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1. Анотація курсу:
Семестр(и) – 7 і 8
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 45 із них лекцій – 10, практичних занять
– 30, самостійна робота – 5, кредитів ЄКТС – 1,5
Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби” надає можливість студентам
стоматологічного факультету на 4-му році навчання опанувати знання, вміння та
практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно
зорієнтуватися в ситуаціях при наявності у пацієнтів інфекційної патології та
інших невідкладних станів, уникнути фатальних помилок або втрати часу та
здійснити першочергові кроки, які врятують життя людині і/або стануть добрим
підґрунтям для її успішного подальшого лікування у стаціонарі. Засвоєння
дисципліни спирається на знання, здобуті студентами в процесі вивчення
біології, фізіології, мікробіології, епідеміології та інших базових предметів. При
опануванні дисципліни “Інфекційні хвороби” раціональним є впровадження в
навчальний процес сучасних світових напрацювань та стандартів з основних
питань інфекційних хвороб.
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-трансферною
системою. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах
ECTS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному
засвоєнні ними модулю (залікового кредиту).
Програма дисципліни структурована в один модуль до складу якого входить
п’ять змістових модулів. Кредитно-трансферна система організації навчального
процесу спонукає студентів систематично вчитися протягом навчального року.
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є лекції, практичні
заняття, самостійна робота студентів.
Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів
професійної патології.
Практичні заняття за методикою їх організації є клінічними, бо
передбачають:
- Курацію хворих з різноманітною професійною патологією (а при їх
відсутності в клініці - розбір клінічних ситуаційних завдань чи архівних історій
хвороби): збирання загального та професійного анамнезу, проведення
фізикального обстеження;
- Обґрунтування попередньою діагнозу;

- Складання плану дообстеження хворого та інтерпретація даних
лабораторних та допоміжних методів досліджень;
- Проведення диференціального діагнозу та обґрунтування клінічного
діагнозу;
- Складання схеми раціонального лікування;
За час навчання студенти пишуть і захищають навчальну історію хвороби.
Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях у відповідності з
конкретними цілями, засвоєння змістових модулів - на практичних підсумкових
заняттях. Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів:
тести, розв'язування ситуаційних задач, інтерпретація лабораторних досліджень
і трактування та оцінка їх результатів, аналіз і оцінка результатів
інструментальних досліджень і параметрів, що характеризують функції
організму людини, його систем та органів; контроль практичних навичок.
Підсумковий контроль засвоєння модулю проводиться після його
завершення. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і
виставляється за багатобальною шкалою і має визначення за системою ЕСТS та
шкалою, прийнятою в Україні.
2. Передреквізити і постреквізити навчальної дисципліни
Інфекційні хвороби як навчальна дисципліна: а) базується на вивченні
студентами медичної і біологічної фізики, морфологічних дисциплін,
мікробіології, вірусології та імунології, фізіології, патофізіології, внутрішніх
хвороб, хірургії, неврології, дерматології, епідеміології, офтальмології,
отоларингології, ендокринології, клінічної фармакології, реаніматології та
інтегрується з цими дисциплінами;
б) закладає основи вивчення студентами сімейної медицини, що передбачає
інтеграцію викладання з цією дисципліною та формування умінь застосовувати
знання з інфекційних хвороб в процесі подальшого навчання і в професійній
діяльності; в) закладає основи здорового способу життя та профілактики
порушення функцій організму в процесі життєдіяльності. У загальній системі
підготовки лікаря дисципліна „Інфекційні хвороби” посідає важливе місце з
урахуванням значної поширеності інфекційної патології, необхідності
формування у майбутніх лікарів клінічного мислення, вмінь та практичних
навичок, які забезпечують своєчасну діагностику інфекційних хвороб та їхніх
ускладнень, раціональне лікування, вибір оптимальної тактики в разі надання
невідкладної допомоги. Особлива увага у викладанні дисципліни приділяється

