
 

КАРТКА ЗАХОДУ 

(майстер-клас, симуляційний тренінг, тренінг з оволодіння практичними навичками, 

тренінг, семінар, фахова (тематична) школа) 

БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
1. Назва заходу БПР  Основи епідеміології, епідеміологічної 

статистики, прогнозування та 

моделювання 

2. Назва Провайдера (з Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань) 

Громадська організація «Громадське 

науково-медичне об’єднання 

фтизіатрів» 

3. Співорганізатори заходу Центр економіки та охорони здоров’я 

Київської школи економіки 

4. Цільова аудиторія (відповідно 

до Номенклатури лікарських 

спеціальностей) 

Епідеміологія, організація і управління 

охороною здоров’я, інфекційні хвороби 

5. Вид заходу БПР Фахова  (тематична) школа 

6. Запланована кількість 

учасників 

11 

7. Мета навчання Навчити учасників базовим 

епідеміологічним концепціям, 

аналізувати та інтерпритувати дані 

досліджень, щоб ініціювати заходи 

контролю та профілактики. 

Навчити інтерпритувати 

епідеміологічні дані, застосовуючі такі 

біостатистичні методи як лінійна та 

логістична регресія, побудова 

відповідних моделей 

8. Метод / методи навчання Презентації лекцій, робота в групах 

задля обговорення та виконання 

завдань спікерів, домашні завдання  

9. Кількість балів БПР 20 

10. Дата заходу БПР 30.09.2022-4.11.2022 

11. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 

м. Київ,вул.Миколи 

Шпака,3,приміщення Київської школи 

економіки 

12. Прізвище, ім’я та по батькові 

лектора/тренера 

Ольга Брезецька, Адела Паес Хіменес, 

Ангелікі Ламброу, Андрій Брехт, Дмитро 

Круковець, Катерина Кузьмінова 

13. Резюме лектора/тренера Резюме Ольга Брезецька  (Додаток № 1), 

резюме Адела Паес Хіменес (Додаток № 2), 

резюме Ангелікі Ламброу (Додаток № 3), 

резюме Андрій Брехт (Додаток № 4), резюме 

Дмитро Круковець (Додаток № 5), резюме 

Катерина Кузьмінова (Додаток № 6) 

14. Програма заходу БПР Додаток №7 

15. Опис вимог рівня знань, 

володіння темою, навичок, 

досвіду учасників до моменту 

реєстрації на даний захід (за 

потреби) 

- 



 

16. Технічна підтримка (так/ні?). У 

разі якщо під час проведення заходу 

БПР з оволодіння певними 

практичними навичками 

планується використання 

медичних виробів, які надані 

дистриб’ютором, Провайдер 

розміщує копію угоди, в якій 

зазначено шляхи недопущення 

виникнення потенційного 

конфлікту інтересів та заборону 

використання торгової назви 

медичного виробу 

ні 

17. Методи оцінювання набутих 

знань 

Тестування учасників фахової 

(тематичної) школи 

18. Код заходу БПР (Реєстраційний 

номер заходу БПР вноситься після 

присвоєння Адміністратором) 

 

 

                                                                                                     Додаток № 1 

   
Ольга Брезецька працює заступницею генерального директора з досліджень фізичних та хімічних 

факторів Львівського регіонального центру з контролю над поширенням захворювань Міністерства 

охорони здоров’я України. її спеціалізації - епідеміологія, управління у сфері громадського здоров'я; 

загальна гігієна. Ольга є спеціалістом у сфері водопостачання та санітарної справи. 

