
 



1. Загальна інформація про викладача 

Викладач: завідувач кафедрою, доцент, д.біол.н. ПавловСергій Васильович 
e-mail: svpavlov1980@gmail.com 
тел.+380977970884 
Kaфедра клінічної лабораторної діагностики 

Aдpeca:вул.Академіка Амосова, 83 

Викладач: доцент, д.біол.н. Горбачова Світлана Василівна 

e-mail:swgor18@gmail.com 
Викладач: доцент, к.мед.н.Бухтіярова Ніна Вікторівна 
e-mail:nVb21nm@gmail.com 
Викладач: доцент, к.мед.н. Біленький Сергій Андрійович 

e-mail:belenkiysergey1958@gmail.com 

Викладач:ст.викладач, к.фарм.н. Баранова Людмила Володимирівна 

e-mail:evseevaludmila@ukr.net 

Викладач:асистент, к.мед.н. Левченко Катерина Віталіївна 

e-mail:levchenko_katya@ukr.net 

Викладач:асистент Бурлака Кристина Анатоліївна 

e-mail:burlakakristina98@gmail.com 

Викладач:асистент Нікітченко Юлія Вікторівна 

e-mail:julianikitchenko25@gmail.com 
Викладач:асистент Марічева Олена Олександрівна 
e-mail:elena5.1992.10@gmail.com 
Викладач: асистент Робота Дмитро Вадимович 
e-mail:dmitryrobota25@gmail.com 
2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів 

Назва дисципліни: «Лабораторна діагностика паразитарних інвазій» 

Код навчальної дисципліни: 

Кількість кредитів з дисципліни: 90 годин, 3кредитиЄКТС (лекцій 12 

годин/практичних занять 28 годин/самостійної роботи 50 годин). 
3. Данна дисципліна викладається на 4 курсі в VІІIсеместрі. 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни 

Пререквізіти:медична біологія, анатомія людини, мікробіологія, 

нормальнафізіологія. 

Постреквізіти:внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень, 

педіатрія з оцінкою результатів досліджень, хірургія з оцінкою результатів 

досліджень, інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень. 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1 Призначення навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Лабораторна діагностика паразитарних інвазій»є 

обов’язковою для вивченнязгідно Освітньо-кваліфікаційної програми вищої 

освіти України першого рівня в галузі знань «Охорона здоров’я» 

спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування». Програма 

навчальної дисципліни розроблена на основі типової програми з урахуванням 

інтегральних, фахових та спеціальних компетентностей. Вивчаючи данну 

дисципліну студент здобуває наступні компетентності 

Інтегральні компетентності 

- Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі й практичні 

проблеми у професійній практичній діяльності лаборанта із застосуванням 
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положень, теорій та методів технологічних, біомедичних та соціально- 

економічних наук; інтегрувати знання та вирішувати питання, формулювати 

судження за недостатньої або обмеженої інформації; ясно і недвозначно 

доносити свої висновки та знання, розумно їх обґрунтовуючи, до фахової та 

не фахової аудиторії. 

Загальні компетентності 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

2. Знання та розуміння предметної області та розуміння та розуміння 

професійної діяльності. 

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різнихджерел. 

6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

7. Здатність працювати в команді 

8. Здатність здійснювати безпечну діяльність. 

Спеціальні компетентності 

1. Здатність використовувати знання про морфологічні зміни тканин і 
орга- нів для діагностики патологічнихстанів 

2. Здатність виявляти зв’язок етіопатогенезу захворювань з клінічними 

проявами та результатами додаткових методівдослідження 

3. Здатність виконувати лабораторнід ослідження та діагностувати 

паразитарні інвазії 

4. Здатність надавати першу медичну допомогу та забезпечувати 

лабораторно-діагностичну складову в умовах війни та надзвичайнихситуацій 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метоювивчення навчальної дисципліни «Лабораторна діагностика 

паразитарних інвазій» є вивчення морфологічних особливостей дорослих 

паразитів, їхніх личинок та яєць з метою визначення в біологічному 

матеріалі та оволодіння сучасними методами лабораторної діагностики 

паразитарних інвазій. 
5.3 Завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни ««Лабораторна діагностика 

паразитарних інвазій»» є оволодіння теоретичними знаннями, практичними 

навичками та уміннями щодо проведення досліджень на виявлення 

протозоозів і гельмінтозів, їх диференціальної діагностики, інтерпретація 

результатів досліджень. 