питанням ранньої діагностики, лікуванню хворих на догоспітальному етапі, що
сприяє підвищенню якості підготовки лікаря, передусім для амбулаторного
підрозділу охорони здоров’я.
3. Мета курсу: засвоєння теоретичних та практичних знань з етіології,
епідеміології, патогенезу, типових клінічних проявів, методів діагностики,
лікування інфекційної патології.
4. Результати навчання дисципліни: основними завданнями вивчення
дисципліни “Інфекційні хвороби” є оволодіння знаннями, вміннями та навичками
для забезпечення адаптації студентів до хворих інфекційного профілю; вміння
ставити діагноз, обирати відповідні лікувально-діагностичні маніпуляції,
надавати невідкладну допомогу хворим з інфекційною патологією
5. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
№

Назва теми практичного заняття
The name of a theme of practical employment

1

Поняття про інфекційний процес та інфекційну хворобу. Принципи
діагностики, профілактики та імунопрофілактики інфекційних хвороб.
The concept of infectious process and infectious disease. Principles of diagnosis,
prevention and immunoprophylaxis of infectious diseases.
Понятие об инфекционном процессе и инфекционной болезни. Принципы
диагностики, профилактики и иммунопрофилактики инфекционных
болезней.
ГРВІ (грип, парагрип, аденовірусна, риновірусна, респіраторно-синтиціальна
інфекції). Імунопрофілактика грипу.
ARVI (influenza, parainfluenza, adenoviral, rhinovirus, respiratory-syncytial
infections). Immunoprophylaxis of influenza.
ОРВИ (грипп, парагрипп, аденовирусная, риновирусная, респираторносинцитиальный инфекции). Иммунопрофилактика гриппа.
Клінічна характеристика бактеріального фарингіту. Менінгококовий
назофарингіт.
Clinical characteristics of bacterial pharyngitis. Meningococcal nasopharyngitis
Клиническая характеристика бактериального фарингита. Менингококковый
назофарингит.
Дифтерія. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Варіанти
клінічного перебігу. Діагностика. Імунопрофілактика дифтерії.
Diphtheria. Etiology. Epidemiology. Typical clinical manifestations. Diagnosis.
Immunoprophylaxis of diphtheria.
Дифтерия. Этиология. Эпидемиология. Типичные клинические проявления.
Варианты клинического течения. Диагностика. Иммунопрофилактика
дифтерии.
Дитячі інфекції у дорослих. Епідемічний паротит та скарлатина: етіологія,
епідеміологія, типові клінічні прояви. Імунопрофілактика цих захворювань.
Pediatric infections in adults. Mumps and scarlet fever: etiology, epidemiology,
typical clinical manifestations. Immunoprophylaxis of these diseases.
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Детские инфекции у взрослых. Эпидемический паротит и скарлатина:
этиология,
эпидемиология,
типичные
клинические
проявления.
Иммунопрофилактика этих заболеваний.
Дитячі інфекції у дорослих. Кір, краснуха, Імунопрофілактика цих
захворювань. Проміжний тестовий комп’ютерний контроль.
Pediatric infections in adults. Measles, rubella, Immunoprophylaxis of these
diseases. Test computer control.
Детские инфекции у взрослых. Корь, краснуха, Иммунопрофилактика этих
заболеваний. Промежуточный тестовый компьютерный контроль.
Герпесвірусні інфекції – HSV, VZV, CMV. Клінічна характеристика простого
герпесу. Принципи лікування та профілактики.
Herpesvirus infections - HSV, VZV, CMV. Clinical characteristics of herpes
simplex. Principles of treatment and prevention.
Герпесвирусные инфекции - HSV, VZV, CMV. Клиническая характеристика
простого герпеса. Принципы лечения и профилактики.
Інфекційний мононуклеоз (EBV). Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні
прояви. Варіанти клінічного перебігу. Діагностика. Загальні принципи
лікування та профілактики.
Infectious mononucleosis (EBV). Etiology. Epidemiology. Typical clinical