 

Освіта:  

2018-2020: Інтервенційна епідеміологічна служба (ІЕС-Україна) (CDC Field Epidemiology training 

Program (FETP) Державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України» 

2012-2013: Інтернатура, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

2006-2012: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, медичний 

факультет, профілактична медицина 

 

Досвід: 

● Лютий 2021 – по теперішній час 

  Заступник генерального директора Львівського обласного центру контролю за    хворобами 

МОЗ України 

● Червень 2020 – по теперішній час 

Тренер/наставник Служби інтервенційної епідеміології (IES-Україна) та EE FETP -Intermediate, 

Грузія 

● Березень 2021 – лютий 2022 

Короткостроковий консультант - ВООЗ-Україна, Київ, Україна 

● Липень 2018 – лютий 2021 

Завідувач відділу організації та дослідження фізико-хімічних факторів (штатний); і 

Лікар-епідеміолог відділу епіднагляду та моніторингу інфекційних та паразитарних хвороб 

Львівського обласного центру контролю за хворобами МОЗ України» (за сумісництвом) 

● Червень 2018 – жовтень 2020 

Fellow, Cohort 1, Intervention Epidemiology Service (IES-Ukraine), CDC Advanced FETP program 

● Вересень 2014 – липень 2018 

Заступник директора з дослідження фізико-хімічних факторів ДУ «Рівненський обласний 

лабораторний центр МОЗ України» 

● Липень 2013 р. – вересень 2014  

Лікар загальної гігієни відділу моніторингу неінфекційних та професійних захворювань Головного 

управління Держсанепідслужби у Рівненській області   



 

 

 

 

                                                                                                          Додаток № 2 
 

Адела Паес Хіменес приєдналася до Середземноморської програми інтервенційної епідеміології 

(MediPIET) як науковий координатор у липні 2014 року та працює в ECDC у Стокгольмі, Швеція. 

Має ступінь доктора клінічної епідеміології Школи громадської охорони здоров'я Парижа VI та 

Інституту Пастера у Франції. Майже дванадцять років досвіду роботи епідеміологом в Європі 

(Institut de Veille Sanitaire – Париж, Франція; Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und 

Parasitologie – Бонн, Німеччина; Instituto de Salud Carlos III – Мадрид, Іспанія), на Близькому Сході 

(Університет Айн Шамс – Факультет громадської медицини), у Західній та Центральній Африці 

(Регіональна група підтримки ЮНЕЙДС – Дакар, Сенегал), Латинській Америці та Карибському 

басейні (PAHO/AMRO; Вашингтон, округ Колумбія, США). 

 

 

                                                                                                           Додаток № 3 

 
Ангелікі Ламброу є науковим співробітником відділу епідеміології та громадського здоров'я 

Медичного факультету Університету Нікосії. 

Доктор Ламброу має ступінь бакалавра (з відзнакою) в галузі медсестринства, ступінь магістра 

громадської охорони здоров'я (з відзнакою) в Національному та Каподистрійському університетах в 

Афінах, Греція, а також спільний ступінь доктора наук у галузі епідеміології та охорони 

навколишнього середовища в Гарварді. 

Її наукові інтереси включають екологічну епідеміологію, зокрема дослідження впливу металів на 

здоров'я людини, а також спостереження за інфекційними захворюваннями та розслідування 

спалахів. 

  

 

 

                                                                                                          Додаток № 4 
 

Андрій Брехт — фахівець зі статистики, аналізу даних та програмування. Як частина команди 

Київської Школи Економіки розробляв аналітичні інструменти для інтерактивного аналізу ковідної 

ситуації в Україні. Переважно знаходиться у витоках оптимізаційних рішень, які перетворюють 15-

річні процеси в 15-секундні. Неодноразово помічений за моделюванням і прогнозуванням складних 

часових рядів нетрадиційними інструментами з використанням нейромереж і глибинного навчання. 

