різні способи проникнути в тіло людини, з метою точного встановлення 

діагнозу з давніх часів використовувалися в медицині.  

Додатки з фізіології 

Збірник програм з цієї збірки, спрямований на подачу додаткової інформації з 

предмета – фізіологія. Мобільні програми з фізіології. 

Додатки з біологічної хімії 

https://medical-club.net/uk/prilozhenija-po-latinskomu-jazyku/
https://medical-club.net/uk/prilozhenija-dlja-chtenija/
https://medical-club.net/uk/prilozhenija-po-dermatovenerologii/
https://medical-club.net/uk/prilozhenija-assistenty/
https://medical-club.net/uk/prilozhenija-po-anatomii/
https://medical-club.net/uk/prilozhenija-po-onkologii/
https://medical-club.net/uk/prilozhenija-po-pediatrii/
https://medical-club.net/uk/prilozhenija-po-instrumentalnoj-diagnostike/
https://medical-club.net/uk/prilozhenija-po-fiziologii/
https://medical-club.net/uk/prilozhenija-po-biologicheskoj-himii/


Біохімія необхідна в медицині для розуміння процесів, що відбуваються на 

мікрорівні як в нормі, так і патології. Зміст цього збірника додатків, складено з 

урахуванням можливостей сучасних технологій, що дають переваги у вивченні 

цього предмета.  

Додатки з гематології 

Гематологія – галузь медицини, що вивчає кров, органи кровотворення і 

захворювання крові. До цієї збірки додатків включені різні джерела 

допоміжного навчання, необхідні для вивчення предмета.  

Додатки з перинатології 

Збірник додатків для смартфонів, призначених для застосування в 

перинатології. Мобільні програми з перинатології 

Додатки з патологічної фізіології 

У збірнику програм представлені різні допоміжні інструменти, спрямовані на 

вивчення патологічної фізіології. Мобільні програми з патологічної фізіології  

Додатки з неврології 

Неврологія займається вивченням будови, хвороб і методів лікування 

центральної і периферичної нервових систем людини. Зміст цього збірника 

додатків направлено на подачу інформації, для докладного вивчення цієї 

дисципліни.  

Додатки з фармакології 

Фармакологія – медико-біологічна наука про лікарські речовини і їх дію на 

організм. Інформація з цього збірника додатків спрямована на подачу 

додаткового контенту для вивчення.  

Додатки по стоматології 

Стоматологія – галузь медицини, яка займається вивченням будови, 

захворювань і методів лікування зубів, а також хвороб порожнини рота, щелеп 

та прикордонних областей обличчя і шиї. Даний збірник додатків надає 

користувачеві додаткову інформацію з цієї дисципліни. … 

Додатки з ревматології 

Медичні додатки з цієї збірки спрямовані на фахівців, що займаються 

діагностикою та лікуванням ревматичних захворювань.  

Додатки з ортопедії 

https://medical-club.net/uk/prilozhenija-po-gematologii/
https://medical-club.net/uk/prilozhenija-po-perinatologii/
https://medical-club.net/uk/prilozhenija-po-patologicheskoj-fiziologii/
https://medical-club.net/uk/prilozhenija-po-nevrologii/
https://medical-club.net/uk/prilozhenija-po-farmakologii/
https://medical-club.net/uk/prilozhenija-po-stomatologii/
https://medical-club.net/uk/prilozhenija-po-revmatologii/
https://medical-club.net/uk/prilozhenija-po-ortopedii/


Збірник програм для смартфонів з ортопедії, що містить в собі софт з різною 

інформацією, необхідною для додаткової освіти лікарів. Мобільні програми з 

ортопедії. 

Додатки з патологічної анатомії 

Патологічна анатомія – одна з основних медичних дисциплін для вивчення в 

вищих навчальних закладах, оскільки є фундаментом для розуміння хвороб. 

Додатки з цього збірника створені для поліпшення освоєння інформації по цій 

науці.  

Додатки з нейрохірургії 

У вузькоспеціалізованому розділі хірургії – нейрохірургії, займаються 

вивченням і лікуванням центрів управління людини. Тому, інформація що 

отримується лікарем цієї спеціальності повинна бути вкрай точною та 

сучасною. Для таких цілей і створений цей збірник додатків 

Додатки з хірургії 

Хірургія безумовно складається з комплексу різних знань. Досвідчений 

фахівець знає що всі мануальні навички нічого не варті, без гарної теоретичної 

підготовки, якими нарівні з підручниками можуть забезпечити його додатки з 

цієї збірки 

Додатки з хімії 

Вивчення хімії є необхідним для будь-якої медичної спеціальності. Мобільні 

додатки внесені до цієї збірки створені для поліпшення якості одержуваної 

інформації.  