manifestations. Options for the clinical course. Diagnosis. General principles of
treatment and prevention.
Инфекционный мононуклеоз (EBV). Этиология. Эпидемиология. Типичные
клинические проявления. Варианты клинического течения. Диагностика.
Общие принципы лечения и профилактики.
Загальна характеристика кишкових інфекцій. Синдромальна діагностика.
Принципи лікування хворих із кишковими інфекціями. Поняття про
ентеротоксигенні та ентероінвазивні діареї.
Сальмонельоз. Шигельоз. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви.
Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики.
General characteristics of intestinal infections. Syndromic diagnosis. Principles of
treatment of patients with intestinal infections. The concept of enterotoxigenic and
enteroinvasive diarrhea. Salmonellosis. Shigellosis. Etiology. Epidemiology.
Typical clinical manifestations. Diagnosis. General principles of treatment and
prevention.
Общая характеристика кишечных инфекций. Синдромального диагностика.
Принципы лечения больных с кишечными инфекциями. Понятие о
энтеротоксигенные и энтероинвазивные диареи.
Сальмонеллез. Шигеллез. Этиология. Эпидемиология. Типичные
клинические проявления. Диагностика. Общие принципы лечения и
профилактики.
Холера. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Діагностика.
Загальні принципи лікування та профілактики холери як карантинної
інфекції. Невідкладна допомога при дегідратаційному шоку на
дошпитальному етапі.
Cholera. Etiology. Epidemiology. Typical clinical manifestations. Diagnosis.
General principles of treatment and prevention of cholera as a quarantine infection.
Emergency care for dehydration shock in the pre-hospital stage.
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Холера. Этиология. Эпидемиология. Типичные клинические проявления.
Диагностика. Общие принципы лечения и профилактики холеры как
карантинной инфекции. Неотложная помощь при дегидратационная шока на
догоспитальном этапе.
Вірусні гепатити з парентеральним механізмом передачі. Клініка,
діагностика, лікування, імунопрофілактика вірусних гепатитів Ата В,
особливості зараження в умовах стоматологічної практики. Планова та
екстрена профілактика інфекційних хвороб. Індивідуальна профілактика.
Viral hepatitis with parenteral transmission. Clinic, diagnosis, treatment,
immunoprophylaxis of viral hepatitis Ata B, features of infection in dental practice.
Planned and emergency prevention of infectious diseases. Individual prevention.
Вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи. Клиника,
диагностика, лечение, иммунопрофилактика вирусных гепатитов Ата В,
особенности заражения в условиях стоматологической практики. Плановая и
экстренная профилактика инфекционных болезней. Индивидуальная
профилактика.
ВІЛ-інфекціята ВІЛ-асоційовані інфекції та інвазії, що супроводжуються
ураженням слизової оболонки ротової порожнини.
HIV infection HIV-associated infections and invasions accompanied by lesions of
the oral cavity mucosa.
ВИЧ-инфекцията
ВИЧ-ассоциированные
инфекции
и
инвазии,
сопровождающихся поражением слизистой оболочки ротовой полости.
Правець. Бешиха. Сибірка. Ящур.
Tetanus. Erysipelas. Anthrax. Foot-and-mouth disease
Столбняк. Рожа. Сибирская язва. Ящур.
Поняття про інфекції, що регламентуються Мжнародними санітарними
правилами. Чума. Жовта гарячка. Геморагічні гарячки Ласса, Марбург,
Ебола.
The concept of infections regulated by the International Sanitary Rules. Plague.
Yellow fever. Hemorrhagic fevers Lassa, Marburg, Ebola.
Понятие об инфекциях, которые регламентируются Мжнароднимы
санитарными правилами. Чума. Желтая лихорадка. Геморрагические
лихорадки Ласса, Марбург, Эбола.
Диференційний залік
Differential module
Дифференциальный зачет
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№

