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1. Анотація курсу:
Семестр(и) – 9
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 із них лекцій – 8, практичних занять
– 30, самостійна робота – 52, кредитів ЄКТС – 1,5
Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби” надає можливість студентам
на 5-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

Годин

1

Введення в курс інфектології. Загальна характеристика групи інфекційних
хвороб із фекально-оральним механізмом передавання. Холера.
Сальмонельоз.
Кишкові інфекційні хвороби з переважним ураженням товстої кишки:
шигельоз, амебіаз. Єрсиніози. Ботулізм.
Загальна характеристика групи інфекційних хвороб із повітрянокрапельним механізмом передавання. Грип. Інші ГРВІ: парагрип,
аденовірусна хвороба, Коронавірусна інфекція, РС-інфекція, риновірусна
інфекція.
Герпесвірусні інфекції. Інфекційний Менінгококова інфекція.
«Дитячі» крапельні інфекції у дорослих.Дифтерія.
Вірусні гепатити з фекально-оральним механізмом передавання. Вірусні
гепатити з парентеральним механізмом передавання.
ВІЛ-інфекція. СНІД-асоційовані інфекції та інвазії. Організація паліативної
допомоги в контексті ВІЛ-інфекції.
Хвороба Лайма. Підсумковий контроль

4

2
3

4
5
6
7
8

№

1

2

Тематика лекцій для медичних факультетів
Тема лекції
Кількість
годин

Введення в курс інфектології. Поняття про інфекційні
хвороби. Особливості інфекційних хвороб.
Класифікація. Принципи діагностики, лікування,
профілактики.
Загальна характеристика групи інфекційних хвороб із
повітряно- крапельним механізмом передавання. Грип.

4
4

4
4
4
4
2
30

Лектор

2

проф. Мороз Л.В.

2

проф. Мороз Л.В.

3

4

Менінгеальний синдром у клініці інфекційних хвороб.
Диференціальна діагностика серозних і гнійних
менінгітів. ННГМ.
Вірусні гепатити.

2

проф. Мороз Л.В.

2
8

проф. Мороз Л.В.

Перелік тем для самостійної роботи студентів /
Види роботи /

Кількість
годин

Підготовка до практичних занять, в тому числі опанування навичок обстеження
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..)

34

Підготовка і написання історії хвороби

10

Виконання та захист індивідуальних завдань.

8

Всього

52

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.

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
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
навчальної
діяльності
180-200
170-179,99
160-169,99
141-159,99
122-140,99

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е
FX

F

для екзамену, курсового
проекту
(роботи),
практики

для заліку

відмінно
добре

зараховано

задовільно
не зараховано
незадовільно
з
можливістю
можливістю повторного
повторного
складання
складання
не зараховано
незадовільно
з
обов’язковим
обов’язковим
повторним
повторним вивченням
вивченням
дисципліни
дисципліни

з

з

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.
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