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1. Статус та структура дисципліни
Статус дисципліни
Код дисципліни в ОПП та місце
дисципліни в ОПП
Курс/семестр
Обсяг
дисципліни
(загальна
кількість годин/ кількість кредитів
ЄКТС)
Структура дисципліни

Кількість змістових модулів
Мова викладання
Форма навчання

Обов’язкова
ОК 31, складова циклу
підготовки
5 курс ( ІХ – Х семестри)
45 годин /1,5 кредитів ЄКТС

дисциплін

загальної

Лекції - 8 год
Практичні заняття - 28 год
Самостійна робота - 9 год
В цілому: аудиторні заняття – 80%, самостійна поза
аудиторна робота – 20%
4
українська
Очна (при впровадженні карантинних заходівдистанційна очна)

2. Опис дисципліни
Коротка анотація курсу, актуальність. У загальній системі підготовки лікаря інфекційна
патологія у дітей займає провідне місце в педіатричній галузі. Головне завдання при вивченні
інфекційної проблеми дитячого віку полягає в тому, щоб навчити студентів методам
обстеження хворого, діагностиці та лікуванню найбільш поширених інфекційних
захворювань, організаційним заходам щодо запобігання поширення інфекційних хвороб серед
населення, принципам проведення профілактики. Згідно з навчальним планом вивчення
дитячих інфекційних хвороб здійснюється на 5 році навчання, і включає читання лекцій та
проведення практичних занять з основних нозологічних форм інфекційної патології. Під час
розбору окремих захворювань слід висвітлювати питання патогенезу, клінічної картини,
діагностики, лікування та профілактики. У лекціях висвітлюються проблемні питання етіології
та патогенезу інфекційних захворювань, їх клініки, лікування та профілактики з урахуванням
сучасних досягнень медицини.
Передреквізити. Для успішного засвоєння дисципліни студенту необхідні знання, отримані в
процесі вивчення наступних дисциплін загальної підготовки:
• Мікробіологія з вірусологією (етіологія, патогенез, імунологія, імунопатологія,
алергологія, хіміо – та імунотерапія, специфічна профілактика різних мікробних
і вірусних захворювань; мікробіологічні, вірусологічні та імунологічні методи
діагностики);
• Патологічна фізіологія (патогенез, алергія);
• Патологічна
анатомія (патологоанатомічні зміни при інфекційних
захворюваннях);
• Фармакологія (механізм дії хіміотерапевтичних препаратів і антибіотиків).
• Психіатрія. Нервові хвороби.
Мета курсу та його значення для професійної діяльності. Метою дисципліни є навчити
студентів своєчасній діагностиці, клініці, лікуванню та профілактиці найбільш поширених
інфекційних захворювань дитячого віку, які зустрічаються в повсякденній роботі.

Постреквізити. В процесі вивчення дисципліни набуваються знання, необхідні для
успішного засвоєння дисциплін професійної підготовки, а саме: педіатрія (диференційна
діагностика інфекційної та соматичної патології у дітей); дитяча хірургія (диференційна
діагностика захворювань між ГКІ та гострою патологією живота); фтизіатрія
(диференційна діагностика захворювань органів дихання та ЦНС); шкірні хвороби
(диференційна діагностика екзантем); дитяча неврологія (диференційна діагностика
інфекційних та не інфекційних вражень ЦНС), що передбачає інтеграцію викладання з
цими дисциплінами та застосування отриманих знань, умінь та навичок в процесі
подальшого навчання та у професійній діяльності.
3. Результати навчання.
Після успішного вивчення дисципліни здобувач зможе:
1. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних
хвороб дитячого віку.
2. Аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених інфекційних хвороб
дитячого віку.
3. Ставити попередній діагноз найбільш поширених інфекційних захворювань дітей.
4. Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних
обстежень при типовому перебігу найбільш поширених інфекційних хвороб дитячого віку.
5. Проводити диференціальну діагностику та ставити діагноз згідно класифікації при
типовому перебігу найбільш поширених інфекційних хвороб у дітей.
6. Визначати основні напрямки лікування найбільш поширених інфекційних захворювань
дітей.
7. Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при невідкладних станах у дітей з
найбільш поширеними інфекційними хворобами дитячого віку.
8. Робити прогноз при найбільш поширених інфекційних хворобах у дітей.
9. Визначати профілактичні та протиепідемічні заходи щодо найбільш поширених
інфекційних захворювань дітей.
10. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця.
4. Зміст та логістика дисципліни
Модуль 1 Дитячі інфекції

