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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ,  

ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ 

Кафедра Інфекційних хвороб та епідеміології 

Прізвище, ім’я, по батькові 

науково-педагогічних працівників, 

посада, науковий ступінь, вчене 

звання, e-mail 

Давиденко Оксана Миколаївна, к.мед.н., доцент  

davydo@bsmu.edu.ua; 

Мироник Олена Володимирівна, к.мед.н., доцент  

mironik.olena@bsmu.edu.ua 

Сорохан Василь Денисович, к.мед.н., доцент 

sorohan.vasyl@bsmu.edu.ua 

Сидорчук Анюта Степанівна, к.мед.н., доцент 

sidorchuk@bsmu.edu.ua 

Соколенко Максим Олександрович, к.мед.н., доцент 

sokolenko.max@bsmu.edu.ua 

Богачик Нонна Анатоліївна, к.мед.н., асистент 

кафедри nonnabog44@gmail.com 

Баланюк Ірина Володимирівна, к.мед.н., асистент 

кафедри balanyk.iryna@bsmu.edu.ua 

Андрущак Маргарита Олександрівна, к.мед.н.,  

асистент кафедр andrushchak.margarita@bsmu.edu.ua 

Бойко Юлія Ігорівна, асистент кафедри 

yu.boiko@bsmu.edu.ua 

Рудан Іванна Василівна, асистент кафедри 

rudan.ivanna@bsmu.edu.ua 

Колотило Тетяна Романівна, асистент кафедри 

kolotylot@bsmu.edu.ua 

Веб-сторінка кафедри на 

офіційному веб-сайті університету 

https://www.bsmu.edu.ua/infektsiynih-hvorob-ta-

epidemiologiyi/ 

Веб-сайт кафедри https://www.bsmu.edu.ua/infektsiynih-hvorob-ta-

epidemiologiyi/ 

E-mail infection@bsmu.edu.ua 

Адреса м. Чернівці, вул. Головна, 137 

Контактний телефон +38 (0372) 53-89-96 

 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ 

Статус дисципліни нормативна 

Кількість кредитів 3 

Загальна кількість годин 30 

Практичні заняття 15 

Самостійна робота 15 

Вид заключного контролю підсумковий модульний контроль 

                         

3. Опис навчальної дисципліни (Анотація): 

    Програма вивчення навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» складена відповідно до 

навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного другого (магістерського) рівня 

вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров'я” у вищих навчальних закладах МОЗ України за 

спеціальністю 225 «Медична та психологічна реабілітація»   

 

         Семестри: ІХ - Х  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1 «Інфекційні хвороби» 

 

mailto:gerush.oleg@bsmu.edu.ua
mailto:palamar.alina@bsmu.edu.ua
mailto:palamar.alina@bsmu.edu.ua
https://mail9.online.ua/
https://mail9.online.ua/
https://mail9.online.ua/
mailto:palamar.alina@bsmu.edu.ua
https://mail9.online.ua/
https://www.bsmu.edu.ua/infektsiynih-hvorob-ta-epidemiologiyi/
https://www.bsmu.edu.ua/infektsiynih-hvorob-ta-epidemiologiyi/
https://www.bsmu.edu.ua/infektsiynih-hvorob-ta-epidemiologiyi/
https://www.bsmu.edu.ua/infektsiynih-hvorob-ta-epidemiologiyi/
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4. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

4.1.Перелік нормативних документів: 

- Положення про організацію освітнього процесу (https://www.bsmu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/03/polozhennya-pro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu-u-vdnzu-bukovinskij-

derzhavnij-medichnij-universitet.pdf); 

- Інструкція щодо оцінювання навчальної діяльності студентів БДМУ в умовах 

впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу 

(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/bdmu-instrukcziya-shhodo-oczinyuvannya-

%D1%94kts-2014-3.pdf); 

- Положення про порядок відпрацювання пропущених та незарахованих занять 

(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/reworks.pdf); 

- Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої 

освіти (https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/polozhennya-pro-apelyacziyu-rezultativ-

pidsumkovogo-kontrolyu-znan.pdf); 

- Кодекс академічної доброчесності (https://www.bsmu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/12/kodeks_academic_faith.pdf); 

- Морально-етичний кодекс студентів (https://www.bsmu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/12/ethics_code.docx); 

- Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату 

(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/antiplagiat-1.pdf); 

- Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін 

(https://www.bsmu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/04/nakaz_polozhennyz_vybirkovi_dyscypliny_2020.pdf); 

- Правила внутрішнього трудового розпорядку Вищого державного навчального закладу 

України «Буковинський державний медичний університет» (https://www.bsmu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/03/17.1-bdmu-kolektivnij-dogovir-dodatok.doc). 

