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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. 

Згідно з навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Магістр» кваліфікації «Лікар» у вищих навчальних закладах МОЗ 
України акредитації за спеціальністю 222 «Медицина» вивчення дисципліни 
"Інфекційні хвороби" здійснюється на 6 курсі. 

На 6 курсі для вивчення дисципліни «Інфекційні хвороби» виділено 90 
годин (3,0 кредити): аудиторних – 50 годин та внеаудиторних 40 годин 
(самостійна робота студента). 

Інфекційні хвороби 
Всього годин: 90/3,0 кредитів (аудиторна (практичні заняття) – 50,  

позааудиторна робота студентів (СРС) – 40) 
 

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є:  
а) аудиторна (практичні заняття), б) позааудиторна робота студентів (СРС). 
Практичні заняття (орієнтовна тривалість 6 або 8 години) проводять на 

клінічних базах кафедри. Теми розкривають проблемні питання відповідних 
розділів з інфекційних хвороб. На практичних заняттях максимально 
використовують дидактичні засоби (мультимедійні презентації, слайди, 
демонстрацію тематичних хворих). Методика організації клінічних практичних 
занять з інфекційних хвороб передбачає необхідність: 

- зробити студента учасником процесу надання медичної допомоги 
пацієнтам від моменту їх госпіталізації, обстеження, постановки діагнозу, 
лікування до виписки зі стаціонару; 

- оволодіти професійними практичними навичками: навичками роботи в 
команді студентів, лікарів, інших учасників надання медичної допомоги; 

- сформувати відповідальність студента, як майбутнього фахівця за рівнем 
своєї підготовки, її удосконалення протягом навчання і професійної діяльності.  
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Для реалізації зазначеного необхідно на першому занятті з відповідного 
розділу надати студенту докладний план його роботи в клініці та забезпечити 
організацію його реалізації. Цей план повинен включати: 

● методи дослідження, які має засвоїти студент (або ознайомитись); 
● алгоритми (протоколи) обстежень, постановки діагнозу, лікування, 

профілактики відповідно до стандартів доказової медицини. 

Практичні заняття проводяться з включенням:   
1) контролю рівня знань за допомогою тестів, складених у форматі 

запитання з 5 варіантами відповіді, з яких 1 – правильна; 
2) розгляду результатів додаткових методів дослідження (лабораторних та 

інструментальних), які застосовуються при діагностиці і проведенні 
диференційного діагнозу, розгляд яких передбачений темою практичного 
заняття; 
3) контролю кінцевого рівня знань за тестовими завданнями, складеними  у 
форматі Крок-2. 

СРС та індивідуальна робота студентів складає 36% у навчальному плані.  
Вона включає: 
● доаудиторну та позааудиторну підготовку студентів з питань курсу 

дисципліни з використанням робочих зошитів; 
● роботу студентів у відділеннях клінічних баз кафедр, у тому числі у 

лабораторіях та відділеннях (кабінетах) функціональної діагностики, 
інтерпретацію даних лабораторних та інструментальних методів дослідження 
при внутрішній патології у позааудиторний час; 

● засвоєння практичних навичок за допомогою роботи з хворими; 
● індивідуальну СРС (виступ на науково-практичній конференції клініки, 

написання статей, доповідь реферату на практичному занятті, участь у роботі 
студентського гуртка, олімпіадах з дисципліни тощо); 

● роботу в комп’ютерному класі по підготовці до іспиту Крок-2; 
● опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять.  

Викладачі кафедри забезпечують можливість здійснювати СРС. Під час 
практичних занять та підсумкового контролю проводять контроль та оцінку її 
виконання. Теми, що винесені на самостійне опрацювання, оцінюються під час 
підсумкового контролю. 

Кафедра інфекційних хвороб має право здійснювати перерозподіл 
навчальних годин усередині змістових розділів в межах програми залежно від 
організаційних і технічних можливостей, напрямків наукових досліджень, 
екологічних особливостей регіону, але повинна виконати у цілому обсяг вимог 
дисципліни за напрямом підготовки та навчальним планом. 
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МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ» 

Спеціальність «Медицина» (222) 
1. Мета (кінцеві цілі) вивчення навчальної дисципліни «Інфекційні 

хвороби» встановлена на основі освітньо-професійної програми (ОПП) 
підготовки магістра. Кінцеві цілі вивчення дисципліни сформульовані з точки 
зору логіки підготовки магістра як загальні по відношенню до конкретних 
цілей. Кінцеві цілі навчальної дисципліни визначені у блокці змістових розділів 
ОПП.  

2. Програмні компетентності, формуванню яких забезпечує дисципліна: 
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми у галузі охорони здоров'я за спеціальністю «Медицина» у 
професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень і/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 
умов і вимог.  

2.1. Загальні компетентності 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професії 

ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою 

ЗК5 Здатність до адаптації та прийняття обґрунтованого рішення в новій 
ситуації 

ЗК6 Здатність працювати в команді 

ЗК8 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 

ЗК9 Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально та 
свідомо. 

