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Робоча програма навчальної дисципліни «Санітарно-епідеміологічна 

безпека» для магістрів /Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. ОПЦБ. 
– Д.: НТУ «ДП», 2021. – 18 с. 

Розробник Чеберячко Ю.І. 

Робоча програма регламентує: 

–мету дисципліни; 

–дисциплінарні результати навчання;  
–базові дисципліни; 

–обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 
навчальних занять; 

–програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 
–алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  
–інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

–рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для викладання дисципліни, підготовки 
студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 
внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти. 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни – формування умінь необхідним обсягом теоретичних і 
практичних знань питань біобезпеки для організації протиепідемічних заходів 

щодо інфекційних захворювань із різними механізмами передачі  та організації 
проведення профілактичних та протиепідемічних заходів в умовах 

надзвичайних ситуацій у мирний час, в тому числі за умов занесення 
карантинних інфекцій.  

Реалізація мети вимагає наступних дисциплінарних результатів навчання 
та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим критерієм.  

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН зміст 

РН-1 Визначити пріоритетні проблеми профілактики інфекційних захворювань за 
групами та нозологічними формами 

РН-2 
Трактувати епідеміологічну, соціальну та економічну значущість окремих 

нозологічних форм 

РН-3 організовувати діяльність колективу з обов’язковим урахуванням вимог 
охорони праці та особливостей роботи водіїв 

РН-4 
Вміти організувати та провести протиепідемічні заходи в осередках 

інфекційних захворювань 

РН-5 Вміти організувати та провести протиепідемічні заходи в осередках інфекцій, 
що пов'язані з наданням медико-профілактичної допомоги 

РН-6 

Визначити епідеміологічні прояви захворюваності на інфекції, що належать 

до різних груп (дихальних, кишкових, трансмісивних та інфекцій зовнішніх 
покривів) 

РН-7 Визначити вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів при 

транспортних перевезеннях; 

РН-8 Знати заходи щодо захисту від враження електричним струмом 

РН-9 Розробляти заходи щодо попередження та гасіння пожеж 

РН-10 Розробляти методичне забезпечення і проводити навчання та перевірку знань 

з питань охорони праці 

РН-11 Враховувати положення нормативно-правових актів з охорони праці при 
виконанні виробничих та управлінських функцій  

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Дисципліни Результати навчання 

З2 Управління 
безпекою, 

автономність та 
відповідальність у 
професійній 

діяльності 

Діяти в новій ситуації, пов’язаній з роботою за фахом та вміння 
генерувати нові ідеї в сфері гірництва. 

Діяти соціально відповідально та свідомо 
Дотримуватися норм авторського і суміжних прав інтелектуальної 
власності; сприйняття державної та міжнародної систем правової 

охорони інтелектуальної власності 
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4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 
ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Вид 

навчальних 

занять О
б
ся

г,
 

го
д
и
н
и

 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 
аудиторн
і заняття 

самостійна 
робота 

аудиторні 
заняття 

самостійна 
робота 

аудиторні 
заняття 

самостійна 
робота 

лекційні 80 27 53   6 84 

практичні 40 9 31   4 26 

лабораторні - - -   - - 

семінари - - -   - - 

РАЗОМ 120 36 84   10 110 

 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 80 

РН-1 

РН-2 

Тема 1. Основні епідеміологічні поняття.  8 

Предмет, об’єкт, метод вивчення.  

Класифікація інфекційних хвороб. 

Принципи сучасної епідеміологічної класифікації інфекційних 
(паразитарних) хвороб  

Напрямки боротьби з інфекційними хворобами та їх 
профілактика 

РН-6 
РН-8 

Тема 2. Інфекції, що пов'язані з наданням медичної 

допомоги 

9 

Поняття про дератизацію.  

Види та методи дератизації.  

Поняття про дезінсекцію.  

Види та методи дезінсекції.  

Контроль якості проведення. 

РН-3 

 

Тема 3. Організація та проведення імунопрофілактики  9 

Препарати для створення активного і пасивного імунітету.  

Щеплення планові та за епідемічними показаннями.  

Осередок інфекційної хвороби та заходи щодо його ліквідації 

Специфічна профілактика 

РН-4 
РН-2 РН-7 
РН-8 

Тема 4. Дезінфекція та стерилізація 9 

Поняття про дезінфекцію 

Види та методи дезінфекції.  

Класифікація дезінфекційних засобів.  

