




 

1. Мета дисципліни – формування здатності застосовувати набуті знання, уміння, навички 

та розуміння для вирішення типових задач діяльності лікаря в галузі охорони здоров’я, 

сфера застосування яких передбачена визначеними переліками синдромів та симптомів 

захворювань, невідкладних станів та захворювань, що потребують особливої тактики 

ведення пацієнтів; лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій.  

 

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», «Пропедевтика внутрішньої медицини». 

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, пропедевтики 

внутрішньої медицини 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 «Внутрішня медицина» є складовою циклу підготовки фахівців 

освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина». «Внутрішня медицина» 

є обов’язковою дисципліною, яка охоплює вивчення основних етіологічних  та 

патогенетичних факторів виникнення захворювань органів травлення, дихальної, серцево-

судинної та сечовидільних систем; основи клінічного обстеження хворого, основні 

симптоми та синдроми при  захворюваннях внутрішніх органів та їх оцінка, методичні 

основи фізикального обстеження хворого та   семіологічна оцінка результатів обстеження 

хворого, клініко-діагностична інтерпретація показників найважливіших лабораторно-

інструментальних досліджень в нормі та при  даних захворюваннях; основні принципи 

лікування, прогнозу та профілактики.  

          Предмет навчальної дисципліни «Внутрішня медицина» охоплює вивчення 

понять, етіології, патогенезу, клінічних симптомів, принципів, методів дослідження, 

методичних підходів у внутрішній медицині та суміжних наук. В ході вивчення 

дисципліни наводиться чи демонструється практичне застосування і значення методів 

діагностики та лікування, синдромів та симптомів у клініці внутрішніх хвороб та в інших 

сферах медицини. 

Вивчення дисципліни відбувається у два логічних етапи – засвоєння основних методів 

фізикального, інструментального та лабораторного обстеження хворого, після чого 

студенти опановують основні симптоми та синдроми при найбільш розповсюджених 

захворюваннях внутрішніх органів та правила встановлення синдромного діагнозу. 

 

 



 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1) оволодіння студентами теоретичними знаннями, необхідними для виявлення 

захворювань людини; 

2) оволодіння практичними прийомами і методами фізикального та лабораторно-

інструментального обстеження пацієнтів; 

3) засвоєння загальних методичних підходів клінічного обстеження хворого;  

4) оволодіння студентами навичок діагностики окремих внутрішніх захворювань 

людини при типових їх проявах; 

5) формування у студентів  морально-етичних та деонтологічних якостей при 

професійному спілкуванні з хворим. 
 

Дисципліна «Внутрішня 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 (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 

«Медицина») дисципліна «Внутрішня медицина» забезпечує набуття студентами наступних 

компетентностей:  

 

інтегральної:  
-    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.  

 

загальних: 
ЗК.01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК.03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК.04. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК.11. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

 

спеціальних (фахових, предметних):  
СК 1. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні 

данні. 

СК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

СК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 

СК 4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань. 

СК 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

СК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 

7 семестр 
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. Методики та стандартні схеми 

опитування і фізикального обстеження 

хворого із захворюванням органів 

дихання, травлення, крові та 

кровотворних органів 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

доповнень 

5 

1.2. Алгоритми виділення провідного 

симптому або синдрому при 

захворюваннях органів дихання, 

травлення, крові та кровотворних 

органів і ендокринної системи. 

Алгоритми діагностики захворювань 

органів дихання, травлення, крові та 

кровотворних органів 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

5 

1.3. Стандартні методи обстеження 

(лабораторні та інструментальні) 

хворого із захворюваннями органів 

дихання, травлення, крові та 

кровотворних органів. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

доповнень 

5 

1.4. Критерії діагнозу захворювань органів 

дихання, травлення, крові та 

кровотворних органів і ендокринної 

системи. 

Диференційну діагностику 

захворювань органів дихання. 

травлення, крові та кровотворних 

органів. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

доповнень 

5 

1.5. Алгоритми та стандартні схеми 

лікування захворювань органів 

дихання, травлення, крові та 

кровотворних органів, в тому числі 

прогнозмодифікуючу терапію. 

 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

доповнень 

 5 

1.6. Критерії діагностики та принципи 

надання екстреної медичної допомоги 

при невідкладних станах при 

захворюваннях органів дихання, 

травлення, крові та кровотворних 

органів і ендокринної системи. 

Алгоритми надання екстреної 

медичної допомоги при невідкладних 

станах при захворюваннях органів 

дихання, травлення, крові та 

кровотворних органів. 

Алгоритми виконання медичних 

маніпуляцій. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

доповнень 

5 



1.7. Принципи організації раціонального 

харчування, режиму діяльності та 

відпочинку хворих із захворюваннями 

органів дихання, травлення, крові та 

кровотворних органів. 

Первинну та вторинну профілактику, 

прогноз та працездатність хворих із 

захворюваннями органів дихання, 

травлення, крові та кровотворних 

органів.  

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

5 

1.8. Знати систему офіційного 

документообігу в професійній роботі 

лікаря, включаючи  сучасні 

комп’ютерні інформаційні технології. 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

5 

 Вміти 

2.1. Збирати дані про скарги пацієнта, 

анамнез хвороби, анамнез життя за 

стандартною схемою опитування 

хворого, за встановленими 

алгоритмами проводити та оцінювати 

результати фізикального обстеження 

хворого із захворюваннями органів 

дихання, травлення, крові та 

кровотворних органів. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання виконання 

практичних робіт 

6 

2.2. Приймати обґрунтоване рішення щодо 

виділення провідного клінічного 

симптому або синдрому при 

захворюваннях органів дихання, 

травлення, крові та кровотворних 

органів. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання виконання 

практичних робіт 

6 

2.3. Встановлювати попередній діагноз 

захворювань органів дихання, 

травлення, крові та кровотворних 

органів.  

Призначати лабораторне та 

інструментальне обстеження хворого 

із захворюваннями органів дихання, 

травлення, крові та кровотворних 

органів. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання виконання 

практичних робіт 

6 

2.4. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, 

застосовуючи стандартну процедуру, 

на підставі результатів лабораторних 

та інструментальних досліджень.  

Здійснювати диференціальну 

діагностику захворювань органів 

дихання, травлення, крові та 

кровотворних органів. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання виконання 

практичних робіт 

6 

2.5. Встановлювати клінічний діагноз 

захворювання органів дихання, 

травлення, крові та кровотворних 

органів. 

Визначати необхідний режим праці та 

відпочинку, характер харчування при 

лікуванні захворювань органів 

дихання, травлення, крові та 

кровотворних органів. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання виконання 

практичних робіт 

6 



2.6. Визначати принципи та характер 

лікування, призначати 

немедикаментозне і медикаментозне 

лікування, в т.ч. прогнозмодифікуюче, 

при захворюваннях органів дихання, 

травлення, крові та кровотворних 

органів. 

Використовувати уніфіковані клінічні 

протоколи щодо надання медичної 

допомоги, що розроблені на засадах 

доказової медицини. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання виконання 
практичних робіт 

6 

2.7. Визначати тактику надання екстреної 

медичної допомоги на підставі 

діагнозу невідкладного стану.  

Надавати екстрену медичну допомогу 

на підставі діагнозу невідкладного 

стану.  

Виконувати медичні маніпуляції. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання виконання 

практичних робіт 

6 

2.8. Проводити первинну та вторинну 

профілактику захворювань органів 

дихання, травлення, крові та 

кровотворних органів. 

Визначати прогноз хворих та 

оцінювати працездатність хворих із 

захворюваннями органів дихання, 

травлення, крові та кровотворних 

органів. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання виконання 

практичних робіт 

6 

2.9. Вміти вести медичну документацію 

Дотримуватися вимог етики, біоетики 

та деонтології у своїй фаховій 

діяльності. 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання виконання 

практичних робіт 

6 

 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 ефективного виконання завдань та 

обов’язків 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання презентації 
/доповіді; усних 

відповідей / доповнень 

3 

 Автономність та відповідальність 

4.1. Дотримуючись етичних та юридичних 

норм, нести відповідальність за 

прийняття обґрунтованих рішень і дій 

щодо правильності встановленого син-

дромного діагнозу захворювання 

Самостійна 

робота 

Оцінювання презентації / 
доповіді 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 семестр 

 
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. Методики та стандартні схеми 

опитування і фізикального 

обстеження хворого із 

захворюванням органів дихання та 

ендокринної системи. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень; іспит 

5 

1.2. Алгоритми виділення провідного 

симптому або синдрому при 

захворюваннях органів дихання та 

ендокринної системи. Алгоритми 

діагностики захворювань органів 

дихання та ендокринної системи. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 
доповнень; іспит 

5 

1.3. Стандартні методи обстеження 

(лабораторні та інструментальні) 

хворого із захворюваннями органів 

дихання та ендокринної системи. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень; іспит 

5 

1.4. Критерії діагнозу захворювань 

органів дихання та ендокринної 

системи. 

Диференційну діагностику 

захворювань органів дихання та 

ендокринної системи. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 
доповнень; іспит 

5 

1.5. Алгоритми та стандартні схеми 

лікування органів дихання та 

ендокринної системи, в тому числі 

прогнозмодифікуючу терапію. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 
доповнень; іспит 

 5 

1.6. Критерії діагностики та принципи 

надання екстреної медичної 

допомоги при невідкладних станах 

при захворюваннях органів дихання 

та ендокринної системи. 

Алгоритми надання екстреної 

медичної допомоги при 

невідкладних станах при 

захворюваннях органів дихання та 

ендокринної системи. 

Алгоритми виконання медичних 

маніпуляцій. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

доповнень; іспит 

5 

1.7. Принципи організації раціонального 

харчування, режиму діяльності та 

відпочинку хворих із 

захворюваннями органів дихання та 

ендокринної системи. 

Первинну та вторинну 

профілактику, прогноз та 

працездатність хворих із 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 
доповнень; іспит 

5 



захворюваннями органів дихання та 

ендокринної системи. 

1.8. Знати систему офіційного 

документообігу в професійній 

роботі лікаря, включаючи  сучасні 

комп’ютерні інформаційні 

технології. 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 

4; оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень; іспит 

5 

 Вміти 

2.1. Збирати дані про скарги пацієнта, 

анамнез хвороби, анамнез життя за 

стандартною схемою опитування 

хворого, за встановленими 

алгоритмами проводити та 

оцінювати результати фізикального 

обстеження хворого із 

захворюваннями органів дихання та 

ендокринної системи. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; іспит 

6 

2.2. Приймати обґрунтоване рішення 

щодо виділення провідного 

клінічного симптому або синдрому 

при захворюваннях органів дихання 

та ендокринної системи. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; іспит 

6 

2.3. Встановлювати попередній діагноз 

захворювань органів дихання та 

ендокринної системи.  

Призначати лабораторне та 

інструментальне обстеження 

хворого із захворюваннями органів 

дихання та ендокринної системи. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; іспит 

6 

2.4. Оцінювати інформацію щодо 

діагнозу, застосовуючи стандартну 

процедуру, на підставі результатів 

лабораторних та інструментальних 

досліджень.  

Здійснювати диференціальну 

діагностику захворювань органів 

дихання та ендокринної системи. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; іспит 

6 

2.5. Встановлювати клінічний діагноз 

захворювання органів дихання та 

ендокринної системи. 

Визначати необхідний режим праці 

та відпочинку, характер харчування 

при лікуванні захворювань органів 

дихання та ендокринної системи. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; іспит 

6 

2.6. Визначати принципи та характер 

лікування, призначати 

немедикаментозне і медикаментозне 

лікування, в т.ч. 

прогнозмодифікуюче, при 

захворюваннях органів дихання та 

ендокринної системи. 

Використовувати уніфіковані 

клінічні протоколи щодо надання 

медичної допомоги, що розроблені 

на засадах доказової медицини. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; іспит 

6 



2.7. Визначати тактику надання 

екстреної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного 

стану.  

Надавати екстрену медичну 

допомогу на підставі діагнозу 

невідкладного стану.  

Виконувати медичні маніпуляції. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 

4; оцінювання 
виконання практичних 

робіт; іспит 

6 

2.8. Проводити первинну та вторинну 

профілактику захворювань органів 

дихання та ендокринної системи. 

Визначати прогноз хворих та 

оцінювати працездатність хворих із 

захворюваннями органів дихання та 

ендокринної системи. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; іспит 

6 

2.9. Вміти вести медичну документацію 

Дотримуватися вимог етики, 

біоетики та деонтології у своїй 

фаховій діяльності. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

виконання практичних 
робіт 

6 

 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 

3 

 Автономність та відповідальність 

4.1. Дотримуючись етичних та юри-

дичних норм, нести 

відповідальність за прийняття 

обґрунтованих рішень і дій щодо 

правильності встановленого син-

дромного діагнозу захворювання 

Самостійна 

робота 

Оцінювання 
презентації / доповіді 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 семестр 

 
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. Методики та стандартні схеми 

опитування і фізикального обстеження 

хворого із захворюванням органів 

серцево-судинної системи та основних 

алергічних захворювань. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

доповнень 

5 

1.2. Алгоритми виділення провідного 

симптому або синдрому при 

захворюваннях органів серцево-

судинної системи та основних 

алергічних захворювань.  

Алгоритми діагностики захворювань 

органів серцево-судинної системи та 

основних алергічних захворювань. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

5 

1.3. Стандартні методи обстеження 

(лабораторні та інструментальні) 

хворого із захворюваннями органів 

серцево-судинної системи та основних 

алергічних захворювань. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

доповнень 

5 

1.4. Критерії діагнозу захворювань органів 

серцево-судинної системи та основних 

алергічних захворювань. 

Диференційну діагностику 

захворювань органів серцево-судинної 

системи та основних алергічних 

захворювань. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

доповнень 

5 

1.5. Алгоритми та стандартні схеми 

лікування захворювань органів 

серцево-судинної системи та основних 

алергічних захворювань, в тому числі 

прогнозмодифікуючу терапію. 

 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

доповнень 

 5 

1.6. Критерії діагностики та принципи 

надання екстреної медичної допомоги 

при невідкладних станах при 

захворюваннях органів серцево-

судинної системи та основних 

алергічних захворювань. 

Алгоритми надання екстреної 

медичної допомоги при невідкладних 

станах при захворюваннях органів 

серцево-судинної системи та основних 

алергічних захворювань. 

Алгоритми виконання медичних 

маніпуляцій. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

доповнень 

5 

1.7. Принципи організації раціонального 

харчування, режиму діяльності та 

відпочинку хворих із захворюваннями 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

5 



органів серцево-судинної системи та 

основних алергічних захворювань. 

Первинну та вторинну профілактику, 

прогноз та працездатність хворих із 

захворюваннями органів серцево-

судинної системи та основних 

алергічних захворювань.  

самостійна 

робота 

доповнень 

1.8. Знати систему офіційного 

документообігу в професійній роботі 

лікаря, включаючи  сучасні 

комп’ютерні інформаційні технології. 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

5 

 Вміти 

2.1. Збирати дані про скарги пацієнта, 

анамнез хвороби, анамнез життя за 

стандартною схемою опитування 

хворого, за встановленими 

алгоритмами проводити та оцінювати 

результати фізикального обстеження 

хворого із захворюваннями органів 

серцево-судинної системи та основних 

алергічних захворювань. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання виконання 

практичних робіт 

6 

2.2. Приймати обґрунтоване рішення щодо 

виділення провідного клінічного 

симптому або синдрому при 

захворюваннях органів серцево-

судинної системи та основних 

алергічних захворювань. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання виконання 

практичних робіт 

6 

2.3. Встановлювати попередній діагноз 

захворювань органів серцево-судинної 

системи та основних алергічних 

захворювань.  

