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1. Мета дисципліни – формування у студентів теоретичних знань та правильного 

розуміння практичного значення клінічної паразитології, тропічної медицини серед інших 

клінічних дисциплін, виховання правильного підходу при обстеженні пацієнтів з 

паразитарними та інфекційними захворюваннями, які розповсюджені в тропіках та 

субтропіках, формування необхідного для самостійної роботи поглибленого об’єму знань і 

навичок, вміння їх використання у певних клінічних ситуаціях. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування навчальних дисциплін «Медична біологія», «Медична та 

біологічна фізика», «Медична інформатика», «Медична хімія», «Біологічна та 

біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», 

«Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Безпека життєдіяльності; 

основи біоетики та біобезпеки», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Фармакологія». 

2.Вміння самостійно застосовувати знання з медичної біології, Медичної та 

біологічної фізики, медичної інформатики, медичної хімії, біологічної та біоорганічної 

хімії, анатомії людини, гістології, цитології та ембріології, фізіології, мікробіології, 

вірусології та імунології, безпеки життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки, 

патоморфології, патофізіології, фармакології, та ін. дисциплін для рішення конкретних 

науково-практичних задач; працювати з науковою та науково-методичною літературою. 

3.Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна “Клінічна паразитологія та тропічна медицина” розділ 

медицини, який займається широким колом інфекційних та паразитарних захворювань, що 

мають поширення в тропічних і субтропічних регіонах. Тропічна медицина є комплексною 

дисципліною, яка використовує досягнення мікробіології, гігієни, епідеміології, 

паразитології та інших дисциплін. 

Предметом вивчення також є питання етіології, діагностики, клініки, лікування, 

епідеміології і профілактики тропічних хвороб. Поширеність заразних тропічних хвороб в 

зоні тропіків і субтропіків обумовлено комплексом сприятливих для них природних умов. 

Тільки в жаркому кліматі можуть існувати багато теплолюбних збудників (певні бактерії, 

віруси, найпростіші, гельмінти), їх проміжні господарі (наприклад, тропічні молюски 

«Bullinus tropicalis», «Physopsis africana» при шистосомозі), переносники збудників (на 

кшталт мухи цеце, тропічних москітів тощо) і теплокровні господарі - джерела та 

резервуари збудників (наприклад, миша «Mastomys natalensis» - природне джерело 

лихоманки Ласса, фруктоїдний кажан - природний резервуар хвороби, яка викликана 

вірусом Ебола, інші). 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1) сформувати сучасні уявлення про етіологію і патогенез паразитарних та інфекційних 

тропічних захворювань; 

2) дослідити фактори, що сприяють розвитку цих захворювань; 
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3) вивчити класифікацію, клінічні прояви, перебіг і можливі ускладнення паразитарних та 

інфекційних тропічних захворювань; 

4) сформувати уяву про особливості деонтологічного підходу до обстеження хворих на 

паразитарні та інфекційні тропічні захворювання; 

5) мати уявлення про комплексну, патогенетично обґрунтовану терапію цих захворювань. 

Предмет «Клінічна паразитологія та тропічна медицина» формує засади для 

подальшого вивчення студентом клінічних дисциплін та вміння застосовувати клінічне 

мислення для проведення диференційної діагностики, призначення плану обстеження, 

інтерпретації результатів дослідження в процесі подальшого навчання та у професійній 

діяльності. 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень 

вищої освіти, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина») 

дисципліна «Клінічна паразитологія та тропічна медицина» забезпечує набуття студентами 

наступних компетентностей: 

 

 інтегральна: 

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов та вимог. 

 

 загальні: 

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

 Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

 Здатність працювати в команді.  

 

 спеціальні (фахові, предметні): 

 Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні 

данні.  

 Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних 

досліджень та оцінки їх результатів.  

 Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 

 Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.  

 Навички виконання медичних маніпуляцій.  

 Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів.  

 Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів 

щодо інфекційних хвороб.  
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5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1 - знати; 2 - вміти; 3 – комунікація; 4 - 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати 

1.1. Найбільш поширені клінічні 

симптоми паразитарних та 

інфекційних тропічних захворювань 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2, підсумковий контроль; 

оцінювання презентації 

/доповіді; усних відповідей 
/ доповнень; іспит 

5 

1.2. Класифікувати і аналізувати типову 

клінічну картину найбільш 

поширених паразитарних та 

інфекційних тропічних захворювань 

Практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2, підсумковий контроль; 

оцінювання презентації 
/доповіді; усних 

відповідей / доповнень; 

