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Силабус навчальної дисципліни 

«Особливо небезпечні інфекції. Поняття про біобезпеку» 

 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Загальна кількість годин на дисципліну: 45 годин, 1,5 

кредити  

Семестри: IX-X 

5 рік навчання 

Дні, час, місце 

проведення 

навчальної 

дисципліни 

Дні та час – згідно розкладу занять  

Кафедра загальної і клінічної епідеміології та 

біобезпеки, вул. Приморський бульвар, 13 

Викладач(-і) 

Бачинська О.В., д.мед.н, професор, завідувач кафедри.  

Професори: д.мед.н. Голубятников М.І., д.мед.н. 

Талалаєв К.О. 

Доценти:  Сервецький С.К., Федоренко Т.В. 

Асистенти: Герасименко Т.В., Джуртубаєва Г.М., 

Мельник О.А.,  Гриценко К.С., Костолонова Л.В., 

Шаманська А.В., Карпенко Ю.М., Макаренко М.О.. 

Контактна 

інформація 

Довідки за телефонами:  

Мельник О.А., завуч кафедри; телефон - 0965920621, 

відповідальна за організаційно-виховну роботу кафедри 

телефон 

Гаврушко Т.Г., лаборант кафедри; телефон  - 

0681241260 

olena.kozishkurt@onmedu.edu.ua 

Очні консультації: з 14.00 до 17.00 кожного четверга, з 

9.00 до 14.00 кожної суботи 

Онлайн - консультації: з 16.00 до 18.00 кожного 

четверга, з 9.00 до 14.00 кожної суботи. Посилання на 

онлайн - консультацію надається кожній групі під час 

занять окремо. 

 

КОМУНІКАЦІЯ 

 

Заняття проводяться на кафедрі, згідно з розкладом. 

Комунікація зі здобувачами буде здійснюватися аудиторно (очно). 

Під час дистанційного навчання комунікація здійснюється через 

платформу Microsoft Teams, а також через листування електронною поштою, 

месенджери Viber (через створені у Viber групи для кожної групи, окремо 

через старосту групи).  
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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом вивчення дисципліни є: особливості організації та 

проведення профілактичних і протиепідемічних заходів в осередках 

(вогнищах, при спалахах) особливо небезпечних інфекції,  протиепідемічні 

заходи щодо хворого,  контактних осіб,  території, надання медичної 

допомоги населенню. 

Пререквізити і постреквізити дисципліни: 

Пререквізити: українська мова (за професійним спрямуванням), 

іноземна мова (за професійним спрямуванням), латинська мова та медична 

термінологія, медична біологія, медична та біологічна фізики, біологічна та 

біоорганічна хімія, анатомія людини, гістологія, цитологія та ембріологія, 

фізіологія, мікробіологія, вірусологія та імунологія, безпека життєдіяльності; 

основи біоетики та біобезпеки, патоморфологія, патофізіологія, 

фармакологія, пропедевтика педіатрії, медична психологія, 

оториноларингологія, офтальмологія, неврологія, психіатрія, наркологія, 

дерматологія, венерологія, основи громадського здоров’я, організація 

охорони здоров’я, інформатизація в сфері громадського здоров’я, клінічна 

медицина й навколишнє середовище, профілактика, валеологія. 

Постреквізити: педіатрія, внутрішня медицина, хірургія, акушерство і 

гінекологія, інфекційні хвороби, епідеміологія та принципи доказової 

медицини, онкологія та радіаційна медицина, травматологія і ортопедія, 

фтизіатрія, анестезіологія та інтенсивна терапія, екстрена та невідкладна 

медична допомога, гігієна та екологія, паліативна та хоспісна медицина, 

загальна практика (сімейна медицина). 

Метою викладання дисципліни є формування у здобувачів сучасного 

мислення та розуміння необхідності здобуття спеціальних знань, вмінь і 

навичок із різних питань, зокрема діагностики, лікування, методів їх 

профілактики та організації протиепідемічних заходів. 

Завдання дисципліни: 

1. Ознайомлення з основними протиепідемічними заходами при 

особливо небезпечних інфекційних хворобах  

2. Опанування вмінням виявлення шляхів поширення особливо 

небезпечних інфекційних хвороб серед різних груп населення, зокрема груп 

ризику  

3. Формування вмінь та навичок організації та проведення 

протиепідемічних заходів в осередках особливо небезпечних інфекційних 

захворювань.  