4.2.Політика  щодо  дотримання  принципів  академічної  доброчесності  здобувачів вищої  

освіти:  

- самостійне  виконання  навчальних  завдань  поточного  та  підсумкового  контролів без 

використання зовнішніх  джерел  інформації;  

- списування  під час контролю знань заборонені;  

- самостійне  виконання  індивідуальних  завдань  та  коректне  оформлення  посилань на 

джерела інформації  у разі запозичення  ідей, тверджень,  відомостей.  

4.3.Політика  щодо  дотримання  принципів  та  норм  етики та  деонтології здобувачами  

вищої  освіти:  

- дії  у професійних  і навчальних  ситуаціях із позицій  академічної  доброчесності  та 

професійної  етики та  деонтології;  

- дотримання  правил  внутрішнього  розпорядку  університету,  бути  толерантними, 

доброзичливими  та  виваженими  у спілкуванні зі студентами  та  викладачами,  медичним  

персоналом закладів  охорони  здоров'я;  

- усвідомлення  значущості  прикладів  людської  поведінки  відповідно  до  норм 

академічної  доброчесності та медичної  етики.  

4.4.Політика  щодо  відвідування  занять  здобувачами  вищої  освіти:  

- присутність  на  всіх  навчальних заняттях (лекціях,   практичних (семінарських) 

заняттях,  підсумковому модульному  контролі) є  обов'язковою  з  метою  поточного  та  

підсумкового  оцінювання знань (окрім  випадків з поважних  причин).  

4.5.Політика  дедлайну  та  відпрацювання пропущених або незарахованих занять 

здобувачами  вищої  освіти:  

- відпрацювання  пропущених  занять  відбувається  згідно з графіком  

відпрацювання пропущених або незарахованих занять та консультацій. 

 

https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/polozhennya-pro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu-u-vdnzu-bukovinskij-derzhavnij-medichnij-universitet.pdf
https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/polozhennya-pro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu-u-vdnzu-bukovinskij-derzhavnij-medichnij-universitet.pdf
https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/polozhennya-pro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu-u-vdnzu-bukovinskij-derzhavnij-medichnij-universitet.pdf
https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/bdmu-instrukcziya-shhodo-oczinyuvannya-єkts-2014-3.pdf
https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/bdmu-instrukcziya-shhodo-oczinyuvannya-єkts-2014-3.pdf
https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/reworks.pdf
https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/polozhennya-pro-apelyacziyu-rezultativ-pidsumkovogo-kontrolyu-znan.pdf
https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/polozhennya-pro-apelyacziyu-rezultativ-pidsumkovogo-kontrolyu-znan.pdf
https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/kodeks_academic_faith.pdf
https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/kodeks_academic_faith.pdf
https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/ethics_code.docx
https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/ethics_code.docx
https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/antiplagiat-1.pdf
https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/nakaz_polozhennyz_vybirkovi_dyscypliny_2020.pdf
https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/nakaz_polozhennyz_vybirkovi_dyscypliny_2020.pdf
https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/17.1-bdmu-kolektivnij-dogovir-dodatok.doc
https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/17.1-bdmu-kolektivnij-dogovir-dodatok.doc
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5. ПРЕРЕКВІЗИТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ): 

програма базується на вивченні студентами відповідних розділів фундаментальних 

дисциплін – медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології, інфекційних хвороб, 

біостатистики, соціальної медицини й інтегрується з цими дисциплінами. 

 

6. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: 

6.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Інфекційні хвороби” є формування системи 

базових знань з теорії механізму передачі збудників інфекційних хвороб практичних вмінь та 

навичок з планування і здійснення протиепідемічних та профілактичних заходів щодо найбільш 

поширених та особливо небезпечних інфекційних хвороб на основі використання описових, 

аналітичних, експериментальних та прогностичних методів епідеміологічних досліджень. 

Принципи доказової медицини. 

