
Анотація на дисципліну  
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ХВОРОБ 

(курс за вибором) 
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу — формування системи теоретичних знань, умінь та практичних 
навичок з поглибленим вивченням теорії механізму передачі збудників 
інфекційних хвороб, ролі біологічних і соціально-економічних факторів у 
розвитку епідемічного процесу; уявлення про закономірності перебігу 
епідемічного процесу інфекційних хвороб, методів епідеміологічних 
досліджень; визначення методів діагностики. 
Навчальна дисципліна пов’язана з дисциплінами фундаментальних дисциплін - 
біології; мікробіології, вірусології та імунології; гігієни, патологічної фізіології 
й інтегрується з цими дисциплінами. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність інтерпретувати причини виникнення та 
закономірності розвитку епідемічного процесу, основні нормативні документи 
в області епідеміології; здатність проводити епідеміологічне обстеження 
осередку інфекційної хвороби та епідемічного спалаху і розробляти заходи 
щодо їх ліквідації; здатність аналізувати епідемічний стан території та 
населення в зоні надзвичайної ситуації, планувати відповідні заходи і 
організовувати їх виконання; здатність демонструвати обізнаність щодо 
збудників інфекційних хвороб як зброї масового ураження. 
Програмні результати навчання: 
знати: провідні фактори та закономірності формування епідемічного процесу; 
структуру епідемічного процесу, джерела та шляхи передачі збудників інфекції;  
режимно-обмежувальні заходи при виявленні осередку інфекції; законодавчі 
документи, що регламентують протиепідемічну роботу; етапи організації 
протиепідемічної роботи в епідемічних осередках, забезпечення населення 
ефективними імунобіологічними препаратами.  
уміти: зібрати епідемічний анамнез та провести епідеміологічне обстеження в 
осередку захворювання; провести контроль якості дезінфектантів та 
дезінфекції;  оцінювати ефективність стерилізації; проводити епідеміологічний 
моніторинг при захворюваннях, що спричинені патогенними мікроорганізмами; 
аналізувати принципи одержання вакцинних препаратів, методи їх 
стандартизації і контролю, практичне використання; оцінювати санітарний стан 



об’єктів санітарного нагляду, виявляти факти, що сприяють виникненню та 
поширенню захворювань та уражень; вирішувати ситуаційні задачі. 
Зміст навчальної дисципліни: 
ЗАГАЛЬНА ЕПІДЕМІОЛОГІЯ. Введення в епідеміологію. Предмет та методи 
епідеміології. Епідеміологічний нагляд за інфекційними захворюваннями.. 
Епідеміологічні дослідження. Методи та засоби дезінфекції. Методи та засоби 
стерилізації. Методи та засоби дезінсекції та дератизації. Основи специфічної 
профілактики інфекційних захворювань. Календар щеплень. Побічна дія 
вакцин. Критерії якості вакцин. Санітарна охорона державних кордонів від 
завозу інфекційних хвороб.  
СПЕЦІАЛЬНА ЕПІДЕМІОЛОГІЯ. Епідеміологічна характеристика зоонозних 
інфекцій бактеріальної етіології. Епідеміологічна характеристика кишкових 
інфекцій бактеріальної та вірусної етіології .  Епідеміологічна характеристика 
бактеріальних та вірусних інфекцій дихальних шляхів .  Епідеміологічна 
характеристика вірусних кров’яних  інфекцій та трансмісивних  інфекцій 
Епідеміологічна характеристика інфекцій бактеріальної та вірусної етіології з 
контактним механізмом передачі Епідеміологічна характеристика інфекцій, 
пов’язаних з наданням медичної допомоги. Система інфекційного контролю. 
Епідеміологічна характеристика особливо небезпечних інфекцій.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 
 
 
 