іспит 

5 

1.3. Складати план обстеження та 

аналізувати дані лабораторних та 

інструментальних обстежень при 

типовому перебігу найбільш 

поширених паразитарних та 

інфекційних тропічних захворювань 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2, підсумковий контроль; 

оцінювання презентації 

/доповіді; усних 
відповідей / доповнень; 

іспит 

5 

1.4. Здійснювати прогноз щодо 

збереження здоров’я при найбільш 

поширених паразитарних та 

інфекційних тропічних захворювань 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2, підсумковий контроль; 

оцінювання презентації 

/доповіді; усних 
відповідей / доповнень; 

іспит 

5 

1.5. Визначати основні етіологічні та 

патогенетичні фактори найбільш 

поширених паразитарних та 

інфекційних тропічних захворювань 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2, підсумковий контроль; 
оцінювання презентації 

/доповіді; усних 

відповідей / доповнень; 
іспит 

5 

 Вміти 

2.1. Демонструвати володіння морально-

деонтологічними принципами 

медичного фахівця та принципами 

фахової субординації  

Самостійна 

робота 

Оцінювання презентації / 

доповіді 

5 

2.2. Трактувати загальні принципи 

лікування та профілактики найбільш 

поширених паразитарних та 

інфекційних тропічних захворювань 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 1, 

2, підсумковий контроль; 
оцінювання виконання 

практичних робіт; усних 

відповідей / доповнень; 
іспит 

10 

2.3. Складати план обстеження пацієнта 

при типовому перебігу найбільш 

поширених паразитарних та 

інфекційних тропічних захворювань  

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2, підсумковий контроль; 

оцінювання виконання 
практичних робіт; усних 

відповідей / доповнень; 

іспит 

10 
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2.4. Аналізувати результати основних 

методів дослідження при 

паразитарних та інфекційних 

тропічних захворювань 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2, підсумковий контроль; 

оцінювання виконання 

практичних робіт; усних 
відповідей / доповнень; 

іспит 

10 

2.5. Визначати зв'язок паразитарних та 

інфекційних тропічних захворювань з 

патологічними процесами в організмі 

хворого 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 1, 

2, підсумковий контроль; 
оцінювання виконання 

практичних робіт; усних 

відповідей / доповнень; 
іспит 

10 

2.6. Методично вірно викласти 

результати обстеження хворого у 

вигляді історії хвороби з 

обґрунтуванням діагнозу 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 1, 

2, підсумковий контроль; 

оцінювання виконання 
практичних робіт; усних 

відповідей / доповнень; 

іспит 

10 

 Комунікація 

3.1 Використовувати при фаховому та 

діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну 

мову; іноземну мову у професійній 

діяльності; встановлювати 

міжособистісні зв’язки для ефек-

тивного виконання завдань та 

обов’язків 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання презентації 
/доповіді; усних 

відповідей / доповнень 

5 

 Автономність та відповідальність 

4.1. Дотримуючись етичних та юри-

дичних норм, нести відповідальність 

за прийняття обґрунтованих рішень і 

дій щодо правильності встановленого 

синдромного діагнозу захворювання 

Самостійна 

робота 

Оцінювання презентації / 

доповіді 

5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

 
                                  Результати  навчання  

                                      дисципліни  (код) 

Програмні результати  

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 4.1 

Збирати інформацію про загальний 

стан пацієнта, оцінювати 

психомоторний та фізичний розвиток 

пацієнта, стан органів та систем 

організму, на підставі результатів 

лабораторних та інструментальних 

досліджень оцінювати інформацію 

щодо діагнозу (за списком 4). 

  +   +  + + + +  + + 

Призначати та аналізувати додаткові 

(обов’язкові та за вибором) методи 

обстеження (лабораторні, 

рентгенологічні, функціональні та/або 

інструментальні ), пацієнтів із 

захворюваннями органів і систем 

організму для проведення 

диференційної діагностики 

захворювань. 

  +     + +  +  +  

Встановлювати остаточний клінічний 

діагноз шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та логічного 

аналізу отриманих суб’єктивних і 

об’єктивних даних клінічного, 

додаткового обстеження, проведення 

диференційної діагностики), 

дотримуючись відповідних етичних і 

юридичних норм, під контролем 

лікаря-керівника в умовах лікувальної 

установи  

+ +   + + +  +  +   + 

Визначати характер та принципи 

лікування хворих (консервативне, 

оперативне) із захворюваннями в 

умовах закладу охорони здоров’я, на 

підставі попереднього клінічного 

діагнозу, дотримуючись відповідних 

етичних та юридичних норм, шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення за 

існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами, у разі 

необхідності розширення стандартної 

схеми вміти обґрунтувати 

персоніфіковані рекомендації під 

контролем лікаря-керівника в умовах 

лікувальної установи 

 +  + +  +  + + + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

 

7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):  

- поточне оцінювання (поточний контроль):  

1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.5, 2.2–2.7  – 10 балів / 5 балів 

2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.5, 2.2–2.7  – 10 балів / 5 балів 

3. Презентації / доповіді - РН 1.1–1.5, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 бали 

4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.2–2.7, 3.1 – 10 балів / 5 балів 

5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.2–2.7  – 22 бали / 11 балів. 