6.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Інфекційні хвороби ” є: 

− розкриття та з’ясування теоретичних основ епідеміології як медичної науки 

− використання епідеміологічного методу в медичній практиці для вивчення захворюваності 

населення 

− принципи доказової медицини 

− здійснення протиепідемічних та профілактичних заходів. 

 

7. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ФОРМУВАННЮ ЯКИХ СПРИЯЄ НАВЧАЛЬНА 

ДИСЦИПЛІНА: 

формування яких сприяє дисципліна (взаємозв'язок з нормативним змістом підготовки 

здобувача вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчаття у Стандарті) 

   Згідно  з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами 

компетентостей: 

- інтегральних, здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у відповідній галузі 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

- Загальних: знання, розуміння, навички та здатності, якими студент оволодіває у рамках 

виконання певної програми навчання, але які мають універсальний характер (здатність до 

аналізу та синтезу, уміння застосовувати знання на практиці, планування та розподіл часу, 

базові загальні знання сфери навчання, застосування базових знань професії на практиці, 

усне та письмове спілкування рідною мовою, знання другої мови, елементарні навички 

роботи з ПК, дослідницькі уміння, здатність до самонавчання, навички роботи з 

інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), уміння 

самокритики та критики, здатність адаптуватися до нових ситуацій, здатність генерувати 

нові ідеї (творчість). Також до загальних компетентностей належать: розв’язання задач, 

прийняття рішень, робота в команді, міжособистісні вміння, лідерство, здатність працювати 

в команді фахівців з різних підрозділів, уміння спілкуватися з непрофесіоналами галузі, 

уміння працювати в міжнародному контексті, уміння працювати автономно, дотримання 

етики, забезпечення якості, воля до успіху. 

- спеціальних (фахові, предметні): розуміння епідемічного процесу. Основних принципів 

профілактичних та протиепідемічних заходів. 

 

 8. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ дисципліни «Інфекційні хвороби» за спеціальністю 225 

«Медична та психологічна реабілітація»   

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен: 

8.1. Знати: 

- основи законодавства про охорону здоров’я та директивні документи, що визначають 

діяльність органів та закладів охорони здоров’я; 

- загальні питання організації інфекційної служби в Україні; 
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- протиепідемічні заходи при виникненні осередку інфекції; 

- принципи лікування захворювань; 

- Знати типи внутрішньої картини хвороби і типи реагування пацієнта на захворювання. 

- Диференціювати психологічні особливості хворих при різних соматичних захворюваннях, 

визначати необхідність психологічної корекції з урахуванням індивідуальних особливостей 

пацієнта. 

- Знати основні діагностичні алгоритми станів залежності (хімічна, Інтернет, гемблінг) й 

співзалежності та вміти їх застосовувати у практичній діяльності для профілактики та корекції.  

- Знати основні шляхи психопрофілактики суїцидальної поведінки та вміти своєчасно 

виявляти суїцидальні тенденції. 

- тактику надання екстреної медичної допомоги; 

- тактику ведення контингенту осіб, що підлягають диспансерному нагляду; 

- організацію роботи лікарняно-поліклінічних відділень; 

- організацію роботи швидкої та невідкладної допомоги дорослому населенню; 

- організацію диспансерного нагляду; 

- принципи дієтотерапії, фізіотерапії та лікувальної фізкультури; 

- форми і методи санітарно-просвітньої роботи; 

- сучасну літературу за фахом. 

 8.2. Вміти: 

- Самостійно вести спрямовану психологічну бесіду з хворими, складати психологічний 

анамнез хвороби та життя, оцінювати психологічний стан хворого з формулюванням висновку 

експериментальнопсихологічного обстеження. 

- Вміти виявляти акцентуації характеру, а також проводити диференційовану психокорекцію 

виявлених особливостей особистості. 

- Формувати адекватне відношення до захворювання у пацієнта і підтримувати його на 

всьому протязі лікувально-діагностичного процесу. 

- Дати психогігієнічні поради пацієнту соматичного профілю. 

- Виробити тактику спілкування з хворими та їх родичами з урахуванням принципів 

лікарської етики і деонтології.  Оцінити і провести корекцію взаємовідносин хворого з медичним 

персоналом.  Зробити аналіз професійно важливих якостей лікаря. 

- Вміти впроваджувати заходи первинної психопрофілактики синдрому емоційного вигоряння 

в медичному середовищі. 