5.4 Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна складається з 1 розділу, в який входить 9 практичних 

занять, 6 лекцій та підсумковий контроль. Підсумковий контроль 

проводиться після вивчення всіх тем з дисципліни. 

 

Тема 1. Організація роботи лабораторії паразитології. Морфологія і цикли 

розвитку саркодових, кишкових джгутикових і інфузорій, матеріал і методи 

дослідження амебіазу, лямбліозу та балантидіазу. 
Тема 2.Методи дослідження випорожнень 



Морфологія і цикли розвитку джгутикових, матеріал і методи досліджень. 

Тема 3. Морфологія, цикл розвитку малярійних плазмодіїв і токсоплазми. 

Методи лабораторної діагностики малярії та токсоплазмозу. 

Тема 4. Методи дослідження саркоцистозу, кокцидіозу, пневмоцистозу. 

Тема 5. Тип плоскі черви (Plathelminthes) – паразити людини. Лабораторна 

діагностика трематодозів. 

Тема 6.Тип плоскі черви (Plathelminthes) – паразити людини. Лабораторна 

діагностика цестодозів. 

Тема 7. Тип Круглі черви (Nemathelminthes) – паразитилюдини. 

Лабораторнадіагностиканематодозів. 

Тема 8. Методи макро- і мікроскопічногодослідженнягельмінтів. 

Тема 9. Дослідження членистоногих, збудниківзахворюваньлюдини 

Лекції: 

1. Предмет та завдання медичноїпаразитології. Лабораторна діагностика 

амебиазу табалантидіазу. 

2. Лабораторна діагностика лямбліозу, трипаносомозу, лейшманіозу, 

трихомоніазу. 

3. Лабораторна діагностикамалярії, токсоплазмозу, саркоцистозу, 

кокцидіозу, пневмоцистозу. 

4. Лабораторна діагностикатрематодозів. 

5.Лабораторна діагностикацестодозів. 
6. Лабораторна діагностика нематодозів. 

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни 

№ 

тижня 

Назва теми Форми організації 

навчання та кількість 

годин 

Завдання для самостійної 

роботи 

1 Тема 1. Організація 

роботи лабораторії 

паразитології. 

Морфологія і цикли 

розвитку саркодових, 

кишкових джгутикових і 

інфузорій, матеріал і 

методи дослідження 

амебіазу, лямбліозу та 

балантидіазу. 

Тривалість заняття 

3академічні години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення попе- 

реднього контролю знань, 

умінь і навичок студентів; 

-постановку загальної 

проблеми викладачем та її 

обговорення за участю 

студентів; 

-розв’язування завдань з 

їх обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

Вивчити вимоги щодо організації 

паразітологічної лабораторії, 

забір проб і правила роботи з 

інвазійних матеріалом, 

дотримання особистої гігієни. 

2 Тема 2.Методи 

дослідження 

випорожнень 

Морфологія і цикли 

розвитку джгутикових, 

матеріал і методи 

Тривалість заняття 

3академічні години 

Практичне заняття 

включає: 
-проведення попе- 

реднього контролю знань, 

Вивчити сучасні методи різних 

видів лабораторного аналізу в 

медичній паразитології; 

алгоритми лабораторної 

діагностики джгутикових 



 досліджень. умінь і навичок студентів; 

-постановку загальної 

проблеми викладачем та її 

обговорення за участю 

студентів; 

-розв’язування завдань з 

їх обговореннями; 

-розв’язування 
контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

 

3 Тема 3. Морфологія, 

цикл розвитку 

малярійних плазмодіїв і 

токсоплазми. Методи 

лабораторної 

діагностики малярії та 

токсоплазмозу. 

Тривалість заняття 

3академічні години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення попе- 

реднього контролю знань, 

умінь і навичок студентів; 

-постановку загальної 

проблеми викладачем та її 

обговорення за участю 

студентів; 

-розв’язування завдань з 

їх обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

Вивчити сучасні методи різних 

видів лабораторного аналізу в 

медичній паразитології; 

алгоритми лабораторної 

діагностики малярії і 

токсоплазмозу 

4 Тема 4. Методи 

дослідження 

саркоцистозу, 

кокцидіозу, 

пневмоцистозу. 