 
2.2. Фахові компетентності спеціальності: 

СК1 Навички комунікації та клінічного обстеження пацієнта 

СК2 Здатність визначати перелік необхідних клініколабораторних та 
інструментальних досліджень та оцінювати їх результати 

СК3 Здатність встановлювати попередній та клінічний діагноз захворювання  
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СК4 Здатність визначати принципи лікування захворювань, необхідний 
режим праці та відпочинку і характер харчування 

СК5 Здатність діагностувати невідкладні стани 

СК6 Здатність визначати тактику та надавати екстрену медичну допомогу 

СК8 Здатність виконувати медичні маніпуляції 

СК10 Здатність планувати та проводити санітарно-гігієнічні та профілактичні 
заходи 

СК11 Здатність планувати та проводити профілактичні та протиепідемічні 
заходи щодо інфекційних хвороб. 

СК12 Здатність визначати тактику ведення осіб, що підлягають диспансерному 
нагляду 

СК13 Здатність проводити експертизу працездатності. 

СК14 Здатність вести медичну документацію. 

 

2.3 Програмні результати навчання для дисципліни: 

ПРН 1 
Володіти навичками комунікації та клінічного обстеження пацієнта. 
Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя 

ПРН 2 
Оцінювати інформацію щодо діагнозу застосовуючи стандартну 
процедуру, на підставі результатів лабораторних та інструментальних 
досліджень. Визначати перелік необхідних клініко-лабораторних та 
інструментальних досліджень та оцінювати їх результати (за переліком 4) 

ПРН 3 
Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за переліком 1). 
Встановлювати попередній діагноз, здійснювати диференціальну 
діагностику та визначати клінічний діагноз захворювання (за переліком 2) 

ПРН 4 Визначати принципи лікування захворювань, необхідний режим праці та 
відпочинку, характеру харчування (за переліком 2) 

ПРН 5 Діагностувати невідкладні стани (за переліком 3) 

ПРН 6 Визначати тактику та надавати екстрену медичну допомогу (за переліком 
3) 
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ПРН 8 Виконувати медичні маніпуляції (за переліком 5) 

ПРН 10 Планувати та проводити санітарно-гігієнічні та профілактичні заходи 

ПРН 11 Планувати та проводити профілактичні та протиепідемічні заходи щодо 
інфекційних хвороб (за переліком 2) 

ПРН 12 Визначати тактику ведення осіб, що підлягають диспансерному нагляду 
(діти, вагітні, працівники, професії яких передбачають обов’язковий 
диспансерний огляд) 

ПРН 13 Проводити експертизу працездатності 

ПРН 14 Вести медичну документацію 

ПРН 17 Планувати, проводити та аналізувати заходи щодо організації та інтеграції 
надання медичної допомоги населенню 

ПРН 18 Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій 
діяльності 

 
Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК 

у формі «Матриці компетентності» 
«Матриця компетентностей» 

№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 
відповідальність 

1 
Здатність 
застосовувати 
знання в 
практичних 
ситуаціях 

Мати 
спеціалізовані 
концептуальні 
знання, набуті у 
процесі навчання 

Вміти 
розв’язувати 
складні задачі і 
проблеми, які 
виникають у 
професійній 
діяльності 

Зрозуміле і чітке 
донесення 
власних 
висновків, знань 
та пояснень, що їх 
обґрунтовують, до 
фахівців та 
нефахівців 

Відповідати за 
прийняття рішень 
у складних 
умовах 
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2 
Здатність до 
оцінювання 
результатів 
лабораторних та 
інструментальни
х досліджень 

Мати 
спеціалізовані 
знання про 
людину, її органи 
та системи, знати 
стандартної 
методики 
проведення 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 

Вміти 
аналізувати 
результати 
лабораторних та 
інструменталь 
них досліджень 
та на їх підставі 
оцінити 
інформацію щодо 
діагнозу хворого 
(за списком 4) 

Обґрунтовано 
призначати та 
оцінювати 
результати 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень (за 
списком 4) 

Нести 
відповідальність 
за прийняття 
рішення щодо 
оцінювання 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 

3 Здатність до 
вибору 
стратегії 
спілкування; 
здатність 
працювати в 
команді; 
навички 
міжособистісно
ї взаємодії 

Знати тактики та 
стратегії  
спілкування, 
закони та 
способи 
комунікативної 
поведінки 

Вміти обирати 
способи 
та стратегії 
спілкування для 
забезпечення 
ефективної 
командної роботи 

Використовувати 
стратегії 
спілкування та 
навички 
міжособистісної 
взаємодії 

Нести 
відповідальність 
за вибір та 
тактику способу 
комунікації 

4 
Здатність 
застосовувати 
знання у 
практичних 
ситуаціях 

Знати методи 
застосування 
знань при 
вирішенні 
практичних 
питань 

Вміти 
використовувати 
знання при 
різноманітних 
практичних 
ситуаціях 

Встановлювати 
зв’язки по 
вертикалі та 
горизонталі в 
залежності від 
практичної 
ситуації 

Нести 
відповідальність 
за своєчасність 
прийнятих рішень 
у 
даних ситуаціях 
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5 
Здатність до 
встановлення 
попереднього 
клінічного 
діагнозу 
захворювання 