- збирати інформацію про пацієнта; 

- встановлювати попередній клінічний діагноз захворювання; 

- проводити диференційний діагноз; 

- діагностувати невідкладні стани; 

- складати план обстеження хворого; 

- визначати необхідність у спеціальних методах дослідження (лабораторних, 

функціональних), організовувати їх виконання та давати їх правильну інтерпретацію; 

- оцінювати результати лабораторних та інструментальних досліджень; 

- визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань; 

- визначати необхідну дієту при лікуванні захворювань; 

- визначати характер лікування захворювань; 

- обґрунтовувати лікарську тактику та методи лікування з урахуванням індивідуальних 

особливостей хворого та загальних закономірностей перебігу хвороби; 

- надавати екстрену медичну допомогу; 

- виконувати медичні маніпуляції; 

- проводити санітарно-гігієнічні та профілактичні заходи; 

- планувати профілактичні та протиепідемічні заходи щодо інфекційних хвороб; 

- проводити лікувально-евакуаційні заходи; 

- узагальнювати науково-практичну літературу; 
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- брати активну участь в поширенні медичних знань серед населення; 

- проводити просвітницьку роботу (бесіди, лекції) серед населення, хворих і в закладах 

загальної медичної служби. 

 

   8.3. Демонструвати: 

− демонструвати вміння введення облікової та звітної документації. 

− планувати профілактичні та карантинні заходи щодо найбільш поширених та особливо 

небезпечних інфекційних хвороб. 

 

9. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться ___30____ годин/___3__ кредитів ECTS. 

 

Модуль 1 

Тема 1. Введення в курс інфектології. Загальна характеристика групи інфекційних хвороб із 

фекально-оральним механізмом передавання. Холера. Сальмонельоз. Інфекційні хвороби вірусної 

етіології з переважанням фекально-орального механізму передачі (ентеровірусна, в т.ч. 

поліомієліт, реовірусна, ротавірусна, Норфолк-вірусна іефекції). 

Тема 2. Кишкові інфекційні хвороби з переважним ураженням товстої кишки: шигельоз, амебіаз. 

Єрсиніози. Ботулізм. Поняття про дисбіоз кишечника. Особливості діагностики, перебігу та 

лікування захворювань з фекально-оральним механізмом передачі в осіб похилого та старечого 

віку.    

Тема 3. Загальна характеристика групи інфекційних хвороб із повітряно- крапельним механізмом 

передавання. Грип. Інші ГРВІ: парагрип, аденовірусна хвороба, Коронавірусна інфекція, РС-

інфекція, риновірусна інфекція. 

Тема 4. Герпесвірусні інфекції. Інфекційний мононуклеоз. Менінгококова інфекція. Дифтерія. 

Диференційна діагностика з бактерійним фарингітом. 

«Дитячі» крапельні інфекції у дорослих. 

Тема 5. Вірусні гепатити з фекально-оральним механізмом передавання. Вірусні гепатити з 

парентеральним механізмом передавання. 

Тема 6. Малярія. Хвороба Лайма. ВІЛ-інфекція. СНІД-асоційовані інфекції та інвазії. Організація 

паліативної допомоги в контексті ВІЛ-інфекції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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№ 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

 

Кількість навчальних годин 

Ін
ф

д
и

в
ід

.р

о
б

о
та

 Всьо

го 

годи

н 

Практичні 

заняття 

Самостійн

а робота 

МОДУЛЬ І 

Змістовий модуль 1 «Інфекційні хвороби» 

1 

Тема 1. Введення в курс інфектології. Загальна 

характеристика групи інфекційних хвороб із 

фекально-оральним механізмом передавання. 

Холера. Сальмонельоз.  

 

3 3 3  

2 

Інфекційні хвороби вірусної етіології з 

переважанням фекально-орального механізму 

передачі (ентеровірусна, в т.ч. поліомієліт, 

реовірусна, ротавірусна, Норфолк-вірусна 

іефекції). 

2    

3 

Тема 2. Кишкові інфекційні хвороби з 

переважним ураженням товстої кишки: 

шигельоз, амебіаз. Єрсиніози. Ботулізм. 

 

 

2 2 2  

4 

Поняття про дисбіоз кишечника. Особливості 

діагностики, перебігу та лікування захворювань 

з фекально-оральним механізмом передачі в осіб 

похилого та старечого віку.    

