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РОЛЬ БІОСТАТИСТИКИ Й ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ 
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Підготовка майбутніх лікарів із біостатистики має не тільки теоретико-статистичні й математичні пріо
ритети, а покликана створити прикладну медичну базу знань, яка дозволить їм ефективно відповідати на ви
клики сьогодення.
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The training o f future physicians in biostatistics has not only theoretical, statistical and mathematical priorities, it is de
signed to create an applied medical knowledge base that will allow them to effectively respond to today's challenges.
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Вивчаючи біостатистику за підручником, створеним відповідно до вимог сучасної медицини, студенти отриму

ють базові знання з клінічної епідеміології, про дизайн епідеміологічних досліджень, опановують методики вико
ристання основних статистичних методів аналізу в медицині.

Біостатистика (Biostatistics) -  це наука, що використовує статистичну теорію та її додатки в проведенні дослі
джень у галузі медицини, екології, біології, громадського здоров'я тощо [7].

Чому ж статистика настільки складна для розуміння лікарями? Тому що розуміння статистичних принципів 
вимагає розвиненого абстрактного мислення, медицина ж -  справа практична. Лікарям незвично мислити такими 
категоріями як популяція, імовірність, розподіл, нульова гіпотеза. У той же час вони вірять у могутність статистич
них методів без розуміння їхньої ролі й особливостей застосування.

Будь-яка клінічна наука стає особливо переконливою, коли забезпечує хоча б якоюсь мірою кількісний підхід, 
тому що кількісні результати переконливіші, дають можливість оцінити помилку, полегшують обмін інформацією 
між лікарями, між лікарями й пацієнтами. Деякі клінічні наслідки, такі як смерть, хвороба чи інвалідизація, завжди 
й повною мірою подаються в цифрах. Незважаючи на те, що якісні спостереження в клінічній практиці також 
важливі, клінічною епідеміологією вони серйозно не враховуються.

Вивчення основ біостатистики в медичних ЗВО необхідне для всіх майбутніх лікарів. А починати його потрібно 
з ознайомлення з провідними принципами доказової медицини. Зокрема, кожен має усвідомити, що вихідним 
принципом доказової медицини є використання наукової медичної інформації лише найвищого рівня доказовості, 
яка зосереджена, перш за все, у результатах рандомізованих контрольованих випробувань, меншою мірою -  у 
когортних та інших дослідженнях і узагальнена в клінічних рекомендаціях, систематичних оглядах, метааналізах, 
міжнародних консенсусах тощо.

Таким чином, біостатистика спрямована на розробку й застосування статистичних і математичних методів для 
планування й аналізу проблем громадського здоров'я, профілактичних програм і біомедичних досліджень.

Мета вивчення біостатистики сьогодні -  надати можливість студентам-медикам оволодіти основами 
біостатистики як основного елементу доказової медицини, сформувати комплексний підхід до вирішення 
аналітичних завдань під час проведення наукових досліджень з умінням аналізувати й інтерпретувати отримані 
результати.

Доказова медицина спрямована на використання в медичній практиці науково обґрунтованих фактів, отрима
них у ході конкретно проведених досліджень; добросовісне, точне й усвідомлене використання найкращих ре
зультатів клінічних досліджень (випробувань) для вибору лікування конкретного хворого.

Що ж охоплюють теорія і практика доказової медицини?
«Доказова медицина -  процес систематичного пошуку, оцінювання і використання результатів сучасних 

досліджень на основі клінічних рішень. Доказова медицина ставить питання, знаходить і оцінює пов'язані з 
лікуванням дані й використовує цю інформацію для щоденної клінічної практики» [4].
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ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Практика доказової медицини -  це використання даних, отриманих у клінічних дослідженнях у повсякденній 
клінічній роботі лікаря [7].

Практика доказової медицини має на увазі об'єднання індивідуального професіоналізму з кращим доступним 
зовнішнім обґрунтованим доказом, отриманим із систематичного дослідження.

Практика доказової медицини складається з чотирьох кроків:
• формулювання чіткого клінічного питання, виходячи зі стану пацієнта;
• пошук серед літератури відповідних статей;
• оцінка (критична оцінка) знайдених доказів на їхню правильність і корисність;
• застосування корисної знахідки в клінічній практиці [8].
Оцінити якість сучасних досліджень неможливо без знання методів обробки інформації, які ще недавно для 

більшості лікарів були невідомі.
Біостатистика -  наука прикладна, усі статистичні методи засновані на складному математичному апараті, але 

її принципи неможливо розглядати окремо від методології медичних досліджень.
Незамінним інструментом сучасних дослідників стали програми для наукових розрахунків. Розвиток обчислю