IX – X
семестри
45 годин
/1,5
кредитів

Лекції №№ 1-4
Практичні заняття №№ 1-9
Теми для самостійного опрацювання
№№ 8-9

Дисципліна включає 9 тем, які поділені на 4 змістових модулі.
Змістовий модуль 1. Дитячі крапельні інфекції
Тема 1. Кір. Краснуха. Вітряна віспа. Оперізуючий герпес.
Тема 2. Скарлатина. Псевдотуберкульоз. Кишковий ієрсиніоз.
Тема 3. Дифтерія. Паротитна інфекція. Інфекційний мононуклеоз.
Змістовий модуль 2. Інфекційні захворювання нервової системи та ГРВІ у дітей
Тема 4. Менінгококова інфекція. Поліомієліт. Ентеровірусна інфекція.
Тема 5. Гострі респіраторні вірусні інфекції (грип, парагрип, аденовірусна,
респіраторно-синцитіальна, риновірусна інфекція). Кашлюк. Коронавірусна інфекція.

Змістовий модуль 3. Гострі кишкові інфекції та вірусні гепатити
Тема 6. Шигельози. Сальмонельози. Ешерихіози. Ротавірусна інфекція
Тема 7. Вірусні гепатити А, В, С, D та інші
Змістовий модуль 4. Віл/снід, снід-опортуністичні інфекції, TORCH-інфекції
Тема 8. ВІЛ/СНІД у дітей. СНІД-опортуністичні інфекції (пневмоцистна, кандидозна,
криптококозна інфекція та інші).
Тема 9. TORCH-інфекції (токсоплазмоз, цитомегаловірусна інфекція, герпетична
інфекція).
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є лекції, практичні заняття,
самостійна робота студентів.
Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів дитячих
інфекційних хвороб.
Теми лекцій
1. Інфекційні захворювання з синдромом екзантеми
2. Інфекційні захворювання з синдромом ангіни. Дифтерія
3. Інфекційні захворювання нервової системи
4. Гострі кишкові інфекції. Геморагічна лихоманка Ебола
Практичні заняття за методикою їх організації є клінічними, бо передбачають:
- Курацію хворих чи дистанційну демонстрацію пацієнтів з різноманітною інфекційною
патологією у вигляді online (а при їх відсутності в клініці - розбір клінічних ситуаційних
завдань чи архівних історій хвороби).
- 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;
- Вирішення питань профілактики інфекційних захворювань.
За час навчання студенти готують і захищають історію хвороби чи презентаційну роботу
за обраною тематикою.
Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними
цілями. Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тести,
розвязування ситуаційних задач, заповнення робочих зошитів. 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 у вигляді диференційованого заліку проводиться після
завершення вивчення модулю. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і
виставляється за багатобальною шкалою і має визначення за системою ЕСТS та шкалою,
прийнятою в Україні.
Самостійна робота студента передбачає підготовку до практичних занять та
опрацювання практичних навичок, вивчення тем для самостійної поза аудиторної роботи,
підготовка презентацій, таблиць, опрацювання наукової літератури та написання оглядів з
наданих тем для індивідуальної роботи.
Тематичні плани лекцій, календарні плани практичних занять, тематичний план
самостійної поза аудиторної роботи, обсяг та напрямки індивідуальної роботи опубліковані на
сайті кафедри.

Маршрут отримання матеріалів: Кафедра дитячих інфекційних хвороб/Студенту/Очна
форма навчання/ Медицина/ 5 курс/Навчально-методичні матеріали/ або за посиланням
https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра дитячих інфекційних хвороб#. Доступ до матеріалів
здійснюється з корпоративного акаунту студента s000XXX@vnmu.edu.ua.
5.