1

2

Тематика лекцій для медичних факультетів / Topic of lectures for medical faculties
Тема лекції
Кількість
Лектор
Topic of lectures
годин
Lector
Duration

ГРВІ. Клінічні особливості та профілактика грипу
ARVI. Clinical features and prevention of influenza
ОРВИ. Клинические особенности и профилактика
гриппа
Бактеріальні і грибкові інфекційні хвороби з ураженням
слизової оболонки ротової порожнини

2

проф. Мороз Л.В.
prof. Moroz L.V

2

проф. Мороз Л.В.
prof. Moroz L.V

3

4

5

Bacterial and fungal infectious diseases with lesions of the
oral mucosa
Бактериальные и грибковые инфекционные болезни с
поражением слизистой оболочки ротовой полости
Вірусні гепатити з парентеральним механізмом
передачі
Viral hepatitis with parenteral transmission
Вирусные гепатиты с парентеральным механизмом
передачи
ВІЛ-інфекція. ВІЛ-асоційовані інфекції та інвазії
HIV infection. HIV-associated infections and invasions
ВИЧ-инфекция. ВИЧ-ассоциированные инфекции и
инвазии
Поняття
про
хвороби,
що
контролюються
Міжнародними санітарними правилами. Чума, холера,
жовта гарячка, геморагічна лихоманка Ебола
The concept of diseases controlled by International Sanitary
Regulations. Plague, cholera, yellow fever, Ebola
hemorrhagic fever
Понятие о болезни, контролируемых Международными
санитарными правилами. Чума, холера, желтая
лихорадка, геморрагическая лихорадка Эбола

2

проф. Мороз Л.В.
prof. Moroz L.V

2

проф. Мороз Л.В.
prof. Moroz L.V

2

проф. Мороз Л.В.
prof. Moroz L.V

10
Перелік тем для самостійної роботи студентів / List of topics for separate work of students
Кількість
Види роботи / Types of work
годин
Duration

Підготовка до практичних занять, в тому числі опанування навичок обстеження 5
та лікування хворих на різні інфекційні хвороби, опанування навичок трактування
конкретних даних при цих захворюваннях:
- Лабораторних методів дослідження (загальні аналізи крові, сечі, калу;
біохімічні дослідження крові – білірубін, осадові проби, трансамінази, білок;
відповідні мікроскопічні бактеріо- та вірусологічні дослідження виділень та
середовищ організму і т. ін.).
- Інструментальних методів дослідження (рентгенологічних, ультразвукових і
т. ін..)
Preparation for practical classes, including mastering the skills of examination and
treatment of patients with various infectious diseases, mastering the skills of
interpretation of specific data in these diseases:
- - Laboratory methods of research (general analyzes of blood, urine, feces;
biochemical blood tests - bilirubin, sediment samples, transaminases, protein;
appropriate microscopic bacterio- and virological studies of secretions and media,
etc.).
- - Instrumental research methods (radiological, ultrasonic, etc.)
- Подготовка к практическим занятиям, в том числе овладение навыками
обследования и лечения больных различными инфекционными болезнями,
овладение навыками трактовки конкретных данных при этих заболеваниях:
- - лабораторных методов исследования (общие анализы крови, мочи, кала

-

биохимические исследования крови - билирубин, осадочные пробы,
трансаминазы, белок; соответствующие микроскопические бактерио- и
вирусологические исследования выделений и сред организма и т. Д.).
инструментальные
методы
исследования
(рентгенологических,
ультразвуковых и т. Д ..)

Всього
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Перелік питань для підсумкового модульного контролю / List of questions
for the final module
•
Поняття „інфекція”, „інфекційний процес”, „інфекційна хвороба”. Особливості
інфекційних хвороб.
•
Основні етапи розвитку інфектології. Науковий внесок вітчизняних та іноземних
вчених у вивчення інфекційних хвороб.
•
Класифікація інфекційних хвороб.
•
Принципи діагностики інфекційних хвороб.
•
Методи специфічної діагностики інфекційних хвороб.
•
Профілактичні заходи, принципи імунопрофілактики інфекційних хвороб.
•
Принципи лікування інфекційних хвороб.
•
Структура та режим роботи інфекційного стаціонару. Показання до госпіталізації,
правила обстеження і виписки хворих із інфекційного стаціонару. Особливості ведення
медичної документації.
•
Загальна характеристика інфекційних хвороб із фекально-оральним механізмом
передавання.
•
Черевний тиф, паратифи А і В: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг,
лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.
Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.
•
Холера: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика,
диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації,
правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.
•
Дегідратаційний шок: визначення поняття, патогенез, клінічні прояви,
диференціальний діагноз. Клінічна і лабораторна діагностика водно-електролітних порушень
при різних ступенях зневоднення. Невідкладна допомога.
•
Сальмонельоз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг,
лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.
Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.
•
Харчові токсикоінфекції: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг,
лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.
Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.
•
Ротавірусна інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг,
лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.
Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.
•
Ентеровірусні хвороби: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний
перебіг,
лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування,
профілактика. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного
стаціонару.
• The concept of "infection", "infectious process", "infectious disease". Features of infectious diseases.