Має ступінь Бакалавра Компʼютерних наук і кібернетики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

 Освіта 

Sep 2016 - May 2020       Bachelor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv 

                   Faculty of Computer Science and Cybernetics 

                            Bachelor's Degree on Computer Science 

  

Sep 2020 - Jun 2022        Master, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv 

                  Faculty of Information Technology 

                            Master's Degree on Computer Science 

  Досвід 

❖ Apr 2021 - Presen: Дата аналітик, Київська школа економіки 

➢ Розробка дашборду для автоматизації збору, зберігання та обробки даних 

➢ Повна розробка інструменту аналізу даних та роботи з інфраструктурами баз даних 

➢ Планування та імплементація інтерактивних візуалізацій для публічної презентації 



 

 

❖ Jan 2020 - Apr 2021: Фріланс, Upwork 

➢   NLP and Image Processing ML Algorithms Design and Implementation 

➢   Multiple Image Processing Automation Web Scrapping 

➢   Linear Algebra Algorithms Benchmarking 

 

                                     



 

 

                                                                                             Додаток № 5 

 
Дмитро Круковець є Головним економістом відділу моделювання Департаменту 

монетарної політики та економічного аналізу. Його науковими інтересами є монетарна 

економіка, наука про дату, моделі для короткострокового прогнозування. 

Дмитро має ступінь Бакалавра математичних наук Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка та магістр економічного аналізу Київської школи 

Економіки. 

 

РЕЗЮМЕ: 

Досвід роботи 

Провідний економіст Національного банку України, липень 2019 – по теперішній 

час 

●   Розробка прогнозних моделей на основі економетрики та алгоритмів Data Science 

●   Побічні макроекономічні дослідження 

●   Збереження напівструктурної макроекономічної моделі 

●   Аналіз макроекономічної ситуації в Україні 

Економіст Національного банку України, березень 2018 – січень 2019 

●     Розробка та підтримка прогнозних моделей 

●  Написання робіт і звітів на основі процесу розробки 

●   Робочі документи та огляд світових економічних новин 

Асистент вчителя з курсу математики, KSE, вересень 2018 – квітень 2019 

●  Пояснювальні лекції щодо матеріалів курсу 

●    Оцінювання виконання домашнього завдання 

 

Освіта 

●  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра 

комп’ютерних наук та кібернетики, PHD, жовтень 2019 – тепер 

●  Київська школа економіки, кафедра економічного аналізу, магістратура, вересень 

2017 – червень 2019 

● Університет Х’юстона, економіка, MA, вересень 2017 – червень 2019 

            Notable courses: Statistics and Econometrics, Macroeconomics, Data Science, 

Mathematics 

●  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, механіко-

математичний факультет, спеціалізація «Математичний аналіз», бакалавр, вересень 2013 

– червень 2017 

● Ліцей №208, м. Київ, вересень 2006 – травень 2013 

 

 

Наукові роботи 

●        “Data Science Opportunities at Central Banks: Overview”, Krukovets D., 2020 

●        “Analysis of similarity between artificially simulated time series with Dynamic Time 

Warping”, Krukovets D., 2020 

●        “Short-Run Forecasting of Core Inflation in Ukraine: a Combined ARMA Approach”, 

Krukovets D., Verchenko O., 2019 

●        “Meta-Analysis: Effect of FX interventions on the exchange rate”, Brychka S., 

Klynovskyi D., Krukovets D., Oharkov A., 2019 

●        “Short-Run Forecasting of Core Inflation in Ukraine: a Dissaggregated Approach”, 

Krukovets D., 2019 

●        In progress: “Relationship between the exchange rate and interventions: an IV 

approach” 

●        In progress: “Combined ARMA with exogenous variables and clustering for core 



 

inflation forecasting” 

●        In progress: “Dynamic Time Warping with extensions for short time series with 

structural breaks” 

●        In progress: “How regional data helps to investigate the effect of minimum wage 

change on unemployment in Ukraine” 

 

 

                                                                                                     Додаток № 6 
 

Катерина Кузьмінова працювала в команді, що займалась створенням медичної інформаційної 

системи, а також керувала запровадженням методів машинного навчання Відділу кредитного 

нагляду Національного банку України. Катерина проводила дослідження щодо аналізу 

епідеміологічних даних в Україні, вартості лікування туберкульозу в Україні та створила декілька 

аналітичних інструментів для роботи з медичними даними. 