Форми та методи контролю успішності навчання

Поточний контроль на
практичних заняттях

Методи:
- при усній чи письмовій відповіді у вигляді
опитування з теми заняття та вирішення типових
ситуаційних задач, де основний акцент
приділяється логічному мисленню студента в
клінічній
ситуації,
оцінці
результатів
лабораторно-інструментальних
досліджень,
виписці
рецептурних
форм
та
надання
невідкладної допомоги;
- при виконанні тестових завдань;
- при контролі практичних навичок, обстежуючи
пацієнта з інфекційною патологією.
Підсумковий контроль
Згідно положення про організацію освітнього процесу у
дисципліни –диференційований ВНМУ ім.М.І.Пирогова (посилання
залік - після 9 або 10 семестру
https://www.vnmu.edu.ua/Загальна інформація/Основні
документи)
Методи: при усній/письмовій відповіді на питання,
розв’язання ситуаційних і лабораторних задач з
інтерпретацією
лабораторних
показників
та
інструментальних
методів
обстеження
(в
екзаменаційному білеті), захисту історії хвороби та
контролю практичних навичок.
Засоби діагностики успішності Теоретичні
питання,
тести,
клінічно-орієнтовані
навчання
ситуаційні завдання, практичні завдання, демонстрація
практичних навичок
6.

Критерії оцінювання

Оцінювання знань здійснюється згідно Положення про організацію освітнього процесу у
ВНМУ ім.М.І.Пирогова (посилання https://www.vnmu.edu.ua/Загальна інформація/Основні
документи)
Поточний контроль

За чотирьох бальною системою традиційних оцінок:
5 «відмінно», 4 «добре», 3 «задовільно», 2 «незадовільно»
практичних За чотирьох бальною системою традиційних оцінок

Контроль
навичок
Підсумковий контроль з Сума балів, отриманих за усну/письмову відповідь,
дисципліни (диференційний практичну підготовку і відповідає шкалі оцінок:
залік)
Оцінка «5» - 80-71 балів
Оцінка «4» - 70-61 балів
Оцінка «3» - 60-50 балів
Оцінювання дисциліни:
Поточна успішність – від 72 до 120 балів (конвертація
середньої традиційної оцінки за практичні заняття за 120бальною шкалою): 60% оцінки за дисципліну

Підсумковий контроль – від 50 до 80 балів: 40% оцінки за
дисципліну
Індивідуальна робота – від 6 до 12 балів
Сумарно від 122 до 200 балів.
Шкала оцінювання дисципліни: національна та ECTS
Сума балів за всі
Оцінка
види
навчальної
ECTS
діяльності
180-200
170-179,9
160-169,9
141-159,9
122-140,99
120-140,99

А
В
С
D
Е
Е

119-61

FX

1-60

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового для заліку
проекту (роботи), практики
відмінно
зараховано
добре
задовільно
задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно
з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

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

Критерії оцінювання знань студента
Оцінювання усної/письмової відповіді під час поточного контролю
Оцінка “Відмінно” виставляється за роботу, в якій студент вірно відповів на всі
запитання згідно до теми та розв’язав ситуаційну задачу. Відповіді мають глибокий,
змістовний та конкретний характер. Студент повинен знати особливості клінічних проявів
патології дитячого віку, загальні принципи діагностики та лікування інфекційних захворювань
у дітей.
Оцінка “Добре” виставляється за роботу (усна відповідь, ситуаційна задача), в якій
студент вірно відповів на 75% запитань і показав достатньо змістовні знання з тих питань, що
відображають основні розділи навчальної програми. Студент повинен знати особливості
клінічних проявів патології дитячого віку, загальні принципи діагностики захворювань у
дітей, лікування та профілактику.
Оцінка “Задовільно” виставляється за роботу, в якій студент вірно відповів на 50%
запитань. Відповіді неповні, здебільшого обмежуються простим переліком складників, ознак,
рис, без найменших подробиць. Студент повинен володіти обов’язковим мінімумом знань
щодо теоретичних та практичних знань з педіатрії.
Оцінка “Незадовільно” виставляється за роботу, в якій студент не дав жодної
правильної відповіді або дав лише приблизну відповідь на два запитання. Студент не володіє
обов’язковим мінімумом знань з педіатрії.
Оцінювання виконання практичних навичок під час поточного контролю
Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який, знає хід та послідовність
фізикального обстеження пацієнта, демонструє правильне виконання необхідних практичних
навичок та вірно з чіткими формулюваннями узагальнень та висновків оформляє протокол
обстеження пацієнта.
Оцінка «добре» виставляється студенту, який допускає неточності при проведенні
фізикального обстеження пацієнта, але здатний самостійно виявити допущені помилки та
може продемонструвати виконання практичної навички в цілому, оформляє протокол
обстеження пацієнта.

Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який знає основи практичного завдання,
але зазнає труднощів при проведенні фізикального обстеження пацієнта, не може
продемонструвати повну правильну послідовність практичних навичок, не може трактувати в
повному обсязі результати проведених досліджень, неохайно оформляє протокол обстеження
пацієнта.
Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який не може продемонструвати
виконання практичної навички, зазнає значних труднощів при проведенні фізикального
обстеження пацієнта, порушує порядок виконання практичної роботи, не реєструє хід роботи
в протоколі обстеження пацієнта.
Оцінювання виконання тестових завдань під час поточного контролю
Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який при проведенні тестового контролю
допускається не більше 10% неправильних відповідей (обсяг правильних відповідей 90-100%).
Під час розв’язання клінічно-орієнтованих тестових завдань надає правильні відповіді на всі
питання до тесту.
Оцінка «добре» виставляється студенту, який під час тестового контролю допускає не
більше 20% помилок. (обсяг правильних відповідей 80-89%). Під час розв’язання клінічноорієнтованих тестових завдань надає правильні відповіді на більшість питань до тесту.
Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який робить помилки не більш, ніж в
40% тестових завдань (обсяг правильних відповідей 60,5-79%). Під час розв’язання клінічноорієнтованих тестових завдань надає правильні відповіді тільки на деякі питання до тесту.
Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який при тестовому опитуванні
правильно розв’язує менше 60% тестових завдань. Під час розв’язання клінічно-орієнтованих
тестових завдань не може надати правильні відповіді на питання до тесту.
Оцінювання самостійної роботи студента
Самостійна робота студента оцінюється під час поточного контролю дисципліни та
диференційного заліку з Модуля 4. Оцінювання історії хвороби або ж презентаційної роботи,
як обов’язкової самостійної роботи студента, відбувається під час її захисту в процесі роботи
викладача зі студентом.
Оцінювання підготовлених повідомлень здійснюється за традиційною оцінкою.
Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який володіє клінічним мисленням та
глибоко і всебічно розкриває проблему, логічно викладає основні питання, наводить приклади
із сучасних медичних інформаційних джерел. Він уміє пов’язати матеріал даної теми з
вивченими раніше розділами, що свідчить здатність аналізувати вивчений матеріал.
Оцінка «добре» виставляється студенту, який знає і добре володіє теоретичним
матеріалом, грамотно розкриває основні питання теми та її медичне значення, але при цьому
не виходить за межі підручника, методичних рекомендацій.
Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який розкриває базові поняття та
визначення з рекомендованої теми, але не розкриває її повністю, не розуміє медичних аспектів
теми, не може пов’язати теоретичний матеріал із практикою.
Оцінювання індивідуальної роботи студента
Здійснюється на підставі виконання індивідуальних завдань, науково-практичної
роботи, доповіді про результати дослідження на засіданні студентського наукового гуртка та
студентських наукових конференціях, написанні наукових статей та тез за результатами
наукового практичного дослідження або огляду наукових джерел з певної наукової або
практичної проблеми, участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, участі
у вузівському та Всеукраїнському етапах олімпіади з дитячих інфекційних хвороб.
Нарахування індивідуальних балів здійснюють на підставі Положення про організацію
навчального процесу у Вінницькому національному медичному університеті імені
М.І.Пирогова (Вінниця, 2017).
12 балів – додаються до оцінки з дисципліни студенту, який отримав призове місце на
міжвузівських олімпіадах з дисципліни або призове місце на Всеукраїнському конкурсі