Мати 
спеціалізовані 
знання про людину, 
її органи та 
системи; знання 
стандартних 
методик 
обстеження; 
алгоритмів 
діагностики 
захворювань; 
алгоритмів 
виділення 
провідних 
симптомів або 
синдромів (за 
списком 1); 
попередніх та 
клінічних діагнозів 
(за списком 2); 
знання методів 
лабораторного та 
інструментального 
обстеження (за 
списком 3);знання 
щодо оцінки стану 
людини 

Вміти проводити 
фізикальне 
обстеження 
хворого; вміти 
приймати 
обґрунтоване 
рішення щодо 
виділення 
провідного 
клінічного 
симптому і 
синдрому; вміти 
поставити 
попередній 
діагноз 
захворювання (за 
списком 2); 
призначити 
лабораторне та 
інструментальне 
обстеження 
хворого (за 
списком 3) 
шляхом 
застосування 
стандартних 
методик 

На підставі 
нормативних 
документів вести 
медичну 
документацію 
щодо пацієнта 
(карту 
амбулаторного/ 
стаціонарного 
хворого тощо) 

Дотримуючись 
етичних та 
юридичних норм, 
нести 
відповідальність 
за прийняття 
обґрунтованих 
рішень і дій щодо 
правильності 
встановленого 
попереднього 
клінічного 
діагнозу 
захворювання 

6 
Навички збирання 
інформації про 
пацієнта 

Мати 
спеціалізовані 
знання про людину, 
її органи та 
системи, знати 
методики та 
стандартні схеми 
опитування та 
фізикального 
обстеження 
пацієнта 

Вміти провести 
бесіду з 
пацієнтом на 
підставі 
алгоритмів та 
стандартів, 
використовуючи 
стандартні 
методики 
провести 
фізикальне 
обстеження 
пацієнта. Вміти 
оцінити стан 
здоров’я людини 

Вносити 
інформацію про 
стан здоров’я 
людини, до 
відповідної 
медичної 
документації 

Нести 
відповідальність 
за якісний збір 
отриманої 
інформації, на 
підставі 
співбесіди, 
опитування, 
огляду, пальпації, 
перкусії органів 
та систем та 
своєчасне 
цінювання стану: 
здоров’я людини, 
та прийняття 
відповідних 
заходів  
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7 
Здатність до 
визначення 
принципів та 
характеру 
лікування 
захворювань      
  

Мати  
спеціалізовані 
знання щодо 
алгоритмів та 
стандартних схеми 
лікування 
захворювань (за 
списком 2) 

Вміти визначати 
принципи та 
характер 
лікування 
захворювання (за 
списком 2) 

Формувати та 
донести до 
пацієнта та 
фахівців власні 
висновки щодо 
принципів та 
характеру 
лікування (за 
списком 2) 

Нести 
відповідальність 
за прийняття 
рішення щодо 
принципів та 
характеру 
лікування 
захворювання (за 
списком 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ 

Спеціальність «Медицина» (222) 

Всього годин: 90/3,0 кредитів (аудиторна (практичні заняття) – 50, 

позааудиторна робота студентів (СРС) – 40) 

 
Кінцеві цілі розділу 

Студенти повинні вміти: 

● виявляти основні клінічні симптоми, що формують характерний синдром 
щодо найбільш поширених інфекційних хвороб; 
● встановити попередній діагноз найбільш поширених інфекційних хвороб 
(синдромальний та етіологічний); 
● встановити попередній клінічний діагноз, планувати профілактичні та 
карантинні заходи щодо найбільш поширених та особливо небезпечних хвороб; 
● інтерпретувати закономірності та особливості перебігу патологічного та 
епідеміологічного процесу при різних інфекційних хворобах; 
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● здійснювати клінічну і лабораторну диференціальну діагностику різних 
інфекційних хвороб та інфекційних хвороб з неінфекційними; 
● інтерпретувати результати специфічних методів обстеження за наявності 
поєднаної патології – інфекційної та неінфекційної; 
● визначити тактику ведення хворих на найбільш поширені інфекційні 
хвороби; 
● визначити тактику госпіталізації та ізоляції інфекційних хворих; 
● діагностувати невідкладні стани та надавати допомогу на 
догоспітальному етапі; 
● демонструвати обізнаність щодо інфекційних хвороб, як зброї масового 
ураження; 
● прогнозувати наслідки інфекційних захворювань для здоров'я людини; 
● демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці 
інфекційних хвороб. 