 

 

- семестрове оцінювання (семестровий контроль): у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою 

контролю за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма 

успішно оціненими результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального 

порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час 

іспиту. 

Форма проведення іспиту - письмово-усна, вид письмових завдань - запитання з 

відкритими відповідями. Результатами навчання, які оцінюються під час проведення 

іспиту, є РН 1.1-1.5, 2.2–2.6. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана 

здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

- умови допуску до іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та 

відпрацювання всіх практичних  робіт, написання проміжного, підсумкових контролів 1 і 2 

та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час 

семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 

7.2. Організація оцінювання: 
Проміжний контроль проводиться по завершенні відповідних тематичних лекцій з 

Розділу 1. Підсумкові контролі 1 і 2 проводяться по завершенні відповідних тематичних 

лекцій з Розділів 1 і 2. 

Оцінювання практичних занять здійснюється протягом семестру. 

Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей,  усних відповідей / доповнень 

проводиться упродовж лекційного курсу та практичних занять.  

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план 

   

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

 

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

і

ї 
 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
*
 

1.  

Лекція 1. Епідеміологічні особливості тропічних 

захворювань . Найбільш поширені паразитарні 

захворювання в тропічних країнах. Особливості 

лабораторної специфічної діагностики тропічних 

паразитарних хвороб. Підходи до лікування. 

2    

2.  

Практичне заняття 1. Малярія. Розповсюдженість в світі, 

етіологія, патогенез, клінічні особливості, принципи 

діагностики та лікування малярії.  Профілактика малярії. 

 3   

3.  Самостійна робота. Національні та міжнародні підходи до 

лікування та профілактики малярії в залежності від 

збудника. Програми ВООЗ по ліквідації малярії в світі. 

   5 

4.  Практичне заняття 2. Туберкульоз в тропічному 

середовищі: епідеміологія, клінічні особливості перебігу, 

організаційна , профілактична та лікувальна тактика 

ведення пацієнта.  

 3   

5.  

Самостійна робота. Профілактика туберкульозу. 

Вакцинація проти туберкульозу, місце вакцини БЦЖ в 

календарі щеплень. Спостереження хворих на туберкульоз 

в умовах тропіків. 

   5 

6.  Практичне заняття 3. Епідеміологічні особливості, 

етіологія, патогенез та загальні клінічні особливості 

геморагічних лихоманок. Роль переносників в 

розповсюдженні геморагічних лихоманок. 

 3   

7.  Самостійна робота. Епідеміологічні особливості, 

етіологія, патогенез та  клінічні особливості жовтої 

лихоманки, лихоманок Денге, Ебола, Ласса та Марбург. 

Підходи до лікування та профілактики. 

   5 

8.  Практичне заняття 4. Диференційний діагноз 

геморагічних лихоманок. Роль епідеміологічного анамнезу 

при встановленні діагнозу. 

 3   

9.  Самостійна робота. Поняття про хвороби, що 

регулюються Міжнародними медико-санітарними 

правилами. 

   5 

10.  Практичне заняття 5. Тропічні хвороби, пов’язані з 

укусами тварин: сказ, хвороба содоку. Епідеміологічні 

особливості, етіологія, патогенез та  клінічні особливості. 

Підходи до лікування та профілактики. 

 3   

11.  Лекція 2. Тропічні піодермії 2    

12.  Практичне заняття 6. Бактеріальні ураження шкіри 

(акродерматит Кастелані-Челмера, гангрена Фурн`є, 

коралова виразка, виразка Бурулі, нома): етіологія, 

патогенез та  клінічні особливості. 

 3   
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13.  Самостійна робота. Лабораторна діагностика, лікування 

та профілактика тропічних піодермій. 
   5 

14.  
Практичне заняття 7. Туляремія. Епідеміологічні 

особливості, етіологія, патогенез та варіанти клінічного 

перебігу  туляремії.  

 3   

15.  Самостійна робота. Принципи лікування та профілактики 

туляремії 
   5 

16.  
Лекція 3. Грибкові захворювання у жителів тропічних та 

субтропічних регіонів 
2    

17.  