2    

5 

Тема 3. Загальна характеристика групи 

інфекційних хвороб із повітряно- крапельним 

механізмом передавання. Грип.  

2 2 2  

6 

Інші ГРВІ: парагрип, аденовірусна хвороба, 

Коронавірусна інфекція, РС-інфекція, 

риновірусна інфекція. 

2    

7 

Тема 4. Герпесвірусні інфекції. Інфекційний 

мононуклеоз. Менінгококова інфекція.  

 

3 2 3  

8 

Дифтерія. Диференційна діагностика з 

бактерійним фарингітом. 

«Дитячі» крапельні інфекції у дорослих. 

2    

9 
Тема 5. Вірусні гепатити з фекально-оральним 

механізмом передавання.  
3 2 3  
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10 
Вірусні гепатити з парентеральним механізмом 

передавання. 
2    

11 Тема 6. Малярія. Хвороба Лайма.  2 2 2  

12 

ВІЛ-інфекція. СНІД-асоційовані інфекції та 

інвазії. Організація паліативної допомоги в 

контексті ВІЛ-інфекції. 

2    

 Разом  27 8 15  

 Підсумковий модульний контроль 3 2   

 ВСЬОГО ГОДИН 30 15 15  



 

 

12. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ 

 

 

 

 

 

п

/

п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Змістовий модуль 1 Інфекційні хвороби  

1 Тема 1.   

Введення в курс інфектології. Загальна характеристика групи 

інфекційних хвороб із фекально-оральним механізмом 

передавання. Холера. Сальмонельоз. Інфекційні хвороби 

вірусної етіології з переважанням фекально-орального 

механізму передачі (ентеровірусна, в т.ч. поліомієліт, 

реовірусна, ротавірусна, Норфолк-вірусна іефекції). 

3 

2 Тема 2.   

Кишкові інфекційні хвороби з переважним ураженням товстої 

кишки: шигельоз, амебіаз. Єрсиніози. Ботулізм. 

Поняття про дисбіоз кишечника. Особливості діагностики, 

перебігу та лікування захворювань з фекально-оральним 

механізмом передачі в осіб похилого та старечого віку.    

2 

3 Тема 3.  

Загальна характеристика групи інфекційних хвороб із 

повітряно- крапельним механізмом передавання. Грип. 

Інші ГРВІ: парагрип, аденовірусна хвороба, Коронавірусна 

інфекція, РС-інфекція, риновірусна інфекція. 

3 

4 Тема 4.  

Герпесвірусні інфекції. Інфекційний мононуклеоз. 

Менінгококова інфекція. Дифтерія. Диференційна діагностика 

з бактерійним фарингітом. 

«Дитячі» крапельні інфекції у дорослих. 

2 

5 Тема 5.   

Вірусні гепатити з фекально-оральним механізмом 

передавання. Вірусні гепатити з парентеральним механізмом 

передавання. 

2 

    

6 

Тема 6.   

Малярія. Хвороба Лайма. ВІЛ-інфекція. СНІД-асоційовані 

інфекції та інвазії. Організація паліативної допомоги в 

контексті ВІЛ-інфекції. 

 

3 

Підсумковий модульний контроль                                                                                   3  

Всього: 15 годин 



 

13.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 

№ ТЕМА Кількість 

годин  

Вид контролю 

1. Підготовка до практичних занять – теоретична 

підготовка та опрацювання практичних 

навичок до змістовного модулю 1 

7,5 Поточний контроль, 

ситуаційні задачі  

2. Підготовка до практичних занять – теоретична 

підготовка та опрацювання практичних 

навичок до змістовного модулю 2 

7,5 Поточний контроль, 

ситуаційні задачі  

 

14. ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ  

- доповідь реферату на практичному занятті,  

- доповідь на клінічних конференціях баз кафедр, 

- доповідь історії хвороби на практичному занятті 

- написання тез, статей. 

 

15. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ 

1. Поняття „інфекція”, „інфекційний процес”, „інфекційна хвороба”. Особливості 

інфекційних хвороб. 

2. Основні етапи розвитку інфектології. Науковий внесок вітчизняних та іноземних 

вчених у  вивчення інфекційних хвороб. 

3. Історія кафедри інфекційних хвороб Буковинського державного медичного 

університету. 

4. Класифікація інфекційних хвороб. 

5. Принципи діагностики інфекційних хвороб. 