Додатки з офтальмології 

Офтальмологія займається вивченням патології і методів її ліквідації органів 

зору людини. Цей збірник програм вміщує в себе різний софт для окулістів і 

студентів, які вивчають хвороби очей.  

Мобільні версії медичних журналів 

Як і в будь-який інший науці, в медицині постійно відбуваються відкриття 

завдяки експериментам, дослідженням та відкриттям. Інформація про всі ці 

зміни з’являється в різних виданнях по всьому світу, електронні версії яких 

містяться в цьому збірнику 

Медичні спільноти 

https://medical-club.net/uk/prilozhenija-po-patologicheskoj-anatomii/
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Соціальні мережі міцно увійшли в наше життя і займають в ньому величезну 

роль, завдяки своїм комунікативним можливостям. Світ медицини не 

залишився в стороні від цього явища і активно розвиває різні напрямки 

спілкування, передачі інформації і., медицинские сообщества 

Додатки-калькулятори з медицини 

Обчислення різних параметрів необхідні в роботі кожного медичного 

працівника. Для цього збірника характерна тематика розрахунків по багатьох 

областях охорони здоров’я.  

Додатки з психіатрії 

Психіатрія – наука про розлади психіки людини, що детально вивчає етіологію, 

патогенез, клініку, діагностику та лікування різних нозологічних одиниць. 

Збірник вміщує в себе софт з додатковою інформацією щодо цієї клінічної 

дисципліни. Мобільні програми з психіатрії. 

Додатки з урології 

Урологія – наука про етіологію, клінічну картину, діагностику та способи 

лікування хвороб чоловічої урогенітальної системи. Додатки в цій збірці 

містять додаткову інформацію з цієї дисципліни. Мобільні програми з урології  

Додатки з неонатології 

Неонатологія – галузь медицини, що вивчає захворювання і патологічні стани 

немовлят і новонароджених. Завдяки цьому збірнику, можна отримати 

інформацію з цієї тематики. Мобільні програми з неонатології. 

Додатки з гастроентерології 

Гастроентерологія – наука про органи шлунково-кишкового тракту і їх 

патологію. Зміст цього збірника направлено на подачу інформації, фахівцям в 

лікуванні системи травлення людини. Мобільні програми з гастроентерології . 

Додатки з біології 

Біологія – наука про життя, її функціонуванні і організацію на всіх рівнях. Це 

зібрання містить в собі софт для смартфонів і планшетів, що містить в собі 

інформацію по цій науці, необхідне для її докладного вивчення. 

Додатки з реаніматології 

Реаніматологія – справжня медицина. Тільки тут лікар може проявити себе, 

застосувавши всі свої знання і вміння застосовувати їх на практиці. Збірник 
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програм з цієї дисципліни спрямований на просунутого користувача, який вже 

вивчив багато матеріал. 

Додатки з гістології 

Гістологія є базовою дисципліною для осягнення медицини, її вивчення 

необхідно для розуміння будови органів тканин, органів і їх систем. У цьому 

збірнику розміщено додатки з освітнім контентом для кращого розуміння 

нашого організму. Мобільні програми 

Додатки з гінекології 

Жіноче здоров’я лежить в основі життя людства, тому вивчення науки про 

хвороби жіночої статевої системи займає особливу роль в ієрархії медичних 

наук. Цей збірник програм для смартфонів складений для отримання 

потрібного контенту студентами і лікарями. 

Додатки з терапії 

Терапія як основа всіх клінічних дисциплін повинна бути вивчена фахівцями 

всіх напрямків. У цьому збірнику розміщено софт спрямований на подачу 

актуальної інформації по цій дисципліні. Мобільні програми з терапії.  

Додатки з оториноларингології 

Для вивчення органів вуха горла і носа та їх патології необхідно багато 

ілюстрованого матеріалу. У цьому збірнику зібрано софт, що надає багато 

відмінної інформації, спрямованої на осягнення ЛОР-науки. Мобільні програми 

з оториноларингології 

Додатки з акушерства 

До уваги користувачів і гостей сайту представляється збірник додатків з 

акушерства для смартфонів і планшетів, доступних для завантаження. Кращі 

джерела інформації, необхідні як для студента так і практикуючого лікаря  

Мобільні каталоги ліків 

У своїй практиці кожен лікар, медсестра або фармацевт стикаються з 

необхідністю оперативно надавати інформацію про лікарські засоби, будь то їх 

назва, група, спосіб застосування, дозування або сумісність препаратів. 
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Виконувати наступні тестові завдання: (1 - 6)- для 1 теми, 

 (7 – 14)- для 2 теми, ( 15 – 21)- для 3 теми, ( 22-  28)- для 4 теми. 

