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Робоча програма навчальної дисципліни «Санітарно-епідеміологічна 

безпека» для магістрів за спеціальностями 184 Гірництво, 185 Нафтогазова 

інженерія, 263 Цивільна безпека / Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», 

каф. ОПтаЦБ. – Д.: НТУ «ДП», 2021. – 15 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 

ДРН 1 Визначити пріоритетні проблеми профілактики інфекційних захворювань за 

групами та нозологічними формами 

ДРН 2 
Трактувати епідеміологічну, соціальну та економічну значущість окремих 

нозологічних форм 

ДРН 3 організовувати діяльність колективу з обов’язковим урахуванням вимог 

охорони праці та особливостей роботи водіїв 

ДРН 4 
Вміти організувати та провести протиепідемічні заходи в осередках 

інфекційних захворювань 

ДРН 5 Вміти організувати та провести протиепідемічні заходи в осередках інфекцій, 

що пов'язані з наданням медико-профілактичної допомоги 

ДРН 6 

Визначити епідеміологічні прояви захворюваності на інфекції, що належать 

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

покривів) 

ДРН 7 Визначити вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів при 

транспортних перевезеннях; 

ДРН 8 Знати заходи щодо захисту від враження електричним струмом 

ДРН 9 Розробляти заходи щодо попередження та гасіння пожеж 

ДРН 10 Розробляти методичне забезпечення і проводити навчання та перевірку знань 

з питань охорони праці 

ДРН 11 Враховувати положення нормативно-правових актів з охорони праці при 

виконанні виробничих та управлінських функцій 

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  

Базовими дисциплінами є дисципліни які вивчалися студентами на 

освітньому рівні бакалавр, що формують компетентності та навички до 

безпечної діяльності відповідно до майбутнього профілю роботи, а також 

необхідного рівня індивідуального та колективного рівня безпеки у 

надзвичайних ситуаціях, наприклад - цивільна безпека. 
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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 34 56   6 84 

практичні 40 16 14   4 26 

лабораторні - - -   - - 

семінари - - -   - - 

РАЗОМ 120 50 70   10 110 

 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 80 

ДРН1 

ДРН 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 

ДРН 6 

ДРН 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. 

ДРН 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 

ДРН4 

ДРН2 ДРН7 

ДРН8 

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. 

 

ДРН5 

ДРН3 

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 

 

ДРН9 

ДРН11 

 

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. 

ДРН5 

ДРН3 

ДРН11 

ДРН10 

Тема 7. Профілактичні та протиепідемічні заходи в 

осередках інфекцій з повітряним механізмом передачі 

(дифтерія, кір). 

9 

Дифтерія 

Менінгококова 

Грип, COVID 

Кір 

Краснуха 

Паротитна інфекція 

ДРН4 

ДРН9 
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 

ДРН9 

ДРН10 

 

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 

ДРН3 Алгоритм протиепідемічних заходів в осередках інфекцій із 

різними механізмами передачі: повітряним та 

5 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

фекальнооральним 

ДРН5 ДРН3 Алгоритм протиепідемічних заходів в осередках інфекцій із 

різними механізмами передачі: трансмісивним та контактним 

5 

ДРН9 Інфекційні захворювання, що пов’язані з наданням 

медикопрофілактичної допомоги, та їх профілактика.  

5 

ДРН10 

ДРН4 

Особливості проведення профілактичних та протиепідемічних 

заходів  

5 

ДРН9 Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з повітряним 

механізмом передачі (дифтерія, кір) 

5 

ДРН11 

ДРН3 

Профілактичні та протиепідемічні заходи при інфекціях з 

фекально-оральним механізмом передачі (черевний тиф і 

паратифи, гепатит А) 

5 

ДРН7 Біологічна безпека: основні поняття. Види біологічних загроз, 

система реагування на них. Особливості проведення 

протиепідемічних заходів у випадках виникнення 

надзвичайних ситуацій 

5 

ДРН11 

ДРН8 

Профілактичні та протиепідемічні заходи при інфекційних 

хворобах, що пов’язані з наданням медико-профілактичної 

допомоги 

5 

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 
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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. 