студентських наукових робіт або призове місце на міжвузівській/міжнародній науковій
конференції з наявністю друкованої роботи
11 балів – додаються до оцінки з дисципліни студенту, який отримав І місце на
внутрішньовузівській олімпіаді з дисципліни або І місце на студентській науковій конференції
з наявністю друкованої роботи, або приймав участь у Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт
10 балів – додаються до оцінки з дисципліни студенту, який отримав призове місце (ІІІІІ) на внутрішньовузівській олімпіаді з дисципліни або на студентській науковій конференції
з наявністю друкованої роботи; або за участь (без призового місця) міжвузівських олімпіадах
з дисципліни або призове місце на міжвузівській/міжнародній науковій конференції з
наявністю друкованої роботи.
9 балів – додаються до оцінки з дисципліни студенту, який приймав участь (без
призового місця) у внутрішньовузівській олімпіаді з дисципліни або студентській науковій
конференції з наявністю друкованої роботи
8 балів – додаються до оцінки з дисципліни студенту, який активно приймав участь у
роботі студентського наукового гуртка, опублікував друковану роботу за результатами
науково-практичного дослідження, але не приймав особисто участь у студентській науковій
конференції, підготував стендову доповідь.
6 балів - додаються до оцінки з дисципліни за виготовлення на таблиць
мультимедійного забезпечення кафедрах препаратів, схем, відеофільмів — з урахуванням
важливості виконаної роботи.
Оцінювання захисту історії хвороби під час підсумкового контролю
Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який чітко обгрунтовує діагноз пацієнта з
урахуванням скарг, даних анамнезу, результатів обʼєктивного обстеження, проводить
диференційний діагноз із різними нозологіями, демонструє знання щодо обстеження та
лікування пацієнта, вказує групи препаратів, дози, шлях та кратність введення, надає чіткі
рекомендації після виписки пацієнта щодо подальшого спостереження.
Оцінка «добре» виставляється студенту, який допускає неточності при обгрунтованні
діагнозу пацієнта, але швидко виправляється за допомогою уточнюючих запитань, проводить
диференційний діагноз із різними нозологіями, але допускає мінімальні помилки, демонструє
знання щодо обстеження та лікування пацієнта, вказує групи препаратів, дози, шлях та
кратність введення, надає рекомендації після виписки пацієнта щодо подальшого
спостереження.
Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який проводить обгрунтування діагнозу
не в повному обсязі, без урахування всіх критеріїв, допускає значні помилки при проведенні
диференційного діагнозу, не володіє принципами обстеження та лікування пацієнта, допускає
помилки при розрахунку доз препаратів, шляху, кратності введення, не може надати
рекомендації після виписки пацієнта.
Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який не надає відповіді на жодне
питання, що стосується історії хвороби пацієнта (діагноз, обгрунтування, диференційний
діагноз, обстеження, лікування, рекомендації після виписки).
Оцінювання практичних навиків під час підсумкового контролю
Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який володіє методикою послідовного
фізикального обстеження пацієнта, робить чітке заключення по результатам додаткових
обстежень, демонструє знанням щодо референтних значень лабораторних показників,
інтерпретує результати інструментальних обстежень.
Оцінка «добре» виставляється студенту, який допускає неточності при зборі скарг,
анамнезу захворювання, життя, методології виконання фізикального обстеження,
встановленні попереднього діагнозу, складанні плану обстеження та лікування, інтерпретації
результатів лабораторних та інструментальних обстежень, але здатний самостійно виявити
допущені помилки.
Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який знає основи практичного завдання,
але зазнає труднощів при виконанні практичних навиків щодо збору скарг, анамнезу,