вальних методів уможливив розв'язання різноманітних за складністю наукових завдань за допомогою обчислю
вальної техніки. Програмне забезпечення (ПЗ) розробляється багатьма організаціями, як невеликими компаніями, 
так і великими корпораціями світового рівня. Випускаються спеціалізовані програми для різних дисциплін -  мате
матики, астрономії, хімії, фізики, біології, лінгвістики, інженерії, розробки штучного інтелекту тощо. ПЗ необхідне і 
для елементарного відтворення графіків, і для обробки великих масивів інформації, зібраної науковими прилада
ми. Понад 90 % учених використовують у своїй практиці програми для наукових розрахунків, 50 % розробляють 
власні програми, а майже 70 % вважають, що сучасні наукові дослідження неможливі без застосування комп'юте
рної техніки й наукового ПЗ [9]. Якісна і стабільна програма для точних розрахунків -  це запорука чистоти науко
вого дослідження й надійності отриманих даних. Єдина помилка в коді програми унеможливлює весь дослідниць
кий проєкт. Якщо дані отримані за допомогою програми, результати якої невідтворні, то і результати дослідження 
будуть недостовірними. Обробка великих масивів статистичної інформації, необхідної для аналізу діяльності, мо
же бути виконана лише з використанням сучасних засобів інформаційних технологій. Використання достовірної й 
науково обґрунтованої інформації приводить до зменшення витрат, підвищення якості й ефективності діяльності. 
У зв'язку зі зростанням потреби статистичного аналізу даних практично в усіх сферах діяльності, а особливо в на
уковій, ринок ПЗ для статистичної обробки даних нестримно розвивається. Тому важливо мати уявлення про ос
новні наявні на ринку програмні пакети для статистичної обробки даних [10].

Ринок статистичних пакетів досить великий і досягає кількох тисяч [1; 2; 11]. За функціональністю програми 
для статистичного аналізу можна розділити на 3 основні групи: універсальні пакети, або пакети загального при
значення; професійні пакети; спеціалізовані пакети. Наприклад, професійні пакети -  SAS, BMDP; універсальні па
кети -  STADIA, STATGRAPHICS, SPSS, STATISTICA; спеціалізовані -  BIOSTAT, MESOSAUR, DATASCOPE [6; 11].

Статистичні програми належать до наукомісткого ПЗ, ціна їх часто недоступна індивідуальному користувачеві. 
Професійні пакети мають велику кількість методів аналізу, популярні пакети -  кількість функцій, достатню для 
універсального застосування. Спеціалізовані пакети орієнтовані на конкретну вузьку галузь аналізу даних. Розро
бники програмних статистичних пакетів заявляють, що їхній продукт перевершує аналоги. Відсутність у більшості 
дослідників часу для освоєння кількох програм робить непростим вибір необхідного ПЗ [3].

Більшість пакетів (RATS, SAS, STaTa, TSP, SPSS, SORITEC, SYSTAT) були написані до 80-х років і орієнту
валися на технологію роботи з великими ЕОМ [11]. Фактично вони були набором процедур мовою FORTRAN. Ба
гато з цих пакетів і досі включають частини, написані мовою FORTRAN. При перенесенні на персональні комп'ю
тери до набору процедур додавалася надбудова у вигляді командної мови для управління викликом процедур (чи 
досить примітивної системи меню, за якою стоїть командна мова). Через це вони поступаються пакетам, спеціа
льно написаним для PC (наприклад, GAUSS, Microfit, MicroTSP, EViews), за такими параметрами як швидкодія, 
дизайн, інтерфейс із користувачем, ефективність використання PC.

Пакети, призначені для Рс, написані, як правило, мовою С, яка дозволяє запрограмувати гнучкіший і ефектив
ніший інтерфейс із користувачем. Проте пакети, спочатку написані мовою FORTRAN, такі як tS p , STATA, SPSS, 
SYSTAT, створювалися й розвивалися впродовж багатьох років великими колективами розробників і включають 
величезну кількість найрізноманітніших методів. Також обране ПЗ має дозволяти легко отримувати необхідні 
графіки й мати інтерактивні можливості графічного інтерфейсу (графічний курсор, графічний редактор тощо) [10].

Десятки тисяч років людство накопичувало знання, проте лише нині, на початку XXI століття, ми починаємо 
займатися їхньою обробкою й сортуванням. І точкою відліку для нової інформаційної епохи став саме момент 
появи перших баз даних.

