


1. Загальна інформація про викладача  

 

Викладач: професор, д.мед.н. Рябоконь Олена Вячеславівна 

e-mail: ryabokonzsmu@ukr.net  

Кафедра: інфекційних хвороб 

Адреса: бул. Гвардійський, 142, КНП «обласна інфекційна лікарня» Запорізької обласної 

ради 

 

Викладач: доцент, к.мед.н. Фурик Олена Олександрівна 

e-mail: furyкo@i.ua  

Кафедра: інфекційних хвороб 

Адреса: бул. Гвардійський, 142, КНП «обласна інфекційна лікарня» Запорізької обласної 

ради 

 

Викладач: доцент, к.мед.н. Задирака Денис Анатолійович 

e-mail:  zadirakad@ gmail.com 

 

2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів  

Назва дисципліни: «Інфекційні хвороби з оцінкою лабораторних досліджень» 

Кількість кредитів з дисципліни: 120 годин / 4 кредити ЄКТС (лекцій – 6, практичних занять 

– 34, СРС – 80). 

 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни  

Семестр: 6; навчальні кімнати кафедри інфекційних хвороб  

 

4.  Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни  

Пререквізіти: мікробіологія, анатомія, фізіологія, біохімія, патанатомія, патофізіологія, 

фармакологія, неврологія, внутрішня медицина. 

Постреквізіти: внутрішня медицина, епідеміологія, інфекційні хвороби 

 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1 Призначення навчальної дисципліни  

Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби з оцінкою лабораторних досліджень” складена  

для  підготовки фахівців відповідно до «Стандарту» другого (магістерського ) рівня вищої освіти 

України  галузі  знань   224 «Технології медичної діагностики та лікування». Програма  складена на 

підставі програми з цієї  ж дисципліни та робочого навчального плану,  затвердженого Вченою Радою  

ЗДМУ 30.05.2017 року (протокол №12). Основними завданнями є вивчення дисципліни 

«Інфекційні хвороби з оцінкою лабораторних досліджень», що сформульовані з точки зору 

„професійної діяльності” з урахуванням відповідних таксономічних рівнів.  

Дисципліна «Інфекційні хвороби з оцінкою лабораторних досліджень», згідно з вимогами 

освітньо-наукової програми для  підготовки фахівців відповідно до «Стандарту» другого 

(магістерського ) рівня вищої освіти України  галузі  знань   224 «Технології медичної діагностики та 

лікування», забезпечує набуття компетентностей:  

 інтегральні: 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі інфектології, проводити оригінальне 

наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні 



здоров’я на основі глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних 

теоретичних або практичних знань та/або професійної практики. 

  загальні: 

1. Здатність до підвищення професійної кваліфікації. 

2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність генерувати ідеї.  

3. Здатність до спілкування у професійному середовищі та з представниками інших професій 

у національному та міжнародному контексті. 

4. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 

 спеціальні (фахові, предметні): 

1. Здатність до розуміння предметної області за обраним науковим напрямом та освітньою 

діяльністю. 

2. Здатність виявляти потребу в додаткових знаннях у сфері медицини та за напрямком 

наукових досліджень, генерувати наукові гіпотези. 

3. Здатність формулювати дослідницьке питання, розробляти проект наукового дослідження. 

4. Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження відповідно до цілей та завдань 

наукового проекту. 

5. Володіння сучасними методами наукового дослідження. 

6. Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їх коректний аналіз 

та узагальнення. 

7. Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в науку, освіту та інші сектори 

суспільства.  

8. Здатність представлення результатів наукових досліджень в усній і письмовій мові 

відповідно до національних та міжнародних стандартів. 

9. Здатність до організації та реалізації педагогічної діяльності. 

10. Здатність до лідерства, керування колективом. 

11. Дотримання етики та академічної доброчесності. 

 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни: досягнення основних кінцевих цілей, 

визначених у «Стандарті» другого (магістерського ) рівня вищої освіти України  галузі  знань   224 

«Технології медичної діагностики та лікування». 

5.3 Завдання вивчення дисципліни: засвоїти 

-загальні ознаки інфекційних хвороб, їх особливості, форми, періоди; 

-загальні методи діагностики, принципи лікування та профілактики інфекційних хвороб; 

-основи етіології інфекційних хвороб (основні властивості збудника, фактори патогенності, 

стійкість у зовнішньому середовищі, чутливість, резистентність до хіміотерапевтичних 

препаратів); 

-епідеміологічні особливості при інфекційних хворобах (механізм, шляхи та фактори 

передачі збудника, сезонність, вікові особливості);  

-основні клінічні ознаки інфекційних захворювань в різні періоди її перебігу, варіанти 

клінічного перебігу; 

-особливості лікування та догляду, правила виписування реконвалесцентів інфекційних 

хвороб з лікарні при найпоширеніших інфекційних хворобах; 

-Принципи і методи лабораторної діагностики з урахуванням періоду хвороби. 