 

Тести 

 

1 Одиницею спостереження може бути: 

а) певний контингент осіб; 

б) окремий метод дослідження; 

в) сукупність досліджуваних осіб чи явищ; 

г) окрема особа, явище; 

д) певний предмет, явище. 

 

2.Одиницею спостереження у ході вивчення захворюваності з тимчасовою 

втратою працездатності робітників на заводі може бути: 

а) працівник заводу; 

б) працівник заводу, який отримав листок непрацездатності у зв'язку із 

захворюванням; 

в) працівник заводу, госпіталізований до стаціонару; 

г) випадок втрати працездатності у зв'язку з карантином; 

д) випадок втрати працездатності у зв'язку з абортом. 

 

З.Об'єкт спостереження являє собою: 

а) сукупність осіб чи явищ; 

б) окремий метод дослідження; 

в) окрему особу; 

г) окреме явище; 

д) окремий предмет. 

 

4.3а окремий об'єкт спостереження в ході вивчення захворюваності з 

тимчасовою втратою працездатності робітників цеху підприємства можна 

взяти: 

а) усіх робітників цеху; 

б) усіх робітників підприємства; 

в) робітників цеху,які отримали листки непрацездатності в зв'язку з травмами; 

г) робітників цеху,які отримали листки непрацездатності для санаторного 

лікування; 

д) робітників цеху,які стали інвалідами. 

 

5.3а об'єкт спостереження в ході вивчення структури смертності населення 

міста можна взяти: 

а) хворих на серцево-судинні захворювання; 

б) померлих за рік від різних захворювань; 

в) осіб,до яких викликали швидку допомогу у зв'язку із серцево- 

судинними захворюваннями протягом року; 

г) госпіталізованих з приводу серцево-судинних захворювань за рік; 

д) осіб,які втратили працездатність через травми. 

 



6.3а об'єкт спостереження в ході вивчення госпіталізованої захворюваності 

дітей можна взяти: 

а) усіх госпіталізованих до стаціонарів міста; 

б) дитяче населення міста; 

в) дітей госпіталізованих до стаціонарів за направленнями поліклініки за 

екстреними показаннями; 

г) дітей.які померли у стаціонарах; 

д) дітей.яких прооперували. 

 

7.3а об'єкт спостереження в ході вивчення захворюваності іноземних сту- 

дентів. які навчаються у ВНЗ міста, можна взяти: 

а) усіх іноземних студентів,які пройшли медичний огляд; 

б) усі випадки захворювань,заресстрованих у іноземних студентів; 

в) іноземних студентів, які зверталися по медичну допомогу; 

г) іноземних студентів. які втратили працездатність; 

д) померлих іноземних студентів. 

 

8.Для програми наукового дослідження головне: 

а) визначення відповідальних за організацію дослідження осіб; 

б) формування мети та завдань дослідження; 

в) групування ознак; 

г) вибір об'єкта дослідження; 

д) розробка нових методів лікування. 

 

9.План статистичного дослідження передбачає: 

а) формування мети дослідження; 

б) групування ознак; 

в) вибір ознак, що підлягають реєстрації; 

г) складання макетів таблиць; 

д) визначення вірогідності досліджених матеріалів. 

 

10.Завдання статистичного дослідження: 

а) виявлення тенденцій у динаміці явиш; 

б) визначення нових напрямків у медичній науці; 

в) обгрунтування необхідності організації денних стаціонарів; 

г) позитивний результат; 

д) визначення обсягу та якості медичної допомоги, наданої окремим групам 

населення. 

 

11. Під статистичним групування розуміють: 

а) складання переліку ознак,що підлягають обліку; 

б) складання переліку шифрів; 

в) вибір груп за обліковими ознаками на основі якісного аналізу; 

г) складання переліку в макетах таблиць; 

д) складання переліку граф у макетах таблиць. 

 

12. Програма статистичної обробки (зведення) являє собою: 



а) розроблені таблиці (макети); 

б) перелік похідних величин; 

в) перелік шифрів згідно з групуванням; 

г) перелік ознак, що підлягають обліку; 

д) перелік одиниць спостереження. 

 

13.Існують такі види відносних величин: 

а) інвалідності; 

б) відносної інтенсивності; 

в) співвідношення; 

г) захворюваності; 

д) смертності. 

 

14.Інтенсивні показники характеризують: 

а) відношення між різнорідними величинами; 

б) частоту явища в середовищі, у якому воно відбувається; 

в) структуру явища; 

г) відношення між однорідними величинами; 

д) середовище. 