Структура залікового кредиту 

№ 
 

Теми Практ. 
заняття 

СРС 

1 Принципи діагностики, лікування та 
профілактики інфекційних хвороб 

2 4 

2 Диференційна діагностика захворювань з 
діарейним синдромом 

4 2 

3 Диференційна діагностика захворювань з 
синдромом жовтяниці 

4 2 

4 Диференційна діагностика інфекційних 
хвороб з респіраторним синдромом 

4 2 

5 Коронавірусна інфекція (SARS, MERS, 
COVID-19) 

2 2 

6 Диференційна діагностика ангін 2 4 
7 Диференційна діагностика інфекційних 

хвороб з менінгеальним синдромом 
4 2 

8 Диференційна діагностика екзантем 4 2 
9 Хвороба Лайма 2 2 

10 Диференційна діагностика лімфаденопатій. 
ВІЛ-інфекція/СНІД 

6 4 

11 Диференційна діагностика захворювань з 
синдромом тривалої гарячки 

4 4 

12 Малярія 4 2 
13 Особливо небезпечні хвороби (холера, чума, 

жовта гарячка, натуральна віспа) 
4 4 

14 Диференційна діагностика шоків. Принципи 4 4 
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надання невідкладної допомоги. Залік 
Всього годин 50 40 

Кредитів ECTS 1,67 1,33 
Всього годин 90 

Кредитів ECTS 3 
 

Тематичний план практичних занять 
№ Тема Зміст заняття Обсяг 

у год. 
1 Принципи 

діагностики, 
лікування та 
профілактики 
інфекційних хвороб 

Принципи комплексної етіотропної і 
патогенетичної терапії хворих. 
Антибіотикотерапія. Хіміотерапія. 
Лікарська хвороба. Серотерапія. 
Використання імуноглобулінів. 
Ускладнення серотерапії. Принципи 
імунокорегуючої терапії. Патогенетична 
терапія: дезінтоксикаційна, 
регідратаційна, дегідратаційна 
Загальні принципи профілактики 
інфекційних хвороб. Заходи у відношенні 
до джерела інфекції, шляхів передачі, 
сприйнятливості організму. Вакцино- і 
серопрофілактика. Щеплення 

2 
 

2 Диференційна 
діагностика 
захворювань з 
діарейним синдромом 

Гострі інфекційні захворювання, з 
синдромом діареї: сальмонельози, 
шигельози, харчові токсикоінфекції, 
ботулізм, ешерихіози, кампілобактеріоз, 
холера, ієрсиніози, вірусні діареї, 
паразитарні ураження кишок. 
Обстеження хворого на дошпитальному 
етапі. Показання до направлення хворого 
до шпиталю. Первинні протиепідемічні 
заходи в осередку інфекції 

4 
 

3 Диференційна 
діагностика 
захворювань з 
синдромом жовтяниці 

Клініко-патофізіологічна характеристика 
жовтяниць: надпечінкової, печінкової, 
підпечінкової. Клініко-лабораторні 
синдроми: цитоліза, холестаза, 
мезенхімально-запальний. Інфекційні 
захворювання, перебіг яких 
супроводжується синдромом жовтяниці: 
вірусні гепатити А, В, С, Д, Е, 
лептоспіроз, інфекційний мононуклеоз, 
ієрсиніоз, паразитарні захворювання 
печінки, малярія. 

4 
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Лабораторна діагностика жовтяниць. 
Методи експрес-діагностики. Біохімічне 
дослідження. Маркери вірусних 
гепатитів. Показання до направлення 
хворого до шпиталю. Первинні 
протиепідемічні заходи 
Гостра печінкова енцефалопатія. 
Причини виникнення, клініка, 
діагностика, невідкладна допомога 

4 Диференційна 
діагностика 
інфекційних хвороб з 
респіраторним 
синдромом 

Епідеміологічні і клінічні особливості 
грипу і ГРВІ. Методи експрес-
діагностики, лікування і профілактики 
Гостра дихальна недостатність. 
Причини виникнення, клінічні ознаки, 
невідкладна допомога 

4 
 

5 Коронавірусна 
інфекція (SARS, 
MERS, COVID-19) 
 

Коронавірусні інфекції: етіологія, 
епідеміологія, патогенез, клінічні прояви, 
лабораторна діагностика, 
диференціальний діагноз, підозрілий, 
ймовірний і підтверджений випадок,  
ускладнення, прогноз. Показання до 
госпіталізації, правила виписки хворих із 
інфекційного стаціонару. Сучасні методи 
лікування хворих. Профілактика 

2 

6 Диференційна 
діагностика ангін 

Інфекційні хвороби з ураженням 
ротоглотки (дифтерія, ангіни, 
інфекційний мононуклеоз, скарлатина, 
герметична ангіна, туляремія). Семіотика 
уражень ротоглотки (гіперемія, ціаноз, 
набряк, нальоти і їх локалізація, біль при 
ковтанні, регіональні лімфатичні вузли). 
Виразність синдрому інтоксикації і 
дихальної недостатності 
 

2 

7 Диференційна 
діагностика 
інфекційних хвороб з 
менінгеальним 
синдромом 

Менінгеальний синдром при інфекційних 
(менінгококовий менінгіт, вірусні серозні 
менінгіти, лептоспірози, ієрсиніози та ін.) 
та неінфекційних захворюваннях 
(субарахноїдальний крововилив, 
травматичне ураження мозку). Лікарська 
допомога. Невідкладна допомога. 
Первинні і вторинні менінгіти. Серозні і 
гнійні менінгіти. Особливості клінічних 

4 
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проявів. Методи лабораторної 
діагностики. Ускладнення. Лікування  і 
профілактика. 
Синдром набряку-набухання головного 
мозку. Причини виникнення, клінічні 
ознаки, невідкладна допомога 