• The main stages of development of infectology. Scientific contribution of domestic and foreign
scientists to the study of infectious diseases.
• Classification of infectious diseases.
• Principles of diagnosis of infectious diseases.
• Methods of specific diagnosis of infectious diseases.
• Preventive measures, principles of immunoprophylaxis of infectious diseases.
• Principles of treatment of infectious diseases.
• Structure and mode of operation of the infectious hospital. Indications for hospitalization, rules of
examination and discharge of patients from an infectious hospital. Features of medical records.
• General characteristics of infectious diseases with fecal-oral transmission mechanism.
• Typhoid fever, paratyphoid A and B: etiology, epidemiology, pathogenesis, clinical course,
laboratory diagnosis, differential diagnosis, complications, treatment, prevention. The order of
hospitalization, rules of discharge of patients from an infectious hospital.
• Cholera: etiology, epidemiology, pathogenesis, clinical course, laboratory diagnosis, differential
diagnosis, complications, treatment, prevention. The order of hospitalization, rules of discharge of
patients from an infectious hospital.
• Dehydration shock: definition, pathogenesis, clinical manifestations, differential diagnosis. Clinical
and laboratory diagnosis of water-electrolyte disorders at different degrees of dehydration. Emergency
aid.
• Salmonellosis: etiology, epidemiology, classification, pathogenesis, clinical course, laboratory
diagnosis, differential diagnosis, complications, treatment, prevention. The order of hospitalization,
rules of discharge of patients from an infectious hospital.
• Food poisoning: etiology, epidemiology, pathogenesis, clinical course, laboratory diagnosis,
differential diagnosis, complications, treatment, prevention. Indications for hospitalization, rules for
discharge of patients from an infectious hospital.
• Rotavirus infection: etiology, epidemiology, pathogenesis, clinical course, laboratory diagnosis,
differential diagnosis, complications, treatment, prevention. Indications for hospitalization, rules for
discharge of patients from an infectious hospital.
• Enterovirus diseases: etiology, epidemiology, classification, pathogenesis, clinical course,
laboratory diagnosis, differential diagnosis, complications, treatment, prevention. Indications for
hospitalization, rules for discharge of patients from an infectious hospital.
• Intestinal yersiniosis: etiology, epidemiology, classification, pathogenesis, clinical course,
laboratory diagnosis, differential diagnosis, complications, treatment, prevention. The order of
hospitalization, rules of discharge of patients from an infectious hospital.
• Pseudotuberculosis: etiology, epidemiology, classification, pathogenesis, clinical course, laboratory
diagnosis, differential diagnosis, complications, treatment, prevention. The order of hospitalization,
rules of discharge of patients from an infectious hospital.
• Shigellosis: etiology, epidemiology, classification, pathogenesis, clinical course, laboratory
diagnosis, differential diagnosis, complications, treatment, prevention. The order of hospitalization,
rules of discharge of patients from an infectious hospital.
• Amoebiasis: etiology, epidemiology, classification, pathogenesis, clinical course, laboratory
diagnosis, differential diagnosis, complications, treatment, prevention. The order of hospitalization,
rules of discharge of patients from an infectious hospital.
• Giardiasis: etiology, epidemiology, pathogenesis, clinical course, laboratory diagnosis, differential
diagnosis, complications, treatment, prevention.
• Botulism: etiology, epidemiology, classification, pathogenesis, clinical course, laboratory diagnosis,
differential diagnosis, complications, prognosis, treatment, prevention. The order of hospitalization,
rules of discharge of patients from a hospital.