Катерина має ступінь Бакалавра Прикладної математики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

 

РЕЗЮМЕ: 

 

Освіта  

● Вересень 2016 — Червень 2020: 

Бакалавр наук, спеціальність «Прикладна математика», додаткова спеціалізація “Компа’ютерні 

науки” 

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

   Дослідження скринінгу раку за допомогою алгоритмів комп’ютерного зору та CNN. 

 

● Вересень 2019 — Січень 2020  

Навчання за обміном (Erasmus+) - Middle East Technical University 

Дослідження алгоритму генетичної бікластеризації з різною селекцією, кросовером  і стратегії 

мутації. 

 

 

Досвід роботи 

  

Київська школа економіки: Лютий 2022 — по теперішній час 

Керівник відділу економіки та охорони здоров’я  

● Забезпечення виконання умов договорів з грантодавцями; 

● Комунікації зі стейкхолдерами на всіх рівнях; 

● Контроль щоденних операцій та керування командою з 6 аналітиків; 

● Управління персоналом та фінансами. 

 

Київська школа економіки Грудень 2020 — Лютий 2022 

Дата аналітик 

● Аналіз даних сфери охорони здоров'я; 

● Менеджмент проекту та контроль за його виконанням; 

● Впроваджено модель на основі SARIMAX для оцінки фінансового тягаря туберкульозу 

● Автоматизовані існуючі звіти за допомогою Python. 

 

Deloitte/Міністерство охорони здоров’я України    Травень 2021 — Вересень 2021 

  

Консультант з аналізу медичних даних та епідеміологічного прогнозу 

● Аналіз медичних даних для подальшого прогнозування епідемічних тенденцій; 

● Відстежування спалахів інфекційних захворювань та прогнозування епідемічної ситуації; 



 

● Побудова математичних моделей прогнозування; 

● Надання рекомендацій щодо ключових індикаторів та цільових точок для різних 

епідеміологічних сценаріїв; 

● Розробка візуалізацій та представлення даних на основі проаналізованих даних за запитом; 

● Проведення порівняльного аналізу тенденцій епідемії та відповіді на неї за різні періоди часу 

та щодо країн ЄС та Північної Америки. 

 

Upwork Червень 2020 — по теперішній час 

Фрілансер 

Переважно ML та DS проекти з використанням Python. 

 

Національний банк України Квітень 2019 — Липень 2019 

Data Scientist/Machine Learning Engineer (Intern) 

● Оцінка, налаштування та вдосконалення моделі; 

● Очищення даних, розробка функцій; 

● Керування базами даних і пошук даних за допомогою SQL; 

● Робота над ефективними моделями кредитного скорингу з Xgboost; 

● Побудова моделі прогнозування за допомогою нейронних мереж. 

 

IT4Medicine Листопад 2018 — Березень 2019 

Project Analyst 

● Створення планів для різних проектів і регулярні звіти про їх супровід; 

● Моніторинг та аналіз прогресу проектів та створення візуальних звітів; 

● Ведення штатного реєстру (розподіл співробітників на проекти); 

● Використовувані технології: Power BI, MS Project, yEd, Mindjet; 

● Побудова моделі бізнес-процесів за допомогою UML. 
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                                                                                             Додаток № 7 
 

Програма фахової школи 

 
«Основи епідеміології, епідеміологічної статистики, прогнозування та 

моделювання» 

м. Київ 30 вересня - 4 листопада 2022 року 

Для визначення вхідного рівня знань слухачів, виявлення «слабких» моментів у 

попередній підготовці, проблем при роботі з епідеміологічними даними та технічними 

інструментами перед початком тренінгу учасникам було надіслано у google-формі 

«Анкета для тестування дотренінгового рiвня знань» та тестове завдання з технічної 

частини. 

Визначення заключного рівня знань відбувається шляхом надсилання лікарям-слухачам 

у тестувань та виконання самостійних завдань. 