8 Диференційна 
діагностика екзантем 

Характеристика екзантем (пляма, 
розеола, еритема, геморагії, папула, 
бугорок, вузол, пухир, бульбашка, пузир, 
пустула) морфологія, термін прояви і 
динаміка. Гострі інфекційні 
захворювання з проявами екзантеми: 
висипний і черевний тифи, паратифи, 
менінгококцемія, геморагічні гарячки, 
бешиха. Клініко-епідеміологічна і 
лабораторна діагностика. Диференційна 
діагностика інфекційних і неінфекційних 
екзантем (шкірні хвороби, лікарська 
хвороба, шкірні прояви при колагенозах, 
геморагічних діатезах). 
“Дитячі” крапельні інфекції у 
дорослих. Графік щеплень. Клінічний 
перебіг кору, краснухи, вітряної віспи, 
епідемічного паротиту у дорослих. 
Краснуха у вагітних. Особливості 
ускладнень «дитячих»  крапельних 
інфекцій. Організація лікування дорослих 
вдома (патогенетична і симптоматична 
терапія, необхідність призначення 
антибіотиків) 

4 
 

9 Хвороба Лайма Актуальність. Етіологія, епідеміологія, 
патогенез, клінічні прояви, лабораторна 
діагностика, диференціальний діагноз, 
ускладнення, прогноз. Принципи 
лікування та профілактики 

2 

1
0 

Диференційна 
діагностика 
лімфаденопатійВІЛ-
інфекція/СНІД 

(СНІД, чума, туляремія, бруцельоз, 
токсоплазмоз, краснуха, інфекційний 
мононуклеоз та інші). 
ВІЛ-інфекція/СНІД. Історичні дані. 
Етіологія. Епідеміологія. Класифікація. 
Нормативні документи МОЗ України, що 
регламентують порядок добровільного 
тестування, госпіталізації, лікування 
пацієнтів, проведення профілактичних 

6 
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заходів, а також правові аспекти  щодо 
ВІЛ-інфекції. 
СНІД-асоційовані інфекції. Клінічні і 
епідеміологічні дані для підозри на ВІЛ-
інфекцію Діагностика на різних стадіях 
ВІЛ-інфекції: клінічні, епідеміологічні, 
лабораторні дані. Лікування. Принципи 
призначення ВААРТ. Профілактика 

1
1 

Диференційна 
діагностика 
захворювань з 
синдромом тривалої 
гарячки 

Основні клінічні прояви інфекційних 
хвороб з тривалою гарячкою (черевний 
тиф, паратифи, висипний тиф та інші 
рикетсіози, бруцельоз, геморагічні 
гарячки, лептоспіроз, ієрсиніоз, сепсис та 
інші). Принципи диференційної 
діагностики, лабораторної діагностики. 
Диференційна діагностика з 
туберкульозом та неінфекційними 
захворюваннями з тривалою гарячкою 

4 
 

1
2 

Малярія Збудники малярії людини. Цикл розвитку 
паразитів. Особливості імунітету. 
Патогенез нападу хвороби, анемії, 
малярійної коми, гемоглобінурії. 
Патогенез ранніх і пізніх рецидивів. 
Особливості клінічного перебігу різних 
форм малярії. 
Ускладнення малярії: церебральна 
малярія, гострий гемоліз, 
гемоглобінурійна гарячка, ниркова 
недостатність. 
Лікування та профілактика малярії. 
Основні протималярійні хіміопрепарати, 
механізм їх дії. Лікування малярійної 
коми і інших ускладнень. Терапія малярії, 
викликаної хіміорезистентними формами 
збудників. Профілактика 

4 
 

1
3 

Особливо небезпечні 
хвороби (холера, 
чума, жовта гарячка, 
натуральна віспа) 

Міжнародні санітарні правила. Проблема 
завозу карантинних інфекцій на 
територію України. Природні вогнища 
чуми, холери. Протиепідемічні заходи 
при виявленні хворого на чуму, холеру. 
Заходи по екстреній особистій 
профілактиці зараження. 
Вакцинопрофілактика жовтої гарячки 

4 
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1
4 

Диференційна 
діагностика шоків. 
Принципи надання 
невідкладної 
допомоги 

Актуальність виникнення шоку в 
інфектології. Види шоку. Клініка, 
діагностика та інтенсивна терапія різних 
видів шоку. Залік 

4 

Всього 50 
 

Тематичний план самостійной роботи студента 
№ 
 

Теми Обсяг 
у год. 