• Classification of helminthiasis. The effect of helminths on the human body. Methods of laboratory
diagnosis of helminthiasis.
• Ascariasis: etiology, epidemiology, pathogenesis, clinical course, laboratory diagnosis, differential
diagnosis, complications, treatment, prevention.
• Enterobiosis: etiology, epidemiology, pathogenesis, clinical course, laboratory diagnosis,
differential diagnosis, complications, treatment, prevention.
• Trichocephaly: etiology, epidemiology, pathogenesis, clinical course, laboratory diagnosis,
differential diagnosis, complications, treatment, prevention.
• Hookworm: etiology, epidemiology, pathogenesis, clinical course, laboratory diagnosis, differential
diagnosis, complications, treatment, prevention.
• Strongyloidiasis: etiology, epidemiology, pathogenesis, clinical course, laboratory diagnosis,
differential diagnosis, complications, treatment, prevention.
• Понятие "инфекция", "инфекционный процесс", "инфекционная болезнь". Особенности
инфекционных болезней.
• Основные этапы развития инфектологии. Научный вклад отечественных и иностранных
ученых в изучение инфекционных болезней.
• Классификация инфекционных болезней.
• Принципы диагностики инфекционных болезней.
• Методы специфической диагностики инфекционных болезней.
• Профилактические мероприятия, принципы иммунопрофилактики инфекционных болезней.
• Принципы лечения инфекционных болезней.
• Структура и режим работы инфекционного стационара. Показания к госпитализации, правила
обследования и выписки больных из инфекционного стационара. Особенности ведения
медицинской документации.
• Общая характеристика инфекционных болезней с фекально-оральным механизмом передачи.
• Брюшной тиф, паратиф А и В: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, лабораторная
диагностика, дифференциальный диагноз, осложнения, лечение, профилактика. Порядок
госпитализации, правила выписки больных из инфекционного стационара.
• Холера: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, лабораторная диагностика,
дифференциальный диагноз, осложнения, лечение, профилактика. Порядок госпитализации,
правила выписки больных из инфекционного стационара.
• Дегидратационный шок: определение понятия, патогенез, клинические проявления,
дифференциальный диагноз. Клиническая и лабораторная диагностика водно-электролитных
нарушений при разных степенях обезвоживания. Неотложная помощь.
• Сальмонеллез: этиология, эпидемиология, классификация, патогенез, клиника, лабораторная
диагностика, дифференциальный диагноз, осложнения, лечение, профилактика. Порядок
госпитализации, правила выписки больных из инфекционного стационара.
• Пищевые токсикоинфекции: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, лабораторная
диагностика, дифференциальный диагноз, осложнения, лечение, профилактика. Показания к
госпитализации, правила выписки больных из инфекционного стационара.
• Ротавирусная инфекция: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, лабораторная
диагностика, дифференциальный диагноз, осложнения, лечение, профилактика. Показания к
госпитализации, правила выписки больных из инфекционного стационара.
• Энтеровирусные болезни: этиология, эпидемиология, классификация, патогенез, клиника,
лабораторная диагностика, дифференциальный диагноз, осложнения, лечение, профилактика.
Показания к госпитализации, правила выписки больных из инфекционного стационара.

6. Види навчальних занять: лекція, практичне заняття, консультація.

7. Форма навчання: денна
8. Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний.
9. Методи контролю: усний, письмовий, тестовий.
10. Форми підсумкового контролю: підсумковий модульний контроль: іспит
11. Засоби діагностики успішності навчання: питання для поточного
контролю, задачі, тести.
12. Мова навчання: українська, англійська російська.
13. Система оцінювання успішності студентів
Шкала перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали здійснюється згідно
рішень Вченої ради ВНМУ (протокол №2 від 28.09.10р.) та Інструкції
оцінювання іспитів та диференційних заліків згідно рішення Вченої Ради ВНМУ
від 27.09.2012р. (в основних положеннях з організації навчального процесу).
Поточна успішність нараховується згідно 120-бальної системи (від 72 балів
(оцінка 3) – 120 (оцінка 5).
Перерахунок балів на іспиті відповідає шкалі:
Оцінка «3» – 50 – 60 балів;
Оцінка «4» – 61 – 70 балів;
Оцінка «5» – 71 – 80 балів.
Отримані бали відповідають фіксованій шкалі оцінок:
Оцінка «3» – 122 – 159 балів;
Оцінка «4» – 160 – 179 балів;
Оцінка «5» – 180 – 200 балів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою
Сума балів за
всі
види Оцінка
для екзамену, курсового для заліку
навчальної
ECTS
проекту
(роботи),
діяльності
практики
180-200
А
відмінно
170-179,99
В
добре
зараховано
160-169,99
С
141-159,99
D
задовільно
122-140,99
Е
не зараховано
незадовільно
з
можливістю
FX
можливістю повторного
повторного
складання
складання
не зараховано
незадовільно
з
F
обов’язковим
обов’язковим
повторним

