
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ 
Мета курсу - вивчення причин і механізмів виникнення та поширення 

інфекційних хвороб, методів їх профілактики та організації протиепідемічних 
заходів.  

Вивчення курсу «Епідеміології» базується на знаннях основних 
природничо-наукових дисциплін й інтегрується з цими дисциплінами. Закладає 
основи для вивчення студентами загальної гігієни, епідеміології, патологічної 
фізіології, патологічної анатомії, імунології та алергології, інфекційних хвороб, 
що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та застосовування 
знань в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: готовність до проведення спеціальних методів 
дослідження (лабораторних, функціональних), організації їх виконання та 
правильної інтерпретації. 

Програмні результати навчання: 
знати: загальні закономірності та прояви епідемічного процесу, 
епідеміологічного методу дослідження, заходів щодо переривання механізму 
передачі (дезінфекція та стерилізація), сучасних засобів профілактики 
інфекційних захворювань і методів їх використання, протиепідемічних заходів 
в осередках інфекційних хвороб;  епідеміологічні особливості різних груп 
інфекційних захворювань; інфекційних захворювань, що виникають при 
наданні медико-профілактичної допомоги та напрямки профілактичної роботи 
при них. 
уміти: визначити пріоритетні проблеми профілактики інфекційних 
захворювань за групами та нозологічними формами; трактувати 
епідеміологічну, соціальну та економічну значущість окремих нозологічних 
форм; заповнити документацію щодо реєстрації та обліку інфекційних хворих; 
організувати та провести протиепідемічні заходи в осередках інфекційних 
захворювань; організувати та провести протиепідемічні заходи в осередках 
інфекцій, що пов'язані з наданням медико-профілактичної допомоги;  
інтерпретувати результати епідеміологічного методу дослідження; визначити 
епідеміологічні прояви захворюваності на інфекції, що належать до різних груп 
(дихальних, кишкових, трансмісивних та інфекцій зовнішніх покривів); 
володіти: формулюванням робочих гіпотез щодо чинників ризику 
захворюваності за територіями, серед різних груп населення та в колективах 
відносно конкретних інфекційних захворювань; інтерпретувати прояви 
епідемічного процесу конкретних нозологічних форм, що належать до різних 
груп інфекцій (дихальних, кишкових, трансмісивних та інфекцій зовнішніх 
покривів); використовувати нормативно-інструктивну документацію МОЗ 
України для ліквідації осередків конкретних нозологічних форм, що належать 
до різних груп інфекційних захворювань (дихальних, кишкових, трансмісивних 
та інфекцій зовнішніх покривів). 
Зміст навчальної дисципліни: 

Вивчення вибіркової дисципліни «Епідеміологія » включає питання 
загальної та спеціальної епідеміології та біобезпеки. Із загальної епідеміології 
передбачено вивчення загальних закономірностей та проявів епідемічного 
процесу, епідеміологічного методу дослідження, заходів щодо переривання 



механізму передачі (дезінфекція та стерилізація), сучасних засобів 
профілактики 3 інфекційних захворювань і методів їх використання, 
протиепідемічних заходів в осередках інфекційних хвороб. У розділі 
спеціальної епідеміології студенти вивчають епідеміологічні особливості різних 
груп інфекційних захворювань; інфекційних захворювань, що виникають при 
наданні медико-профілактичної допомоги та напрямки профілактичної роботи 
при них. За методикою організації практичні заняття спрямовані на контроль 
засвоєння теоретичного матеріалу й формування практичних вмінь та навичок 
для вирішення практичних завдань. 
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: залік. 