Тривалість заняття 

3академічні години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення попе- 

реднього контролю знань, 

умінь і навичок студентів; 

-постановку загальної 

проблеми викладачем та її 

обговорення за участю 

студентів; 

-розв’язування завдань з 

їх обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

Вивчити алгоритми 

лабораторної діагностики 

саркоцистозу, кокцидіозу, 

пневмоцистозу 

5 Тема 5. Тип плоскі черви 

(Plathelminthes)  – 

паразити людини. 

Лабораторна діагностика 

трематодозів. 

Тривалість заняття 

3академічні години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення попе- 

реднього контролю знань, 

умінь і навичок студентів; 

-постановку загальної 

проблеми викладачем та її 

обговорення за участю 

студентів; 

-розв’язування завдань з 

їх обговореннями; 

Вивчити основні морфологічні 

характеристики збудників 

фасциолезу, опісторхозу, 

шистосомозу, цикли розвитку 

паразитів 



  -розв’язування 

контрольних завдань, їх 
перевірку, оцінювання. 

 

6 Тема 6. Тип плоскі черви 

(Plathelminthes)  – 

паразити людини. 

Лабораторна діагностика 

цестодозів. 

Тривалість заняття 

3академічні години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення попе- 

реднього контролю знань, 

умінь і навичок студентів; 

-постановку загальної 

проблеми викладачем та її 

обговорення за участю 

студентів; 

-розв’язування завдань з 

їх обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

Вивчити основні морфологічні 

характеристики збудників 

дифілоботріозу, тениаринхозу, 

теніозу, гіменолепідозу 

ехінококозу альвеококозу, 

цикли розвитку паразитів 

7 Тема 7. Тип Круглі черви 

(Nemathelminthes) – 

паразитилюдини. 

Лабораторна діагностика 

нематодозів. 

Тривалість заняття 

3академічні години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення попе- 

реднього контролю знань, 

умінь і навичок студентів; 

-постановку загальної 

проблеми викладачем та її 

обговорення за участю 

студентів; 

-розв’язування завдань з 

їх обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

Вивчити основні морфологічні 

характеристики збудників 

дифілоботріозу, тениаринхозу, 

теніозу, гіменолепідозу 

ехінококозу альвеококозу, 

цикли розвитку паразитів 

8 Тема 8. Методи макро- і 

мікроскопічного 

дослідження гельмінтів. 

Тривалість заняття 

3академічні години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення попе- 

реднього контролю знань, 

умінь і навичок студентів; 

-постановку загальної 

проблеми викладачем та її 

обговорення за участю 

студентів; 

-розв’язування завдань з 

їх обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

Вивчити правила 

збираннябіологічногоматеріалу 

з місцьпатологічногоураження 

для подальшого лабораторного 

дослідження 

9 Тема 9. Дослідження 

членистоногих, 

збудників захворювань 

Тривалість заняття 

3академічні години 

Практичне заняття 

включає: 

Вивчити основні морфологічні 

характеристики збудників 

корости та демодекозу, цикли 



 людини -проведення попе- 

реднього контролю знань, 

умінь і навичок студентів; 

-постановку загальної 

проблеми викладачем та її 

обговорення за участю 

студентів; 

-розв’язування завдань з 

їх обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання.. 

розвитку паразитів 

10 Підсумковий модульний 

контроль 

Тривалість заняття 1 

академічнагодина 

Підсумковий  контроль 

включає в себе 

1.Теоретичні питання з 

вивчених тем, 

2.Ситуаційні задачи 

3.Практичне завдання 

Підготовка до підсумкового 

контролю 

 

6. Самостійна робота студента 

До самостійної роботи входять наступні види 

1. Підготовка до заняття 

2. Написання рефератів 

На самостійну роботу надається 50 академічних годин. 

Графік консультацій викладачів на порталі кафедри 

7.1 Основна література 

1. Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. 

Вінниця: Нова книга, 2018. – 608 с.; іл. 

2. Біологія: Підручник для студентівмедичнихспеціальностейВУЗів ІІІ-ІV 

рівнівакредитації / Кол. авт.; За ред. проф. В.П.Пішака та проф. Ю.І.Бажори. 
– Вінниця: Нова книга, 2014. – 656 с.; іл. 

3. Пішак В.П., Бажора Ю.І., Волосовець О.П., Булик Р.Є. Паразитарні 

хвороби в дітей. – Чернівці: БДМУ, 2017. – 452 с. 

4. Медична паразитологія. Атлас: Навчальний посібник для студентов 

медицинских специальностей ВУЗов (російською мовою) / Кол. авт.; За ред. 