підготовку пацієнта до лабораторного обстеження, правила взяття та доставки інфікованого 

матеріалу до лабораторії. 

-основні лабораторні та інструментальні дослідження, що використовуються для 

підтвердження діагнозу; 

-тактику медичного персоналу при особливо небезпечних інфекціях; 

-основні керуючі документи з санітарно-протиепідемічного режиму в лікувально-

профілактичних установах. 

-Інтерпретувати результати отриманих лабораторних показників; 



-підготувати пацієнта до лабораторного обстеження, правильно взяти та доставити 

інфікований матеріал до лабораторії. 

мати поняття:  

простан захворюваності інфекційними хворобами на сучасному етапі; 

питання впливу санітарно-екологічного стану навколишнього середовища на виникнення та 

перебіг інфекційних хвороб; 

діючі накази МОЗ України, положення, інструкції тощо щодо інфекційних захворювань. 

5.4  Зміст навчальної дисципліни:   

Програма навчальної дисципліни складається з 1 модулю та 16 тем: 

Тема 1. Інфекційний процес і інфекційні хвороби. Принципи діагностики інфекційних 

хвороб.  

Тема 2. Харчові токсикоінфекції. Сальмонельоз 

Тема 3. Шигельози. Холера 

Тема 4. Ботулизм 

Тема 5 Ентеровірусні інфекції 

Тема 6 Гельмінтози 

Тема 7 Вірусні гепатити з пероральним механізмом зараження (ГА, ГЕ) 

Тема 8 Вірусні гепатити з парентеральним механізмом зараження (ГВ, ГС) 

Тема 9. ВІЛ-інфекція. СНІД, опортуністичні інфекції 

Тема 10. Гострі респіраторні вірусні інфекції 

Тема 11 Менінгококова інфекція. Дифтерія 

Тема 12 Малярія 

Тема 13 Лептоспіроз 

Тема 14 Рикетсіози 

Тема 15 Чума, туляремія, сибірка 

Тема 16 Геморагічні лихоманки 

6. План  вивчення дисципліни  

№ 

пп 

Назва теми Форми 
організації 
навчання та 

кількість годин 

Завдання для самостійної роботи 

 

1 Тема 1. . Інфекційний 

процес і інфекційні 

хвороби. Принципи 

діагностики 

інфекційних хвороб.  

 

ПЗ - 2год.,  

Л - 2 

СРС - 2 год.   

Підготовка до практичних занять, 

теоретична підготовка та опрацювання 

практичних навичок. Самоконтроль з 

вивченої теми (тести, задачі) 

2 Тема 2. Харчові 

токсикоінфекції. 

Сальмонельоз 

 

ПЗ - 2 год.,  

Л –    

СРС – 2 год.   

Підготовка до практичних занять, 

теоретична підготовка та опрацювання 

практичних навичок. Самоконтроль з 

вивченої теми (тести, задачі) 

    

3 

Тема 3. Шигельози. 

Холера 

 

ПЗ - 2 год.,  

Л   –. 

СРС – 5 год.   

Підготовка до практичних занять, 

теоретична підготовка та опрацювання 

практичних навичок. Самоконтроль з 

вивченої теми (тести, задачі) 

4 Тема 4. Ботулизм 

 

ПЗ - 2 год.,  

Л –   

СРС – 3 год.   

Підготовка до практичних занять, 

теоретична підготовка та опрацювання 

практичних навичок. Самоконтроль з 

вивченої теми (тести, задачі). 

5 Тема 5 Ентеровірусні 

інфекції 

 

ПЗ - 2 год.,  

Л –  

СРС –2 год.   

Підготовка до практичних занять, 

теоретична підготовка та опрацювання 

практичних навичок. Самоконтроль з 



вивченої теми (тести, задачі). 

6 Тема 6. Гельмінтози 

 

ПЗ -2 год.,  

Л  –  

СРС –10 год.   

Підготовка до практичних занять, 

теоретична підготовка та опрацювання 

практичних навичок. Самоконтроль з 

вивченої теми (тести, задачі). 

7 Тема 7. Вірусні 

гепатити з пероральним 

механізмом зараження 

(ГА, ГЕ) 

 

ПЗ - 2 год.,  

Л – 1 

СРС – 3 год.   

Підготовка до практичних занять, 

теоретична підготовка та опрацювання 

практичних навичок. Самоконтроль з 

вивченої теми (тести, задачі).  