4. Ознайомлення з профілактикою особливо небезпечних інфекційних 

хвороб,  

5. Дослідження заходів переривання шляхів поширення особливо 

небезпечних інфекційних хвороб. 
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6. Розуміння стандартів надання допомоги хворим з особливо 

небезпечними інфекційними хворобами. 

Очікувані результати навчання.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен: 

Знати:  

- поняття про «інфекцію», «інфекційний процес», «інфекційну 

хворобу», «соціально значимі інфекційні хвороби», «особливо небезпечні 

інфекційні хвороби», «біологічну зброю», «біобезпеку», «біотероризм», 

Міжнародні медико-санітарні правила, Міжнародну конвенцію про 

карантинні хвороби;  

– ознаки інфекційних хвороб, їх особливості, форми, періоди, фактори 

ризику, умови виникнення; 

– джерело інфекції, шляхи передачі, механізм зараження інфекційних 

хвороб; 

− методи діагностики інфекційних хвороб; 

– основні принципи та напрями лікування інфекційних хвороб; 

– етіологію, епідеміологію, патогенез, класифікацію, клінічні ознаки, 

ускладнення, сучасні методи діагностики, диференціальну діагностику, 

профілактику, принципи, методи та засоби лікування особливо небезпечних 

інфекцій (холера, чума, жовта гарячка та інші вірусні геморагічні гарячки); 

– тактику медичного персоналу при особливо небезпечних інфекціях; 

– профілактичні та протиепідемічні заходи при особливо небезпечних 

інфекційних хворобах; 

– особливості організації медичної допомоги пацієнтам із особливо 

небезпечними інфекціями; 

– основні керуючі документи з санітарно-протиепідемічного режиму в 

лікувально-профілактичних установах; 

- прояви епідемічного процесу;  

- порядок проведення заходів щодо виявлення, обстеження, 

спостереження, локалізації та ліквідації  епідемічного осередку;  

Вміти:  

- організувати та провести протиепідемічні заходи в осередках 

інфекційних захворювань.  

- організувати та провести протиепідемічні заходи в осередках інфекцій, 

що пов'язані з наданням медичної допомоги.  

- інтерпретувати результати використання епідеміологічного методу 

дослідження на практиці. 

- трактувати епідеміологічну, соціальну та економічну значущість 

окремих нозологічних форм.  

- заповнити документацію щодо реєстрації та обліку інфекційних 

хворих.  

- визначити та інтерпретувати епідеміологічні прояви захворюваності на 



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра загальної і клінічної епідеміології та біобезпеки 
 

інфекції, що належать до різних груп (дихальних, кишкових, трансмісивних 

та інфекцій зовнішніх покривів).  

- використовувати нормативно-інструктивну документацію МОЗ 

України та міжнародні стандарти для ліквідації осередків конкретних 

нозологічних форм, що належать до різних груп інфекційних захворювань 

(дихальних, кишкових, трансмісивних та зовнішніх покривів, ОНІ). 

- інтерпретувати закономірності та особливості перебігу епідемічного 

процесу при інфекційних хворобах, що потребують особливої тактики.  

– трактувати поняття «інфекція», «інфекційний процес», «інфекційна 

хвороба», «соціально значимі інфекційні хвороби», «особливо небезпечні 

інфекційні хвороби», «біологічна зброя», «біобезпека», «біотероризм», 

Міжнародні медико-санітарні правила, Міжнародну конвенцію про 

карантинні хвороби;  

– демонструвати навички клінічної і лабораторної діагностики найбільш 

поширених особливо небезпечних інфекційних хвороб та їхніх ускладнень; 

– проводити диференціальну діагностику найбільш поширених особливо 

небезпечних інфекційних хвороб та їхніх ускладнень;  

– визначати тактику госпіталізації та ізоляції хворих на найбільш 

поширені особливо небезпечні інфекційні хвороби;  

– планувати основні профілактичні заходи щодо особливо небезпечних 

інфекційних хвороб; 

– прогнозувати наслідки особливо небезпечних інфекційних хвороб для 

здоров’я людини; 

– розпізнавати типові симптоми найпоширеніших особливо небезпечних 

інфекційних хвороб; 

Оволодіти навичками: 

- формулювання робочих гіпотез щодо чинників ризику захворюваності 

на окремих територіях, серед різних груп населення та в колективах щодо 

конкретних інфекційних захворювань.  