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 

або 

індивідуальне 

завдання 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

 

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. 
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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. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою 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, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

Знання  

- концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання та 

професійної 

діяльності, 

включаючи певні 

знання сучасних 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. Характеризує наявність: 

- концептуальних знань; 

- високого ступеню володіння станом питання; 

- критичного осмислення основних теорій, принципів, 

методів і понять у навчанні та професійній діяльності 

95-100 

Відповідь містить не грубі помилки або описки 90-94 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

досягнень,  які є 

основою для  

організації здорового 

способу життя; 

- критичне 

осмислення основних 

теорій, принципів, 

методів і понять у 

навчанні та 

професійній 

діяльності 

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 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння 

- розв'язання 

складних 

непередбачуваних 

задач і проблем у 

спеціалізованих 

сферах професійної 

діяльності та/або 

навчання, що 

передбачає збирання 

та інтерпретацію 

інформації (даних), 

вибір методів та 

інструментальних 

засобів, застосування 

інноваційних підходів 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв'язувати проблеми; 

- обирати адекватні методи та інструментальні 

засоби; 

- збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 

інформацію; 

- використовувати інноваційні підходи до розв’язання 

завдання 

95-100 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності з негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності при виконанні завдань за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

при виконанні завдань за зразком, але з неточностями 

60-64 

Рівень умінь незадовільний 

 

<60 

Комунікація 

- донесення до 

фахівців і нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень та 

власного досвіду в 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

галузі професійної 

діяльності;  

- здатність ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію  

- 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; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції 

Достатнє володіння проблематикою галузі з 

незначними хибами. 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з 

незначними 

хибами. 

Доречна комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добре володіння проблематикою галузі 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння проблематикою галузі 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільне володіння проблематикою галузі 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Часткове володіння проблематикою галузі 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Фрагментарне володіння проблематикою галузі 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Автономність та відповідальність 

 управління 

складною технічною 

або професійною 

Відмінне володіння компетенціями менеджменту 

особистості, орієнтованих на: 

1) управління комплексними проектами, що 

95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

діяльністю чи 

проектами  

 спроможність нести 

відповідальність за 

вироблення та 

ухвалення рішень у 

непередбачуваних 

робочих та/або 

навчальних 

контекстах 

 формування 

суджень, що 

враховують соціальні, 

наукові та етичні 

аспекти 

 організація та 

керівництво 

професійним 

розвитком осіб та 

груп 

 здатність 

продовжувати 

навчання із значним 

ступенем автономії 

передбачає: 

- дослідницький характер навчальної діяльності, 

позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні 

життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 

особисту позицію; 

- здатність до роботи в команді; 

- контроль власних дій; 

2) відповідальність за прийняття рішень в 

непередбачуваних умовах, що включає: 

- обґрунтування власних рішень положеннями 

нормативної бази галузевого та державного рівнів; 

- самостійність під час виконання поставлених 

завдань; 

- ініціативу в обговоренні проблем; 

- відповідальність за взаємовідносини; 

3) відповідальність за професійний розвиток окремих 

осіб та/або груп осіб, що передбачає: 

- використання професійно-орієнтовних навичок;  

- використання доказів із самостійною і правильною 

аргументацією; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

4) здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності, що передбачає: 

- ступінь володіння фундаментальними знаннями;  

- самостійність оцінних суджень; 

- високий рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок; 

- самостійний пошук та аналіз  джерел інформації 

Упевнене володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано дві вимоги) 

90-94 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано шість вимог) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано сім вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано вісім вимог) 

65-69 

Рівень автономності та відповідальності фрагментарний 60-64 

Рівень автономності та відповідальності незадовільний <60 
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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» 

 
Допоміжні 

1. Богадельников И.В. Дифференциальный диагноз инфекционных болезней у 

детей / И.В. Богадельников. – ФГАУВО "КФУ им. В. И. Вернадского" – 2015. –

616 с. 

2. Денисюк В.І., Денисюк О.В. Доказова внутрішня медицина. – Вінниця, 2006. 

– 704 с. 

3. Інфекційні хвороби: Підручник / За ред. О.А. Голубовської. – К., 2012. – 728с. 

 
Інформаційні ресурси 

1. Офіційне інтернет-представництво Президента України - http://www. 

president.gov.ua 

2. Верховна Рада України - http://www.rada.gov.ua 

3. Кабінет Міністрів України - http://www.kmu.gov.ua 

http://www/
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4. Міністерство освіти і науки України - http://www.mon.gov.ua 

5. Міністерство охорони здоров'я України - http://www.moz.gov.ua 

6. Державна служба України з надзвичайних ситуацій - http://www.dsns.gov.ua 

7. Рада національної безпеки та оборони України http://www.rnbo.gov.ua 

8. Всесвітня організація охорони здоров'я - http://www.who.int 

9. Centers for disefases control and prevention - http://www.cdc 
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