8 Тема 8. Вірусні 

гепатити з 

парентеральним 

механізмом зараження 

(ГВ, ГС) 

 

ПЗ - 2 год.,  

Л –   1 

СРС – 4 год.   

Підготовка до практичних занять, 

теоретична підготовка та опрацювання 

практичних навичок. Самоконтроль з 

вивченої теми (тести, задачі). 

9 Тема 9. ВІЛ-інфекція. 

СНІД, опортуністичні 

інфекції 

 

ПЗ - 2 год.,  

Л –  

СРС – 5 год.   

Підготовка до практичних занять, 

теоретична підготовка та опрацювання 

практичних навичок. Самоконтроль з 

вивченої теми (тести, задачі). 

10 Тема 10. Гострі 

респіраторні вірусні 

інфекції 

 

ПЗ - 2 год.,  

Л –  

СРС – 3 год.   

Самостійне опрацювання тем,  

опрацювання практичних навичок. 

Самоконтроль з вивчених тем (тести, 

задачі). 

 

 

11 Тема 11 Менінгококова 

інфекція. Дифтерія  

ПЗ - 2 год.,  

Л –  

СРС – 5 год.   

Самостійне опрацювання тем,  

опрацювання практичних навичок. 

Самоконтроль з вивчених тем (тести, 

задачі). 

 

 

12 Тема 12 Малярія 

 

ПЗ - 2 год.,  

Л –  

СРС – 2 год.   

Самостійне опрацювання тем,  

опрацювання практичних навичок. 

Самоконтроль з вивчених тем (тести, 

задачі). 

 

 

13 Тема 13 Лептоспіроз 

 

ПЗ - 2 год.,  

Л –  

СРС – 2 год.   

Самостійне опрацювання тем,  

опрацювання практичних навичок. 

Самоконтроль з вивчених тем (тести, 

задачі). 

 

 

14 Тема 14 Рикетсіози 

 

ПЗ - 2 год.,  

Л –  

СРС – 2 год.   

Самостійне опрацювання тем,  

опрацювання практичних навичок. 

Самоконтроль з вивчених тем (тести, 

задачі). 

 

 

15 Тема 15 Чума, 

туляремія, сибірка 

ПЗ - 2 год.,  

Л – 2 

Самостійне опрацювання тем,  

опрацювання практичних навичок. 



 СРС – 4 год.   Самоконтроль з вивчених тем (тести, 

задачі). 

 

 

16 Тема 16 Геморагічні 

лихоманки 

 

ПЗ - 2 год.,  

Л –  

СРС – 2 год.   

Самостійне опрацювання тем,  

опрацювання практичних навичок. 

Самоконтроль з вивчених тем (тести, 

задачі). 

7. Самостійна робота студентів 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість  

годин 

1 Інфекційний процес і інфекційні хвороби. Принципи діагностики 

інфекційних хвороб. 

2 

2 Шигельози 2 

3 Черевний тиф 2 

4 Харчові токсикоінфекції.Сальмонельоз. 2 

5 Холера 3 

6 Ботулізм 3 

7 Ентеровірусні інфекції 2 

8 Вірусні гепатити з пероральним механізмом зараження (ГА, ГЕ) 3 

9 Вірусні гепатити з парентеральним механізмом зараження (ГВ, ГС) 4 

10 ВІЛ-інфекція. СНІД, опортуністичні інфекції 5 

11 Гострі респіраторні вірусні інфекції 3 

12 Менінгококова інфекція 5 

13 Малярія 2 

14 Лептоспіроз 2 

15 Чума, туляремія, сибірка 4 

16 Геморагічні лихоманки 2 

17 Рикетсіози 2 

18 Круглі та плоскі гельмінтози  6 

19 Опісторхоз. Ехінококоз. Фасціольоз. 4 

20 Підготовка до практичних занять, теоретична підготовка та 

опрацювання практичних навичок. 

22 

21 Підготовка до підсумкового модульного контролю 2 

 Разом 80 

8. Список основної та додаткової літератури 

8.1 Основна література 

1. Професійні інфекційні хвороби / Ю.І. Кундієв, М.А. Андрейчин, А.М. Нагорна, Д.В. 

Варивончик. – К.: ВД «Авіцена», 2014. – 528 с. 

2. Лептоспіроз: монографія / Н.А. Васильєва, М.А. Андрейчин. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – 

276 с. 

3.Епідеміологія : базовий підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / М.А. Андрейчин, 

З.П. Василишин, Н.О. Виноград та ін.; за ред. І. П. Колеснікової. – Вінниця : Нова Книга, 

2012. – 576 с. 