Призначати лабораторне та 

інструментальне обстеження хворого 

із захворюваннями органів серцево-

судинної системи та основних 

алергічних захворювань. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання виконання 

практичних робіт 

6 

2.4. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, 

застосовуючи стандартну процедуру, 

на підставі результатів лабораторних 

та інструментальних досліджень.  

Здійснювати диференціальну 

діагностику захворювань органів 

серцево-судинної системи та основних 

алергічних захворювань. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання виконання 

практичних робіт 

6 

2.5. Встановлювати клінічний діагноз 

захворювання органів серцево-

судинної системи та основних 

алергічних захворювань. 

Визначати необхідний режим праці та 

відпочинку, характер харчування при 

лікуванні захворювань органів 

серцево-судинної системи та основних 

алергічних захворювань. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання виконання 

практичних робіт 

6 

2.6. Визначати принципи та характер 

лікування, призначати 

немедикаментозне і медикаментозне 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання виконання 

практичних робіт 

6 



лікування, в т.ч. прогнозмодифікуюче, 

при захворюваннях органів серцево-

судинної системи та основних 

алергічних захворювань. 

Використовувати уніфіковані клінічні 

протоколи щодо надання медичної 

допомоги, що розроблені на засадах 

доказової медицини. 

робота 

2.7. Визначати тактику надання екстреної 

медичної допомоги на підставі 

діагнозу невідкладного стану.  

Надавати екстрену медичну допомогу 

на підставі діагнозу невідкладного 

стану.  

Виконувати медичні маніпуляції. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання виконання 

практичних робіт 

6 

2.8. Проводити первинну та вторинну 

профілактику захворювань органів 

серцево-судинної системи та основних 

алергічних захворювань. 

Визначати прогноз хворих та 

оцінювати працездатність хворих із 

захворюваннями органів серцево-

судинної системи та основних 

алергічних захворювань. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання виконання 

практичних робіт 

6 

2.9. Вміти вести медичну документацію 

Дотримуватися вимог етики, біоетики 

та деонтології у своїй фаховій 

діяльності. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання виконання 

практичних робіт 

6 

 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 ефективного виконання завдань та 

обов’язків 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання презентації 
/доповіді; усних 

відповідей / доповнень 

3 

 Автономність та відповідальність 

4.1. Дотримуючись етичних та юридичних 

норм, нести відповідальність за 

прийняття обґрунтованих рішень і дій 

щодо правильності встановленого син-

дромного діагнозу захворювання 

Самостійна 

робота 

Оцінювання презентації / 
доповіді 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 семестр 

 
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. Методики та стандартні схеми 

опитування і фізикального 

обстеження хворого із 

захворюваннями органів 

сечовиділення та ревматичними 

захворюваннями. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 
доповнень; іспит 

5 

1.2. Алгоритми виділення провідного 

симптому або синдрому при 

захворюваннях органів сечовиділення 

та ревматичними захворюваннями. 

Алгоритми діагностики захворювань 

органів сечовиділення та 

ревматичними захворюваннями. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 

4; оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень; іспит 

5 

1.3. Стандартні методи обстеження 

(лабораторні та інструментальні) 

хворого із захворюваннями органів 

сечовиділення та ревматичними 

захворюваннями. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 

4; оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень; іспит 

5 

1.4. Критерії діагнозу захворювань 

органів сечовиділення та 

ревматичними захворюваннями. 

Диференційну діагностику 

захворювань органів сечовиділення 

та ревматичними захворюваннями. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 
доповнень; іспит 

5 

1.5. Алгоритми та стандартні схеми 

лікування захворювань органів 

сечовиділення та ревматичними 

захворюваннями, в тому числі 

прогнозмодифікуючу терапію. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 
доповнень; іспит 

 5 

1.6. Критерії діагностики та принципи 

надання екстреної медичної 

допомоги при невідкладних станах 

при захворюваннях органів 

сечовиділення та ревматичними 

захворюваннями. 

Алгоритми надання екстреної 

медичної допомоги при невідкладних 

станах при захворюваннях органів 

сечовиділення та ревматичними 

захворюваннями. 

Алгоритми виконання медичних 

маніпуляцій. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 
доповнень; іспит 

5 

1.7. Принципи організації раціонального 

харчування, режиму діяльності та 

відпочинку хворих із 

захворюваннями органів 

сечовиділення та ревматичними 

захворюваннями. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 
доповнень; іспит 

5 



Первинну та вторинну профілактику, 

прогноз та працездатність хворих із 

захворюваннями органів 

сечовиділення та ревматичними 

захворюваннями. 

1.8. Знати систему офіційного 

документообігу в професійній роботі 

лікаря, включаючи  сучасні 

комп’ютерні інформаційні технології. 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 

4; оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

5 

 Вміти 

2.1. Збирати дані про скарги пацієнта, 

анамнез хвороби, анамнез життя за 

стандартною схемою опитування 

хворого, за встановленими 

алгоритмами проводити та оцінювати 

результати фізикального обстеження 

хворого із захворюваннями органів 

сечовиділення та ревматичними 

захворюваннями. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; іспит 

6 

2.2. Приймати обґрунтоване рішення 

щодо виділення провідного 

клінічного симптому або синдрому 

при захворюваннях органів 

сечовиділення та ревматичними 

захворюваннями. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; іспит 

6 

2.3. Встановлювати попередній діагноз 

захворювань органів сечовиділення 

та ревматичними захворюваннями.  

Призначати лабораторне та 

інструментальне обстеження хворого 

із захворюваннями органів 

сечовиділення та ревматичними 

захворюваннями. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; іспит 

6 

2.4. Оцінювати інформацію щодо 

діагнозу, застосовуючи стандартну 

процедуру, на підставі результатів 

лабораторних та інструментальних 

досліджень.  

Здійснювати диференціальну 

діагностику захворювань органів 

сечовиділення та ревматичними 

захворюваннями. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; іспит 

6 

2.5. Встановлювати клінічний діагноз 

захворювання органів сечовиділення 

та ревматичними захворюваннями. 

Визначати необхідний режим праці 

та відпочинку, характер харчування 

при лікуванні захворювань органів 

сечовиділення та ревматичними 

захворюваннями. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; іспит 

6 

2.6. Визначати принципи та характер 

лікування, призначати 

немедикаментозне і медикаментозне 

лікування, в т.ч. 

прогнозмодифікуюче, при 

захворюваннях органів сечовиділення 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; іспит 

6 



та ревматичними захворюваннями. 

Використовувати уніфіковані 

клінічні протоколи щодо надання 

медичної допомоги, що розроблені на 

засадах доказової медицини. 

2.7. Визначати тактику надання екстреної 

медичної допомоги на підставі 

діагнозу невідкладного стану.  

Надавати екстрену медичну допомогу 

на підставі діагнозу невідкладного 

стану.  

Виконувати медичні маніпуляції. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; іспит 

6 

2.8. Проводити первинну та вторинну 

профілактику захворювань органів 

сечовиділення та ревматичними 

захворюваннями. 

Визначати прогноз хворих та 

оцінювати працездатність хворих із 

захворюваннями органів 

сечовиділення та ревматичними 

захворюваннями. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; іспит 

6 

2.9. Вміти вести медичну документацію 

Дотримуватися вимог етики, біоетики 

та деонтології у своїй фаховій 

діяльності. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 
4; оцінювання 

виконання практичних 

робіт 

6 

 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 

3 

 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 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 семестр 

 
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. Методики та стандартні схеми 

опитування і фізикального 

обстеження хворого із 

кардіологічними, ревматичними, 

гастроентерологічними, 

пульмонологічними, 

гематологічними, 

ендокринологічними та 

нефрологічними захворюваннями. 

Практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2, 3, 4; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 
доповнень; іспит 

5 

1.2. Алгоритми виділення провідного 

симптому або синдрому при 

кардіологічних, ревматичних, 

гастроентерологічних, 

пульмонологічних, гематологічних, 

ендокринологічних та нефрологічних 

захворювань. 

Алгоритми діагностики 

кардіологічних, ревматичних, 

гастроентерологічних, 

пульмонологічних, гематологічних, 

ендокринологічних та нефрологічних 

захворювань. 

Практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2, 3, 4; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

доповнень; іспит 

5 

1.3. Стандартні методи обстеження 

(лабораторні та інструментальні) 

хворого із кардіологічними, 

ревматичними, 

гастроентерологічними, 

пульмонологічними, 

гематологічними, 

ендокринологічними та 

нефрологічними захворюваннями. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2, 3, 4; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 
доповнень; іспит 

5 

1.4. Критерії діагнозу кардіологічних, 

ревматичних, гастроентерологічних, 

пульмонологічних, гематологічних, 

ендокринологічних та нефрологічних 

захворювань. 

Диференційну діагностику 

кардіологічних, ревматичних, 

гастроентерологічних, 

пульмонологічних, гематологічних, 

ендокринологічних та нефрологічних 

захворювань. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2, 3, 4; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 
доповнень; іспит 

5 

1.5. Алгоритми та стандартні схеми 

лікування кардіологічних, 

ревматичних, гастроентерологічних, 

пульмонологічних, гематологічних, 

ендокринологічних та нефрологічних 

захворювань, в тому числі 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2, 3, 4; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

доповнень; іспит 

5 



прогнозмодифікуючу терапію. 

 

1.6. Критерії діагностики та принципи 

надання екстреної медичної 

допомоги при невідкладних станах 

при кардіологічних, ревматичних, 

гастроентерологічних, 

пульмонологічних, гематологічних, 

ендокринологічних та нефрологічних 

захворювань. 

Алгоритми надання екстреної 

медичної допомоги при невідкладних 

станах при кардіологічних, 

ревматичних, гастроентерологічних, 

пульмонологічних, гематологічних, 

ендокринологічних та нефрологічних 

захворюваннях. 

Алгоритми виконання медичних 

маніпуляцій. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2, 3, 4; оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень; іспит 

5 

1.7. Принципи організації раціонального 

харчування, режиму діяльності та 

відпочинку хворих із 

кардіологічними, ревматичними, 

гастроентерологічними, 

пульмонологічними, 

гематологічними, 

ендокринологічними та 

нефрологічними захворюваннями. 

Первинну та вторинну профілактику, 

прогноз та працездатність хворих із 

кардіологічними, ревматичними, 

гастроентерологічними, 

пульмонологічними, 

гематологічними, 

ендокринологічними та 

нефрологічними захворюваннями. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2, 3, 4; оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень; іспит 

5 

1.8. Знати систему офіційного 

документообігу в професійній роботі 

лікаря, включаючи  сучасні 

комп’ютерні інформаційні технології. 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2, 3, 4; оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

5 

 Вміти 

2.1. Збирати дані про скарги пацієнта, 

анамнез хвороби, анамнез життя за 

стандартною схемою опитування 

хворого, за встановленими 

алгоритмами проводити та оцінювати 

результати фізикального обстеження 

хворого із кардіологічними, 

ревматичними, 

гастроентерологічними, 

пульмонологічними, 

гематологічними, 

ендокринологічними та 

нефрологічними захворюваннями. 

Практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2, 3, 4; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; іспит 

6 

2.2. Приймати обґрунтоване рішення 

щодо виділення провідного 

Практичне 

заняття,  

Проміжний контроль 1, 
2, 3, 4; іспит; оцінювання 

6 



клінічного симптому або синдрому 

при кардіологічних, ревматичних, 

гастроентерологічних, 

пульмонологічних, гематологічних, 

ендокринологічних та нефрологічних 

захворюваннях. 

самостійна 

робота 

виконання практичних 

робіт; іспит 

2.3. Встановлювати попередній діагноз 

кардіологічних, ревматичних, 

гастроентерологічних, 

пульмонологічних, гематологічних, 

ендокринологічних та нефрологічних 

захворювань.  

Призначати лабораторне та 

інструментальне обстеження хворого 

із кардіологічними, ревматичними, 

гастроентерологічними, 

пульмонологічними, 

гематологічними, 

ендокринологічними та 

нефрологічними захворюваннями. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2, 3, 4; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; іспит 

6 

2.4. Оцінювати інформацію щодо 

діагнозу, застосовуючи стандартну 

процедуру, на підставі результатів 

лабораторних та інструментальних 

досліджень.  

Здійснювати диференціальну 

діагностику кардіологічних, 

ревматичних, гастроентерологічних, 

пульмонологічних, гематологічних, 

ендокринологічних та нефрологічних 

захворювань. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2, 3, 4; оцінювання 

виконання практичних 

робіт; іспит 

6 

2.5. Встановлювати клінічний діагноз 

кардіологічних, ревматичних, 

гастроентерологічних, 

пульмонологічних, гематологічних, 

ендокринологічних та нефрологічних 

захворювань. 

Визначати необхідний режим праці 

та відпочинку, характер харчування 

при лікуванні кардіологічних, 

ревматичних, гастроентерологічних, 

пульмонологічних, гематологічних, 

ендокринологічних та нефрологічних 

захворювань. 

Практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2, 3, 4; оцінювання 

виконання практичних 

робіт; іспит 

6 

2.6. Визначати принципи та характер 

лікування, призначати 

немедикаментозне і медикаментозне 

лікування, в т.ч. 

прогнозмодифікуюче, при 

кардіологічних, ревматичних, 

гастроентерологічних, 

пульмонологічних, гематологічних, 

ендокринологічних та нефрологічних 

захворюваннях. 

Використовувати уніфіковані 

клінічні протоколи щодо надання 

Практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2, 3, 4; оцінювання 

виконання практичних 

робіт; іспит 

6 



медичної допомоги, що розроблені на 

засадах доказової медицини. 

2.7. Визначати тактику надання екстреної 

медичної допомоги на підставі 

діагнозу невідкладного стану.  

Надавати екстрену медичну допомогу 

на підставі діагнозу невідкладного 

стану.  

Виконувати медичні маніпуляції. 

Практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2, 3, 4; оцінювання 
виконання практичних 

робіт; іспит 

6 

2.8. Проводити первинну та вторинну 

профілактику кардіологічних, 

ревматичних, гастроентерологічних, 

пульмонологічних, гематологічних, 

ендокринологічних та нефрологічних 

захворювань. 

Визначати прогноз хворих та 

оцінювати працездатність хворих із 

кардіологічними, ревматичними, 

гастроентерологічними, 

пульмонологічними, 

гематологічними, 

ендокринологічними та 

нефрологічними захворюваннями. 

Практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2, 3, 4; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; іспит 

6 

2.9. Вміти вести медичну документацію 

Дотримуватися вимог етики, біоетики 

та деонтології у своїй фаховій 

діяльності. 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 1, 
2, 3, 4; оцінювання 

виконання практичних 
робіт 

6 

 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 

3 

 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 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 семестр 

 
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. Методики та стандартні схеми 

опитування і фізикального 

обстеження хворого  

Практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 5, 
6, 7, 8, 9; оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень; іспит 

5 

1.2. Алгоритми виділення провідного 

симптому або синдрому.  

Алгоритми діагностики. 

Практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 5, 
6, 7, 8, 9; оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

5 

1.3. Стандартні методи обстеження 

(лабораторні та інструментальні) 

хворого. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 5, 
6, 7, 8, 9; оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

5 

1.4. Критерії діагнозу. 

Диференційну діагностику 

захворювань. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 5, 
6, 7, 8, 9; оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень; іспит 

5 

1.5. Алгоритми та стандартні схеми 

лікування захворювань, в тому 

числі прогнозмодифікуючу 

терапію. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 5, 
6, 7, 8, 9; оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень; іспит 

5 

1.6. Критерії діагностики та 

принципи надання екстреної 

медичної допомоги при 

невідкладних станах. 

Алгоритми надання екстреної 

медичної допомоги при 

невідкладних станах. 