Дезінфекційні камери, принципи їх влаштування та 
призначення. Контроль якості дезінфекції. 

Поняття про стерилізацію. Етапи стерилізації.  

Контроль якості усіх етапів стерилізації. 

 
РН-5 
РН-3 

Тема 5. Алгоритм протиепідемічних заходів в осередках 

інфекцій із різними механізмами передачі: повітряним, 

фекально-оральним. трансмісивним та контактним 

9 

Епідеміологічна характеристика групи кишкових інфекцій  
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

Шляхи та чинники передачі конкретних нозологічних форм. 

Прояви епідемічного процесу (рівень захворюваності, прояви 
захворюваності в часі, за територіями, серед різних груп 
населення та колективів).  

Вірусні гепатити А і Е 

Черевний тиф і паратифи 

Шигельози  

Сальмонельоз 

 
РН-9 
РН-11 

 

Тема 6 Живі переносники інфекційних захворювань 9 

Біологічні властивості комах-переносників інфекційних хвороб 

Інсектициди 

Способи боротьби з переносниками 

Профілактичні заходи та протиепідемічні заходи в осередках 
малярії та хвороби Лайма. 

РН-5 

РН-3 РН-11 
РН-10 

Тема 7. Профілактичні та протиепідемічні заходи в 

осередках інфекцій з повітряним механізмом передачі 

(дифтерія, кір). 

9 

Дифтерія 

Менінгококова 

Грип, COVID 

Кір 

Краснуха 

Паротитна інфекція 

РН-4 
РН-9 

Тема 8. Профілактичні та протиепідемічні заходи при 

особливо небезпечних інфекціях. Карантинні заходи. 
9 

Натуральна віспа і віспа 

Контагіозні вірусні геморагічні 

Чума 

Холера 

Санітарна охорона території від заносу, завозу особливо 
небезпечних інфекцій 

РН-9 

РН-10 
 

Тема 9. Біологічна безпека: основні поняття. Види 

біологічних загроз та система реагування на них. 

Особливості проведення протиепідемічних заходів у 

випадках виникнення надзвичайних ситуацій 

9 

Прояви епідемічного процесу (рівень захворюваності, прояви 

захворюваності в часі, за територіями, серед різних груп 
населення та колективів). 

Особливості епідемічного процесу при надзвичайних 

ситуаціях.  

Організація профілактичних і протиепідемічних заходів при 
надзвичайних ситуаціях 

Захист населення при надзвичайних ситуаціях 

Практичні заняття 40 

РН-3 Алгоритм протиепідемічних заходів в осередках інфекцій із 
різними механізмами передачі: повітряним та 

8 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

фекальнооральним 

РН-5 РН-3 Алгоритм протиепідемічних заходів в осередках інфекцій із 

різними механізмами передачі: трансмісивним та контактним 

8 

РН-10 РН-4 Особливості проведення профілактичних та протиепідемічних 
заходів  

8 

РН-9 Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з повітряним 

механізмом передачі (дифтерія, кір) 

8 

РН-11 РН-3 Профілактичні та протиепідемічні заходи при інфекціях з 
фекально-оральним механізмом передачі (черевний тиф і 
паратифи, гепатит А) 

8 

Разом 120 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 
університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 
навчання студента за дисципліною. 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок здобувачів вищої освіти різних закладів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення 

про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 
знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за 

вимогами НРК до 7-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації 
регламентованих робочою програмою результатів навчання. 
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Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 
виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2).  

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 
вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 
конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 

результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

 

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 

завдання за 
кожною темою 

виконання 

завдання під час 
лекцій 

 

 
комплексна 

контрольна 
робота (ККР) 

визначення 

середньозваженого 
результату поточних 

контролів; 
 
виконання ККР під час 

заліку за бажанням 
студента 

практичні контрольні 

завдання за 
кожною темою 

виконання завдань 

під час практичних 
занять 

 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 
визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні 

заняття оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального 
завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком складовим, то 
інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових 

коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 
За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 
студента шляхом визначення середньозваженого значення  поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент має право 
виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють ключові дисциплінарні 
результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 
часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 

завдання. 
Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 

складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 



9 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з 
урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється описами 

кваліфікаційних рівнів НРК. 