1 Принципи діагностики, лікування та профілактики інфекційних 
хвороб 

4 

2 Диференційна діагностика захворювань з діарейним синдромом 2 
3 Диференційна діагностика захворювань з синдромом жовтяниці 2 
4 Диференційна діагностика інфекційних хвороб з респіраторним 

синдромом 
2 

5 Коронавірусна інфекція (SARS, MERS, COVID-19) 2 
6 Диференційна діагностика ангін 4 
7 Диференційна діагностика інфекційних хвороб з менінгеальним 

синдромом 
2 

8 Диференційна діагностика екзантем 2 
9 Хвороба Лайма 2 

10 Диференційна діагностика лімфаденопатій. ВІЛ-інфекція/СНІД 4 
11 Диференційна діагностика захворювань з синдромом тривалої 

гарячки 
4 

12 Малярія 2 
13 Особливо небезпечні хвороби (холера, чума, жовта гарячка, 

натуральна віспа) 
4 

14 Диференційна діагностика шоків. Принципи надання невідкладної 
допомоги. Залік 

4 

Всього годин 40 
 

План самостійної роботи студентів 
№ 
з/
п 
 

Тема Кількіс
ть 

годин 

Вид контролю 

1. Підготовка до практичних занять, 
теоретична підготовка та 
опрацювання практичних навичок 

30 Поточний контроль на 
практичних заняттях 

2. Підготовка до написання КРОКу-2 10 Поточний контроль на 
практичних заняттях, 

заключний 
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комп’ютерний 
контроль 

 
 

 
Перелік обов’язкових практичних навичок, 

якими повинен оволодіти студент. 
Згідно галузевому стандарту (освітньо-кваліфікаційна характеристика 

спеціаліста) студент повинен володіти наступними уміннями: 
─ зібрати анамнез хворого; 
─ провести огляд хворого; 
─ визначити провідні клінічні симптоми або синдроми; 
─ призначити лабораторне та інструментальне дослідження; 
─ провести диференційну діагностику; встановити вірогідний попередній 

діагноз; 
─ призначити лікування хворого; 
─ планувати профілактичні та протиепідемічні заходи; 
─ провести профілактичні та протиепідемічні заходи; 
─ оцінити результати лабораторних та інструментальних досліджень 

 
Перелік практичних навичок та методик  

згідно наскрізної програми підготовки студентів медичних факультетів, 
необхідних для подальшої роботи на посадах лікарів  

«Загальної практики – сімейної медицини» 
№  
100 Діагностика і лікування інфекційних хвороб в амбулаторних умовах 
102 Невідкладні діагностичні та терапевтичні заходи в момент 

госпіталізації інфекційних хворих 
104 Діагностична і невідкладна терапія дегідратаційного шоку 
105 Діагностична і невідкладна терапія інфекційно-токсичного шоку 

 
 

Перелік питань для контролю знань студентів. 
1. Принципи діагностики інфекційних хвороб. 
2. Принципи  лікування інфекційних хворих. 
3. Принципи профілактики інфекційних хвороб. 
4. Диференційна діагностика захворювань з синдромом діареї (холера, 

шигельози, сальмонельози, харчові токсикоінфекції та інші). 
5. Дегідратаційний шок. Невідкладна допомога. 
6. Диференційна діагностика жовтяниць. 
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7. Лабораторна діагностика жовтяниць. 
8. Гостра печінкова енцефалопатія. 
9. Диференційна діагностика інфекційних хвороб з ураженням дихальних 

шляхів. 
10. Особливості клінічного перебігу вірусних гепатитів A, B, C, D, E. 
11. Диференційна діагностика інфекційних хвороб з менінгеальним 

синдромом. 
12. Синдром набряку-набухання мозку. 
13. Диференційна діагностика інфекційних хвороб з респіраторним 

синдромом. 
14. Коронавірусна інфекція (SARS, MERS, COVID-19)  
15. Дифтерія. Клініко-епідеміологічна і бактеріологічна діагностика. 
16. Диференційна діагностика ангін (дифтерія, ангіни, інфекційний 

мононуклеоз, скарлатина, туляремія). 
17. Гостра дихальна недостатність. 
18. Диференційна діагностика екзантем (кір, скарлатина, краснуха, 

висипний та черевний тифи, паратифи, менінгококцемія, геморагічні 
гарячки, хвороба Лайма). 

19. «Дитячі» крапельні інфекції у дорослих. Особливості перебігу, 
ускладнення. 

20. Гостра ниркова недостатність. Клініка та лікування. 
21. Вірусні енцефаліти (кліщовий, японський). 
22. Малярія. Особливості клінічного перебігу різних форм малярії. 
23. Ускладнення малярії (церебральна малярія, гострий гемоліз, гостра 

нироква недостатність, гемоглобінурійна гарячка). 
24. Лікування та профілактика малярії. 
25. Особливо небезпечні хвороби. Карантинні інфекції (чума, холера). 

Протиепідемічні заходи. 
26. Особливо небезпечні хвороби. Карантинні інфекції (натуральна віспа, 

жовта гарячка). Протиепідемічні заходи. 
27. Інфекційно-токсичний шок. Невідкладна допомога. 
28. Диференційна діагностика лімфаденопатії (СНІД, чума, туляремія, 

бруцельоз, токсоплазмоз, краснуха, інфекційний мононуклеоз та інші). 
29. ВІЛ-інфекція / СНІД. Етіологія, епідеміологія. 
30. ВІЛ-інфекція / СНІД.  Класифікації. Клінічна картина.  
31. ВІЛ-інфекція / СНІД. Лікування та профілактика. 