Алгоритми виконання медичних 

маніпуляцій. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль  
5;  оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 
доповнень; іспит 

5 

1.7. Принципи організації 

раціонального харчування, 

режиму діяльності та відпочинку 

хворих. 

Первинну та вторинну 

профілактику, прогноз та 

працездатність хворих.  

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 5, 
6, 7, 8, 9; оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень; іспит 

5 

1.8. Знати систему офіційного 

документообігу в професійній 

роботі лікаря, включаючи  

сучасні комп’ютерні 

інформаційні технології. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 5, 
6, 7, 8, 9; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

доповнень 

5 

 Вміти 

2.1. Збирати дані про скарги пацієнта, 

анамнез хвороби, анамнез життя 

за стандартною схемою 

опитування хворого, за 

Практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 5, 
6, 7, 8, 9;  оцінювання 
виконання практичних 

робіт; іспит 

6 



встановленими алгоритмами 

проводити та оцінювати 

результати фізикального 

обстеження хворого. 

2.2. Приймати обґрунтоване рішення 

щодо виділення провідного 

клінічного симптому або 

синдрому. 

Практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 5, 
6, 7, 8, 9; оцінювання 

виконання практичних 

робіт; іспит 

6 

2.3. Встановлювати попередній 

діагноз.  

Призначати лабораторне та 

інструментальне обстеження 

хворого. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 5, 
6, 7, 8, 9; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; іспит 

6 

2.4. Оцінювати інформацію щодо 

діагнозу, застосовуючи 

стандартну процедуру, на 

підставі результатів 

лабораторних та 

інструментальних досліджень.  

Здійснювати диференціальну 

діагностику захворювань. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 5, 
6, 7, 8, 9; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; іспит 

6 

2.5. Встановлювати клінічний 

діагноз. 

Визначати необхідний режим 

праці та відпочинку, характер 

харчування при лікуванні. 

Практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 5, 
6, 7, 8, 9; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; іспит 

6 

2.6. Визначати принципи та характер 

лікування, призначати 

немедикаментозне і 

медикаментозне лікування, в т.ч. 

прогнозмодифікуюче. 

Використовувати уніфіковані 

клінічні протоколи щодо надання 

медичної допомоги, що 

розроблені на засадах доказової 

медицини. 

Практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 5, 
6, 7, 8, 9; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; іспит 

6 

2.7. Визначати тактику надання 

екстреної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного 

стану.  

Надавати екстрену медичну 

допомогу на підставі діагнозу 

невідкладного стану.  

Виконувати медичні маніпуляції. 

Практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

Проміжний контроль  
5; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; іспит 

5 

2.8. Проводити первинну та вторинну 

профілактику. 

Визначати прогноз хворих та 

оцінювати працездатність 

хворих. 

Практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 5, 
6, 7, 8, 9; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; іспит 

6 

2.9. Вміти вести медичну 

документацію 

Дотримуватися вимог етики, 

біоетики та деонтології у своїй 

фаховій діяльності. 

Практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

Проміжний контроль  
5, 6, 7, 8, 9; оцінювання 
виконання практичних 

робіт 

6 

 Комунікація 

3.1 Використовувати при фаховому Практичне Оцінювання 3 



та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну 

мову; іноземну мову у 

професійній діяльності; 

встановлювати міжособистісні 

зв’язки для ефективного вико-

нання завдань та обов’язків 

заняття, 

самостійна 

робота 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

 Автономність та відповідальність 

4.1. Дотримуючись етичних та юри-

дичних норм, нести 

відповідальність за прийняття 

обґрунтованих рішень і дій щодо 

правильності встановленого син-

дромного діагнозу захворювання 

Самостійна 

робота 

Оцінювання 
презентації / доповіді 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

7 семестр 
 

                                  Результати  навчання  

                                      дисципліни  (код) 

Програмні результати  

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 4.1 

ПР.02. 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. 

+  + + + +   +  + + +     + + 

ПР.03. 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.  

+  +        + + +     +  

ПР.04. 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.  

 +  + + + + + + +    + + + + + + 

ПР.07. Визначати необхідний режим праці та 

відпочинку при лікуванні хворих на 

захворювання в умовах закладу охорони 

здоров’я, вдома у хворого та на етапах 

медичної евакуації, в т.ч. у польових умовах, 

на підставі попереднього клінічного діагнозу, 

дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними схемами.  

    + +      +  +    + + 

ПР.08. Визначати необхідну дієту при 

лікуванні хворих на захворювання в умовах 

закладу охорони здоров’я, вдома у хворого та 

на етапах медичної евакуації, в т.ч. у 

польових умовах на підставі попереднього 

клінічного діагнозу, дотримуючись 

відповідних етичних та юридичних норм, 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення 

за існуючими алгоритмами та стандартними 

схемами.  

+      +  +   + +   + + + + 
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10 семестр 
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 +  + + + + + + +    + + + + + + 
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дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними схемами.  

    + +      +  +    + + 

ПР.08. Визначати необхідну дієту при 
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польових умовах на підставі попереднього 

клінічного діагнозу, дотримуючись 
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+      +  +   + +   + + + + 

 

 



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів (форми контролю):  

 

7 семестр 
 

- поточне оцінювання (поточний контроль): 

1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1 – 2.9  – 6 балів / 3 бали 

2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1 – 2.9  – 6 балів / 3 бали 

3. Оцінювання презентації / доповіді - РН 1.1 – 1.8, 3.1, 4.1 – 4 балів / 2 бали 

4. Оцінювання усних відповідей / доповнень - РН 1.1. – 1.8, 3.1 – 4 балів / 2 бали 

5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1 – 2.9  – 10 балів / 5 бали 

 

8 семестр 
 

- поточне оцінювання (поточний контроль):  
1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1 – 2.9  – 6 балів / 3 бали 

2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1 – 2.9  – 6 балів / 3 бали 

3. Оцінювання презентації / доповіді – РН 1.1 – 1.8, 3.1, 4.1 – 4 балів / 2 бали  

4. Оцінювання усних відповідей / доповнень – РН 1.1 – 1.8, 3.1 – 4 балів / 2 бали 

5. Оцінювання виконання практичних завдань – РН 2.1 – 2.9  – 10 балів / 5 бали 

 

 

- підсумкове оцінювання (підсумковий 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 7-8 семестрів (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 – 2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здобувачем 

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

Перескладання підсумкового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

- умови допуску до іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань, складання 4 

проміжних контролів та підготовка презентації / доповіді. Здобувач освіти не 

допускається до іспиту, якщо під час 7-8 семестрів набрав менше ніж 20 балів. 

 

7.2. Організація оцінювання:  
Проміжні контролі 1, 2, 3 і 4 проводяться після завершення лекцій з розділів 1, 2, 3 і 4 

відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. 

Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень 

проводиться упродовж 7-8 семестрів.  

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



 

7.1 Форми оцінювання студентів (форми контролю):  

9 семестр 
 

- поточне оцінювання (поточний контроль): 

1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1 – 2.9  – 6 балів / 3 бали 

2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1 – 2.9  – 6 балів / 3 бали 

3. Оцінювання презентації / доповіді - РН 1.1 – 1.8, 3.1, 4.1 – 4 балів / 2 бали 

4. Оцінювання усних відповідей / доповнень - РН 1.1. – 1.8, 3.1 – 4 балів / 2 бали 

5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1 – 2.9  – 10 балів / 5 бали 

 

10 семестр 
 

 

- поточне оцінювання (поточний контроль):  

1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1 – 2.9  – 6 балів / 3 бали 

2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1 – 2.9  – 6 балів / 3 бали 

3. Оцінювання презентації / доповіді – РН 1.1 – 1.8, 3.1, 4.1 – 4 балів / 2 бали 

4. Оцінювання усних відповідей / доповнень – РН 1.1 – 1.8, 3.1 – 4 балів / 2 бали 

5. Оцінювання виконання практичних завдань – РН 2.1 – 2.9  – 10 балів / 5 бали 

 

 

- підсумкове оцінювання (підсумковий 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 9-10 семестрів (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 – 1.7, 2.1 – 2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана 

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

Перескладання підсумкового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

- умови допуску до іспиту: 
Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань, складання 4 

проміжних контролів та підготовка презентації / доповіді. Здобувач освіти не 

допускається до іспиту, якщо під час 9-10 семестрів набрав менше ніж 20 балів. 

 

7.2. Організація оцінювання:  

Проміжні контролі 1, 2, 3 і 4 проводяться після завершення лекцій з розділів 1, 2, 3 і 4 

відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. 

Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень 

проводиться упродовж 9-10 семестрів.  

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 



7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):  

 

11 семестр 

 

- поточне оцінювання (поточний контроль):  

1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1 – 2.9  – 6 балів / 3 бали 

2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1 – 2.9  – 6 балів / 3 бали 

3. Проміжний контроль 3 – РН 1.1 – 2.9  – 6 балів / 3 бали 

4. Проміжний контроль 4 – РН 1.1 – 2.9  – 6 балів / 3 бали 

5. Оцінювання презентації / доповіді – РН 1.1 – 1.8, 3.1, 4.1 – 10 балів / 5 балів 

6. Оцінювання усних відповідей / доповнень – РН 1.1 – 1.8, 3.1 – 6 балів / 3 бали 

7. Оцінювання виконання практичних завдань – РН 2.1 – 2.9  – 20 балів / 10 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 – 1.7, 2.1 – 2.8. 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, складання 5 

проміжних контролів та підготовка презентації / доповіді. Здобувач освіти не 

допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 

7.2. Організація оцінювання:  

Проміжні контролі 1, 2, 3 і 4 проводяться після оцінювання практичних завдань з розділів 

1, 2, 3 і 4 відповідно. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних 

відповідей/доповнень проводиться упродовж семестру.  

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):  
 

12 семестр 

 

- поточне оцінювання (поточний контроль):  

1. Проміжний контроль 5 – РН 1.1 – 2.9   – 6 балів / 3 бали 

2. Проміжний контроль 6 – РН 1.1-1.5, 1.7-2.6, 2.8-2.9   – 6 балів / 3 бали 

3. Проміжний контроль 7 – РН 1.1-1.5, 1.7-2.6, 2.8-2.9   – 6 балів / 3 бали 

4. Проміжний контроль 8 – РН 1.1-1.5, 1.7-2.6, 2.8-2.9   – 6 балів / 3 бали 

5. Проміжний контроль 9 – РН 1.1-1.5, 1.7-2.6, 2.8-2.9   – 6 балів / 3 бали 

6. Оцінювання презентації / доповіді – РН 1.1 – 1.8, 3.1, 4.1 – 5 балів / 2,5 бали 

1. Оцінювання усних відповідей / доповнень – РН 1.1 – 1.8, 3.1 – 5 балів / 2,5 бали 

2. Оцінювання виконання практичних завдань – РН 2.1 – 2.9  – 20 балів / 10 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 – 1.7, 2.1 – 2.8. 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, складання 5 

проміжних контролів та підготовка презентації / доповіді. Здобувач освіти не 

допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 

7.2. Організація оцінювання:  
Проміжні контролі 5, 6, 7, 8 і 9 проводяться після оцінювання практичних завдань з 

розділів 5, 6, 7, 8 і 9 відповідно. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних 

відповідей/доповнень проводиться упродовж семестру.  

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 

 

 

 
 



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план  

 

7 семестр 

 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 
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Розділ 1. 

Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів травлення 

1.  Тема 1. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.   4   

2.  Самостійна робота. 

- Опанування навичками трактування даних 24-

годинного стравохідного рН-моніторингу за темою. 

-Опанування навичками трактування ендоскопічної 

картини стравоходу за темою 

   5 

3.  Тема 2. Диспепсія та хронічні гастрити.  4   

4.  Самостійна робота.  

- Опанування навичками трактування результатів 

дихальних тестів зі стабільним ізотопом (13С-

сечовиною) . 

- Опанування навичками трактування дослідження 
кислотоутворення (внутрішньошлункова  топографічна 

експрес рН-метрія, добове рН-моніторування). 

Опанування навичками трактування результатів 

езофагогастродуоденоскопії з біопсією за темою. 

   5 

5.  Лекція 1. Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої 
кишки. 

2    

6.  Тема 3. Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої 

кишки. 
 4   

7.  Самостійна робота.  

Опанування навичками трактування ендоскопічної 

картини шлунка та дванадцятипалої кишки за темою. 

   4 

8.  Лекція 2. Запальні захворювання кишки.  

 
2    

9.  Тема 4. Запальні захворювання кишки. Синдром 

подразненої кишки. Целіакія та інші ентеропатії. 
 4   

10.  Самостійна робота. 

- Опанування навичками трактування результатів 

копроцитограми. 
Опанування навичками трактування результатів 

імуноферментного визначення антитіл до тканинної 

трансглутамінази та до пептидів гліадину при целіакії 

(метод ELISA), водневих тестів. Опанування навичками 

трактування копроцитограми, ендоскопічної картини 

уражень кишківника 

   5 

11.  Тема 5. Жовчнокам'яна хвороба, хронічний холецистит та 

функціональні біліарні порушення. 
 4   

12.  Самостійна робота.   

- Опанування навичками інтерпретації даних УЗД 

печінки, жовчних протоків та жовчного міхура за темою. 
Опанування навичками трактування даних 

   5 



мікроскопічного та біохімічного 

дослідження жовчі, отриманих за допомогою 

дуоденального зондування. 

13.  Лекція 3. Хронічні гепатити.  Цирози печінки.                                                              2    

14.  Тема 6. Хронічні гепатити.                                                                 4   

15.  Самостійна робота.  

- Опанування навичками інтерпретації даних загального 

та біохімічного аналізу крові (загальний білок, білкові 

фракції, білірубін та його фракції, активність АЛТ, АСТ, 

лужної фосфатази). 

Опанування навичками оцінки результатів серологічного 

дослідження крові (сироваткові маркери вірусних 

гепатитів, полімеразна ланцюгова реакція на виявлення 

вірусу в сироватці крові, якісний і кількісний аналіз, 

генотипування вірусу). 

   5 

16.  Тема 7. Цирози печінки.  4   

17.  Самостійна робота. 

- Опанування навичками інтерпретації результатів 

біохімічного аналізу (АЛТ, АСТ, ГГТП, ЛФ, білірубін та 

його фракції, білки та білкові фракції, глюкоза, 

коагулограма). 

Опанування навичками трактування даних УЗД печінки, 

жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки та 

судин портальної системи (доплерографії) за темою. 

   5 

18.  Тема 8. Хронічні панкреатити.  4   

19.  Самостійна робота.   

- Опанування навичками інтерпретації даних загального 

аналізу крові, сечі (а-амілаза), біохімічного аналізу крові 

(еластаза 1, а-амілаза),  аналізу калу на фекальну 

еластазу1. 

Опанування навичками оцінки результатів дослідження 

вуглеводного обміну (глюкоза, інсулін, С-пептид, 

панкреатичний поліпептид, глюкагон крові; проба із 

цукровим навантаженням, галактозою, Д-ксилозою). 

   5 

20.  Написання історії хвороби.    3 

21.  
Проміжний контроль 1. Захист  історії хвороби з 

гастроентерології. Проміжний контроль з 
гастроентерології. 

 3   

Розділ 2.  

Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб крові  

та кровотворних органів 

22.  Лекція 4. Анемії.  2    

23.  Тема 9. Анемії.   4   

24.  Самостійна робота.  

- Опанування навичками інтерпретації аналізу крові. 
- Опанування навичками трактування результатів 

дослідження обміну заліза (залізо сироватки, загальна 

залізозвязуюча здатність сироватки, насичення 

трансферину залізом, рівень феритину). 

Опанування навичками оцінки даних пунктату 

кісткового мозку. 