- визначення пріоритетних проблем профілактики інфекційних 

захворювань за групами та нозологічними формами.  

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дисципліна буде викладатися у формі практичних (16 аудиторних 

годин) та; організації самостійної роботи здобувача (29 годин). 

Методи навчання: бесіда, рольові ігри, вирішення клінічних 

ситуаційних задач, відпрацювання навичок розробки протиепідемічних 

заходів у вогнищі особливо небезпечної інфекційної хвороби, відпрацювання 

навичок роботи з медичною документацією, нормативними документами, 

превентивної роботи, епідеміологічного розслідування випадків особливо 

небезпечних інфекційних хвороб на території. 
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Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Роль інфекційних хвороб у сучасному суспільстві. Особливо 

небезпечні інфекційні хвороби (ОНІ). Загальна епідеміологічна 

характеристика ОНІ. Сучасні уявлення про ОНІ. Структура паразитарних 

систем. Структура епідемічного процесу. Прояви епідемічного процесу. 

Особливості профілактичних і протиепідемічних заходів. 

Тема 2. Міжнародні медико-санітарні правила. Міжнародна конвенція 

про карантинні хвороби. Поняття про конвенційні (карантинні) і ОНІ. 

Сучасні класифікації. Система сповіщення, канали передачі інформації 

(Weekly epidemiology review (WER). Епіднагляд за ОНІ. Міжнародні медико-

санітарні правила (2005). Розподіл хвороб на дві групи (додаток №2ММСП-

2005р.) Міжнародна конвенція про карантинні хвороби. Регламентуючи 

документи. 

Тема 3. Холера. Історична довідка. Етіологічна характеристика збудника, 

стійкість у навколишньому середовищі,  епідеміологія холери (джерело 

інфекції, інкубаційний період, групи вібріоносіїв, механізм передачі, шляхи 

поширення, сезонність, сприйнятливість, сприйнятливі фактори, імунітет). 

Умови виписки зі стаціонару. Профілактичні та протиепідемічні заходи. 

Поняття про надзвичайну протиепідемічну комісію, оперативний план 

локалізації і ліквідації вогнища холери. Протиепідемічні заходи в 

епідемічному осередку щодо хворого, контактних осіб, щодо обстановки. 

Типи госпіталів, що розгортаються при спалаху холери (холерний, 

провізорний, обсерваційний). Лікарська тактика при виявленні хворого на 

холеру. Екстрене сповіщення. 

Тема 4. Чума. Історична довідка. Етіологія збудника. Епідеміологія 

(джерело інфекції, переносники збудника, резервуар, механізми передачі, 

сприйнятливість, вхідні ворота, контагіозність, сезонність, імунітет, 

інкубаційний період, період заразності). Патогенез, клінічний перебіг, 

класифікація за клінічними формами, методи лабораторної діагностики. 

Диференційний діагноз. Лікування. Порядок виписки зі стаціонару. 

Профілактичні та протиепідемічні заходи. Поняття про надзвичайну 

протиепідемічну комісію, оперативний план локалізації і ліквідації вогнища. 

Протиепідемічні заходи в епідемічному осередку щодо хворого (вид 

госпіталізації, вид дезінфекції, критерії виписки з стаціонару, 

диспансеризація), екстрене сповіщення, щодо контактних осіб, екстрена  

профілактика чуми,  щодо обстановки. Профілактичні заходи з боротьби з 

чумою неспецифічні, групи ризику. Дезінсекція, дератизація. Введення 

карантину. Специфічна профілактика чуми. 

Тема 5. Жовта гарячка. Етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний 

перебіг, методи лабораторної діагностики. Диференційний діагноз. 

Лікування. Порядок виписки зі стаціонару. Профілактичні та протиепідемічні 

заходи. Протиепідемічні заходи в епідемічному осередку щодо хворого, 
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контактних осіб, щодо обстановки. Специфічна профілактика. 

Тема 6. Геморагічні лихоманки (Ебола, Марбург, Ласа). Етіологія, 

епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, методи лабораторної 

діагностики. Диференційний діагноз. Лікування. Порядок виписки зі 

стаціонару. Профілактичні та протиепідемічні заходи. Протиепідемічні 

заходи в епідемічному осередку щодо хворого, контактних осіб, щодо 

обстановки.  