6. Методи специфічної діагностики інфекційних хвороб. 

7. Профілактичні заходи, принципи імунопрофілактики інфекційних хвороб. 

8. Принципи лікування інфекційних хвороб. 

9. Структура та режим роботи інфекційного стаціонару. Показання до госпіталізації, 

правила обстеження і виписки хворих із інфекційного стаціонару. Особливості 

ведення медичної документації. 

10. Загальна характеристика інфекційних хвороб із фекально-оральним механізмом 

передавання. 



 

11. Холера: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.  

12. Дегідратаційний шок: визначення поняття, патогенез, клінічні прояви, 

диференціальний діагноз. Клінічна і лабораторна діагностика водно-електролітних 

порушень при різних ступенях зневоднення. Невідкладна допомога. 

13. Сальмонельоз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний  перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

профілактика. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного 

стаціонару.  

14. Харчові токсикоінфекції: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

профілактика. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного 

стаціонару.  

15. Ротавірусна інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

профілактика. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного 

стаціонару.  

16. Ентеровірусні хвороби: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний  

перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

профілактика. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного 

стаціонару.  

17. Кишковий єрсиніоз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний  

перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

профілактика. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного 

стаціонару. 

18. Шигельоз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний  перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

профілактика. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного 

стаціонару.  

19. Амебіаз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний  перебіг,    

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 



 

профілактика. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного 

стаціонару. 

20. Ботулізм: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний  перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, лікування, 

профілактика. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із стаціонару. 

21. Загальна характеристика інфекційних хвороб дихальних шляхів. 

22. Грип. Грип А (H1N1): етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

протиепідемічні заходи, принципи імунопрофілактики. Показання до госпіталізації. 

23. COVID-19: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, протиепідемічні 

заходи, принципи імунопрофілактики. Показання до госпіталізації. 

24. Парагрип: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

Показання до госпіталізації. 

25. Аденовірусна хвороба: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

профілактика. Показання до госпіталізації. 

26. РС-інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

Показання до госпіталізації. 

27. Риновірусна інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

профілактика. Показання до госпіталізації. 

28. Класифікація герпес-вірусів людини. Загальна характеристка герпесвірусних хвороб. 

29. Герпетична інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний 

перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

профілактика. Показання до госпіталізації. 

30. Вітряна віспа. Оперізувальний герпес. Етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний 

перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

профілактика. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із стаціонару. 



 

31. Інфекційний мононуклеоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний 

перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

профілактика. Показання до госпіталізації. 

32. Особливості перебігу герпесвірусних інфекцій у хворих на ВІЛ/СНІД. 

33. Кір: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клініка, особливості  перебігу у 

дорослих, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, 

лікування, протиепідемічні заходи, принципи імунопрофілактики. Показання до 

госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

34. Краснуха: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клініка, особливості  

перебігу у дорослих, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, 

ускладнення, лікування, протиепідемічні заходи, принципи імунопрофілактики. 

Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

35. Вірусна паротитна хвороба: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клініка, 

особливості  перебігу у дорослих, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, 

ускладнення, лікування, протиепідемічні заходи, принципи імунопрофілактики. 

Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

36. Дифтерія: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

принципи імунопрофілактики. Порядок госпіталізації, правила виписки із 

інфекційного стаціонару. 

37. Менінгококова інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний 

перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи 

лікування різних клінічних форм, невідкладна допомога на догоспітальному етапі, 

профілактика. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного 

стаціонару. 

38. ІТШ: визначення поняття, патогенез, класифікація, клінічна і лабораторна 

діагностика, принципи лікування, невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

39. Загальна характеристика кров’яних інфекційних хвороб. 

40. ВГА: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи 

лікування, імунопрофілактика. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих 

із стаціонару. 



 

41. ВГЕ: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи 

лікування, профілактика. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із 

інфекційного стаціонару. 

42. ВГВ: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи 

лікування, протиепідемічні заходи, принципи імунопрофілактики, прогноз. Показання 

до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

43. ВГС: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи 

лікування, профілактика, прогноз. Показання до госпіталізації, правила виписки 

хворих із інфекційного стаціонару. 

44. ВГД: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи 

лікування, профілактика, прогноз. Показання до госпіталізації, правила виписки 

хворих із інфекційного стаціонару. 