фізикального обстеження, не володіє знаннями щодо послідовності практичних навичок, не
може трактувати в повному обсязі результати проведених досліджень, допускає помилки при
складання плану обстеження та лікування.
Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який не може продемонструвати
виконання практичної навички, зазнає значних труднощів при виконанні практичних навиків,
порушує порядок виконання, не знає референтні значення показників, не вміє трактувати
результати інструментальних обстежень, не володіє принципами обстеження та лікування.
Оцінювання усної / письмової відповіді під час підсумкового контролю
Оцінка «Відмінно» виставляється за роботу, в якій студент вірно відповів на всі
запитання. Відповіді мають глибокий, змістовний та конкретний характер. Студент повинен
знати особливості клінічних проявів захворювань дитячого віку, загальні принципи
діагностики та лікування.
Оцінка «Добре» виставляється за роботу, в якій студент вірно відповів на 75% запитань
і показав достатньо змістовні знання з тих питань, що відбивають основні розділи навчальної
програми. Студент повинен знати особливості клінічних проявів захворювань дитячого віку,
загальні принципи діагностики, лікування та профілактику.
Оцінка «Задовільно» виставляється за роботу, в якій студент вірно відповів на 50%
запитань. Відповіді неповні, здебільшого обмежуються простим переліком складників, ознак,
рис, без найменших подробиць. Студент повинен володіти обов’язковим мінімумом знань
щодо теоретичних та практичних знань з патології дитячого віку.
Оцінка «Незадовільно» виставляється за роботу, в якій студент не дав жодної
правильної відповіді або дав лише приблизну відповідь на два запитання. Студент не володіє
обов’язковим мінімумом знань з питань патології дитячого віку.
7. Політика навчальної дисципліни/курсу
Студент має право на отримання якісних освітніх послуг, доступ до сучасної наукової та
навчальної інформації, кваліфіковану консультативну допомогу під час вивчення дисципліни
та опанування практичними навичками. Політика кафедри під час надання освітніх послуг є
студентоцентрованою, базується на нормативних документах Міністерства освіти та
Міністерства охорони здоров’я України, статуті університету та порядку надання освітніх
послуг, регламентованого основними положеннями організації навчального процесу в ВНМУ
ім. М.І. Пирогова та засадах академічної доброчесності.
Дотримання правил розпорядку ВНМУ, техніки безпеки на практичних заняттях.
Інструктаж з техніки безпеки, безпеки поводження з хворими на інфекційне захворювання
проводиться на першому практичному занятті викладачем. Проведення інструктажу
реєструється в Журналі інструктажу з техніки безпеки. Студент, який не пройшов інструктаж,
не допускається до виконання практичних робіт.
Вимоги щодо підготовки до практичних занять. Студент повинен бути підготовленим
до практичного заняття, тестові завдання до поточної теми мають бути розв’язані у робочому
зошиті, схеми та таблиці заповнені.
На заняття слід приходити вчасно, без запізнення. Студент, який запізнився більше, ніж на
10 хвилин на заняття, не допускається до останнього і повинен його відпрацювати в
установленому порядку.
На практичних заняттях студент має бути одягнений в робочу форму (медичний халат,
маска, шапочка, змінне взуття) і мати фонендоскоп. Студенти, які не мають робочої форми, не
допускаються до заняття.
Студент повинен дотримуватись правил безпеки та санітарно-епідемічного режиму на
практичних заняттях під час перебування як у приміщеннях кафедри так і у інфекційнобоксовому відділенні клінічної бази.
Під час обговорення теоретичних питань студенти мають демонструвати толерантність,
ввічливість та повагу до своїх колег та викладача; при виконанні практичних завдань робоче
місце має зберігатись у порядку та бути прибраним після виконання практичної роботи.