База даних -  продукт нового часу, оскільки створення її аналогу в позакомп'ютерній реальності неможливе. 
Без комп'ютера можна написати книгу й накреслити таблицю -  усе, що завгодно, крім бази даних. Говорячи про 
базу даних, мають на увазі два зовсім різні об'єкти: базу даних як величезний масив інформації та як програму -  
СУБД, що й дає можливість скористатися цим інформаційним надбанням. Саме СУБД дає змогу отримати 
відповідь на конкретний запит. У здатності менше ніж за секунду видобувати з великого масиву інформації 
потрібні дані в потрібному вигляді й полягає революційність СУБД. Без власної бази даних не обходиться нині 
жодний навчальний заклад, жодний лікувальний заклад тощо [5].

Знання баз даних дає людині ключ до величезного масиву інформації, дарує їй здатність бачити 
інформаційний світ у трьох вимірах. Можливості пакета «Access» можуть бути широко використані лікарями [5].
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЯК УМОВА 
СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Гончаренко Н.І., Іваницька О.С., Іваницький І.О.
Полтавський державний медичний університет

Автори доводять, що створення у  вітчизняних вишах такої моделі освітньої діяльності, яка б відповідала рів
ню найбільш розвинутих країн світу, неможливе без дотримання стандартів і принципів академічної доброчес
ності. Розглядаються основні шляхи формування інтелектуальної гідності, академічної культури, високої від
повідальності всіх учасників освітнього процесу.

Ключові слова: академічна доброчесність, етичні принципи, плагіат.
The authors argue that the creation o f a model o f educational activity in domestic universities, which would correspond to 
the level o f the most developed countries in the world, is impossible without compliance with the standards and principes  
o f academic integrity. The article considers the major ways o f formation o f intellectual dignity, academic culture, and high 
responsibility o f all participants o f educational process.

Key words: academic integrity, ethical principles, plagiarism.
Сучасна модернізація освітньої системи України продиктована необхідністю підвищити її конкурентоспромож

ність в умовах глобалізації й забезпечити успішне входження до світового освітньо-наукового простору. Немає 
потреби переконувати, що освіта є стратегічно важливою сферою суспільного життя, оскільки все більш очевид
ною стає залежність між її якістю й рівнем соціально-економічного розвитку тієї чи іншої країни, інтелектуальним 
потенціалом нації.

Перед системою освіти стоїть завдання не лише передати необхідну суму знань, підготувати компетентних 
фахівців, а й сформувати молодих людей свідомими громадянами, що мають глибокі морально-етичні принципи.

Одним із найважливіших морально-етичних принципів є принцип доброчесності, що включає в себе два взає
мопов'язані елементи: прагнення творити добро і берегти честь, бути чесним. «Доброчесність -  це бажання роби
ти якісь вчинки на користь інших людей, задля суспільства. Доброчесною є людина, яка керується не своїми вла
сними благами, вигодами, а підпорядковується гуманності, порядності, справедливості» [1].

Принципами доброчесності люди мають керуватись у будь-яких сферах суспільного життя, але особливого 
значення вони набувають у освітньому середовищі. У зв'язку з цим виникає потреба виділити поняття «академіч
на доброчесність». Академічна доброчесність -  це відданість академічної спільноти, навіть незважаючи на труд
нощі й перешкоди, шести фундаментальним цінностям: чесності, довірі, справедливості, повазі, відповідальності 
й мужності [2].

Без дотримання стандартів і принципів академічної доброчесності неможливо досягти високої якості навчання 
й наукової діяльності. Водночас від академічної доброчесності безпосередньо залежить виховний потенціал на
вчальних закладів, система цінностей, що засвоюється молодими людьми. Чим буде вимірюватись життєвий ус
піх: сумлінною, чесною, наполегливою працею чи обманом і шахрайством?

Відомий американський історик і філософ освіти Я. Пелікан у своїй монографії «Ідея Університету», підкрес
люючи не лише освітню, а й виховну роль університетів, наводить слова Д.Ньюмена (мислитель ХІХ ст.), які не 
втратили своєї актуальності й сьогодні: «Якщо необхідновизначити практичну мету університетського навчання, я 
б сказав, що це є виховання гарних членів суспільства. Його мистецтво -  це мистецтво громадянського життя...» 
[3, с.229]. Але слід зауважити, що досягти цієї мети можна лише там, де відносини між учасниками освітнього 
процесу побудовані на принципах добра, справедливості, честі й гідності. Інакше висока місія університету не бу
де виконана. Навпаки, освіта, в якій панують обман, лицемірство, несправедливість, призводить до моральної де
градації суспільства.

Останнім часом імплементація принципів академічної доброчесності у вітчизняних освітніх закладах стала 
особливо нагальною, оскільки тільки в цьому випадку українські освітяни й науковці зможуть посісти гідне місце в
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