Практичне заняття 8. Тропічні кератомікози (висівковий 

лишай, еритразма, черепицеподібний мікоз, чорний лищай, 

п`єдра, фавус). Епідеміологічні особливості, етіологія, 

клінічний перебіг захворювань. 

 3   

18.  Самостійна робота. Лабораторна діагностика, лікування 

та профілактика тропічних кератомікозів 
   5 

19.  Практичне заняття 9. Глибокі мікози (кокцидіоідоз, 

паракокцидіоідоз, гістоплазмоз, бластомікоз, хромомікоз, 

криптококкоз, аспергільоз, споротрихоз, міцетома та інші). 

Епідеміологічні особливості, етіологія, клінічний перебіг 

захворювань. 

 3   

20.  Самостійна робота. Лабораторна діагностика, лікування 

та профілактика глибоких мікозів та псевдомікозів 
   5 

21.  Практичне заняття 10. Глибокі псевдомікози 

(актиномікоз, псевдоактиномікоз, нокардіоз). 

Епідеміологічні особливості, етіологія, клінічний перебіг 

захворювань. 

 3   

22.  Проміжний контроль 1.     2 

23.  
Лекція 4. Особливості уражень, які викликані 

членистоногими, гельмінтами, найпростішими. 
2    

24.  Практичне заняття 11. Ураження, викликані 

членистоногими (акаріази, ентомози). Епідеміологічні 

особливості, етіологія, клінічний перебіг захворювань. 

 3   

25.  Самостійна робота. Лабораторна діагностика, лікування 

та профілактика уражень, викликаних членистоногими 
   5 

26.  Практичне заняття 12. Ураження, викликані гельмінтами 

(шистосомоз, цистицеркоз, анкілостомоз, стронгілоідоз, 

трихінельоз). Епідеміологічні особливості, етіологія, 

клінічний перебіг захворювань. 

 3   

27.  Самостійна робота. Лабораторна діагностика, лікування 

та профілактика уражень, викликаних гельмінтами 
   5 

28.  Практичне заняття 13. Ураження, викликані 

найпростішими (трипаносомоз, амебіаз). Епідеміологічні 

особливості, етіологія, клінічний перебіг захворювань. 

 3   

29.  Самостійна робота. Лабораторна діагностика, лікування 

та профілактика уражень, викликаних найпростішими 
   5 

30.  Практичне заняття 14. Лепра. Епідеміологічні 

особливості, етіологія, патогенез та варіанти клінічного 

перебігу лепри. 

 2   

31.  Самостійна робота. Принципи лікування та профілактики 

лепри 
   5 
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32.  Практичне заняття 15. Лейшманіоз. Епідеміологічні 

особливості, етіологія, патогенез та варіанти клінічного 

перебігу лейшманіозу. 

 3   

33.  Самостійна робота. Принципи лікування та профілактики 

лейшманіозу 
   5 

34.  Практичне заняття 16. Шанкроїд (м'який шанкр, ulcus 

molle, третя венерична хвороба). Донованоз (венерична 

гранульома, п'ята венерична хвороба). Лімфогранулема 

венерична (хвороба Дюрана-Нікола-Фавра, 

лімфогранулематоз паховий, кліматичний (тропічний). 

Епідеміологічні особливості, етіологія, клінічний перебіг 

захворювань. 

 3   

35.  Самостійна робота. Лабораторна діагностика венеричних 

тропічних захворювань. Принципи лікування та 

профілактики 

   5 

36.  
Лекція 5. Венеричні захворювання жителів тропічних та 

субтропічних країн. СНІД 
2    

37.  Практичне заняття 17. Тропічні трепонематози - 

фрамбезія, беджель, пінта: клінічні прояви, лабораторна 

діагностика, принципи лікування та профілактики 

 3   

38.  Самостійна робота. Лабораторна діагностика тропічних 

трепонематозів. Принципи лікування та профілактики 
   5 

39.  Практичне заняття 18. ВІЛ-інфекція у жителів тропічних 

та субтропічних країн 
 3   

40.  Самостійна робота. Клінічна, лабораторна та 

інструментальна діагностика ВІЛ-інфекції/СНІДу.  

Принципи лікування та профілактики 

   5 

41.  Практичне заняття 19. Особливості перебігу венеричних 

захворювань (сифіліс, гонорея, хламідіоз, уреаплазмоз, 

мікоплазмоз, трихомоніаз) у жителів тропічних та 

субтропічних країн 

 2   

42.  Проміжний контроль 2.      2 

43.  Консультація    1  
 

 
Всього 10 56  84 

  * За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 
Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лекції – 10 год. 

Практичні заняття – 56 год. 

Консультація – 1 год. 

Самостійна робота – 84 год. 
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