 

Лекція 

Дата 

провед

ення Час Формат Викладач 

Тиждень 1  

Принципи епідеміології 30/09 10.00-11.00 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Адела Паес 

Хіменес 

Міри центральної тенденції та 

дисперсії 30/09 12.00-13.00 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Адела Паес 

Хіменес 

Виявлення захворювання 30/09 13.00-14.00 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Ангелікі 

Ламброу 

Тиждень 2  

Введення в математичні 

абстракції. Ознайомлення з 

числами та діями над ними 4/10 10.00-11.30 

Особиста участь в 

місці проведення 

заходу Андрій Брехт 

Логічні числові обмеження, їх 

види та застосування. Функції, 

способи їх задання, графіки 

функцій 4/10 12.00-13.30 

Особиста участь в 

місці проведення 

заходу 

Андрій Брехт 

Основи R: арифметичні 

операції, класи, контейнери 

даних, вектори, матриці 4/10 14.30-16.00 

Особиста участь в 

місці проведення 

заходу 

Дмитро 

Круковець 

Основи R: бази даних, 

стандартні функції для баз 

даних, списки 4/10 16.30-18.00 

Особиста участь в 

місці проведення 

заходу 

Дмитро 

Круковець 

Аналіз COVID 1. Ковід у світі 6/10 17.00-17.30 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Катерина 

Кузьмінова 

Аналіз COVID 2. Ковід в 6/10 17.30-18.30 Дістанційна участь в Катерина 
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Україні режимі реального 

часу 

Кузьмінова 

Основи R: логічні умови, 

цикли, функції з сімейства 

"apply" 6/10 19.00-20.30 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Дмитро 

Круковець 

Вступ до нагляду за 

громадським здоров'ям. 

Розслідування спалаху 7/10 10.00-11.30 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Адела Паес 

Хіменес, 

Ангелікі 

Ламброу, 

Ольга 

Брезецька 

Види епідеміологічних 

досліджень. Міри асоціації 

(довірчі інтервали, p-значення) 7/10 12.00-14.00 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Адела Паес 

Хіменес, 

Ангелікі 

Ламброу, 

Ольга 

Брезецька 

Приклад із світового досвіду: 

Спалах шлунково-кишкової 

хвороби  7/10 15.00-18.00 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Адела Паес 

Хіменес, 

Ангелікі 

Ламброу, 

Ольга 

Брезецька 

Тиждень 3  

Логічні числові обмеження, їх 

види та застосування. Функції, 

способи їх задання, графіки 

функцій 11/10 10.00-11.30 

Особиста участь в 

місці проведення 

заходу 

Андрій Брехт 

Вступ до статистики. Розвиток 

і визначення поняття 

ймовірності. Випадкові 

величини 11/10 12.00-13.30 

Особиста участь в 

місці проведення 

заходу 

Андрій Брехт 

Основи R: функції сімейства 

"apply" , інші функції для 

обробки даних у базовому R 11/10 14.30-16.00 

Особиста участь в 

місці проведення 

заходу 

Дмитро 

Круковець 

Робота з даними в R: 

використання dplyr для роботи 

з даними, group(), summarize(), 

count() та інших функцій 

бібліотеки 11/10 16.30-18.00 

Особиста участь в 

місці проведення 

заходу 

Дмитро 

Круковець 

Аналіз COVID 3. 

