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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Епідеміологія
Викладач (-і) Тимошенко С.М.
Контактний телефон викладача
E-mail викладача Timoshenko@ses.gov.ua
Формат дисципліни Нормативна дисципліна
Обсяг дисципліни 45 год.
Посилання на сайт дистанційного навчання Timoshenko@ses.gov.ua
Консультації Немає за програмою

2. Анотація дисципліни
Епідеміологія -  це наука про причини виникнення, розповсюдження епідемій та заходи щодо їх 

попередження і боротьби з ними. Епідемія -  масове враження всього населення або його окремих груп 
інфекційною хворобою. Причиною епідемій є інфекційні хвороби, тому епідеміологія подається, як 
епідеміологія інфекційних хвороб -  наука про виникнення та розповсюдження епідеміологічного процесу, 
способу його обмеження та ліквідації.________________________________________________________________

Найбільш важливою ознакою міждисциплінарності «Епідеміологія» є її зв'язок з медичними 
дисциплінами:: інфекційні хвороби, мікробіологія, вірусологія, імунологія, гігієна, санітарія, медична 
біологія, медична географія, медична статистика, педіатрія, геронтологія, та ін_____________________________

3. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни «Епідеміологія»:

• формування знань щодо загальних закономірностей виникнення, розповсюдження, протидії поширенню 
та профілактики епідемій;

• формування знань щодо розробки та впровадження протиепідемічних заходів боротьби з епідеміями, 
забезпечення правил біологічної безпеки серед населення.

• Завдання дисципліни «Епідеміологія»:
> Знання основних положень науки «Епідеміологія
>  .Формування практичних навичок щодо попередження виникнення, розповсюдження і ліквідації 

епідемічних захворювань_________________________________________________________________________
4. Результати навчання (компетентності)

В результаті вивчення дисципліни «Епідеміологія» студенти повинні:
ЗНАТИ:

> основні поняття (положення) науки «Епідеміологія» ;
>  механізм виникнення епідпроцесу, його структуру;
> визначення та особливості паразитизму та паразитарної системи;
> інфекційні (паразитарні) захворювання, специфіка та структурна класифікація інфекційних хвороб;
> особливо небезпечні та поширені інфекційні захворювання;
> визначення епідемічного осередку, заходи з діагностики, обстеження епідемічного осередку і аналізу 

епідемічної ситуації;
> передумови і передвісники ускладнення епідситуації, профілактичні та протиепідемічні заходи.

УМІТИ:
Визначати особливості епідемічного процесу, його прояву, характеру протікання;
Проводити епідеміологічне обстеження епідемічного осередку;
Проводити донозологічну і передепідемічну діагностику.
Проводити епідеміологічний аналіз і епідеміологічну діагностику.
Визначити і оцінити передумови і передвісники епідемічної ситуації, умови усунення її ускладнення. 
Скласти план проведення протиепідемічних заходів в залежності від характеру протікання епідпроцесу 
інфекційного захворювання .
Здійснювати епідеміологічний нагляд і епідеміологічний контроль.
Проводити профілактичні заходи: дезінфекцію, дезінсекцію, дератизацію, стерилізацію (методи 
проведення)

ОБОВ ’ЯЗКОВИХ НАВИЧОК ДЛЯ МАЙБУТНЬ ОЇ ПРАКТИКИ
> Оцінити епідемічну ситуацію на конкретній території.
>  Розробити заходи з ліквідації наслідків ускладнення епідемічної ситуації на території та в епідемічному 

осередку.
>  Розробити комплекс профілактичних заходів з попередження виникнення і розповсюдження інфекційних

захворювань в залежності від характеру епідемічного процесу._______________________________________
5. Організація вивчення навчальної дисципліни

Обсяг курсу
Вид заняття Загальна кількість годин 45
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Лекції 10
Семінарські заняття 10
Самостійна робота 25

Ознаки курсу
Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Нормативний/вибірко вий

І 222 Медицина 1 Нормативний
Тематика курсу

Тема, план Форма
заняття

Літера
тура

Завдання,
год.

Вага
оцінки

Термін
виконання

Тема 1. Епідеміологія, епідемія, пандемія, 
епідемічний процес, їх визначення. Джерело 
збудника інфекції, механізм передачі, сприйнятливий 
організм.

Л 1 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкладу

Тема 2. Паразитизм, його види, основний закон 
паразитизму. Види інфекцій в залежності від 
резервуару життєдіяльності збудника

Л 2 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкладу

Тема 3. Вчення про епідемічний (природний) 
осередок, природно-осередковані інфекційні 
хвороби, виживання збудника в об_’єктах 
природного середовища.

ЛЗ 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкладу

Тема 4. Екосистемний і соцекосистемний рівні 
епідемічного процесу. Епідеміологічна 
класифікація інфекційних хвороб.

Л 4 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкладу

Тема 5. Епідеміологічний нагляд і контроль, мета і 
завдання епідеміологічного нагляду.

Л 5 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкладу

Тема 1. Епідеміологічний аналіз, донозологічна і 
передепідемічна діагностика, передумови і 
передвісники ускладнення епідемічної ситуації.

СЗ 1 1-4,7 Робота на 
парах 

(індивідусиїьн 
і завдання)

2 год.

20 Згідно
розкладу

Тема 2. Профілактичні заходи. Імунопрофілактика. СЗ 2 1-4,7 Робота на 
парах

(індивідуальн 
і завдання)

2 год.

20 Згідно
розкладу

Тема 3. Епідеміологічне обстеження епідемічного 
осередку

СЗЗ 1-4,7 Робота на 
парах 

(індивідуальн 
і завдання)

2 год.