Тема 7. Сибірська виразка. Історична довідка. Етіологічна 

характеристика збудника. Фактори вірулентності. Bacillus anthracis в якості 

зброї та для біотероризму. Патогенез. Клінічні форми. Прогноз. Лікування. 

Діагностика. Специфічна профілактика для осіб, що знаходяться в зоні 

ризику, пост контактна профілактика. 

Тема 8. Туляремія. Історична довідка. Етіологічна характеристика 

збудника. Стійкість в навколишньому середовищі. Використання Francisella 

tularensis в якості зброї та для біотероризму. Епідеміологія. Механізм 

передачі, шляхи зараження. Інкубаційний період. Протиепідемічні заходи в 

епідемічному осередку щодо хворого (вид госпіталізації, вид дезінфекції, 

критерії виписки з стаціонару, диспансеризація), екстрене сповіщення, щодо 

контактних осіб,  щодо обстановки. Профілактичні заходи щодо боротьби з 

туляремією (специфічні, неспецифічні, групи ризику). Дезінсекція, 

дератизація.   

Тема 9. Мавпяча віспа. Історична довідка. Етіологічна характеристика 

збудника. Епідеміологія (основні резервуари збудника, інкубаційний період, 

механізм передачі, шляхи зараження, сприйнятливість, вхідні ворота). 

Клінічні прояви, смертність та прогноз. Лабораторна діагностика. Лікування. 

Профілактика. 

 Тема 10. Сказ. Етіологічна характеристика збудника. Епідеміологія. 

Природні і антропургічні осередки.  Основні резервуари збудника, 

інкубаційний період, механізми передачі, шляхи зараження, сприйнятливість, 

вхідні ворота, вид госпіталізації). Клініка. Діагностика. Лікування. 

Профілактика та заходи в осередку. Заходи щодо хворого (вид госпіталізації), 

екстрена профілактика сказу. Щеплення за умовними і безумовними 

показаннями. Настанови щодо застосування антирабічних препаратів. 

Тема 11 Орнітоз. Етіологічна характеристика збудника. Природні 

осередки, основні резервуари збудника, інкубаційний період, механізм 

передачі, шляхи поширення, групи ризику, вхідні ворота. Клініка, 

діагностика, лікування. Профілактика. Санітарно-ветерінарні заходи. 

Тема 12. Висипний тиф. Хвороба Брілла. Етіологічна характеристика 

збудника. Епідеміологія. Джерело збудника. Інкубаційний період, період 

заразливості, механізм передачі, шляхи зараження, сезонність, 

сприйнятливість, групи ризику. Клініка, ускладнення. Діагностика. 

Диференційний діагноз. Лікування. Профілактика та заходи в осередку. 
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Заходи щодо хворого (вид госпіталізації), щодо контактних осіб (період 

спостереження, огляд, лабораторне обстеження. Профілактика (специфічна і 

неспецифічна).  

Тема 13. Біобезпека та біозахист: сучасний стан в Україні та світі. 

Визначення понять біологічний ризик, біобезпека, біозахист, їх складові 

частини. Біобезпека і біозахист: предмет, мета і задачі в системі охорони 

громадського здоров'я.   

Тема 14. Особливості проведення заходів для запобігання біологічним 

ризикам і загрозам у випадках надзвичайних ситуацій та за умов занесення  

інфекцій, які мають міжнародне значення. Медичні та немедичні сили і 

засоби для запобігання біологічним ризикам і загрозам у системі охорони 

громадського здоров'я. 

Тема 15. Основні поняття про біотероризм. Історія використання 

біологічних засобів проти людини. Використання біологічних засобів з 

терористичними і диверсійними цілями. Особливо небезпечні біоагенти для 

людини. Небезпеки, пов'язані з синтетичної біологією. Біологічна зброя і 

міжнародні режими її заборони. Женевський протокол. Конвенція про 

заборону біологічної зброї.  Залік. 
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http://rod.eionet.europa.eu/instruments/274 

http://ec.europa.eu/environment/urban/links.htm 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Форми і методи поточного контролю: усний (опитування), 

практичний (вирішення клінічних ситуаційних задач, відпрацювання навичок 

розробки протиепідемічних заходів у вогнищі інфекційної хвороби, 

відпрацювання навичок роботи з медичною документацією (357/о, 058/о), 

нормативними документами, превентивної роботи, епідеміологічного 

розслідування випадків інфекційних хвороб у організованих колективах). 