   5 

25.  Тема 10. Геморагічні діатези та коагулопатії. Гемофілії та 

тромбоцитопенічна пурпура. 
 4   



26.  Самостійна робота.   

- Опанування навичками інтерпретації загального 

аналізу крові  

- Опанування методики визначення групи крові. 

Опанування навичками інтерпретації коагулограми при 

гемофілії. 

   5 

27.  Лекція 5. Гострі та хронічні лейкемії 2    

28.  Тема 11. Гострі та хронічні лейкемії  4   

29.  Самостійна робота.  

- Опанування навичками інтерпретації змін в загальному 

аналізі крові та мієлограмі. 

- Опанування методикою переливання компонентів 

крові та кровозамінників. 

Оцінка даних цитохімічних досліджень. 

-Підготовка до практичного заняття за темою «Хронічні 
лейкемії». 

- Опанування навичками інтерпретації змін у загальному 

аналізі крові, мієлограмі при хронічних лейкеміях. 

Опанування навичками інтерпретації даних 

рентгенологічного дослідження кісток за темою. 

   5 

30.  Написання історії хвороби    3 

31.  
Проміжний контроль 2. Захист  історії хвороби з 

гематології . Проміжний контроль з гематології. 
 3   

 Всього – 120 год./ 4 кредитів 10 50  60 

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

Розділ 3. 

Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів дихання 

1.  
Лекція 6. Хронічне обструктивне захворювання легень. 

Бронхіальна астма. 
2    

2.  Тема 12. Хронічне обструктивне захворювання легень.  4   

3.  

Самостійна робота. 

- Опанування навичками інтерпретації аналізу 

мокротиння (мікроскопічне, бактеріологічне, 

бактеріоскопічне дослідження), визначення чутливості 

до антибіотиків. 

Опанування навичками інтерпретації показників функції 

зовнішнього дихання за темою. 

   5 

4.  Тема 13. Бронхіальна астма.  4   

5.  

Самостійна робота.  

- Опанування навичками інтерпретації аналізу 

мокротиння (мікроскопічне, бактеріологічне, 

бактеріоскопічне дослідження). 

Опанування навичками інтерпретації даних функції 

зовнішнього дихання за темою. 

   5 

6.  Лекція 7. Пневмонії. Плеврити. 2    

7.  Тема 14. Пневмонії.  4   

8.  Тема 15. Дихальна недостатність  2   

9.  

Самостійна робота. 

Опанування навичками трактування складу газів 

артеріальної та венозної крові. 

   4 

10.  Тема 16. Плеврити.  2   

11.  

Самостійна робота.  
- Опанування навичками інтерпретації даних 

рентгенографії органів грудної порожнини за темою. 

Опанування навичками інтерпретації аналізу 

плевральної рідини (мікроскопічне, бактеріологічне і 

бактеріоскопічне дослідження). 

   5 

12.  Лекція 8. Інфекційно-деструктивні захворювання легень. 2    

13.  Тема 17. Інфекційно-деструктивні захворювання легень.  4   

14.  

Самостійна робота.  

- Опанування навичками інтерпретації даних 

рентгенографії органів грудної порожнини за темою. 

Опанування навичками інтерпретації загального аналізу 

крові, аналізу мокротиння (бактеріологічне, 

мікроскопічне, визначення чутливості до антибіотиків). 

   4 

15.  Написання історії хвороби.    4 

16.  
Модульна  робота  3. Захист  історії хвороби з 

пульмонології . Проміжний контроль з пульмонології. 
 4   

Розділ 4.  

Основи діагностики, лікування та профілактики основних ендокринних захворювань 



17.  
Лекція 9. Цукровий діабет. Сучасна класифікація, 

етіологія, патогенез, клініка, діагностика.  
2    

18.  

Самостійна робота.  

Ожиріння. Опанування методикою розрахунку індексу 

маси тіла та визначення типів ожиріння 

   4 

19.  

Тема 18. Цукровий діабет. Сучасна класифікація, 

етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Хронічні 

ускладнення діабету. 

 4   

20.  
Самостійна робота. Цукровий діабет тип 1 та тип 2, 

сучасні методи терапії. 
   5 

21.  

Тема 19. Гострі та хронічні ускладнення цукрового 

діабету. Особливості перебігу та лікування цукрового 

діабету у хірургічних хворих, при вагітності. 

 4   

22.  

Самостійна робота. Опанування навичками аналізувати 

дані лабораторних методів дослідження (тест 

толерантності до глюкози, глікемічний профіль, С-

пептид, НbА1с, ліпіди). 

- Опанування навичками інтерпретування глікемічного 

профілю, рівню глікованого гемоглобіну, виписування 

рецептів на основні цукрознижувальні препарати. 

- Опанування навичками надання медичної допомоги 

хворим з кетоацидозом, при діабетичній 
кетоацидотичній та гіпоглікемічній комах. 

   4 

23.  

Лекція 10. Захворювання щитоподібної залози. 

Йододефіцитні захворювання щитоподібної залози. 

Гіпотиреоз та тиреоїдити. Тиреотоксикоз. 

2    

24.  

Тема 20. Захворювання щитоподібної залози. 

Йододефіцитні захворювання щитоподібної залози. 

Гіпотиреоз та тиреоїдити. 

 4   

25.  

Самостійна робота. Захворювання щитоподібної залози. 

Діагноз, диференційний діагноз, профілактика та 

лікування зоба. Йододефіцитні захворювання 

щитоподібної залози. Ознаки ендемічної місцевості за 

ВООЗ. Клініка,  діагностика, профілактика та лікування. 

Гіпотиреоз та тиреоїдити. Класифікація, діагностика, 

клініка, лікування. 

   4 

26.  

Тема 21. Тиреотоксикоз. Клінічні форми. Діагностика, 

лікування. Рак щитоподібної залози. Класифікація, 

клініка, діагностика, лікування. Захворювання 

прищитоподібних залоз. 

 

4   

27.  

Самостійна робота. Ознаки ендемічної місцевості за 

ВООЗ. Клініка,  діагностика, профілактика та лікування. 

Гіпотиреоз та тиреоїдити. Класифікація, діагностика, 

клініка, лікування»; 

- Опанування навичками трактування даних 

гормонального обстеження  щитоподібної залози (ТТГ, 

Т3, Т4, АТПО). 

- Опанування навичками трактування даних 

гормонального обстеження  щитоподібної залози (ТТГ, 
Т3, Т4, АТПО, антитіла до рецепторів ТТГ,  

тиреоглобуліну). 

   4 

28.  
Тема 22. Захворювання надниркових залоз. Хронічна 

недостатність надниркових залоз. Гормонально-активні 

пухлини. Хронічна недостатність кори надниркових 

 4   



залоз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

профілактика та лікування.  

29.  

Самостійна робота. Опанування навичками трактування 

даних гормонального обстеження  надниркових залоз 
(АКТГ, кортизол, альдостерон, ренін, електроліти крові 

та метанефрини у сечі). 

   4 

30.  

Тема 23. Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної 

системи. Клініка, діагноз, лікування. Ожиріння. 

Захворювання статевих залоз. 

 4   

31.  

Самостійна робота. Опанування навичками визначення 

ступеня ожиріння за ІМТ; 

- Опанування навичками трактування даних 

гормонального обстеження (СТГ, ІФР-1, пролактин, 

гонадотропіни, вазопресин) та аналізу сечі за 

Зимницьким. 

   4 

32.   Написання історії хвороби    4 

33.  
Модульна  робота  4. Захист  історії хвороби з 

ендокринології. Проміжний контроль з ендокринології. 
 2   

 Всього – 120 год./ 4 кредити 10 50  60 

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

 

Загальний обсяг за навчальний рік - 240 год., в тому числі: 

Лекції – 20 год. 

Практичні заняття – 100  год. 

Самостійна робота – 120  год. 
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Модуль2 

Розділ 1. Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів 

серцево-судинної системи 

1.  Лекція 1. Артеріальна гіпертензія. 2    

2.  Тема 1. Есенціальна артеріальна гіпертензія. 

Нейроциркуляторна дистонія. Вторинні артеріальні гіпертензії 
 4   

3.  Тема 2. Атеросклероз.  4   

4.  Самостійна робота. Опанування навичками аналізу ліпідного 

спектру крові. Опанування методикою вимірювання 

артеріального тиску. Опанування методикою реєстрації та 

навичками інтерпретації ЕКГ за темою №1,2 

   5 

5.  Лекція 2. Гострий коронарний синдром 2    

6.  Тема 3. Гострий коронарний синдром (нестабільна 

стенокардія, гострий інфаркт міокарда) 
 4   

7.  Самостійна робота. Хронічні коронарні синдроми. 

Опанування навичками інтерпретації ЕКГ за темою №3. 

Опанування навичками аналізу біохімічних показників крові 

(маркери некрозу міокарда) 

   5 

8.  Лекція 3. Аритмії. 2    
9.  Тема 4. Порушення ритму серця. Порушення провідності  4   

10.  Самостійна робота. Вади серця. Вроджені вади серця у 

дорослих. 

Опанування навичками трактування даних допплер-ЕхоКГ за 
темою №4. Опанування трактування даних рентгенологічного 

дослідження органів грудної клітки за темою №4. Опанування 

навичками інтерпретації ЕКГ за темою №4. 

   5 

11.  Тема 5. Інфекційний ендокардит. Набуті вади серця  4   

12.  Самостійна робота.  Опанування навичками трактування 

даних ЕхоКГ  та ЕКГ за темою №5. Опанування навичками 

трактування мікробіологічного дослідження крові 

Опанування навичками трактування даних біохімічного 
дослідження крові (гострофазові показники, загальний білок 

та білкові фракції) 

   5 

13.  Тема 6. Захворювання серцевого м’язу. Перикардити  4   
14.  Самостійна робота.  Міокардити. Кардіоміопатії  

Опанування навичками трактування даних ЕхоКГ за темою 

№6.  Опанування навичками трактування даних біохімічного 

дослідження крові (гострофазові показники, загальний білок 

та білкові фракції) 

   5 

15.  Тема 7. Легеневе серце. Тромбоемболія легеневої артерії  4   
16.  Самостійна робота.  Опанування навичками трактування 

даних  за ЕхоКГ таЕКГтемою №7. 

Опанування навичками аналізу коагулограми, Д-димеру 

   5 

17.  Лекція 4. Серцева недостатність 2    



18.  Тема 8. Хронічна серцева недостатність  4   

19.  Самостійна робота.  Опанування навичками трактування 

даних ЕхоКГ за темою №8. 

Опанування навичками тракт ування біохімічного 

дослідження крові (мозковий натрійуретичний пептид) 

   5 

20.  Тема 9.  Гостра серцева недостатність  4   

21.  Самостійна робота.  Опанування навичками трактування 

даних ЕхоКГ за темою №9. Опанування навичками 

трактування біохімічного дослідження крові  

   5 

22.  Тема 10. Непритомність. Колапс. Кардіогенний шок  4   

23.  Самостійна робота.  Підготовка і написання історії хвороби з 

кардіології 
   3 

24.  
Проміжний контроль 1. Захист історії хвороби з кардіології 

ПК з кардіологіі 
 2   

Розділ 2 

Основи діагностики, лікування та профілактики основних алергічних та імунологічних 

захворювань 
25.  Тема 11. Клініко-імунологічні аспекти аутоімунних 

захворювань. Основні принципи призначення імунотропної 

терапії. Імунореабілітація, імунопрофілактика. 

 2   

26.  Самостійна робота. Основні проблеми клінічної імунології та 

алергології. Структура та функції імунної системи. Оцінка 

імунного статусу. Імунологічні методи досліджень.  

   5 

27.  Тема 12. Імунне запалення та інфекційні хвороби: 

імунодіагностика, прогноз розвитку хвороби. Роль імунної 

системи в рецидивуючому інфекційному процесі та 

маніфестації опортуністичних інфекцій. Імунодефіцитні 

захворювання : Первинні імунодефіцити. Вторинні 

імунодефіцити. 

 2   

28.  Самостійна робота. Опанування навичками проведення  та 

оцінки методів лабораторної ідентифікації алергенів та 

імунних порушень. Опанування методами  проведення та 

оцінки шкірних алергічних проб  

Імунопатологія сепсису. Імунопатологія дисбактеріозу. 

   5 

29.  Тема 13. Алергічні захворювання. Імунопатогенез алергії. 

Інші алергічні (не атопічні) захворювання: види, 

імунопатогенез, імунодіагностика, імунотерапія. 

Диференційна діагностика псевдоалергії та алергії 

 4   

30.  Самостійна робота. Протипухлинний імунітет. ВІЛ інфекція: 

імунопатогенез, імунодіагностика, імунокорекція.  
   5 

31.  Тема 14. Кропів’янка. Набряк Квінке Анафілактичний шок. 

Харчова, медикаментозна та інсектна алергія Синдром Лайела 
 2   

32.  Проміжний контроль 2. ПК з алергології    2 

 Всього – 120 год./ 4 кредити 8 52 0 60 
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Розділ 3.  

Основи діагностики, лікування та профілактики основних ревматичних хвороб  

 

1.  Тема 15. Гостра ревматична лихоманка.  4   

2.  Самостійна робота. Опанування навичками 

трактування біохімічного дослідження крові 

(гострофазові показники, АСЛ-О, загальний білок та 

білкові фракції). 

   6 

3.  Лекція 5. Ревматоїдний артрит. 2    

4.  Тема 16. Ревматоїдний артрит.  4   

5.  Самостійна робота.  Опанування навичками 

трактування даних імунологічного дослідження крові 

(РФ, анти-ЦЦП). 

Опанування навичками трактування рентгенологічного 

дослідження суглобів по темі №16 

   6 

1.  Тема 17. Остеоартрит.   4   

1.  Самостійна робота.  Опанування навичками 
трактування даних імунологічного дослідження крові. 

Опанування навичками трактування рентгенологічного 

дослідження суглобів по темі №17 

   6 

2.  Тема 18. Подагра  4   

1.  Самостійна робота.  Опанування навичками 

трактування даних імунологічного дослідження крові 

(РФ, анти-ЦЦП). 

Опанування навичками трактування рентгенологічного 

дослідження суглобів по темі №18 

   5 

3.  Тема 19. Аксіальний спондилоартрит, реактивні артрити  4   

4.  Лекція 6. СЧВ, ССД 2    

5.  Тема 20.  Системний червоний вовчак. Системна 

склеродермія, полі-/дерматоміозит) 
 4   

6.  Самостійна робота.  Опанування навичками 

трактування даних імунологічного дослідження крові 

(ANA, dsDNA, Sm-антиген). Опанування навичками 

трактування біохімічного дослідження крові 

(гострофазові показники, загальний білок та білкові 
фракції, КФК). 

Опанування навичками трактування даних 

імунологічного дослідження крові (SCL-70, Jo-1). 

   6 

7.  Лекція 7.  Системні васкуліти 2    

8.  Тема 21.  Системні васкуліти   4   

9.  Самостійна робота. Опанування навичками 

трактування даних лабораторного дослідження крові 

(гострофазові показники, загальний білок та білкові 

фракції, креатинін, pANCA, cANCA, HbsAg. 