Взаємозвʼязки між наборами 

медичних даних 13/10 17.00-18.30 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Катерина 

Кузьмінова 

Робота з даними в R: 

практичне дослідження для 

набору медичних даних 

NHANES за допомогою dplyr; 

базовий ggplot2 для 13/10 19.00-20.30 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Дмитро 

Круковець 
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візуалізації, функція geom() 

Конфаундинг. Модифікація 

ефекту 14/10 10.00-11.30 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Адела Паес 

Хіменес, 

Ангелікі 

Ламброу, 

Ольга 

Брезецька 

Упередження 14/10 12.00-13.00 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Адела Паес 

Хіменес, 

Ангелікі 

Ламброу, 

Ольга 

Брезецька 

Аналіз та інтерпретація даних 

спостереження 14/10 13.00-14.00 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Адела Паес 

Хіменес, 

Ангелікі 

Ламброу, 

Ольга 

Брезецька 

Приклад з світового досвіду: 

Тютюн і рак легенів. 14/10 15.00-18.00 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Адела Паес 

Хіменес, 

Ангелікі 

Ламброу, 

Ольга 

Брезецька 

Тиждень 4  

Умовна ймовірність. 

Незалежні явища. Вступ до 

комбінаторної ймовірності. 18/10 10.00-11.30 

Особиста участь в 

місці проведення 

заходу Андрій Брехт 

Основні типи розподілів 

випадкових величин. 

Практичні передумови їх 

виникнення. Застосування 

випадкових розподілів для 

дослідження реальних явищ 18/10 12.00-13.30 

Особиста участь в 

місці проведення 

заходу 

Андрій Брехт 

Екзамен по лекціях 1-4, розбір 

тесту, сесія Q&A 18/10 14.30-16.00 

Особиста участь в 

місці проведення 

заходу 

Дмитро 

Круковець 

Робота з даними в R: 

продовження ggplot2, 

використання описової 

статистики, кількох об’єктів, 

панелей, заголовків і підписів 18/10 16.30-18.00 

Особиста участь в 

місці проведення 

заходу 

Дмитро 

Круковець 

Аналіз COVID 4. Інструменти 

для моделювання 

захворювання 20/10 17.00-18.30 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Катерина 

Кузьмінова 

Продвинутий R: написання 20/10 19.00-20.30 Дістанційна участь в Дмитро 
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власних функцій режимі реального 

часу 

Круковець 

Введення в опитування 21/10 10.00-11.00 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Адела Паес 

Хіменес, 

Ангелікі 

Ламброу, 

Ольга 

Брезецька 

Зіставлення 21/10 11.00-11.30 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Адела Паес 

Хіменес, 

Ангелікі 

Ламброу, 

Ольга 

Брезецька 

Методика відбору проб для 

епідеміологічних досліджень. 

Обсяг вибірки 21/10 12.00-13.00 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Адела Паес 

Хіменес, 

Ангелікі 

Ламброу, 

Ольга 

Брезецька 

Обсяг вибірки 21/10 13.00-14.00 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Адела Паес 

Хіменес, 

Ангелікі 

Ламброу, 

Ольга 

Брезецька 

Приклад зі світового досвіду: 

Спалах гастроентериту в 

Швеції. 21/10 15.00-18.00 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Адела Паес 

Хіменес, 

Ангелікі 

Ламброу, 

Ольга 

Брезецька 

Тиждень 5  

Основні типи розподілів 

випадкових величин. 

Практичні передумови їх 

виникнення. Застосування 

випадкових розподілів для 

дослідження реальних явищ. 25/10 10.00-11.30 

Особиста участь в 

місці проведення 

заходу 

Андрій Брехт 

Центральна гранична теорема. 

Демонстрація застосування, 

обговорення передумов і 

наслідків. Ознайомлення з 

поняттям гіпотези та 

перевірки гіпотези. Довірчий 

інтервал. 25/10 12.00-13.30 

Особиста участь в 

місці проведення 

заходу 

Андрій Брехт 

Екзамен по лекціях 5-8, розбір 

тесту, сесія Q&A 25/10 14.30-16.00 

Особиста участь в 

місці проведення 

заходу 

Дмитро 

Круковець 
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Моделювання в R: 

однофакторна та 

багатофакторна лінійна та 

логістична регресія 25/10 16.30-18.00 

Особиста участь в 

місці проведення 

заходу Дмитро 

Круковець 

Двопопуляційні гіпотези та 

підходи до їх перевірки 

Довірчі інтервали для двох 

сукупностей 27/10 17.00-18.30 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Андрій Брехт 