 
ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

Оцінювання дисципліни проводиться згідно «Положення про організацію 
освітнього процесу в Одеському національному медичному університеті». 
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Методика проведення поточного контролю 
Оцінювання поточної навчальної діяльності стандартизоване. Оцінювання 

успішності вивчення кожної теми дисципліни виконується за традиційною 4-х 
бальною шкалою. 

На практичному занятті повинно бути опитано не менше 50% студентів. 
Наприкінці циклу кількість оцінок у студентів в групі в середньому повинно 
бути однаковим.  

Наприкінці вивчення дисципліни поточна успішність розраховується як 
середній поточний бал, тобто середнє арифметичне всіх отриманих студентом 
оцінок за традиційною шкалою, округлене до 2 (двох) знаків після коми. 

Під час практичних занять велика частина часу (не менше 60%) повинна 
відводитися основному етапу заняття: самостійній роботі студентів під 
керівництвом викладача з професійно-орієнтованими завданнями (реальними 
об'єктами майбутньої професійної діяльності - хворими, результатами 
лабораторних досліджень, рентгенограмами або їх моделями). Залишок часу - 
на аналіз і спільне обговорення результатів самостійної роботи студентів з 
корекцією помилок. 

Види навчальної діяльності студента, які підлягають оцінюванню на 
занятті, визначаються кафедрою з урахуванням специфіки дисципліни і цілей 
вивчення конкретної теми і фіксуються в протоколі засідання кафедри до 
початку навчального року. Застосовуються такі засоби визначення рівня 
підготовки студентів: тестовий контроль, розв’язування ситуаційних задач, 
контроль практичних навичок, зокрема - уміння правильно проводити курацію 
хворого, призначати та трактувати результати лабораторного та 
інструментального обстеження, обґрунтовувати діагноз на підставі аналізу 
клінічних та допоміжних методів обстеження.  

Оцінювання навчальної діяльності всіх студентів не є обов'язковим на 
кожному практичному занятті (студенти повинні бути опитані не рідше 
одного разу за 2-3 практичних заняття). Однак, повинно бути опитано не 
менше 50% студентів. Наприкінці циклу кількість оцінок у студентів в групі в 
середньому повинна бути однаковою. В кінці кожного заняття викладач 
повинен оголосити студентам їх оцінки, внести відповідний запис до Журналу 
обліку відвідування та успішності студентів та Відомості обліку успішності і 
відвідування занять студентами.  

Оцінювання самостійної роботи студентів 
Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на 
відповідному занятті.  
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До підсумкової атестації допускаються лише ті студенти, які не мають 
академічної заборгованості і мають середній бал за поточну навчальну 
діяльність не менше 3,00. 

Максимальна поточна успішність - 5,0 
Мінімальна кількість балів допуску до диференційного заліку - 3,0 
 

Підсумковий контроль знань з дисципліни 
Навчальна дисципліна має форму підсумкового контролю знань: залік. 
Оцінка за дисципліну – це на 50% поточна успішність (середнє 

арифметичне всіх поточних оцінок студента) та на 50% - оцінка на іспиті 
(диференційованому заліку). 

Подальші розрахунки виробляє інформаційно-обчислювальний центр 
університету. 

Ранжування за рейтинговою шкалою (ECTS) виробляє інформаційно-
обчислювальний центр університету. 

 
Критерії оцінювання 

В університеті використовуються різні форми контролю занять з певної 
навчальної дисципліни (усна, письмова, комбінована, тестування, практичні 
навички тощо). Результати академічної успішності студентів виставляються у 
вигляді оцінки за національною шкалою, 200-бальною та шкалою ЄКТС й 
мають стандартизовані узагальнені критерії оцінювання знань: 

національна шкала: 
- оцінка «відмінно» виставляється студенту, який систематично працював 

протягом семестру, показав під час екзамену різнобічні і глибокі знання 
програмного матеріалу, вміє успішно виконувати завдання, які передбачені 
програмою, засвоїв зміст основної та додаткової літератури, усвідомив 
взаємозв’язок окремих розділів дисципліни, їхнє значення для майбутньої 
професії, виявив творчі здібності у розумінні та використанні навчально-
програмного матеріалу, проявив здатність до самостійного оновлення і 
поповнення знань; рівень компетентності - високий (творчий); 

- оцінка «добре» виставляється студенту, який виявив повне знання 
навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою 
завдання, засвоїв основну літературу, що рекомендована програмою, показав 
достатній рівень знань з дисципліни і здатний до їх самостійного оновлення та 
поновлення у ході подальшого навчання та професійної діяльності; рівень 
компетентності - достатній (конструктивно-варіативний); 

- оцінка «задовільно» виставляється студенту, який виявив знання 
основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для 
подальшого навчання та наступної роботи за професією, справляється з 
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виконанням завдань, передбачених програмою, допустив окремі помилки у 
відповідях на іспиті і при виконанні іспитових завдань, але володіє 
необхідними знаннями для подолання допущених помилок під керівництвом 
науково-педагогічного працівника; рівень компетентності — середній 
(репродуктивний); 

- оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який не виявив достатніх 
знань основного навчально-програмного матеріалу, допустив принципові 
помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не може без допомоги 
Викладача використати знання при подальшому навчанні, не спромігся 
оволодіти навичками самостійної роботи; рівень компетентності — низький 
(рецептивно-продуктивний). 