   5 

10.  Самостійна робота. Підготовка і написання історії 

хвороби з ревматології 
   4 



11.  Проміжний контроль 3. Захист історії хвороби з 

ревматології ПК з ревматології 
 4   

Розділ 4 

Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів 

сечовиділення 

12.  Лекція 8. Гломерулонефрити. Пієлонефрити 2    

13.  Тема 22.  Гломерулонефрити.  4   

14.  Тема 24.  Інфекційні ураження сечовидільної системи  4   

15.  Самостійна робота.  Опанування навичками 

трактування інструментальних даних обчтедення нирок 

(рентгенографія, УЗД, сцинтіграфія) 

   6 

16.  Тема 23.  Амілоїдоз нирок. Тубулоінтерстиційний 

нефрит 
 4   

1.  Самостійна робота. Опанування навичками 

трактування даних лабораторних методів дослідження 

(загальний аналіз сечі, добова протеїнурія, загальний 

аналіз крові, загальний білок та білкові фракції, 

креатинін, швидкість клубочкової фільтрації, 

холестерин, електроліти крові) 

   6 

2.  Тема 24.  Гостре пошкодження нирок. Хронічна хвороба 

нирок 
 4   

3.  Самостійна робота. Опанування навичками 
трактування даних лабораторних методів дослідження 

(загальний аналіз сечі, добова протеїнурія, загальний 

аналіз крові, загальний білок та білкові фракції, 

креатинін, швидкість клубочкової фільтрації, 

холестерин, електроліти крові) 

   6 

4.  Підготовка і написання історії хвороби з нефрології    4 

5.  Проміжний контроль 4. Захист історії хвороби з 

нефрології. ПК з нефрології 
 4   

 Всього – 120 год. /4 кредити 8 52 0 60 

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

 

Загальний обсяг за навчальний рік - 240 год., в тому числі: 

Лекції – 16 год. 

Практичні заняття – 104  год. 

Самостійна робота – 120  год. 
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Модуль 3 

Розділ 1. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в кардіологічній 

клініці 

1.  Тема 1. Ведення хворого з артеріальною гіпертензією  6   

2.  Самостійна робота.  Удосконалення методики реєстрації та 

інтерпретації ЕКГ, вимірювання артеріального тиску та 

інтерпретації отриманих даних за темою.  

- Удосконалення трактування даних лабораторних методів 

дослідження (креатинін крові, швидкість клубочкової 

фільтрації, електроліти крові). 

   5 

3.  Лекція 1. Порушення ритму 2    

4.  Тема 2. Ведення хворого з хронічним (що повторюється) 

болем в грудній клітці 
 6   

5.  Самостійна робота. Удосконалення інтерпретації ЕКГ і 

результатів тесту з дозованим фізичним навантаженням за 

темою.  Удосконалення трактування результатів 

лабораторних методів обстеження (ліпідний спектр крові). 

   5 

6.  Тема 3. Ведення хворого з порушенням ритму серця  6   

7.  Самостійна робота.  Удосконалення інтерпретації ЕКГ 

при порушеннях ритму серця за темою. Удосконалення 

інтерпретації даних лабораторних методів дослідження 

(коагулограма) 

   5 

8.  Тема 4. Ведення хворого з порушенням провідності серця  6   

9.  Самостійна робота.  Удосконалення інтерпретації ЕКГ 

при порушеннях провідності серця  
   6 

10.  Тема 5. Ведення хворого з задишкою  6   

11.  Самостійна робота.  Удосконалення інтерпретації даних 

допплер-ЕхоКГ за темою 
   5 

12.  Лекція 2. Набряковий синдром 2    

13.  Тема 6. Ведення хворого з набряковим синдромом  6   

14.  Самостійна робота.  Удосконалення інтерпретації даних 

допплер-ЕхоКГ за темою.  Удосконалення інтерпретації 

даних лабораторних методів дослідження (загальний 
білірубін та його фракції, загальний білок та його фракції, 

трансамінази крові, креатинін, швидкість клубочкової 

фільтрації). 

   5 

15.  Тема 7. Ведення хворого з шумом в серці  6   

16.  Самостійна робота.  Удосконалення інтерпретації даних 

допплер-ЕхоКГ за темою.   Удосконалення інтерпретації 

рентгенологічного дослідження органів грудної клітки за 

темою 

   5 

17.  Проміжний контроль 1.    1 

Розділ 2. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в ревматологічній 

клініці 



18.  Тема 8.  Ведення хворого з болем у спині та кінцівках  6   

19.  Самостійна робота.  Удосконалення трактування даних 

рентгенологічного дослідження хребта, органів грудної 

клітки та сакроілеальних з’єднань за темою. 
- Удосконалення трактування результатів лабораторних 

   6 

20.  Тема 9. Ведення хворого з суглобовим синдромом».  6   

21.  Самостійна робота.  Ведення хворого з пурпурою 

Удосконалення трактування даних лабораторних методів 

дослідження (загальний аналіз крові, коагулограма, 

PANCA, CANCA). 

   5 

22.  Тема 10. Ведення хворого з лихоманкою неясного ґенезу 

та схудненням 
 6   

23.  Самостійна робота.  Удосконалення трактування 

рентгенологічного дослідження органів грудної клітки, 

ультразвукового дослідження органів черевної порожнини 

за темою. 

- Удосконалення трактування даних лабораторних методів 

дослідження (загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, 

бактеріологічний посів крові, ANA, ds-DNA,). 

   5 

24.  Проміжний контроль 2.    1 

Розділ 3. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в 

гастроентерологічній клініці 

25.  Тема 11. Ведення хворого з дисфагією та печією  6   

26.  Самостійна робота.  Удосконалення трактування даних 

ендоскопічного дослідження травного тракту (ЕФГДС) за 

темою.  

Ведення хворого з диспепсією Удосконалення трактування 

даних дослідження секреторної функції шлунку 

(топографічна експрес рН-метрія). 

 

   5 

27.  Тема 12. Ведення хворого з болем в животі  6   

28.  Самостійна робота.  Удосконалення трактування даних 

ендоскопічного дослідження травного тракту (ЕФГДС, 

колоноскопія) за темою. 

Ведення хворого з діареєю та закрепами  

Удосконалення трактування результатів дихальних тестів 

(з 13С-сечовиною, 13С-тригліцеридами, 13С-крохмалем, 

13С-лактозою та водневого тесту з глюкозою і 

лактулозою). 

Удосконалення трактування даних фекальної еластази-1. 

Удосконалення трактування даних копроцитограми 

   5 

29.  Тема 13.  Ведення хворого з жовтяницею   6   

30.  Самостійна робота.  Удосконалення трактування даних 

багатомоментного дуоденального зондування та 

мікроскопічного і біохімічного дослідження жовчі. 

- Удосконалення трактування даних ультразвукового 

дослідження печінки, жовчного міхура і жовчовивідних 

шляхів за темою 

   5 

31.  Тема 14. Ведення хворого з гепатомегалією, 

гепатолієнальним синдромом та портальною гіпертензією 
 4   

32.  Самостійна робота.  Удосконалення трактування 
результатів біохімічного дослідження крові (загальний 

білірубін та його фракції, альбумін, трансамінази 

сироватки крові, загальний білок крові та його фракції, 

   5 



лужна фосфатаза, альфа-амілаза, ГГТП). 

- Удосконалення трактування даних ультразвукового 

дослідження органів черевної порожнини за темою. 

- Удосконалення трактування даних ендоскопічного 

дослідження травного тракту (ЕФГДС) за темою. 

33.  Проміжний контроль 3.    1 

Розділ 4. Клінічна фармакологія 

34.  Тема 16. Взаємодія лікарських засобів.  

Проблеми болю та знеболення. Клінічна фармакологія 

ненаркотичних та наркотичних анальгетиків 

 3   

35.  Самостійна робота.   Фармакокінетика та її значення для 

фармакотерапії  

Особливості фармакогенетики  

Принципи доказової медицини 

   6 

36.  Тема 17. Клінічна фармакологія коагулянтів, інгібіторів 

фібринолізу, фібрінолітиків, антиагрегантів. 

Особливості призначення антигіпертензивних засобів при 

коморбідних станах. 

 3   

37.  Самостійна робота.   Клінічна фармакологія лікарських 

засобів, що застосовуються в пульмонології 
   6 

38.  Тема 18. Клінічна Фармакологія цукрознижуючих ЛЗ та 

інсулінотерапія. 
Клінічна Фармакологія імуномодуляторів. 

 3   

39.  Самостійна робота.   Клінічна фармакологія лікарських 

засобів, що застосовуються в гастроентерології 
   6 

40.  Тема 19. Особливості Клінічної фармакології ЛЗ при 

Бронхіальній Астмі з коморбідними станами. 

Клінічна Фармакологія антигістамінних ЛЗ. 

 3   

41.  Самостійна робота.   Клінічна фармакологія лікарських 

засобів, що застосовуються в неврології 
   6 

42.  Тема 20. Небажані лікарські реакції, органотоксичність 

ЛЗ. 

Тактика вибору антибіотиків. 

 3   

43.  Проміжний контроль 4.     1 

44.  Тема 15. Визначення професійних захворювань. Основні 

професійні захворювання. Інструкція про застосування 

переліку професійних захворювань 

 3   

45.  Самостійна робота.  Засвоїти перелік небезпечних 

виробничих факторів, вплив яких може призвести до 

професійних захворювань. 

Вміти розділювати професійні захворювання на групи 

згідно з причинними факторами, вплив яких може 

викликати професійні захворювання. 

   6 

 Всього - 210 год. / 7 кредитів 4 100 0 106 
* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 
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Розділ 5.  Невідкладні стани в клініці внутрішньої медицини 

1.  Лекція 1. Кома. Шок. 2    

2.  Тема 21. Тактика при зупинці кровообігу та дихання  6   

3.  Самостійна робота. 

Удосконалення алгоритму проведення ШВЛ та непрямого 

масажу серця при зупинці кровообігу та дихання. 

   7 

4.  Тема 22. Курація хворого з гіпертензивним кризом  

Курація хворого з тромбоемболією легеневої артерії. 
 6   

5.  Самостійна робота. Удосконалення методики вимірювання 

артерільного тиску та інтерпретації отриманих даних 
   7 

6.  Тема 23. Курація хворого з гострим коронарним 

синдромом Курація хворого з шоком.  

Курація хворого з гострою серцевою недостатністю. 

 6   

7.  Самостійна робота.  Удосконалення трактування даних 

ЕхоКГ і рентгенологічного дослідження органів грудної 

порожнини за темою. 

- Удосконалення трактування даних лабораторних методів 

дослідження (коагулограми, газів артеріальної і венозної 

крові та показників кислотно-основного стану крові). 

   7 

8.  Тема 24.  Курація хворого з меленою та гематемезісом. 

Гострий живіт. 
 6   

9.  Самостійна робота.  Курація хворого з гострою 

печінковою недостатністю 

Удосконалення трактування даних лабораторних методів 

дослідження (АЛТ, АСТ, загального білірубіну з 

фракціями, сечовини, коагулограми, газів артеріальної і 

венозної крові та показників кислотно-основного стану 

крові,  токсикологічного скринінгу сечі, скринінгу 

сироватки крові на вірусні інфекції). 

   8 

10.  Тема 25. Курація хворого з гіпер- и гіпоглікемічними 

станами 
 6   

11.  Самостійна робота.  Курація хворого з синкопе  

Курація хворих з тіреотоксичним та адисонічним кризами 

Курація хворого з олігоанурією 

   7 

12.  Проміжний контроль 5.    1 

Розділ 6. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в 

пульмонологічній клініці 

13.  Лекція 2. Дихальна недостатність. 2    

14.  Самостійна робота.  Ведення хворого з легеневим 

інфільтратом  

Удосконалення трактування даних рентгенологічного 

дослідження органів грудної порожнини в двох прекціях 

за темою.    Удосконалення трактування даних 

   7 



лабораторних методів дослідження (загального та 

мікробіологічного дослідження харкотиння). 

15.  Тема 26. Ведення хворого з хронічним кашлем та 

кровохарканням 
 6   

16.  Самостійна робота.   Удосконалення трактування даних 

рентгенологічного дослідження органів грудної 

порожнини за темою.   Удосконалення трактування даних 

спірографії, даних провокаційних проб з бронхолітиком за 

темою. 
Удосконалення трактування даних лабораторних методів 

дослідження (коагулограма та Д-димер). 

   7 

17.  Тема 27. Ведення хворого з бронхообструктивним 

синдромом» 
 6   

18.  Самостійна робота.   Ведення хворого з ціанозом  

Удосконалення трактування даних рентгенологічного 

дослідження органів грудної порожнини за темою.   

Удосконалення трактування даних ЕхоКГ за темою.   

Удосконалення трактування даних лабораторних методів 

дослідження (газів артеріальної і венозної крові). 

   8 

19.  Тема 28. Ведення хворого з плевральним випотом  6   

20.  Самостійна робота.   Удосконалення трактування даних 

рентгенологічного дослідження органів грудної 

порожнини за темою.  Удосконалення трактування даних 

лабораторних методів дослідження (біохімічного, 

цитологічного, мікробіологічного аналізу плевральної 

рідини). 

   7 

21.  Проміжний контроль 6.    1 

Розділ 7. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в гематологічній 
клініці 

22.  Тема 29.  Ведення хворого з анемією  6   

23.  Самостійна робота.  Повторення методики визначення 

групи крові.  Повторення методики переливання 

компонентів крові та кровозамінників. 

- Удосконалення трактування загального аналізу крові, 

пунктату кісткового мозку та трепанобіопсії. 

- Удосконалення трактування показників обміну заліза в 

сироватці сироватки крові. 

   8 

24.  Лекція 3. Кровотечі. 2    

25.  Тема 30. Ведення хворого з кровоточивістю  6   

26.  Тема 31.  Ведення хворого з лейкоцитозом,лейкопенією та  

лімфоаденопатією 
 6   

27.  Самостійна робота.  Удосконалення трактування 

загального аналізу крові, пунктату кісткового мозку та 

коагулограми 

- Удосконалення трактування даних цитологічного 

дослідження біоптату лімфатичного вузла. 

   7 

28.  Проміжний контроль 7.    1 

Розділ 8. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в 

ендокринологічній клініці 

29.  Тема 32. Ведення хворого з різними формами цукрового 

діабету  
 6   

30.  Самостійна робота.   Удосконалення трактування даних 

лабораторних методів дослідження (глікемічного  

профілю, рівня глікованого гемоглобіну, кетонових тіл у 

   7 



крові та сечі, мікроальбумінурії); 

- Оцінити діагностичну цінність офтальмоскопії, 

визначення швидкості клубочкової фільтрації. 

31.  Тема 33. Ведення хворого  з синдромом зоба  6   

32.  Самостійна робота.   Ведення хворого з синдромом 

артеріальної гіпертензії та гіпотензії в ендокринологічній 

практиці  

Удосконалення трактування даних лабораторних методів 

дослідження (рівня АКТГ, кортизолу,  альдостерону, 
реніну, електролітів у крові,  метанефринів у сечі ). 

   8 

33.  Проміжний контроль 8.    1 

Розділ 9. Ведення хворих із  основними симптомами та синдромами в нефрологічній 

клініці 

34.  Тема 34. Ведення хворого з сечовим синдромом. 

Ведення хворого з нефротичним синдромом 
 6   

35.  Самостійна робота.  Удосконалення трактування даних 

променевих досліджень органів сечовивідної системи за 
темою.   Удосконалення трактування результатів 

лабораторних методів дослідження (загальний аналіз сечі, 

аналіз сечі за Нечипоренко і Зимницьким, мікробіологічне 

дослідження сечі, креатинін, швидкість клубочкової 

фільтрації, сечовина, сечова кислота крові). 

   7 

36.  Тема 35. Ведення хворого з хронічною хворобою нирок  6   

37.  Самостійна робота.   Удосконалення трактування 

результатів лабораторних методів дослідження (загальний 

аналіз крові, загальний аналіз сечі, електроліти, сечовина, 

креатинін, швидкість клубочкової фільтрації). 

   7 

38.  Проміжний контроль 9.    1 

 Всього за семестр - 210 год. /7 кредити 6 90 0 114 

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

 

Загальний обсяг за навчальний рік - 420 год., в тому числі: 

Лекції – 10 год. 

Практичні заняття – 190  год. 

Самостійна робота – 220  год. 