6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 
відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 
описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 
контролю лекційних і практичних занять в якості критерію використовується 

коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 
шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 
операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 
експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 

до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для магістерського рівня вищої освіти (подано нижче). 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 7-го кваліфікаційного рівня за НРК 

 

Опис кваліфікаційного  

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Знання  

– спеціалізовані 
концептуальні 
знання, що 

включають сучасні 
наукові здобутки у 

сфері професійної 
діяльності або 
галузі знань і є 

основою для 
оригінального 

мислення та 
проведення 
досліджень, 

критичне 
осмислення 

проблем у галузі та 
на межі галузей 
знань 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 
осмислена. 
Характеризує наявність: 

– спеціалізованих концептуальних знань на рівні 
новітніх досягнень; 

– критичне осмислення проблем у навчанні та/або 
професійній діяльності та на межі предметних 
галузей 

95-100 

Відповідь містить не грубі помилки або описки  90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 
недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 
об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 
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Опис кваліфікаційного  

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 

– спеціалізовані 
уміння/навички 

розв’язання 
проблем, необхідні 

для проведення 
досліджень та/або 
провадження 

інноваційної 
діяльності з метою 

розвитку нових 
знань та процедур;  

– здатність 

інтегрувати знання 
та розв’язувати 

складні задачі у 
широких або 
мультидисципліна

рних контекстах; 
– здатність 

розв’язувати 
проблеми у нових 
або незнайомих 

середовищах за 
наявності неповної 

або обмеженої 
інформації з 
урахуванням 

аспектів соціальної 
та етичної 

відповідальності 

Відповідь характеризує уміння: 
– виявляти проблеми; 

– формулювати гіпотези; 
– розв’язувати проблеми; 

– оновлювати знання; 
– інтегрувати знання; 
– провадити інноваційну діяльність; 

– провадити наукову діяльність 

95-100 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності з не грубими помилками  

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 
неточності при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 
неточності при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 
неточності при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності при виконанні завдань 

за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання при виконанні завдань за зразком, але з 
неточностями 

60-64 

Рівень умінь/навичок незадовільний <60 

Комунікація 

– зрозуміле і 
недвозначне 

донесення власних 
знань, висновків та 
аргументації до 

фахівців і 
нефахівців, 

зокрема до осіб, які 
навчаються 

Зрозумілість відповіді (доповіді).  
Мова: 

– правильна; 
– чиста; 
– ясна; 

– точна; 
– логічна; 

– виразна; 
– лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

– послідовний і несуперечливий розвиток думки; 
– наявність логічних власних суджень; 

– доречна аргументації та її відповідність 
відстоюваним положенням; 

– правильна структура відповіді (доповіді); 

– правильність відповідей на запитання; 

95-100 
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Опис кваліфікаційного  

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

– доречна техніка відповідей на запитання; 
– здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції; 
– використання іноземних мов у професійній 

діяльності 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія з незначними хибами  

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 
вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 
вимог) 

70-73 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 
реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 
реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

– управління 

робочими або 
навчальними 
процесами, які є 

складними, 
непередбачуваним

и та потребують 
нових стратегічних 
підходів; 

– відповідальність за 
внесок до 

професійних знань 
і практики та/або 
оцінювання 

результатів 
діяльності команд 

та колективів; 
– здатність 

продовжувати 

навчання з 
високим ступенем 

автономії 

Відмінне володіння компетенціями: 

– використання принципів та методів організації 
діяльності команди; 

– ефективний розподіл повноважень в структурі 

команди; 
– підтримка врівноважених стосунків з членами 

команди (відповідальність за взаємовідносини); 
– стресовитривалість;  
– саморегуляція;  

– трудова активність в екстремальних ситуаціях; 
– високий рівень особистого ставлення до справи; 

– володіння всіма видами навчальної діяльності; 
– належний рівень фундаментальних знань; 
– належний рівень сформованості 

загальнонавчальних умінь і навичок 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями відповідальності і 
автономії з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 
автономії (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано чотири вимоги) 

74-79 
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Опис кваліфікаційного  

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 
автономії (не реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 
автономії (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень відповідальності і автономії незадовільний  <60 

 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Технічні засоби навчання: навчальна література, лабораторне, комп’ютерне 

та мультимедійне обладнання кафедри охорони праці та цивільної безпеки, 
дистанційна платформа Moodlе.  