Приклад. Застосування гіпотез 

двох популяцій 27/10 19.00-20.30 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу Андрій Брехт 

Перевірка гіпотез тестами 

значущості 28/10 10.00-11.00 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Адела Паес 

Хіменес, 

Ангелікі 

Ламброу, 

Ольга 

Брезецька 

Причинні звʼязки 28/10 11.00-11.30 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Адела Паес 

Хіменес, 

Ангелікі 

Ламброу, 

Ольга 

Брезецька 

Заходи для впливу 28/10 12.00-13.00 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Адела Паес 

Хіменес, 

Ангелікі 

Ламброу, 

Ольга 

Брезецька 

Оцінка систем спостереження 28/10 13.00-14.00 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Адела Паес 

Хіменес, 

Ангелікі 

Ламброу, 

Ольга 

Брезецька 

Приклад зі світового дсвіду: 

Спалах епідемічного паротиту 

в Молдові 28/10 15.00-18.00 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Адела Паес 

Хіменес, 

Ангелікі 

Ламброу, 

Ольга 

Брезецька 

Тиждень 6  

Регресія. Презентація методу 

найменших квадратів. 

Детальний опис його 

використання для розробки 

лінійної регресії. Застосування 

лінійних та обговорення 

перетворень, необхідних для 1/11 10.00-11.30 

Особиста участь в 

місці проведення 

заходу Андрій Брехт 
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побудови інших видів регресії. 

Підсумкове тестування. 

Використовуємо набуті знання 

для ретельного аналізу кількох 

ситуацій 1/11 12.00-13.30 

Особиста участь в 

місці проведення 

заходу 

Андрій Брехт 

Моделювання в R: 

однофакторні та 

багатофакторні розширення 

лінійної та логістичної 

регресії, використання з 

наборами медичних даних і в 

наукових статтях 1/11 14.30-16.00 

Особиста участь в 

місці проведення 

заходу 

Дмитро 

Круковець 

Моделювання в R: часові ряди 

в R, zoo і xts 1/11 16.30-18.00 

Особиста участь в 

місці проведення 

заходу 

Дмитро 

Круковець 

Етапи розслідування спалаху 3/11 10.00-11.00 

Особиста участь в 

місці проведення 

заходу 

Адела Паес 

Хіменес, 

Ангелікі 

Ламброу, 

Ольга 

Брезецька 

Епідемічні криві 3/11 11.00-11.30 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Адела Паес 

Хіменес, 

Ангелікі 

Ламброу, 

Ольга 

Брезецька 

Приклад: списки ліній Excel, 

зведені таблиці, діаграми та 

епікриві (лекційні та 

практичні) 3/11 12.00-13.00 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Адела Паес 

Хіменес, 

Ангелікі 

Ламброу, 

Ольга 

Брезецька 

Моделювання в R: ARIMA та 

сезонні моделі ARIMA 3/11  

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Дмитро 

Круковець 

Плани дослідження, міри 

асоціації та впливу 4/11 10.00-11.00 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Адела Паес 

Хіменес, 

Ангелікі 

Ламброу, 

Ольга 

Брезецька 

Потужність і розмір вибірки 4/11 11.00-11.45 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Адела Паес 

Хіменес, 

Ангелікі 

Ламброу, 

Ольга 
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Брезецька 

Приклад: статистичні тести 

значущості 4/11 12.15-15.15 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Адела Паес 

Хіменес, 

Ангелікі 

Ламброу, 

Ольга 

Брезецька 

Стратифікований аналіз: 

конфаундинг та модифікація 

ефекту. Комунікація спалаху 4/11 16.15-18.00 

Дістанційна участь в 

режимі реального 

часу 

Адела Паес 

Хіменес, 

Ангелікі 

Ламброу, 

Ольга 

Брезецька 

 

 

 

 

 