 

 

Загальний обсяг - 900 год. (30 кредитів), в тому числі: 

Лекції – 46 год. 

Практичні заняття – 394  год. 

Самостійна робота – 460  год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні: (Базові) 

1. Внутрішні хвороби. У 2 т. Т. 1 / Л.В.Глушко, С.В.Федоров, І.М. Скрипник, М.М. 

Островський/ За ред. проф. Л.В.Глушка. – К.: ВСВ «Медицина», 2019. – 680 с. 

2. Внутрішні хвороби: Підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19 / 

Керівник проекту Александра Кубєц, гол. ред. Адріана Яремчук-Кочмарик, Анатолій 

Свінцицький; пер. з польск. – Краків: Практична медицина, 2018. – 1632 с. 

3. Гастроентерологія. Підручник: У 2 Т. -Т.1 / за ред. проф Н.В Харченко., О.Я. Бабака. - 

Кіровоград: Поліум, 2016. - 488 с. 

4. Гастроентерологія. Підручник: У 2 Т. -Т.2 / за ред. проф Н.В Харченко., О.Я. Бабака. - 

Кіровоград: Поліум, 2017. – 432 с. 

5. Внутрішня медицина: порадник лікарю загальної практики. /за ред.. проф. А.С.Свінціцького – 

Медицина – 2014.- 1271с. 

6. Медична генетика // ред. Гречаніна О.Я. - К.: Медицина, 2007. 

7. Наказ МОЗ України від 02.11.2015 №709 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при залізодефіцитній анемії». 

Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної 

допомоги «Залізодефіцитна анемія». 

8. Наказ МОЗ України від 02.11.2015 №710 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при множинній мієломі». 

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Множинна мієлома». 

9. Наказ МОЗ України від 02.11.2015 №711 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному мієлоїдному 

лейкозі». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Хронічний мієлоїдний лейкоз». 

10. Наказ МОЗ України від 11.02.2016 №90 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при запальних захворюваннях 

кишечника». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), 

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Запальні захворювання кишечника 

(хвороба Крона, виразковий коліт)». 

11. Наказ МОЗ України від 12.05.2016 №439«Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизаці медичної допомоги при хронічному лімфоїдному 

лейкозі». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Хронічний лімфоїдний лейкоз». 

12. Наказ МОЗ України від 21.06.2016 №613 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при вірусному гепатиті В». 

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної, третинної 

(високоспеціалізованої) допомоги «Вірусний гепатит В у дорослих».  

13. Наказ МОЗ України від 18.07.2016 №729 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при вірусному гепатиті С». 

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної, третинної 

(високоспеціалізованої) допомоги «Вірусний гепатит С у дорослих». 

14. Наказ МОЗ України від 05.06.2019 № 1269 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги» Екстрена медична 

допомога: догоспітальний етап. Новий клінічний протокол.  

15. Свінціцький А. Методи діагностики в клініці внутрішньої медицини / Медицина, 2019. – 1008 

с.  

16. Уніфікований протокол надання медичної допомоги дорослим хворим на негоспітальну 

пневмонію. Негоспітальна пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, 

діагностика, антибактеріальна терапія та профілактика. - Київ, Національна академія 

медичних наук України- 2016 
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Додаткові: 

1. Алгоритми в практиці гастроентеролога / За редакцією О.Я.Бабака. – Київ: ТОВ «Бібліотека 

«Здоров’яУкраїни», 2015. – 162 с. 

2. Губергріц Н.Б., Харченко Н.В. Хронічні гепатити та цирози печінки: навч. посібник. за ред. 

проф. Н.Б. Губергріц, Н.В.Харченко.- Кіровоград: Поліум. - 2015. – 343 с.  

3. Класифікації захворювань органів травлення: довідник / за редакцією Н.В. Харченко / О.Я. 

Бабак, О.А. Голубовська, Н.Б. Губергріц, А.Е. Дорофєєв, Т.Д. Звягінцева, І.М. Скрипник, 

С.М. Ткач, Г.Д. Фадєєнко, Н.В. Харченко, М.Б. Щербиніна – Кіровоград: ПП «Поліум», 

2015. – 54 с. 

4. Davidson's Principles and Practice of Medicine 23rd Edition. Editors: Stuart Ralston, Ian Penman, 

Mark Strachan Richard Hobson. Elsevier. - 2018. – 1440p. 

5. USMLE Step 2 CK Lecture Notes 2017: InternalMedicine (KaplanTestPrep). - 2016. – Published 

by Kaplan Medical. - 474 pages. 

  

 

Інформаційні ресурси 

1. https://www.aasld.org/ 

2. https://dec.gov.ua/cat_mtd/galuzevi-standarti-ta-klinichni-nastanovi/ 

3. https://www.diabetes. org 

4. http://www.eagen.org/ 

5. http://www.ers-education.org/guidelines.aspx 

6. http://www.esmo.org/Guidelines/Haematological-Malignancies 

7. https://ehaweb.org/organization/committees/swg-unit/scientific-working-groups/structure-and-

guidelines/ 

8. http://www.gastro.org/guidelines 

9. www.ginasthma.org 

10. http://goldcopd.org. 

