
Анотація навчальної дисципліни 
«ЕПІДЕМІОЛОГІЯ» 

Освітньо-професійна програма «Медсестринство» 
Спеціальність: 223 Медсестринство 
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

 
Мета курсу - є вивчення причин і механізмів виникнення та поширення інфекційних 

хвороб, методів їх профілактики та організації протиепідемічних заходів.  
Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Епідеміологія» в структурно-логічній схемі 

дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: «Медична 
біологія», «Патоморфологія та патофізіологія», інтегрується з  вивченням мікробіології. 
Вивчення дисципліни формує засади подальшого вивчення студентом таких дисциплін, 
як «Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій», «Клінічне 
медсестринство у внутрішній медицині» та інших дисциплін, а також засвоєнні 
практичних навичок з «Основи профілактичної медицини», «Охорона праці та охорона 
праці в галузі», «Соціальна медицина та організація охорони здоров'я», що передбачає 
інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» в процесі подальшого навчання та у 
професійній діяльності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та 
розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність приймати 
обґрунтовані рішення; здатність застосовувати професійні та правові стандарти в 
повсякденній професійній практиці; здатність ефективно застосовувати сукупність 
професійних навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій при оцінці 
функціонального стану пацієнтів/клієнтів, підготовці їх до діагностичних досліджень та 
заборі біологічного матеріалу для лабораторних досліджень; профілактична діяльність 
медичної сестри, направлена на збереження і зміцнення здоров’я, попередження 
захворювань й інформування та навчання пацієнта та членів його родини; здатність 
виявляти зв’язок клінічних проявів захворювань з результатами додаткових методів 
дослідження. 

Програмні результати навчання: брати участь у забезпеченні спостереження за 
здоровим і перехворілим населенням, реабілітації та диспансерного нагляду; планувати і 
проводити профілактичні та протиепідемічні заходи щодо інфекційних хвороб (за 
списком 11); організовувати та проводити навчання пацієнтів та членів їхніх родин з 
медичних питань; проводити медико-гігієнічну пропаганду; належно вести відповідну 
медичну документацію; планувати та надавати сестринську допомогу з урахуванням 
методу медсестринського процесу та пріоритетів догляду у досягненні здоров’я та 
незалежності у певного пацієнта. 

Очікуванні результати навчання: 
знати: способи аналізу, синтезу та подальшого сучасного навчання; спеціалізовані 

концептуальні знання, набуті у процесі навчання; види та способи адаптації, принципи дії 
в новій ситуації; існуючу систему лікувальноевакуаційного забезпечення; існуючі 
методи, в межах первинної медикосанітарної допомоги населенню: санітарномедичної 
евакуації, з урахуванням існуючої системи лікувальноевакуаційного забезпечення; 

вміти: складати та аналізувати схеми епідемічного процесу; здійснювати контроль 
за зберіганням та використанням імунобіологічних препаратів; здійснювати забору 
біологічного матеріалу для лабораторних досліджень; здійснювати складання планів 
профілактичних та протиепідемічних заходів щодо окремих інфекційних захворювань, 
зокрема при внутрішньолікарняних інфекціях; забезпечувати санітарно-
протиепідемічний режим у структурних підрозділах лікувально-профілактичних 



закладів; організувати забезпечення особистої медичної безпеки та профілактичних 
заходів. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Загальна епідеміолгія. Епідеміологія як наука, етапи розвитку. Вчення про 

епідемічний процес.  Методи епідеміологічного обстеження та організація 
протиепідемічних заходів в осередках інфекційних хвороб. Класифікація інфекційних 
хвороб. Епідеміологічна характеристика групи кишкових інфекцій. Шигельози. 
Епідеміологічна характеристика групи кишкових інфекцій. Сальмонельози.  

Спеціальна епідеміологія. Епідеміологічна характеристика групи інфекцій 
дихальних шляхів. Кір. Епідеміологічна характеристика групи інфекцій дихальних 
шляхів. Краснуха. Епідеміологія вірусних гепатитів В, С, D. Епідеміологія ВІЛ-інфекції. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 135 
годин, у тому числі годин 50 годин аудиторних навчальних занять і 85 годин самостійної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