45. Диференціальна діагностика жовтяниць. 

46. Фульмінантний вірусний гепатит: патогенез, клінічна і лабораторна діагностика, 

принципи лікування. 

47. Хронічні вірусні гепатити: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, 

клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз,  принципи 

лікування,  прогноз.  

48. ВІЛ-інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи 

лікування, профілактика, прогноз. Порядок госпіталізації, обстеження, 

диспансеризації.  

49. СНІД-асоційовані протозойні інвазії: криптоспоридіоз, ізоспороз, церебральний 

токсоплазмоз. Клінічна і лабораторна діагностика. Принципи лікування і 

профілактики. Показання до госпіталізації. 

50. СНІД-асоційовані мікози: кандидоз, пневмоцистна пневмонія, криптококоз. Клінічна 

і лабораторна діагностика. Принципи лікування і профілактики. Показання до 

госпіталізації. 



 

51. Ведення пацієнтів в термінальній стадії захворювання, консультування, догляд, 

психологічна, духовна та соціальна підтримка хворого та його близьких. 

52. Загальна характеристика інфекційних хвороб із трансмісивним механізмом 

передавання. Малярія: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний 

перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

профілактика. Показання до обстеження на малярію. Порядок госпіталізації, правила 

виписки хворих із інфекційного стаціонару.  

53. Хвороба Лайма: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи 

лікування та профілактики. 

54. Визначення понять „особливо небезпечні” та „карантинні” хвороби. 

55. Загальна характеристика інфекційних хвороб із множинними механізмами 

передавання. 

56. Анафілактичний шок: патогенез, класифікація, клінічні прояви, диференціальний 

діагноз, невідкладна допомога. 

57. Сироваткова хвороба: патогенез,  клінічні прояви, диференціальний діагноз, 

невідкладна допомога. 

 

       ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ТА РОБІТ ДО ПІДСУМКОВОГО 

МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

1. Вміти обгрунтувати попередній клінічний діагноз найбільш поширених інфекційних 

хвороб із повітряно-крапельним та фекально-оральним механізмами передавання. 

2. Вміти розпізнавати ускладнення та невідкладні стани у хворих на  найбільш поширені 

інфекційні хвороби з повітряно-крапельним та фекально-оральним механізмами 

передавання. 

3. Вміти призначати план обстеження хворим на  найбільш поширені інфекційні хвороби 

з повітряно-крапельним та фекально-оральним механізмами передавання. 

4. Здійснювати клінічну і лабораторну диференціальну діагностику інфекційних хвороб 

із повітряно-крапельним та фекально-оральним механізмами передавання. 

5. Призначати раціональне лікування хворим на інфекційні хвороби з повітряно-

крапельним та фекально-оральним механізмами передавання на різних етапах 

медичної допомоги. 

6. Вміти надавати невідкладну допомогу хворим на інфекційні хвороби з повітряно-

крапельним та фекально-оральним механізмами передавання. 



 

7. Планувати основні профілактичні заходи щодо інфекційних хвороб із повітряно-

крапельним та фекально-оральним механізмами передавання. 

8. Вміти обгрунтувати попередній клінічний діагноз гострих вірусних гепатитів, 

кров’яних інфекцій, інфекційних хвороб із рановим та множинними механізмами 

передавання. 

9. Вміти розпізнавати ускладнення та невідкладні стани у хворих на  гострі вірусні 

гепатити, кров’яні інфекції, інфекційні хвороби із рановим та множинними 

механізмами передавання. 

10. Вміти призначати план обстеження хворим на  гострі вірусні гепатити,  

кров’яні інфекції, інфекційні хвороби із рановим та множинними механізмами 

передавання. 

11. Здійснювати клінічну і лабораторну диференціальну діагностику гострих і 

хронічних вірусних гепатитів, кров’яних інфекцій, інфекційних хвороб із рановим та 

множинними механізмами передавання. 

12. Призначати раціональне лікування хворим на гострі вірусні гепатити, кров’яні 

інфекції, інфекційні хвороби із рановим та множинними механізмами передавання. 

13. Вміти надавати невідкладну допомогу хворим на гострі вірусні гепатити, 

кров’яні інфекції, інфекційні хвороби із рановим та множинними механізмами 

передавання. 