11. http://www.ifp.kiev.ua/index_ukr.htm 

12. https://www.nice.org.uk 

13. http://www.oxfordmedicaleducation.com/ 

14. https://www.thyroid.org 

15. https://www.ueg.eu/guidelines/ 

16. http://ukrgastro.com.ua/ 
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	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Гігієна та екологія», «Клінічна біохімія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Пропедевтика педіатрії», «В...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з мікробіології, вірусології та імунології, гігієни та екології, клінічної біохімії, патоморфології, патофізіології, пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, внутрішньої медицини в тому числі...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявності у пацієнтів інфекцій...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби» забезпечує набуття студентами ...
	● 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 компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	ЗК.14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	10  семестр
	11  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	10 семестр
	11 семестр
	7. Схема формування оцінки.
	10 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	11 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 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 пороговог...
	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, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	10 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	11 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 195 год., в тому числі:
	Лекції – 10 год.
	Практичні заняття – 140 год.
	Самостійна робота – 45 год.
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	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Біологічна та біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Фармакологія», «Пр...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, загальної хірургії, неврології, психіатрії і наркології, внутрішньої медицини, педіатрії з дитячими інфекційними хворобами, клінічної хірургії з кур...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби з основами епідеміології” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявн...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби з основами епідеміології» ...
	● 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 компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	ФК 17. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	9  семестр
	10  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	9  семестр (1)
	10  семестр (1)
	7. Схема формування оцінки.
	9 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	10 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН  1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 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 пороговог...
	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, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	9  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	10  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 180 год., в тому числі:
	Лекції – 12 год.
	Практичні заняття – 76 год.
	Самостійна робота – 92 год.
	РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:
	Основна:
	1. Андрейчин М.А. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині / Під редакцією проф. Андрейчина М.А. – Тернопіль ТДМУ « Укрмедкнига» - 2009 – С.498
	2. Практична інсектологія / Б.М. Дикий, З.М. Митник, О.Я. Пришляк та інші.// 2010 – С.512
	3. Класифікації терапевтичних захворювань / Сиволап В.Д., Каленський В.Х., Михайловська Н.С. та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарівтерапевтів. - Рекомендовано Центр...
	4. Техніка лікарських маніпуляцій в терапевтичній практиці / В.Д. Сиволап, В.Х. Каленський, Н.С. Михайловська та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарів-терапевтів. – Р...
	Додаткова:
	1. Проблеми епідеміології та профілактики гепатиту С в Україні / А. Л. Гураль, В.Ф. Марієвський, Т.А. Сергеєва [и др.] // Інфекційні хвороби (Тернопіль). - 2007. - № 3. - С. 23-31. [21]
	2. Співставлення біохімічних та морфологічних характеристик хронічного гепатиту С / В. А. Дєєв, В. І. Янченко, І. В. Гомоляко [и др.] // Лабораторна діагностика. – 2011. – Т 55, № 1. – С. 7- 11.
	3. Біопсія печінки: клінічні та патоморфологічні аспекти / Ю.В. Бісярін, О.М.Гаврилюк, І. О. Кіселик // Гепатологія. – 2009. - №1. – С. 16-27.
	4. Боброва І.А. Вміст прозапальних цитокінів у хворих на гепатит С з розвитком цитокініндукованих тиреопатій / І.А.Боброва // Лабораторна діагностика.-2012.-№4 (62).- С.13-17.
	5. Гаврилюк А. О. Фібропластичні зміни печінки при хронічних вірусних гепатитах / А. О. Гаврилюк, А. Г. Скорук, В. В. Біктіміров // Вісник морфології. - 2008. - Т. 14, № 1. - С. 185-186.
	6. Гомоляко І. В. Використання каріометрії гепатоцитів для оцінки імовірності фіброза печінки при хронічному гепатиті С / І. В. Гомоляко, В. І. Янченко, І. О. Швадчин // Лабораторна діагностика : Наук.-практ. журн. - 2007. - № 4. - С. 41-46.
	7. Brass V. New insight into hepatitis B and C co-infection / V. Brass, D. Moradpour // Journal of Hepatology. – 2009. – Vol. 51. – P. 423-425.
	8. Castera L. How to assess liver fibrosis in chronic hepatitis C: serum markers or transient elastography vs. liver biopsy / L. Castera, P. Bedossa // Liver International. – 2011. –Suppl. 1. – 13-17.
	9. Castera L. Non-invasive assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis C / L. Castera // Hepatology International. – 2011. – Vol. 5. – P. 625-634.
	10. CD4+ T-lymphocyte telomere length is related to fibrosis stage, clinical outcome and treatment response in chronic hepatitis C virus infection / M. Hoare, W. Gelson, A. Das [et al.] // Journal of hepatology. – 2010. –Vol. 53. – P. 252-260.
	11. Cell Signals Influencing Hepatic Fibrosis / M. Cong, K. Iwaisako, C. Jiang [et al.] // International Journal of Hepatology. – 2012. – Vol. 2012. – P. 1-18.
	12. Association between Schistosomiasis mansoni and hepatitis C: systematic review / D. S. Lume, M. F. Albuquerque, A. I. Souza [et al.] // Rev Saude Publica. – 2013. Vol. 47 (2). – P. 414-424.
	13. Association of functional gene polymorphisms of intrleukin-10 with the progression of liver fibrosis in Japanese patients with hepatitis C virus-related chronic liver disease / C. Ishida, Y. Ikebuchi, K. Okamoto [et al.] // Jornal of Hepatology -2...
	14. Association of IL1 gene polymorphisms with chronic periodontitis in Brazilians P. C. Trevilatto, A. P. Pardo, R. M. Scarel-Caminaga [et al.] // Archives of oral biology.- 2011. – Vol. 56. – P. 54–62.
	15. Association of IL-10, IL-4, and IL-28B gene polymorphisms with spontaneous clearance of hepatitis C virus in a population from / J. A. Ramos, R. Silva, L. Hoffmann [et al.] // BMC Research Notes. – 2012. Vol. 5 (508). – P. 1-6.
	16. Association of IL-10-1082 and IL-10-592 polymorphisms with chronic hepatitis B and/or hepatitis C virus infection among plasma donors in a rural area of Hebei Province, China / Q. Gao, S. Zhang, L. Wu [et al.] // Wei Sheng Yan Jiu. – 2011. –Vol. 4...
	17. Association of IL-18 promoter polymorphismhyhymorphism with liver disease severity in HCV-infected patients / K. Manohar, P. V. Suneetha, Sukriti [et al.] // Hepatology International. – 2009. – Vol. 3. – P. 371-377.
	18. Association study of the interleukin-1beta (C-511T) genetic polymorphism with major depressive disorder / W.-Y. Yu, T.-J. Chen, C.-J. Hong [et al.] // Neuropsychopharmacology. – 2003. – Vol. 28. – P. 1182–1185.
	19. Averhoff F. M. Global Burden of Hepatitis C: Considerationsfor Healthcare Providers in the United States / F. M. Averhoff, N. Glass, D. Holtzman // Clinical Infectious Diseases. – 2012. Vol.55. - Suppl1.- P. 10–15.
	20. Barnaba V. Hepatitis C virus infection: A ‘liaison a trois’ amongst the virus, the host, and chronic low-level inflammation for human survival / V. Barnaba // Journal of hepayology. – 2010. – Vol. 53. – P. 752-761.
	Інтернет-ресурси:
	1. www.meduniver.com
	2. www.infekcii.net
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	«17» червня 2021 року (1)
	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Гігієна та екологія», «Клінічна біохімія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Пропедевтика педіатрії», «В...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з мікробіології, вірусології та імунології, гігієни та екології, клінічної біохімії, патоморфології, патофізіології, пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, внутрішньої медицини в тому числі...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявності у пацієнтів інфекцій...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби» забезпечує набуття студентами ...
	● 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 компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	ЗК.14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	10  семестр
	11  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	10 семестр
	11 семестр
	7. Схема формування оцінки.
	10 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	11 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 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 пороговог...
	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, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	10 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	11 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 195 год., в тому числі:
	Лекції – 10 год.
	Практичні заняття – 140 год.
	Самостійна робота – 45 год.
	РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:
	Основна:
	1. Андрейчин М.А. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині / Під редакцією проф. Андрейчина М.А. – Тернопіль ТДМУ « Укрмедкнига» - 2009 – С.498
	2. Практична інсектологія / Б.М. Дикий, З.М. Митник, О.Я. Пришляк та інші.// 2010 – С.512
	3. Класифікації терапевтичних захворювань / Сиволап В.Д., Каленський В.Х., Михайловська Н.С. та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарівтерапевтів. - Рекомендовано Центр...
	4. Техніка лікарських маніпуляцій в терапевтичній практиці / В.Д. Сиволап, В.Х. Каленський, Н.С. Михайловська та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарів-терапевтів. – Р...
	Додаткова:
	1. Проблеми епідеміології та профілактики гепатиту С в Україні / А. Л. Гураль, В.Ф. Марієвський, Т.А. Сергеєва [и др.] // Інфекційні хвороби (Тернопіль). - 2007. - № 3. - С. 23-31. [21]
	2. Співставлення біохімічних та морфологічних характеристик хронічного гепатиту С / В. А. Дєєв, В. І. Янченко, І. В. Гомоляко [и др.] // Лабораторна діагностика. – 2011. – Т 55, № 1. – С. 7- 11.
	3. Біопсія печінки: клінічні та патоморфологічні аспекти / Ю.В. Бісярін, О.М.Гаврилюк, І. О. Кіселик // Гепатологія. – 2009. - №1. – С. 16-27.
	4. Боброва І.А. Вміст прозапальних цитокінів у хворих на гепатит С з розвитком цитокініндукованих тиреопатій / І.А.Боброва // Лабораторна діагностика.-2012.-№4 (62).- С.13-17.
	5. Гаврилюк А. О. Фібропластичні зміни печінки при хронічних вірусних гепатитах / А. О. Гаврилюк, А. Г. Скорук, В. В. Біктіміров // Вісник морфології. - 2008. - Т. 14, № 1. - С. 185-186.
	6. Гомоляко І. В. Використання каріометрії гепатоцитів для оцінки імовірності фіброза печінки при хронічному гепатиті С / І. В. Гомоляко, В. І. Янченко, І. О. Швадчин // Лабораторна діагностика : Наук.-практ. журн. - 2007. - № 4. - С. 41-46.
	7. Brass V. New insight into hepatitis B and C co-infection / V. Brass, D. Moradpour // Journal of Hepatology. – 2009. – Vol. 51. – P. 423-425.
	8. Castera L. How to assess liver fibrosis in chronic hepatitis C: serum markers or transient elastography vs. liver biopsy / L. Castera, P. Bedossa // Liver International. – 2011. –Suppl. 1. – 13-17.
	9. Castera L. Non-invasive assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis C / L. Castera // Hepatology International. – 2011. – Vol. 5. – P. 625-634.
	10. CD4+ T-lymphocyte telomere length is related to fibrosis stage, clinical outcome and treatment response in chronic hepatitis C virus infection / M. Hoare, W. Gelson, A. Das [et al.] // Journal of hepatology. – 2010. –Vol. 53. – P. 252-260.
	11. Cell Signals Influencing Hepatic Fibrosis / M. Cong, K. Iwaisako, C. Jiang [et al.] // International Journal of Hepatology. – 2012. – Vol. 2012. – P. 1-18.
	12. Association between Schistosomiasis mansoni and hepatitis C: systematic review / D. S. Lume, M. F. Albuquerque, A. I. Souza [et al.] // Rev Saude Publica. – 2013. Vol. 47 (2). – P. 414-424.
	13. Association of functional gene polymorphisms of intrleukin-10 with the progression of liver fibrosis in Japanese patients with hepatitis C virus-related chronic liver disease / C. Ishida, Y. Ikebuchi, K. Okamoto [et al.] // Jornal of Hepatology -2...
	14. Association of IL1 gene polymorphisms with chronic periodontitis in Brazilians P. C. Trevilatto, A. P. Pardo, R. M. Scarel-Caminaga [et al.] // Archives of oral biology.- 2011. – Vol. 56. – P. 54–62.
	15. Association of IL-10, IL-4, and IL-28B gene polymorphisms with spontaneous clearance of hepatitis C virus in a population from / J. A. Ramos, R. Silva, L. Hoffmann [et al.] // BMC Research Notes. – 2012. Vol. 5 (508). – P. 1-6.
	16. Association of IL-10-1082 and IL-10-592 polymorphisms with chronic hepatitis B and/or hepatitis C virus infection among plasma donors in a rural area of Hebei Province, China / Q. Gao, S. Zhang, L. Wu [et al.] // Wei Sheng Yan Jiu. – 2011. –Vol. 4...
	17. Association of IL-18 promoter polymorphismhyhymorphism with liver disease severity in HCV-infected patients / K. Manohar, P. V. Suneetha, Sukriti [et al.] // Hepatology International. – 2009. – Vol. 3. – P. 371-377.
	18. Association study of the interleukin-1beta (C-511T) genetic polymorphism with major depressive disorder / W.-Y. Yu, T.-J. Chen, C.-J. Hong [et al.] // Neuropsychopharmacology. – 2003. – Vol. 28. – P. 1182–1185.
	19. Averhoff F. M. Global Burden of Hepatitis C: Considerationsfor Healthcare Providers in the United States / F. M. Averhoff, N. Glass, D. Holtzman // Clinical Infectious Diseases. – 2012. Vol.55. - Suppl1.- P. 10–15.
	20. Barnaba V. Hepatitis C virus infection: A ‘liaison a trois’ amongst the virus, the host, and chronic low-level inflammation for human survival / V. Barnaba // Journal of hepayology. – 2010. – Vol. 53. – P. 752-761.
	Інтернет-ресурси:
	1. www.meduniver.com
	2. www.infekcii.net
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	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Біологічна та біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Фармакологія», «Пр...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, загальної хірургії, неврології, психіатрії і наркології, внутрішньої медицини, педіатрії з дитячими інфекційними хворобами, клінічної хірургії з кур...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби з основами епідеміології” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявн...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби з основами епідеміології» ...
	● 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 компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	ФК 17. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	9  семестр
	10  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	9  семестр (1)
	10  семестр (1)
	7. Схема формування оцінки.
	9 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	10 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН  1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 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 пороговог...
	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, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	9  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	10  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 180 год., в тому числі:
	Лекції – 12 год.
	Практичні заняття – 76 год.
	Самостійна робота – 92 год.
	РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:
	Основна:
	1. Андрейчин М.А. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині / Під редакцією проф. Андрейчина М.А. – Тернопіль ТДМУ « Укрмедкнига» - 2009 – С.498
	2. Практична інсектологія / Б.М. Дикий, З.М. Митник, О.Я. Пришляк та інші.// 2010 – С.512
	3. Класифікації терапевтичних захворювань / Сиволап В.Д., Каленський В.Х., Михайловська Н.С. та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарівтерапевтів. - Рекомендовано Центр...
	4. Техніка лікарських маніпуляцій в терапевтичній практиці / В.Д. Сиволап, В.Х. Каленський, Н.С. Михайловська та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарів-терапевтів. – Р...
	Додаткова:
	1. Проблеми епідеміології та профілактики гепатиту С в Україні / А. Л. Гураль, В.Ф. Марієвський, Т.А. Сергеєва [и др.] // Інфекційні хвороби (Тернопіль). - 2007. - № 3. - С. 23-31. [21]
	2. Співставлення біохімічних та морфологічних характеристик хронічного гепатиту С / В. А. Дєєв, В. І. Янченко, І. В. Гомоляко [и др.] // Лабораторна діагностика. – 2011. – Т 55, № 1. – С. 7- 11.
	3. Біопсія печінки: клінічні та патоморфологічні аспекти / Ю.В. Бісярін, О.М.Гаврилюк, І. О. Кіселик // Гепатологія. – 2009. - №1. – С. 16-27.
	4. Боброва І.А. Вміст прозапальних цитокінів у хворих на гепатит С з розвитком цитокініндукованих тиреопатій / І.А.Боброва // Лабораторна діагностика.-2012.-№4 (62).- С.13-17.
	5. Гаврилюк А. О. Фібропластичні зміни печінки при хронічних вірусних гепатитах / А. О. Гаврилюк, А. Г. Скорук, В. В. Біктіміров // Вісник морфології. - 2008. - Т. 14, № 1. - С. 185-186.
	6. Гомоляко І. В. Використання каріометрії гепатоцитів для оцінки імовірності фіброза печінки при хронічному гепатиті С / І. В. Гомоляко, В. І. Янченко, І. О. Швадчин // Лабораторна діагностика : Наук.-практ. журн. - 2007. - № 4. - С. 41-46.
	7. Brass V. New insight into hepatitis B and C co-infection / V. Brass, D. Moradpour // Journal of Hepatology. – 2009. – Vol. 51. – P. 423-425.
	8. Castera L. How to assess liver fibrosis in chronic hepatitis C: serum markers or transient elastography vs. liver biopsy / L. Castera, P. Bedossa // Liver International. – 2011. –Suppl. 1. – 13-17.
	9. Castera L. Non-invasive assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis C / L. Castera // Hepatology International. – 2011. – Vol. 5. – P. 625-634.
	10. CD4+ T-lymphocyte telomere length is related to fibrosis stage, clinical outcome and treatment response in chronic hepatitis C virus infection / M. Hoare, W. Gelson, A. Das [et al.] // Journal of hepatology. – 2010. –Vol. 53. – P. 252-260.
	11. Cell Signals Influencing Hepatic Fibrosis / M. Cong, K. Iwaisako, C. Jiang [et al.] // International Journal of Hepatology. – 2012. – Vol. 2012. – P. 1-18.
	12. Association between Schistosomiasis mansoni and hepatitis C: systematic review / D. S. Lume, M. F. Albuquerque, A. I. Souza [et al.] // Rev Saude Publica. – 2013. Vol. 47 (2). – P. 414-424.
	13. Association of functional gene polymorphisms of intrleukin-10 with the progression of liver fibrosis in Japanese patients with hepatitis C virus-related chronic liver disease / C. Ishida, Y. Ikebuchi, K. Okamoto [et al.] // Jornal of Hepatology -2...
	14. Association of IL1 gene polymorphisms with chronic periodontitis in Brazilians P. C. Trevilatto, A. P. Pardo, R. M. Scarel-Caminaga [et al.] // Archives of oral biology.- 2011. – Vol. 56. – P. 54–62.
	15. Association of IL-10, IL-4, and IL-28B gene polymorphisms with spontaneous clearance of hepatitis C virus in a population from / J. A. Ramos, R. Silva, L. Hoffmann [et al.] // BMC Research Notes. – 2012. Vol. 5 (508). – P. 1-6.
	16. Association of IL-10-1082 and IL-10-592 polymorphisms with chronic hepatitis B and/or hepatitis C virus infection among plasma donors in a rural area of Hebei Province, China / Q. Gao, S. Zhang, L. Wu [et al.] // Wei Sheng Yan Jiu. – 2011. –Vol. 4...
	17. Association of IL-18 promoter polymorphismhyhymorphism with liver disease severity in HCV-infected patients / K. Manohar, P. V. Suneetha, Sukriti [et al.] // Hepatology International. – 2009. – Vol. 3. – P. 371-377.
	18. Association study of the interleukin-1beta (C-511T) genetic polymorphism with major depressive disorder / W.-Y. Yu, T.-J. Chen, C.-J. Hong [et al.] // Neuropsychopharmacology. – 2003. – Vol. 28. – P. 1182–1185.
	19. Averhoff F. M. Global Burden of Hepatitis C: Considerationsfor Healthcare Providers in the United States / F. M. Averhoff, N. Glass, D. Holtzman // Clinical Infectious Diseases. – 2012. Vol.55. - Suppl1.- P. 10–15.
	20. Barnaba V. Hepatitis C virus infection: A ‘liaison a trois’ amongst the virus, the host, and chronic low-level inflammation for human survival / V. Barnaba // Journal of hepayology. – 2010. – Vol. 53. – P. 752-761.
	Інтернет-ресурси:
	1. www.meduniver.com
	2. www.infekcii.net
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	1. «Клінічна імунологія та алергологія» Підручник за ред. проф. Г.М. Дранніка.-К.:Здоров’я, 2006.-888 с.
	1. Андрейчин Μ.Α., Чоп'як Β.Β., Господарський І.Я. Клінічна імунологія та алергологія.- Тернопіль "Укрмедкнига", 2005.- 372 с.
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	«17» червня 2021 року (1)
	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Гігієна та екологія», «Клінічна біохімія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Пропедевтика педіатрії», «В...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з мікробіології, вірусології та імунології, гігієни та екології, клінічної біохімії, патоморфології, патофізіології, пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, внутрішньої медицини в тому числі...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявності у пацієнтів інфекцій...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби» забезпечує набуття студентами ...
	● 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 компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	ЗК.14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	10  семестр
	11  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	10 семестр
	11 семестр
	7. Схема формування оцінки.
	10 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	11 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 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 пороговог...
	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, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	10 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	11 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 195 год., в тому числі:
	Лекції – 10 год.
	Практичні заняття – 140 год.
	Самостійна робота – 45 год.
	РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:
	Основна:
	1. Андрейчин М.А. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині / Під редакцією проф. Андрейчина М.А. – Тернопіль ТДМУ « Укрмедкнига» - 2009 – С.498
	2. Практична інсектологія / Б.М. Дикий, З.М. Митник, О.Я. Пришляк та інші.// 2010 – С.512
