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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 

1. Предмет і задачі епідеміології.  

2. Основні етапи розвитку епідеміології.  

3. Епідемічний процес та його складові.  

4. Розділи вчення про епідемічний процес.  

5. Рушійні сили епідемічного процесу.  

6. Особливості епідемічного процесу при антропонозах та зоонозах. Поняття про 

сапронози.  

7. Кiлькiснi та якісні прояви епідемічного процесу.  

8. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних захворювань.  

9. Осередок інфекційної хвороби. Напрями проведення епідеміологічного 

обстеження осередку.  

10. Чим обумовлюються межі осередку інфекційної хвороби? Наведіть приклади. 

11. Мета і завдання епідеміологічного обстеження осередку. 

12. Як проводиться виявлення інфекційних хворих і повідомлення про них? 

13. Джерело і резервуар збудників інфекційних хвороб. 

14. Хвора людина і носій та їх епідеміологічне значення. 

15. Категорії носіїв збудників інфекційних хвороб. 

16. Заходи щодо знезараження хворих та носіїв як джерел збудників інфекційних 

хвороб. 

17. Епідеміологічне значення тварин (гризуни, свійські тварини тощо). 

18. Поняття про дератизацію, види і методи. 

19. Теорія механізму передачі збудників інфекційних хвороб Л.В Громашевського. 

Визначення механізму передачі, його ланки. Чинники і шляхи передачі збудників 

інфекційних хвороб. 

20. Основний закон теорії механізму передачі. 

21. Типи механізмів передачі збудників інфекційних хвороб людини. 

22. Епідеміологічне значення членистоногих як переносників збудників інфекційних 

хвороб. Види і методи дезінсекції. 

23. Визначення дезінфекції, її види і методи. Контроль якості дезінфекції. 

24. Дезінфекційні камери принципи їх влаштування та призначення. 

25. Стерилізація та її етапи, контроль якості. 

26. Календар профілактичних щеплень України. Правові аспекти 

вакцинопрофілактики. 

27. Складання плану проведення профілактичних щеплень. 

28. Заповнення обліково-звітної документації щодо проведення щеплень. 

29. Основні нормативні документи в області епідеміології. 



30. Епідеміологічний метод дослідження, його структура. 

31. Описово-оціночний прийом епідеміологічного методу. 

32. Епідеміологічна, соціальна та економічна значущість інфекційної 

захворюваності. 

33. Рівні доказовості в медицині. 

34. Епідеміологічна діагностика як основа профілактичної та протиепідемічної 

роботи. 

35. Оперативний епідеміологічний аналіз. 

36. Методика проведення ретроспективного епідеміологічного аналізу. 

37. Аналіз багаторічної та річної динаміки захворюваності. 

38. Прояви епідемічного процесу в багаторічній динаміці захворюваності та 

причини, що їх обумовлюють. 

39. Аналіз територіального розподілу захворюваності. 

40. Прояви епідемічного процесу в річній динаміці захворюваності та причини, що 

їх обумовлюють. 

41. Структура та рівень захворюваності населення по колективах, групах та 

нозологічних формах. 

42. Поняття про територію, групи, час та чинники ризику.  

43. Значення соціального фактору в розвитку епідемічного процесу.  

44. Значення природного фактору в розвитку епідемічного процесу.  

45. Аналітичні та експериментальні прийоми епідеміологічного методу 

дослідження.  

46. Сутність аналітичного дослідження типу «випадок-контроль».  

47. Сутність когортного аналітичного дослідження.  

48. Визначення епідеміологічного експерименту.  

49. Зміст і мета контрольованого епідеміологічного експерименту.  

50. Зміст і мета неконтрольованого епідеміологічного експерименту.  

51. Зміст і мета природного епідеміологічного експерименту.  

52. Прогнозування проявів епідемічного процесу.  

53. Мета і особливості організації скринінгових обстежень населення.  

54. Методи математичного моделювання в епідеміології та їх значення.  

55. Планування протиепідемічних та профілактичних заходів  
 

 

 