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті 

Відмінно 

«5» 

Виставляється здобувачу, коли він показує глибокі, міцні та 

системні знання в об’ємі навчальної програми, безпомилково 

відповідає на всі запитання, обґрунтовано формулює 

висновки, використовуючи матеріали, що виносяться на 

самостійну роботу здобувача, грамотно і послідовно, зі 

знанням методики, виконав практичну роботу;  правильно 

застосовуючи наукові терміни та поняття. 

Добре 

«4» 

Здобувач розкриває основний зміст навчального матеріалу; 

дає неповні визначення понять; допускає неточності при 

використанні наукових термінів, нечітко формулює висновки, 

виконав практичну роботу, але допустив незначні помилки 

під час проведення дослідження. 

Задовільно 

«3» 

Здобувач відтворює основний навчальний матеріал, але при 

його викладенні допускає суттєві помилки, наводить прості 

приклади, визначення понять недостатні, характеризує 

загальні питання соціальної медицини. 

Незадовільно 

«2» 

Здобувач фрагментарно розкриває зміст навчального 

матеріалу, допускає грубі помилки у визначенні понять та при 

використанні термінології, не виконав практичну роботу. 

 

Форми і методи підсумкового контролю: залік, виставляється здобувачу, 

який виконав усі розділи освітньої програми вибіркової дисципліни, приймав 

активну участь у семінарах, має середню поточну оцінку не менше ніж 3,0 і не 

має академічної заборгованості. 

Можливість і умови отримання додаткових (бонусних) балів: не 

передбачено. 

 

  

http://rod.eionet.europa.eu/instruments/274
http://ec.europa.eu/environment/urban/links.htm
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САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Самостійна робота передбачає підготовку до кожного практичного 

заняття. 

 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

• Пропуски занять з неповажних причин відпрацьовуються за розкладом 

черговому викладачу. 

• Пропуски з поважних причин відпрацьовуються за індивідуальним 

графіком з дозволу деканату. 

Політика щодо академічної доброчесності:  

Обов'язковим є дотримання академічної доброчесності здобувачами, а 

саме: 

• самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, 

передбачених робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей;  

• дотримання норм законодавства про авторське право i суміжні права; 

• надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Неприйнятними у навчальній діяльності для учасників освітнього процесу 

є: 

• використання родинних або службових зв’язків для отримання позитивної 

або вищої оцінки під час здійснення будь-якої форми контролю 

результатів навчання або переваг у науковій роботі; 

• використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних 

матеріалів або технічних засобів (шпаргалок, конспектів, мікро-

навушників, телефонів, смартфонів, планшетів тощо); 

• проходження процедур контролю результатів навчання підставними 

особами. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності:  

• зниження результатів оцінювання контрольної роботи, оцінки на занятті, 

заліку тощо; 

• повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, заліку тощо);  

• призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні 

завдання, контрольні роботи, тести тощо); 

• проведення додаткової перевірки інших робіт авторства порушника. 



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра загальної і клінічної епідеміології та біобезпеки 
 

Політика щодо відвідування та запізнень: 

Форма одягу: медичний халат, який повністю закриває верхній одяг, або 

лікарська піжама, шапочка, маска, змінне взуття. 

Обладнання: зошит, ручка, фонендоскоп. 

Стан здоров’я: здобувачі хворі на гострі інфекційні захворювання, у тому 

числі на респіраторні хвороби, до заняття не допускаються. 

Здобувач, який спізнився на заняття, може бути на ньому присутній, але 

якщо в журналі викладач поставив «нб», він повинен його відпрацювати у 

загальному порядку. 

Використання мобільних пристроїв:  

Мобільні пристрої можуть бути застосовані здобувачами з дозволу 

викладача, якщо вони потрібні для виконання завдання. 

Поведінка в аудиторії:  

Поведінка здобувачів та викладачів в аудиторіях має бути робочою та 

спокійною, суворо відповідати правилам, встановленим Положенням про 

академічну доброчесність та етику академічних взаємин в Одеському 

національному медичному університеті, у відповідності до Кодексу академічної 

етики та взаємин університетської спільноти Одеського національного 

медичного університету, Положенням про запобігання та виявлення 

академічного плагіату у науково-дослідній та освітній роботі здобувачів вищої 

освіти, науковців та викладачів Одеського національного медичного 

університету.         
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