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ  
 

1. Гоц Ю.Д., Колеснікова І.П., Махорт Г.А. Епідеміологія. – Київ.: Асканія, 

2007. – 353 с. 
2. Епідеміологія: базовий підручник для студентів вищих медичних навчальних 

закладів. За ред. проф. І.П. Колеснікової. – Вінниця: Нова книга, 2012. – 576 с. 
3. Інформаційний матеріал (нормативно-правові акти): Конституція України 
(254 к / 96 – ВР). 

4. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», 
остання редакцiя вiд 12.06.2011 р. 

5. Закон України від 24.02.94 р. № 4000-XII «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», остання редакцiя від 12.06.2011 р. 

6. Закон України від 06.04.2000 р. № 1645-ІІІ «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», остання редакцiя вiд 11.06.2009 р. 

7. Закон України від 15.11.2001 р. № 2776-ІІІ (2776-14) «Про внесення змін до 
Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого  

імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення». 
8. Наказ МОЗ України за № 905 від 28.12.2015 р. «Про Критерії, за якими 

визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які 
підлягають реєстрації» 

9. Наказ МОЗ України за № 362 від 13.04.2016 р. «Про Перелік інфекційних 
захворювань, які мають прогресивно/поступово охоплюватися  
епідеміологічним наглядом» 

10. Наказ МОЗ України за № 133 від 19.07.95 р. «Про затвердження Переліку 
особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб  

людини і носійства збудників цих хвороб». 
11. Приказ МЗ № 450 от 02.04.86 г. «О мерах по предупреждению 

заболеваемости дифтерией». 
12. Наказ МОЗ України за № 192 від 03.08.99 р. «Про заходи щодо  покращення 

бактеріологічної діагностики дифтерії в Україні». 
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13. Наказ МОЗ України за № 30 від 09.02. 98 р. «Про заходи щодо  профілактики 
і боротьби з грипом та гострими респіраторними інфекціями в Україні». 

14. Наказ МОЗ України за № 631 від 17.05. 2005 р. «Про створення  
лабораторної мережі і діагностики кору, краснухи та епідемічного паротиту». 
15. Наказ МОЗ України за № 188 від 17.05.2005 р. «Про затвердження  

інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором».  
16. Наказ МОЗ України за № 595 від 2011 р. «Про порядок проведення  

профілактичних щеплень в Україні та контролю якості й обігу медичних 
імунобіологічних препаратів». 

17. Наказ МОЗ України за № 551 від 2014 р. «Про удосконалення проведення  
профілактичних щеплень в Україні». 22. Наказ МОЗ України № 996 від 

26.09.2016 р. «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони 
здоров'я України». 

18.  Наказ МОЗ України від 18.05.2018 № 947 "Про внесення змін до  Календаря 
профілактичних щеплень в Україні". 

19.  Наказ МОЗ України від 23.04.2019 № 958 "Про внесення змін до  Календаря 
профілактичних щеплень в Україні". 

20. Наказ МОЗ України за № 488 від 17.07.2006 р. «Про заходи щодо  
профілактики і боротьби з пташиним грипом та запобігання виникненню його 
пандемії». 

21. Наказ МОЗ України за № 590 від 12.08.2009 р. «Про затвердження  
методичних рекомендацій «Принципи діагностики та лікування хворих на 

гострі респіраторні вірусні захворювання». 
22. Наказ МОЗ України за № 795 від 02.11.2009 р. «Про порядок взаємодії  

лікувально-профілактичних закладів в умовах підвищеної захворюваності 
населення України на гострі респіраторні інфекції та пандемічний грип, 

викликаний вірусом (A H1/N1 Каліфорнія)». 
23. Наказ МОЗ України за № 813 від 07.11.2009 р. «Про затвердження  

Алгоритму надання медичної допомоги хворим на пандемічний грип,  
викликаний вірусом (A H1/N1 Каліфорнія)». 

24. Наказ МОЗ України за № 922 від 04.12.2009 р. «Про організацію 
вірусологічних досліджень на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в 
Україні в період пандемії». 

25. Наказ МОЗ України за № 788 від 30.10.2009 р. «Про затвердження  
тимчасових методичних рекомендацій щодо запровадження інфекційного  

контролю у лікувально-профілактичних установах для запобігання ураження 
пандемічним вірусом грипу (A H1/N1 2009)». 

26. Наказ МОЗ України за № 170 від 15.04.2005 р. «Про затвердження  
методичних вказівок з мікробіологічної діагностики менінгококової  інфекції та 
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