14. Планувати основні профілактичні заходи щодо вірусних гепатитів, кров’яних 

інфекцій, інфекційних хвороб із рановим та множинними механізмами передавання. 

 

17. МЕТОДИ ТА ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ 

Протягом вивчення дисципліни всі види діяльності студента підлягають контролю, як 

поточному (на кожному занятті), так і підсумковому (під час контрольних заходів). 

Модульний контроль – це діагностика засвоєння студентом матеріалу модулю 

(залікового кредиту). Семестр закінчується підсумковим модульним контролем. 

Початковий контроль знань студентів здійснюється під час проведення практичних 

занять і включає в себе перевірку знань теоретичного та практичного матеріалу, який 

вивчався на попередніх курсах, що проводиться методом фронтального усного опитування, 

або написання контрольних робіт, для чого використовуються питання для контрольних 

робіт. 

Поточний контроль. 

Поточну навчальну діяльність студентів контролюють на практичних заняттях 

відповідно до конкретних цілей. Рекомендовані до застосування такі засоби діагностики рівня 

підготовки студентів: тестовий контроль (машинний та безмашинний), 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 додаткових методів 

обстеження. 

Підсумковий модульний контроль. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем 

модуля на останньому контрольному занятті з модуля. До підсумкового модульного контролю 

допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни 

аудиторні навчальні заняття, та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за 

мінімальну. Студенту, який з поважних причин 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. Форми підсумкового контролю мають бути стандартизованими і 

включати контроль теоретичної та практичної підготовки.  

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні 

підсумкового модульного контролю, становить 80. Підсумковий модульний кредит 

вважається зарахованим, якщо студент набрав на менше 50 балів. 

18. ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ  

«Інфекційні хвороби» 

Під  час  оцінювання  засвоєння  кожної  теми  студенту  виставляються  оцінки  за 4 -

бальною (традиційною) шкалою та за 200-бальною шкалою з використанням прийнятих та 

затверджених критеріїв  оцінювання  для відповідної навчальної  дисципліни. При цьому 

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

Студент  повинен  отримати  оцінку  з  кожної  теми.  Виставлені  за  традиційною  

шкалою оцінки  конвертуються  у бали залежно від кількості тем.  

Вага  кожної  теми  у  межах  одного  модуля  в  балах  має  бути  однаковою. Форми 

оцінювання  поточної  навчальної  діяльності  мають  бути  стандартизованими  і включати 

контроль  теоретичної та  практичної  підготовки.  Підсумковий  бал за  поточну діяльність 

визнається як арифметична  сума  балів  за  кожне  заняття  та  за  індивідуальну роботу. 

Максимальна  кількість  балів,  яку  може  набрати  здобувач за поточну діяльність під час 

вивченні  навчальної  дисципліни,  вираховується шляхом множення кількості балів,  що 

відповідають  оцінці  «5», на  кількість  тем з додаванням балів за індивідуальне  завдання 

здобувача,  але не більше 200 балів. 
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Традиційні оцінки 
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"5" "4" "3" "2" 

Модуль 1 30/1 2 

(№№ 1-2) 

6 18 14 11 0 4,8,12 70 

 

Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються 

бали: “5” –18 балів, “4” – 14 балів, “3” – 11 балів, “2” – 0 бали. Індивідуальна робота – 

4,8,12 



 

Мінімальна кількість балів для студентів денної форми навчання, яку може набрати 

студент при вивченні модуля, вираховується шляхом укладання кількості балів, що 

відповідають оцінці «задовільно» на кожному занятті: 70=11 х 6+4 (ІСРС). 

Максимальна кількість балів для студента денної форми навчання,  яку може 

набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом укладання кількості балів, 

що відповідають оцінці “відмінно” на кожному занятті: 120=18х6+12(ІСРС). 

 

Оцінка "відмінно" виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття та 

лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; дає 

вичерпно точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без 

помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує практичні завдання різного 

ступеню складності. 

Оцінка "добре" виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та добре його 

розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематично, але вони не є 

вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок; вирішує всі задачі і 

виконує практичні завдання. відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках. 

Оцінка "задовільно" ставиться студентові на основі його знань всього змісту заняття 

та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний вирішувати видозмінені 

(спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі та виконує практичні 

навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно 

систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно. 

Оцінка "незадовільно" виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не 

відповідають вимогам "задовільної" оцінки. 
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