
ОПИС БАКАЛАВРСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ГРОМАДСЬКЕ 

ЗДОРОВ’Я» 

Громадське здоров’я (Public Health) - популярна спеціальність 

американських та європейських університетів, яка нещодавно з’явилася в 

Україні та була ліцензована лише у двох університетах на першому 

бакалаврському рівні, в тому числі у Національному університеті фізичного 

виховання і спорту України. Її поява була викликана необхідністю 

проведення медичної реформи, розбудови національної системи 

громадського здоров’я за принципом «охорона здоров’я в усіх політиках 

держави» та підготовки нових кадрів у сфері міжсекторального управління. 

На кафедрі спортивної медицини НУФВСУ за спеціальністю 229 

«Громадське здоров’я» Ви зможете отримати: 

Ступінь бакалавра громадського здоров’я 

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я. 

Спеціальність 229 Громадське здоров’я. 

Кваліфікація – бакалавр громадського здоров’я. 

Термін навчання - 3 роки і 10 місяців. 

Форма навчання – денна. 

Мета освітньої програми - професійна підготовка перспективних 

фахівців на перетині галузей менеджменту, економіки та охорони здоров'я, 

готових успішно розпочати професійну діяльність у медичних закладах, 

міжнародних проектах чи урядових структурах охорони здоров'я. 

Особливість освітньої програми «Громадське здоров'я» 

Отримання професійних знань та навичок за спеціальністю 

«Громадське здоров’я»  забезпечує широкий спектр їх застосування у різних 

сферах діяльності, зокрема: 

1) сфера профілактичної медицини: розробка та впровадження 

належних профілактичних заходів, спрямованих на формування, збереження 

і укріплення здоров’я населення; визначення специфіки виникнення, 

особливостей прояву та профілактики інфекційних і неінфекційних 

захворювань; гігієна та санітарія (гігієна води та водопостачання, гігієнічні 

вимоги до планування населених пунктів, виробничих та житлових 

приміщень, фізіолого-гігієнічні основи трудового процесу, санітарна охорона 

джерел водопостачання, оцінка санітарного стану об’єктів, рекреаційних зон 

тощо); 

2) сфера  менеджменту в охороні здоров`я: основи управління, 

регулювання та контроль фінансовими, матеріальними та трудовими 

ресурсами за загальнонаціональним принципом «охорона здоров’я в усіх 

політиках держави» з метою поліпшення громадського здоров’я; підвищення 

якості лікувально-профілактичних заходів та раціонального використання 

ресурсів охорони здоров’я; набуття навичок організації управління закладами 

охорони здоров’я; 

3) сфера медичного права та біоетики: вивчення системи норм, що 

регулюють відносини, пов’язані з організацією, забезпеченням та наданням 



медичної допомоги та медичних послуг; вивчення основ захисту прав 

пацієнтів, лікарів, членів їх сімей в галузі медичного права, консультування з 

питань якості медичного обслуговування, існуючого або потенційно 

можливого негативного впливу факторів середовища життєдіяльності на 

здоров’я населення як на індивідуальному, так і на популяційному рівні; 

4) сфера  економіки охорони здоров’я: забезпечення соціального 

захисту  інтересів населення в охороні здоров’я завдяки медичному 

страхуванню; набуття вмінь щодо консультування громадян про безкоштовне 

надання певного обсягу медичних послуг при виникненні страхового 

випадку (порушення здоров’я); консультування з питань оцінки соціально-

економічних збитків;  

5) сфера державної політики у галузі охороні здоров’я: створення умов 

для реформування системи охорони здоров’я; регулювання питань 

визначення специфіки надання медичної допомоги і медичних послуг для 

населення держави; вирішення міжнародних питань державної взаємодії у 

галузі охорони здоров’я; удосконалення систем фінансування, кадрової 

політики та контрою за якістю надання медичної допомоги системи охорони 

здоров’я; 

6) сфера екології: дослідження стану довкілля, вивчення екології 

людини; охорона навколишнього середовища, поведінка людини в 

надзвичайних ситуаціях, застосування засобів та методів щодо покращення 

здоров’я людини й профілактики захворювань під дією шкідливих чинників 

зовнішнього середовища; 

7) сфера промоції здоров’я: формування, збереження та зміцнення 

здоров’я шляхом використання широкого спектру сучасних засобів і методів 

підтримання і зміцнення здоров`я людини; використання профілактичних 

практик у напряму збереження здоров’я населення; розробка і впровадження 

маркетингових, рекламних та інформаційних ресурсів в пропагуванні 

здорового способу життя; розвиток та вдосконалення системи 

комунікаційного менеджменту у сфері громадського здоров’я; 

8) соціальна сфера: надання паліативної та хоспісної допомоги; 

соціальна, психологічна та фізична реабілітація; набуття навичок у 

проведенні експертизи працездатності людини; набуття навичок щодо 

підтримання здоров’я у сфері обслуговування населення; 

9) сфера фізичної культури і спорту: медичний супровід змагань та 

масових заходів; взаємодія з закладами охорони здоров’я усіх форм власності 

і регіонів держави у відкритті та організації роботи відділень (кабінетів) 

спортивної медицини; забезпечення населення якісними медичними 

послугами, пов’язаними із наданням особам допуску до занять фізичною 

культурою і спортом; медичне забезпеченням фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних закладів, які надають громадянам фізкультурно-спортивні 

послуги; співпраця у питаннях антидопінгового контролю. 

Практика і працевлаштування 
Студенти спеціальності зможуть оволодіти іноземною мовою на рівні 

міжнародного сертифікату В2 за напрямком «Medical English» та отримати 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F


можливість стажуватися у Державній установі «Інститут громадського 

здоров`я ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України». 

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою 

випускник здатен виконувати зазначену в Національному класифікаторі 

України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 професійну роботу і може 

займати відповідну первинну посаду за категоріями: медичний директор; 

гігієніст,  інструктор із санітарної освіти; інспектор із соціальної допомоги; 

соціальний працівник; інспектор з охорони праці; статистик медичний; 

керівник підрозділів в охороні здоров'я; менеджери (управителі) у сфері 

страхування життя та заощаджень; менеджери (управителі) в охороні 

здоров'я; менеджери (управителі) у сфері фізичної культури і спорту; 

менеджери (управителі) у соціальній сфері; менеджери (управителі) 

екологічних систем; наукові співробітники (патологія, токсикологія, 

фармакологія, фізіологія, епідеміологія); професіонали в галузі медико-

профілактичної справи. 

https://www.rabota.kharkov.ua/uk/professions?profcode=2225
https://www.rabota.kharkov.ua/uk/professions?profcode=2225