проф. Ю.І.Бажори – Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2015. – 110 с.; іл. 

7.2 Додаткова література 

1. Пішак В.М., Бойчук Т.М., Бажора Ю.І. Клінічна паразитологія: 

Навчальний посібник для студентів медичних спеціальностей ВУЗів. - 

Чернівці: Буковинська державна медична академія, 2017. - 344 с; іл. 



8. Контроль і оцінка результатів навчання 

Оцінюваннязнаньстудентів з відповідних тем проводиться за4-бальною 

системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) з 

подальшимперерахунком у багатобальну шкалу згідно з середнім балом, 

якийрозраховується на останньомузанятті за 

допомогоютаблиціконвертаціїбалів. 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в теміпорядіз 
аудиторною роботою, оцінюєтьсяпід час поточного контролю теми на 

відповідномузанятті. Засвоєння тем, яківиносятьсялише на самостійну 
роботу, контролюєтьсяпід час підсумкового модульного контролю. 

Поточний контроль включаєоцінювання початкового рівнязнань 
(уснеабописьмовеекспрес-опитування, тестовий контроль з 
використаннямтестовихзавдань), оцінювання основного етапу практичного 

заняття (контроль професійнихуміньпід час вирішеннятиповихситуаційних 
задач), оцінюваннякінцевогорівнязнань на занятті (вирішенняситуаційних 

задач III рівня, тестовий контроль). 

Вимоги до відповіді: 

«5» - знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі; 

- послідовне, логічне, обґрунтоване, безпомилкове викладення 

матеріалу; 
- вірне формулювання висновків та узагальнень; 

- самостійне, впевнене і правильне застосування знань при вирішенні 

практичної частини. 
-відповіді на більш 80% тестів 

«4» - знання та розуміння всього програмного матеріалу в цілому; 

- послідовне, логічне, обґрунтоване викладення матеріалу; 

- допущення окремих несуттєвих помилок під час відповіді; 

- правильне і без особливих труднощів застосування знань при 

вирішенні практичних завдань. 
-відповіді на більш 60% тестів 

«3» - знання та розуміння тільки основного програмного матеріалу в обсязі, 

який дозволяє застосувати наступний програмний матеріал; 
- спрощене викладення матеріалу; 

- допущення окремих суттєвих помилок під час відповіді; 

- нечітке та непослідовне застосування окремих знань під час вирішення 

практичних завдань. 
-відповіді на більш 40% тестів 

«2» - поверхневе знання і розуміння основного програмного матеріалу в 

обсязі, який дозволяє застосувати наступний програмний матеріал; 

- непослідовне викладення матеріалу з допущенням багатьох істотних 

помилок; 
- невміння робити висновки та узагальнення; 

- невміння застосувати знання під час вирішення практичних завдань. 

- відповіді меньш ніж 40% тестів 

8.1. Види контролю. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному практичному 



занятті, що знаходить відображення в оцінці за традиційною 4-х бальною 

системою, з подальшим перерахунком у багатобальну шкалу згідно з 

середнім балом, який розраховується на останньому занятті за допомогою 

таблиці конвертації балів. 

Сума балів з усіх практичних занять становить поточний підсумок. На 

останньому занятті проводиться підсумковий модульний контроль. Оцінка за 

модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності(у балах) 

та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється 

при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні 

модуля становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 

балів. За результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент 

набрав не менш, ніж 50 балів. 

Для оцінювання поточної навчальної діяльності використовується 

єдина шкала, яка визначає фіксовані значення для максимально можливої 

(110 балів, якщо поточні оцінки –«відмінно») та мінімально необхідної (60 

балів, якщо поточні – «задовільно») кількості балів. Бали за поточну 

успішність прив’язуються до середньоїарифметичної оцінки за традиційною 

п’ятибальною системою незалежно від кількості занять в розділі. 

 

8.2. Форми контролю 

1. За охватом студентів: фронтальний, індивідуальний, парний, 

груповий; 
2. За способом реалізації: усний, письмовий; 

3. За способом організації: контроль викладачем, взаємоконтроль, 

самоконтроль; 

Контроль проводиться за допомогою теоретичних питань з подальшою 

співбесідою, ситуаційних задач, тестових завдань 
9. Політика навчальної дисципліни 

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме 

1. Самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, 

передбачених навчальною дисципліною. 
2. Посилання на джерела інформації у разі її використання 