з

з

повторним
дисципліни

вивченням вивченням
дисципліни

14. Політика курсу
Політика курсу здійснюється згідно Закону «Про вищу освіту» від
01.07.2014 № 1556-VII;, Статуту ВНМУ ім. М.І.Пирогова, Правил внутрішнього
розпорядку ВНМУ, Положення про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім.
М.І.Пирогова, Кодексу академічної доброчесності, Положення безпеки про
порядок проведення навчання і перевірки знань.
15. Перелік навчально-методичної літератури
Базова
1. Інфекційні хвороби: підручник/ За ред.. О.А. Голубовської. – К.: ВСВ «Медицина»,
2018 – 688с.
2. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби. – Київ: „Здоров’я”, 2001. – Т.1. – 854
с.
3. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби. – Київ: „Здоров’я”, 2002. – Т.2. – 656
с.
4. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби. – Київ: „Здоров’я”, 2002. – Т.3. – 902
с.
5. Інфекційні хвороби / за ред. Тітова М.Б. – Київ: „Вища школа”, 1995. – 566 с.
6. Руководство по инфекционным болезням / под ред.Лобзина Ю.В. – СПб: „Фолиант”,
2003. – 1036 с.
7. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д.: „Феникс”, 2001. – 959 с.
8. Коробко А.П. Тести для самостійної підготовки та контролю знань студентів з
інфекційних хвороб. Навчальний посібник. Вінниця, 2012, 74 с. (укр.).
9. Коробко А.П. Тесты для самостоятельной подготовки и контроля знаний студентов по
инфекционным болезням. Учебное пособие. Винница, 2012, 72 с. (рос.).
Допоміжна
1. Андрейчин М.А., Ивахив О.Л. Бактериальные диареи.- Київ «Здоровʼя», 1998.- 412 с.
2. Андрейчин М.А., Козько В.М., Копча В.С. Шигельоз. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.
- 262 с.
3. Избранные вопросы терапии инфекционных болезней / под ред. Лобзина Ю.В. – СПб:
«Фолиант», 2005. – 909 с.
4. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А.
Андрейчина. - Тернопіль: ТДМУ, 2007. - 500 с.
5. Инфекционные болезни: курс лекций / под ред. Никитина Е.В. – Одесса: „ОКФА”,
1999. – 416 с.
6. Змушко Е.И., Белозеров Е.С. ВИЧ-инфекция. – СПб: „Питер”, 2000. – 318 с.
7. Клинико-лабораторная диагностика инфекционных болезней: Руководство для
врачей. – СПб.: «Фолиант», 2001. –384 с.
8. Лобзин Ю.В., Жданов К.В.,Волжанин В.М., Гусев Д.А. Вирусные гепатиты: клиника,
диагностика, лечение. – СПб: «Фолиант», 2006. – 183 с.
9. Лобзин Ю.В., Пилипенко В.В., Громыко Ю.Н. Менингиты и менингоэнцефалиты. –
СПб: «Фолиант», 2003. – 122 с.

10. Шлоссберг Дэвид, Шульман Ионас А. Дифференциальная диагностика инфекционных
болезней. – Москва: „Бином”, СПб: „Невский диалект”, 1999. – 305 с.
16. Інформаційні ресурси
Сайт кафедри інфекційних хвороб ВНМУ імені М. І. Пирогова (vnmu.edu.ua)
Сайт бібліотеки ВНМУ імені М. І. Пирогова ( library.vsmu. edu.ua)
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