Використання мобільних телефонів та інших електронних девайсів. Використання
мобільних телефонів та інших електронних пристроїв на занятті допускається тільки під час
електронного тестування або опитування.
Академічна доброчесність. Під час вивчення дисципліни студент має керуватись
Кодексом академічної доброчесності ВНМУ ім. М.І. Пирогова (https://www.vnmu.edu.ua/
загальна інформація/ Основні документи/ Кодекс академічної доброчесності). При порушенні
норм академічної доброчесності під час поточного та підсумкових контролів студент отримує
оцінку «2» та повинен її відпрацювати своєму викладачу в установленому порядку протягом
двох тижнів після отриманої незадовільної оцінки.
Пропуски занять. Пропущені заняття відпрацьовуються в порядку, установленому в
Положенні про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І. Пирогова (посилання
https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи) у час, визначений графіком
відпрацювання (опублікований на сайті кафедри https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра дитячих
інфекційних хвороб) своєму викладачу. Для відпрацювання пропущеного заняття студент
повинен з відповідної теми, пройти письмове вирішення ситуаційних задач та завдань, описати
зображення на фото, усно відповісти на питання до теми заняття.
Відпрацювання пропущених лекцій здійснюється після надання конспекту лекційного
матеріалу, або написання реферату, чи підготовки власної презентації з теми пропущеної
лекції.
Порядок допуску до підсумкового контролю з дисципліни наведений в Положенні про
організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І. Пирогова (посилання
https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи). До підсумкового
контролю допускаються студенти, які не мають пропущених невідпрацьованих практичних
занять та лекцій та отримали середню традиційну оцінку не менше «3».
Додаткові індивідуальні бали. Індивідуальні бали з дисципліни студент може отримати
за індивідуальну роботу, обсяг якої оприлюднений на сайті кафедри в навчально-методичних
матеріалах дисципліни, кількість балів визначається за результатами ІРС згідно Положенню
про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І. Пирогова (посилання
https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи).
Вирішення конфліктних питань. При виникненні непорозумінь та претензій до
викладача через якість надання освітніх послуг, оцінювання знань та інших конфліктних
ситуацій, студент повинен подати спершу повідомити про свої претензії викладачу. Якщо
конфліктне питання не вирішено, то студент має право подати звернення до завідувача
кафедри згідно Положення про розгляд звернень здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім. М.І.
Пирогова (https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи).
Політика в умовах дистанційного навчання. Порядок дистанційного навчання
регулюється Положенням про запровадження елементів дистанційного навчання у ВНМУ ім.
М.І. Пирогова (https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи).
Основними навчальними платформами для проведення навчальних занять є Microsoft Team,
Google Meets. Порядок проведення практичних занять та лекцій, відпрацювання та
консультацій під час дистанційного навчання оприлюднюється на веб-сторінці кафедри
(https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра дитячих інфекційних хвороб/ Студенту або
https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра дитячих інфекційних хвороб / Новини).
Зворотній зв’язок з викладачем здійснюється як в телефоному режимі так і через
месенджери (Teams, Viber, Telegram, WhatsApp) або електронну пошту (на вибір викладача) в
межах робочого часу.
8. Навчальні ресурси Навчально-методичне забезпечення дисципліни оприлюднено на
сайті кафедри. Маршрут отримання матеріалів https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра
дитячих інфекційних хвороб / Студенту.
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Електронні ресурси:
1. Електронна адреса сайту університету: http://vnmu.edu.ua
2. Електронна адреса сайту бібліотеки університету: http://library.vnmu.edu.ua
3. Всесвітня організація охорони здоровя https://www.who.int/ru/home#
4. Центр тестування https://www.testcentr.org.ua/uk/
5. МОЗ України https://moz.gov.ua/
6. Центр громадського здоров’я МОЗ України https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan
7. Українська академія педіатричних спеціальностей: https://www.uaps.org.ua/

8. Науково-практичний журнал «Лабораторна діагностика»
http://acclmu.org.ua/ru/journals/
Англійською мовою:
a) Medscape Pediatrics: https://www.medscape.com/pediatrics
b) Pubmed portal: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
c) UpToDate: https://www.uptodate.com/home
d) British Medical Journal Learning: https://new-learning.bmj.com/
e) Центр контролю захворювань: https://www.cdc.gov/
f) The European Academy of Paediatrics: https://www.eapaediatrics.eu/
g) The American Academy of Pediatrics: https://www.aappublications.org/
h) European Paediatric Association/Union of National European Paediatric Societies and
a. \Associations: http://www.epa-unepsa.org/
i) Презентації лекцій, методичні рекомендації до практичних занять та СРС.
9.Розклад та розподіл груп по викладачам і консультації (два рази на тиждень згідно
графіку консультацій) опублікований на веб-сторінці кафедри ((https://www.vnmu.edu.ua/
кафедра дитячих інфекційних хвороб / Студенту).
10.Питання до підсумкового контролю дисципліни опубліковані на веб-сторінці кафедри
((https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра дитячих інфекційних хвороб / Студенту).
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