20 Згідно
розкладу

Тема 4. Протиепідемічні заходи (дезінфекція, 
стерилізація, дезінсекція, дератизація),

СЗ 4 1-4,7 Робота на 
парах

(індивідуальн 
і завдання)

2 год.

20 Згідно
розкладу

Підсумковий контроль -  диф. залік ПК
1-7 Тести 

2 год.
20 Згідно

розкладу

6. Система оцінювання курсу
Загальна
система
оцінювання
курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і 
вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на практичних 
заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль здійснюється 
під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами



навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, 
послідовності дій, з визначенням відповідності;
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) контроль практичних навичок;
д) розв’язання типових задач з діагностики, надання мед 
евакуації, лікування і профілактики.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставлякл 
відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться 
і тестових завдань).
Максимальна кількість балів, яку може набрати студеь 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за пото' 
допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості б 
отриманих студентом оцінок за традиційною (національною) 
дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення середи 
округленого до двох знаків після коми.
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійн 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною робо' 
поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєнн 
на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового мо; 

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну дія 
шкалу (для дисциплін, що завершуються іспитом (дифе

з визначенням правильної

ичної допомоги, медичної

-  4, «задовільно» -  3, 
ься у журналах обліку

у вигляді диф. заліку (усно

іт за поточну навчальну

-шу навчальну діяльність для 
злів проводиться на підставі 
шкалою під час вивчення 

ього арифметичного (СА),

а робота студентів, яка 
гою, оцінюється під час 
я тем, які виносяться лише 
іульного контролю, 
ільність у багатобальну 
ренційованим заліком))

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

120-бальна
шкала

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81
4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше 3 Недостатньо
4,54 109 3,99 96 3,45 83
4,5 108 3,95 95 3,41 82

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового контролю 
засвоєння студентом знань , становить 80 балів.

Таблиця 2. Ш кала оцінювання диференційованого (іспиту) заліку:
Національна шкала Бальна шкала

«5» 70-80
«4» 60-69
«3» 50-59

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент набрав не 
менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали -  не менше 50 балів).

Кінцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни визначається як сума балів за 
поточну навчальну діяльність (Таблиця 1) та за підсумковий контроль (диференційований залік) 
( Таблиця 2).



В имоги до
підсумково
го
тестового
контролю

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє 
володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю 
теоретичної підготовки не менше 50 балів.

М аксимальна кількість балів за підсумковий контроль студента (диференційний 
залік) - 80 балів.

Критерії оцінювання студентів за підсумковий контроль здійснюються за схемою: 
«2» - 0-49 балів;
«3» - 50-60 балів;
«4» - 61-70 балів 
«5» - 71 -  80 балів

Оцінювання підсумкового тестового завдання здійснюється шляхом ділення 
максимального балу підсумкового контролю -  80 - на кількість тестових питань у 
варіанті і перемножується на кількість правильних тестових відповідей студента.

Практичні
заняття Модуль 1

Аудиторна робота (Змістовий модуль 1)

Т 1-9
Сума - 200 (Максимальна кількість балів, яку може набрати 
студент за поточну навчальну діяльність, мінімальна становить 
120 балів).

Контрольна робота 20
Тест 10
Робота на парах 5
Реферат 10-12

Умови допуску до підсумкового контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. Передбачає 
підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як сума оцінок за 
поточний контроль знань (усне опитування, тести, перевірка 
рефератів), результатів складання за змістовий модуль.

7. Політика вивчення навчальної дисципліни
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної системи 
(ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному опитуванні, 
самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується присутність 
студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: пропуски та запізнення на 
заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття 
(крім випадків, передбачених навчальним планом та методичними рекомендаціями викладача); списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок і більше зданого 
теоретичного і практичного матеріалу.

8. Рекомендована література
1. Базова література
1. Конституція України, від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР
2. Основи законодавства України про охорону здоров’я, від 19.11.1992р. № 2801-ХІІ.
3. Закон України від 24.02.1994 р. № 4004-ХІІ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» зі змінами і доповненнями.
4. Закон України від 06.04.2000 р. № 1645-ІІІ «Про захист населення від інфекційних хвороб» зі змінами і 

доповненнями.
5. Закон України «Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний 

захист населення» від 03.03.1998р. № 155/90 ВР, в редакції 22.03.2012р. № 4565-VI.
6. Закон України «Про протидію захворюваності на туберкульоз», від 05.07.2001р. № 2586-ІП, в редакції від 

22.03.2012р. № 4565-VI «Про боротьбу із захворюваннями на туберкульоз», із змінами від 18.09.2012р. № 5290-VI.
7. Закон України «Про основні принципи та вимого до безпечності та якості харчових продуктів» № 771/97-ВР, в 

редакції від 22.07.2014р. № 1602-VII із змінами внесеними від 18.05.2017р. № 2242-VIII.
8. Закон України від 14.01.2000 р. «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше 

використання неякісної продукції» зі змінами і доповненнями.
9. Покровський В.І., Горино В.І. «Інфекційні хвороби і епідеміологія», 2007р.
10. Беляков В.Д., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. М: Медицина, 1989.
11. Виноград Н.О., Василишин З.П., Козак Л.П., Романенко Т.А. Загальна епідеміологія / Навчальний посібник — 

Київ ВСВ «Медицина», 2010.
12. Беляков В.Д., Дегтярев A.A., Иванников Ю.Г. Качество и эффективность противоэпидемических мероприятий. 
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