Підсумковий контроль у формі заліків оцінюється за двобальною шкалою: 
- оцінка «зараховано» виставляється студенту, який виконав навчальний 

план дисципліни, не має академічної заборгованості; рівень компетентності - 
високий (творчий); 

- оцінка «не зараховано» виставляється студенту, який не виконав 
навчальний план дисципліни, має академічну заборгованість (середній бал 
нижче ніж 3,0 та/або пропуски занять); рівень компетентності - низький 
(рецептивно-продуктивний). 

Багатобальна шкала характеризує фактичну успішність кожного студента 
із засвоєння навчальної дисципліни. Конвертація традиційної оцінки з 
дисципліни в 200-бальну виконується інформаційно- обчислювальним 
центром університету програмою «Контингент» за формулою: 

середній бал успішності (поточної з дисципліни) х 40 
національна оцінка бали 
«5» 185-200 
«4» 151-184 
«3» 120-150 

 
За рейтинговою шкалою ЕСTS оцінюються досягнення студентів з 

дисципліни, які навчаються на одному курсі однієї спеціальності, відповідно 
до отриманих ними балів, шляхом ранжування, а саме: 

Оцінка ECTS Статистичний показник 

«А» Найкращі 10 % студентів 

«В» Наступні 25 % студентів 

«С» Наступні 30 % студентів 

«D» Наступні 25 % студентів 



22 
 

«E» Останні 10 % студентів 
Шкала ECTS встановлює належність студента до групи кращих чи гірших 

серед референтної групи однокурсників (факультет, спеціальність) тобто його 
рейтинг. При конвертації з багатобальної шкали, як правило, межі оцінок «A», 
«B», «C», «D», «E» не співпадають з межами оцінок «5», «4», «3» за 
традиційною шкалою. Оцінка «А» за шкалою ECTS не може дорівнювати 
оцінці «відмінно», а оцінка «В» – оцінці «добре» тощо. Студенти, які 
одержали оцінки «Fх» та «F» («2») не вносяться до списка студентів, що 
ранжуються. Такі студенти після перескладання автоматично отримують бал 
«E». Оцінка «Fх» виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість 
балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий 
30 контроль. Оцінка «F» виставляється студентам, які відвідали усі аудиторні 
заняття з дисципліни, але не набрали середнього балу (3,00) за поточну 
навчальну діяльність і не допущені до підсумкового контролю. 

1) традиційна оцінка за іспит (диференційований залік). 
 
 
 

Середній 
бал  

за 
дисципліну 

Відношення отриманого 
студентом 

середнього балу за 
дисципліну до максимально 

можливої величини 
цього показника 

Оцінка  з  
дисципліни  

за 4-бальною шкалою 
(традиційна  оцінка) 

4,45 – 5,0 90-100% 5 
3,75 – 

4,44 
75-89% 4 

3,0 – 3,74 60-74% 3 
 
 
 

 
 

Приклад: 
● середній поточний бал – 4,75 

● оцінка на іспиті (дифзаліку) – 4 
● середній бал за дисципліну – (4,75+4): 2 = 4,38 

● традиційна оцінка за дисципліну - 4 
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Джерела інформації 

Основна література 
1. Інфекційні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.А. Голубовська, М.А. 

Андрейчин, А.В. Шкурба та ін.; за ред. О.А. Голубовської. — 2-е вид. – К.: 
ВСВ «Медицина», 2018. –  688 с. + 12 кольор. вкл. 

2. Інфекційні хвороби. Курс лекцій: навчальний посібник / Є.В. Нікітін, 
К.Л. Сервецький, Т.В. Чабан [та ін.]. – Одеса: ОНМедУ, 2012. – 252 с. – (Серія 
«бібліотека студента-медика»). 

3. Інфекційні хвороби: підручник : у 2 т. / за ред. В.П. Малого, М.А. 
Андрейчина. - Львів: «Магнолія 2006», 2018. – Е. 1. – 652 с. 

4. Інфекційні хвороби: енциклопедичний довідник / за ред. Крамарьова 
С.О., Голубовської О.А. К. : ТОВ «РА-ГАРМОНІЯ», 2018. – 592 с. 

5. Невідкладна інфектологія: навч. посіб. / В.М. Козько, А.В. Бондаренко, 
Г.О. Соломенник та ін.; за ред. В.М. Козька. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : 
ВСВ «Медицина», 2018. – 120 с. 

6. Атлас дитячих інфекційних хвороб. Червона Книга = Red Book Atlas of 
Pediatric Infectious Diseases / Керол Дж. Бейкер; переклад 3-го англ. видання. 
К.: ВСВ «Медицина», 2019. – 744 с. 

7. Методичні розробки для студентів (згідно теми заняття) 
8. Методичні розробки для викладачів (згідно теми заняття) 
9. Методичні розробки для самостійної роботи студентів 
 
Додаткова література 
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Electronic resources 
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