 

15.Показник екстенсивності характеризує: 

а) поширеність явища; 

б) рівень явища; 

в) частоту явища; 

г) структуру явища; 

д) середовище. 

 

16. Суть показників співвідношення полягає: 

а) у розподілі сукупності на її складові частини; 

б) частоті явища в середовищі, у якому воно відбувається; 

в) відношенні між різнорідними величинами; 

г) відношенні кожної з порівнюваних величин до вихідного рівня,взятого 

за 1 чи 100%; 

д) відношення між однорідними величинами. 

 

17. Серед наведених показників до екстенсивних належить: 

а) частота виразкової хвороби шлунка в чоловіків у віці 30-50 років; 

б) зниження захворюваності на виразкову хворобу на 13%; 

в) частка хворих на виразкову хворобу шлунка серед всіх госпіталізованих 

у терапевтичне відділення. 

 

18. До показників співвідношення належить: 

а) кількість функціональних досліджень щодо відвідувань поліклініки; 

б) частка населення, яке потребує профілактичних щеплень; 

в) частота післяопераційних ускладнень; 

г) рівень госпіталізації населення; 

д) розподіл травм за їх видами. 



 

19. Вид середніх величин, застосовуваних для вивчення медико- 

біологічних даних: 

а) середня похибка середньої величини; 

б) середнє квадратичне відхилення; 

в) мода; 

г) рівень ряду; 

д) амплітуда ряду. 

 

20. Середню похибку ( т ) відносної величини (Р) застосовують з метою: 

а) визначення впливу неоднорідного складу груп на величини загальних 

інтенсивних показників; 

б) вивчення наявності зв'язку між відносними величинами; 

в) оцінки вірогідності (суттєвості) відносної величини; 

г) визначення частоти варіант; 

д) визначення довірчих меж середніх величин. 

 

21. Етапи розрахунку довірчих між середньої арифметичної величини: 

а) обчислення середньої похибки ( т ) середньої величини (х); 

б) визначення достатньої кількості спостережень; 

в) обчислення середньої похибки ( т ) різниці середніх величин; 

г) обчислення коефіцієнта варіації; 

д) вибір стандарту. 

 

22. Мета застосування динамічних рядів: 

а) розрахунок статистичних показників; 

б) аналіз динаміки ряду; 

в) оцінка впливу окремих факторів на динаміку процесу; 

г) оцінка впливу окремих факторів на темп росту; 

д) оцінка впливу окремих факторів на темп приросту; 

 

23. Правильне визначення поняття темпу росту динамічного ряду таке: 

а) середнє арифметичне ряду; 

б) різниця між кожним значенням (рівнем) ряду та середнім арифметичним; 

в) різниця між даним рівнем ряду та попереднім; 

г) сума рівнів (значень) динамічного ряду; 

д) відношення даного рівня ряду до рівня, взятого за основу. 

 

24. Правильне визначення поняття темпу приросту динамічного ряду таке: 

а) різниця між кожним значенням (рівнем) ряду та середнім арифметичним; 

б) різниця між даним рівнем ряду та попереднім; 

в) сума рівнів (значень) динамічного ряду; 

г) відношення даного рівня ряду до рівня, взятого за основу; 

д) різниця між даним та попереднім рівнями ряду до попереднього рівня(%). 

 

25. Правильне визначення поняття абсолютного значення 1 % -го приросту 

таке: 



а) різниця між кожним значенням (рівнем) ряду та середнім арифметичним; 

б) різниця між даним рівнем ряду та попереднім; 

в) відношення даного рівня ряду до рівня, взятого за основу; 

г) різниця між даним рівнем ряду та рівнем взятим за основу, виражена у 

відсотках; 

д) відношення абсолютного приросту до темпу приросту. 

26. Мета вирівнювання рядів динаміки: 

а) зменшення кількості рівнів ряду; 

б) виявлення чіткої тенденції в динаміці; 

в) розрахунок показників для аналізу ряду; 

г) побудова таблиць; 

д) стандартизація. 

 

27. Коефіцієнт кореляції визначають: 

а) методом знаків; 

б) методом найменших квадратів; 

в) методом змінного середнього; 

г) методом визначення лінійного зв'язку; 

д) диспансерним методом. 

 

28. Документ для експертної оцінки смертності немовлят: 

а) талон амбулаторного хворого; 

б) контрольна карта диспансерного спостереження; 

в) медична карта переривання вагітності; 

г) історія розвитку новонародженого; 

д) журнал запису пологів у стаціонарі. 

 

Математично-статистичні пакети Microsoft Exсel та STATISTICA  

[Електронний ресурс]. 

 

 

 