4. Сімейна медицина / за ред. В.Б. Гощинського, Л.С. Бабінець, Є.М. Стародуба.-2-ге вид., 

доповн., переробл.- Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2014.-161 с.  

5. Інфекційні хвороби / За ред. Голубовської О.А.- Київ ВСВ «Медицина». 2012. – 727с. 

6. Атлас інфекційних хвороб / За ред. Андрейчина М.А. – Тернопіль, Вид. «Підручники і 

посібники».- 2017.- 287с. 

8.2 Додаткова література: 



1.Закон України № 2861-VI від 23.12.2010 «Про внесення змін до Закону України «Про 

запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист 

населення». 

2.Клінічний протокол антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків, 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України  від 12.07.2010  №551 

3.Наказ МОЗ України № 766 від 10.09.2010 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 

12.07.2010 № 551» - додаток 1.  

4.Клінічний протокол діагностики та лікування опортуністичних інфекцій і загальних 

симптомів у ВІЛ-інфікованих дорослих та підлітків, затвердженим наказом МОЗ України від 

13.04.2007 № 182. 

5.Наказ МОЗ України від 21.12.2010р № 1141. «Про затвердження Порядку проведення 

тестування на ВІЛ - інфекцію та забезпечення якості досліджень, форм первинної облікової 

документації щодо тестування на ВІЛ-інфекцію, інструкцій щодо їх заповнення» 

6.Наказ МОЗ України № 415 від 19.08.2005 «Про удосконалення добровільного 

консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію». 

7.Наказ МОЗ України від 11.05.2010р. № 388 «Про удосконалення діагностики ВІЛ-

інфекції». 

8.Наказ МОЗ України від 22.05.2013 № 410 «Про затвердження форм облікової документації 

та звітності стосовно реєстрації випадків контакту осіб з кров'ю чи біологічними матеріалами 

людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами, проведення 

постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх заповнення». 

9.Наказ МОЗ України № 955 від 05.11.2013 «Про затвердження нормативно-правових актів 

щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов'язків». 

10.Наказ МОЗ України №148 від 17.03.2015 «Порядок підтвердження зв’язку зараження ВІЛ-

інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків». 

11. Наказ МОЗ України № 585 від 10.07.2013 «Про затвердження нормативно-правових актів 

з питань вдосконалення організації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ». 

12 Наказ МОЗ України № 128 від 19.03.07. «Про затвердження клінічних протоколів надання 

медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія». – Київ, 2007. – 146с. 

9. Контроль і оцінка результатів навчання  

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у 

відповідності з конкретними цілями. 

Поточний контроль включає оцінювання початкового рівня знань (усне або письмове 

експрес-опитування, тестовий контроль з використанням тестових завдань), оцінювання 

основного етапу практичного заняття (контроль професійних умінь під час курації хворих, 

вирішення типових ситуаційних задач), оцінювання кінцевого рівня знань (вирішення 

ситуаційних задач ІІІ рівня, інтерпретація результатів лабораторних та інших методів 

обстеження хворого). Рекомендовані до застосування такі засоби діагностики рівня 

підготовки студентів: тестовий контроль, розв’язування ситуаційних задач, контроль 

практичних навичок, усна співбесіда з викладачем та завідувачем кафедри. 

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка 

визначає фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної кількості 

балів (110 балів, якщо поточні оцінки – «відмінно» та 60 балів, якщо поточні – «задовільно». 

До 110 максимальних балів можуть додаватись бали за індивідуальну роботу – не більше 10). 

Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за 

традиційною чотирибальною системою незалежно від кількості занять в модулі. При цьому 

враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для запланованої теми. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту після завершення вивчення 

модуля з дисципліни і передбачає перевірку: рівня практичної підготовки студента 



(виконання практичних навичок біля ліжка хворого) та рівня теоретичних знань і вмінь їх 

використовувати в конкретних ситуаціях (вирішення тестових та ситуаційних завдань). 

До складання іспиту допускаються студенти, у яких відсутня академічна заборгованість 

(пропуски лекцій, практичних занять, незадовільні оцінки, не пройдений онлайн курс із 

СРС). Студенту, який з поважної причини мав пропуски навчальних занять, вносяться 

корективи до індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну 

заборгованість до певного визначеного терміну. Для студентів, які пропустили навчальні 

заняття без поважних причин, рішення про їх відпрацювання приймається індивідуально 

деканом факультету. 

Успішність студентів при складанні заліку оцінюється за чотирибальною шкалою: 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та автоматично конвертується в 

електронному журналі в бали ЄКТС.  

10. Політика навчальної дисципліни  

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених 

робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

 

 