	3. Класифікації терапевтичних захворювань / Сиволап В.Д., Каленський В.Х., Михайловська Н.С. та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарівтерапевтів. - Рекомендовано Центр...
	4. Техніка лікарських маніпуляцій в терапевтичній практиці / В.Д. Сиволап, В.Х. Каленський, Н.С. Михайловська та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарів-терапевтів. – Р...
	Додаткова:
	1. Проблеми епідеміології та профілактики гепатиту С в Україні / А. Л. Гураль, В.Ф. Марієвський, Т.А. Сергеєва [и др.] // Інфекційні хвороби (Тернопіль). - 2007. - № 3. - С. 23-31. [21]
	2. Співставлення біохімічних та морфологічних характеристик хронічного гепатиту С / В. А. Дєєв, В. І. Янченко, І. В. Гомоляко [и др.] // Лабораторна діагностика. – 2011. – Т 55, № 1. – С. 7- 11.
	3. Біопсія печінки: клінічні та патоморфологічні аспекти / Ю.В. Бісярін, О.М.Гаврилюк, І. О. Кіселик // Гепатологія. – 2009. - №1. – С. 16-27.
	4. Боброва І.А. Вміст прозапальних цитокінів у хворих на гепатит С з розвитком цитокініндукованих тиреопатій / І.А.Боброва // Лабораторна діагностика.-2012.-№4 (62).- С.13-17.
	5. Гаврилюк А. О. Фібропластичні зміни печінки при хронічних вірусних гепатитах / А. О. Гаврилюк, А. Г. Скорук, В. В. Біктіміров // Вісник морфології. - 2008. - Т. 14, № 1. - С. 185-186.
	6. Гомоляко І. В. Використання каріометрії гепатоцитів для оцінки імовірності фіброза печінки при хронічному гепатиті С / І. В. Гомоляко, В. І. Янченко, І. О. Швадчин // Лабораторна діагностика : Наук.-практ. журн. - 2007. - № 4. - С. 41-46.
	7. Brass V. New insight into hepatitis B and C co-infection / V. Brass, D. Moradpour // Journal of Hepatology. – 2009. – Vol. 51. – P. 423-425.
	8. Castera L. How to assess liver fibrosis in chronic hepatitis C: serum markers or transient elastography vs. liver biopsy / L. Castera, P. Bedossa // Liver International. – 2011. –Suppl. 1. – 13-17.
	9. Castera L. Non-invasive assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis C / L. Castera // Hepatology International. – 2011. – Vol. 5. – P. 625-634.
	10. CD4+ T-lymphocyte telomere length is related to fibrosis stage, clinical outcome and treatment response in chronic hepatitis C virus infection / M. Hoare, W. Gelson, A. Das [et al.] // Journal of hepatology. – 2010. –Vol. 53. – P. 252-260.
	11. Cell Signals Influencing Hepatic Fibrosis / M. Cong, K. Iwaisako, C. Jiang [et al.] // International Journal of Hepatology. – 2012. – Vol. 2012. – P. 1-18.
	12. Association between Schistosomiasis mansoni and hepatitis C: systematic review / D. S. Lume, M. F. Albuquerque, A. I. Souza [et al.] // Rev Saude Publica. – 2013. Vol. 47 (2). – P. 414-424.
	13. Association of functional gene polymorphisms of intrleukin-10 with the progression of liver fibrosis in Japanese patients with hepatitis C virus-related chronic liver disease / C. Ishida, Y. Ikebuchi, K. Okamoto [et al.] // Jornal of Hepatology -2...
	14. Association of IL1 gene polymorphisms with chronic periodontitis in Brazilians P. C. Trevilatto, A. P. Pardo, R. M. Scarel-Caminaga [et al.] // Archives of oral biology.- 2011. – Vol. 56. – P. 54–62.
	15. Association of IL-10, IL-4, and IL-28B gene polymorphisms with spontaneous clearance of hepatitis C virus in a population from / J. A. Ramos, R. Silva, L. Hoffmann [et al.] // BMC Research Notes. – 2012. Vol. 5 (508). – P. 1-6.
	16. Association of IL-10-1082 and IL-10-592 polymorphisms with chronic hepatitis B and/or hepatitis C virus infection among plasma donors in a rural area of Hebei Province, China / Q. Gao, S. Zhang, L. Wu [et al.] // Wei Sheng Yan Jiu. – 2011. –Vol. 4...
	17. Association of IL-18 promoter polymorphismhyhymorphism with liver disease severity in HCV-infected patients / K. Manohar, P. V. Suneetha, Sukriti [et al.] // Hepatology International. – 2009. – Vol. 3. – P. 371-377.
	18. Association study of the interleukin-1beta (C-511T) genetic polymorphism with major depressive disorder / W.-Y. Yu, T.-J. Chen, C.-J. Hong [et al.] // Neuropsychopharmacology. – 2003. – Vol. 28. – P. 1182–1185.
	19. Averhoff F. M. Global Burden of Hepatitis C: Considerationsfor Healthcare Providers in the United States / F. M. Averhoff, N. Glass, D. Holtzman // Clinical Infectious Diseases. – 2012. Vol.55. - Suppl1.- P. 10–15.
	20. Barnaba V. Hepatitis C virus infection: A ‘liaison a trois’ amongst the virus, the host, and chronic low-level inflammation for human survival / V. Barnaba // Journal of hepayology. – 2010. – Vol. 53. – P. 752-761.
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	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Біологічна та біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Фармакологія», «Пр...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, загальної хірургії, неврології, психіатрії і наркології, внутрішньої медицини, педіатрії з дитячими інфекційними хворобами, клінічної хірургії з кур...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби з основами епідеміології” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявн...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби з основами епідеміології» ...
	● 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 компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	ФК 17. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	9  семестр
	10  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	9  семестр (1)
	10  семестр (1)
	7. Схема формування оцінки.
	9 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	10 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН  1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 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 пороговог...
	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, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	9  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	10  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 180 год., в тому числі:
	Лекції – 12 год.
	Практичні заняття – 76 год.
	Самостійна робота – 92 год.
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	12. Association between Schistosomiasis mansoni and hepatitis C: systematic review / D. S. Lume, M. F. Albuquerque, A. I. Souza [et al.] // Rev Saude Publica. – 2013. Vol. 47 (2). – P. 414-424.
	13. Association of functional gene polymorphisms of intrleukin-10 with the progression of liver fibrosis in Japanese patients with hepatitis C virus-related chronic liver disease / C. Ishida, Y. Ikebuchi, K. Okamoto [et al.] // Jornal of Hepatology -2...
	14. Association of IL1 gene polymorphisms with chronic periodontitis in Brazilians P. C. Trevilatto, A. P. Pardo, R. M. Scarel-Caminaga [et al.] // Archives of oral biology.- 2011. – Vol. 56. – P. 54–62.
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	20. Barnaba V. Hepatitis C virus infection: A ‘liaison a trois’ amongst the virus, the host, and chronic low-level inflammation for human survival / V. Barnaba // Journal of hepayology. – 2010. – Vol. 53. – P. 752-761.
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	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Гігієна та екологія», «Клінічна біохімія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Пропедевтика педіатрії», «В...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з мікробіології, вірусології та імунології, гігієни та екології, клінічної біохімії, патоморфології, патофізіології, пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, внутрішньої медицини в тому числі...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявності у пацієнтів інфекцій...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби» забезпечує набуття студентами ...
	● 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 компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	ЗК.14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	10  семестр
	11  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	10 семестр
	11 семестр
	7. Схема формування оцінки.
	10 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	11 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 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 пороговог...
	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, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	10 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	11 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 195 год., в тому числі:
	Лекції – 10 год.
	Практичні заняття – 140 год.
	Самостійна робота – 45 год.
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	Основна:
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	6. Гомоляко І. В. Використання каріометрії гепатоцитів для оцінки імовірності фіброза печінки при хронічному гепатиті С / І. В. Гомоляко, В. І. Янченко, І. О. Швадчин // Лабораторна діагностика : Наук.-практ. журн. - 2007. - № 4. - С. 41-46.
	7. Brass V. New insight into hepatitis B and C co-infection / V. Brass, D. Moradpour // Journal of Hepatology. – 2009. – Vol. 51. – P. 423-425.
	8. Castera L. How to assess liver fibrosis in chronic hepatitis C: serum markers or transient elastography vs. liver biopsy / L. Castera, P. Bedossa // Liver International. – 2011. –Suppl. 1. – 13-17.
	9. Castera L. Non-invasive assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis C / L. Castera // Hepatology International. – 2011. – Vol. 5. – P. 625-634.
	10. CD4+ T-lymphocyte telomere length is related to fibrosis stage, clinical outcome and treatment response in chronic hepatitis C virus infection / M. Hoare, W. Gelson, A. Das [et al.] // Journal of hepatology. – 2010. –Vol. 53. – P. 252-260.
	11. Cell Signals Influencing Hepatic Fibrosis / M. Cong, K. Iwaisako, C. Jiang [et al.] // International Journal of Hepatology. – 2012. – Vol. 2012. – P. 1-18.
	12. Association between Schistosomiasis mansoni and hepatitis C: systematic review / D. S. Lume, M. F. Albuquerque, A. I. Souza [et al.] // Rev Saude Publica. – 2013. Vol. 47 (2). – P. 414-424.
	13. Association of functional gene polymorphisms of intrleukin-10 with the progression of liver fibrosis in Japanese patients with hepatitis C virus-related chronic liver disease / C. Ishida, Y. Ikebuchi, K. Okamoto [et al.] // Jornal of Hepatology -2...
	14. Association of IL1 gene polymorphisms with chronic periodontitis in Brazilians P. C. Trevilatto, A. P. Pardo, R. M. Scarel-Caminaga [et al.] // Archives of oral biology.- 2011. – Vol. 56. – P. 54–62.
	15. Association of IL-10, IL-4, and IL-28B gene polymorphisms with spontaneous clearance of hepatitis C virus in a population from / J. A. Ramos, R. Silva, L. Hoffmann [et al.] // BMC Research Notes. – 2012. Vol. 5 (508). – P. 1-6.
	16. Association of IL-10-1082 and IL-10-592 polymorphisms with chronic hepatitis B and/or hepatitis C virus infection among plasma donors in a rural area of Hebei Province, China / Q. Gao, S. Zhang, L. Wu [et al.] // Wei Sheng Yan Jiu. – 2011. –Vol. 4...
	17. Association of IL-18 promoter polymorphismhyhymorphism with liver disease severity in HCV-infected patients / K. Manohar, P. V. Suneetha, Sukriti [et al.] // Hepatology International. – 2009. – Vol. 3. – P. 371-377.
	18. Association study of the interleukin-1beta (C-511T) genetic polymorphism with major depressive disorder / W.-Y. Yu, T.-J. Chen, C.-J. Hong [et al.] // Neuropsychopharmacology. – 2003. – Vol. 28. – P. 1182–1185.
	19. Averhoff F. M. Global Burden of Hepatitis C: Considerationsfor Healthcare Providers in the United States / F. M. Averhoff, N. Glass, D. Holtzman // Clinical Infectious Diseases. – 2012. Vol.55. - Suppl1.- P. 10–15.
	20. Barnaba V. Hepatitis C virus infection: A ‘liaison a trois’ amongst the virus, the host, and chronic low-level inflammation for human survival / V. Barnaba // Journal of hepayology. – 2010. – Vol. 53. – P. 752-761.
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	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Біологічна та біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Фармакологія», «Пр...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, загальної хірургії, неврології, психіатрії і наркології, внутрішньої медицини, педіатрії з дитячими інфекційними хворобами, клінічної хірургії з кур...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби з основами епідеміології” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявн...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби з основами епідеміології» ...
	● 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 компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	ФК 17. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	9  семестр
	10  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	9  семестр (1)
	10  семестр (1)
	7. Схема формування оцінки.
	9 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	10 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН  1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 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 пороговог...
	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, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	9  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	10  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 180 год., в тому числі:
	Лекції – 12 год.
	Практичні заняття – 76 год.
	Самостійна робота – 92 год.
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	18. Association study of the interleukin-1beta (C-511T) genetic polymorphism with major depressive disorder / W.-Y. Yu, T.-J. Chen, C.-J. Hong [et al.] // Neuropsychopharmacology. – 2003. – Vol. 28. – P. 1182–1185.
	19. Averhoff F. M. Global Burden of Hepatitis C: Considerationsfor Healthcare Providers in the United States / F. M. Averhoff, N. Glass, D. Holtzman // Clinical Infectious Diseases. – 2012. Vol.55. - Suppl1.- P. 10–15.
	20. Barnaba V. Hepatitis C virus infection: A ‘liaison a trois’ amongst the virus, the host, and chronic low-level inflammation for human survival / V. Barnaba // Journal of hepayology. – 2010. – Vol. 53. – P. 752-761.
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	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Гігієна та екологія», «Клінічна біохімія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Пропедевтика педіатрії», «В...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з мікробіології, вірусології та імунології, гігієни та екології, клінічної біохімії, патоморфології, патофізіології, пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, внутрішньої медицини в тому числі...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявності у пацієнтів інфекцій...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби» забезпечує набуття студентами ...
	● 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 компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	ЗК.14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	10  семестр
	11  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	10 семестр
	11 семестр
	7. Схема формування оцінки.
	10 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	11 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 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 пороговог...
	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, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	10 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	11 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 195 год., в тому числі:
	Лекції – 10 год.
	Практичні заняття – 140 год.
	Самостійна робота – 45 год.
	РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:
	Основна:
	1. Андрейчин М.А. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині / Під редакцією проф. Андрейчина М.А. – Тернопіль ТДМУ « Укрмедкнига» - 2009 – С.498
	2. Практична інсектологія / Б.М. Дикий, З.М. Митник, О.Я. Пришляк та інші.// 2010 – С.512
	3. Класифікації терапевтичних захворювань / Сиволап В.Д., Каленський В.Х., Михайловська Н.С. та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарівтерапевтів. - Рекомендовано Центр...
	4. Техніка лікарських маніпуляцій в терапевтичній практиці / В.Д. Сиволап, В.Х. Каленський, Н.С. Михайловська та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарів-терапевтів. – Р...
	Додаткова:
	1. Проблеми епідеміології та профілактики гепатиту С в Україні / А. Л. Гураль, В.Ф. Марієвський, Т.А. Сергеєва [и др.] // Інфекційні хвороби (Тернопіль). - 2007. - № 3. - С. 23-31. [21]
	2. Співставлення біохімічних та морфологічних характеристик хронічного гепатиту С / В. А. Дєєв, В. І. Янченко, І. В. Гомоляко [и др.] // Лабораторна діагностика. – 2011. – Т 55, № 1. – С. 7- 11.
	3. Біопсія печінки: клінічні та патоморфологічні аспекти / Ю.В. Бісярін, О.М.Гаврилюк, І. О. Кіселик // Гепатологія. – 2009. - №1. – С. 16-27.
	4. Боброва І.А. Вміст прозапальних цитокінів у хворих на гепатит С з розвитком цитокініндукованих тиреопатій / І.А.Боброва // Лабораторна діагностика.-2012.-№4 (62).- С.13-17.
	5. Гаврилюк А. О. Фібропластичні зміни печінки при хронічних вірусних гепатитах / А. О. Гаврилюк, А. Г. Скорук, В. В. Біктіміров // Вісник морфології. - 2008. - Т. 14, № 1. - С. 185-186.
	6. Гомоляко І. В. Використання каріометрії гепатоцитів для оцінки імовірності фіброза печінки при хронічному гепатиті С / І. В. Гомоляко, В. І. Янченко, І. О. Швадчин // Лабораторна діагностика : Наук.-практ. журн. - 2007. - № 4. - С. 41-46.
	7. Brass V. New insight into hepatitis B and C co-infection / V. Brass, D. Moradpour // Journal of Hepatology. – 2009. – Vol. 51. – P. 423-425.
	8. Castera L. How to assess liver fibrosis in chronic hepatitis C: serum markers or transient elastography vs. liver biopsy / L. Castera, P. Bedossa // Liver International. – 2011. –Suppl. 1. – 13-17.
	9. Castera L. Non-invasive assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis C / L. Castera // Hepatology International. – 2011. – Vol. 5. – P. 625-634.
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	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Біологічна та біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Фармакологія», «Пр...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, загальної хірургії, неврології, психіатрії і наркології, внутрішньої медицини, педіатрії з дитячими інфекційними хворобами, клінічної хірургії з кур...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби з основами епідеміології” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявн...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби з основами епідеміології» ...
	● 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 компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	ФК 17. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	9  семестр
	10  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	9  семестр (1)
	10  семестр (1)
	7. Схема формування оцінки.
	9 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	10 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН  1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 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 пороговог...
	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, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	9  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	10  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 180 год., в тому числі:
	Лекції – 12 год.
	Практичні заняття – 76 год.
	Самостійна робота – 92 год.
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	11. Cell Signals Influencing Hepatic Fibrosis / M. Cong, K. Iwaisako, C. Jiang [et al.] // International Journal of Hepatology. – 2012. – Vol. 2012. – P. 1-18.
	12. Association between Schistosomiasis mansoni and hepatitis C: systematic review / D. S. Lume, M. F. Albuquerque, A. I. Souza [et al.] // Rev Saude Publica. – 2013. Vol. 47 (2). – P. 414-424.
	13. Association of functional gene polymorphisms of intrleukin-10 with the progression of liver fibrosis in Japanese patients with hepatitis C virus-related chronic liver disease / C. Ishida, Y. Ikebuchi, K. Okamoto [et al.] // Jornal of Hepatology -2...
	14. Association of IL1 gene polymorphisms with chronic periodontitis in Brazilians P. C. Trevilatto, A. P. Pardo, R. M. Scarel-Caminaga [et al.] // Archives of oral biology.- 2011. – Vol. 56. – P. 54–62.
	15. Association of IL-10, IL-4, and IL-28B gene polymorphisms with spontaneous clearance of hepatitis C virus in a population from / J. A. Ramos, R. Silva, L. Hoffmann [et al.] // BMC Research Notes. – 2012. Vol. 5 (508). – P. 1-6.
	16. Association of IL-10-1082 and IL-10-592 polymorphisms with chronic hepatitis B and/or hepatitis C virus infection among plasma donors in a rural area of Hebei Province, China / Q. Gao, S. Zhang, L. Wu [et al.] // Wei Sheng Yan Jiu. – 2011. –Vol. 4...
	17. Association of IL-18 promoter polymorphismhyhymorphism with liver disease severity in HCV-infected patients / K. Manohar, P. V. Suneetha, Sukriti [et al.] // Hepatology International. – 2009. – Vol. 3. – P. 371-377.
	18. Association study of the interleukin-1beta (C-511T) genetic polymorphism with major depressive disorder / W.-Y. Yu, T.-J. Chen, C.-J. Hong [et al.] // Neuropsychopharmacology. – 2003. – Vol. 28. – P. 1182–1185.
	19. Averhoff F. M. Global Burden of Hepatitis C: Considerationsfor Healthcare Providers in the United States / F. M. Averhoff, N. Glass, D. Holtzman // Clinical Infectious Diseases. – 2012. Vol.55. - Suppl1.- P. 10–15.
	20. Barnaba V. Hepatitis C virus infection: A ‘liaison a trois’ amongst the virus, the host, and chronic low-level inflammation for human survival / V. Barnaba // Journal of hepayology. – 2010. – Vol. 53. – P. 752-761.
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	1. Мета – метою викладання дисципліни є здобуття та поглиблення знань, умінь, навичок та інших компетентностей з питань ендокринології, необхідних у професійній діяльності. Мета створення у студентів цілісного уявлення про ендокринну систему, глибоке ...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Гігієна та екологія», «Клінічна біохімія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Пропедевтика педіатрії», «В...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з мікробіології, вірусології та імунології, гігієни та екології, клінічної біохімії, патоморфології, патофізіології, пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, внутрішньої медицини в тому числі...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни:
	Програма дисципліни „Ендокринологія”, викладання якої здійснюється на 6 курсі, передбачає удосконалення знань з актуальних питань теорії та практики найбільш поширених хвороб і синдромів, що зустрічаються в ендокринології та стосуються діагностики, ди...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	● Організацію ендокринологічної служби в країні та принципи диспансеризації хворих з ендокринною патологією
	● Роль ендокринної системи в патогенезі захворювань внутрішніх органів;
	● Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань ендокринної системи.
	● Виявляти основні варіанти перебігу та ускладнення основних захворювань ендокринної системи.
	● Складати план обстеження хворих із основними захворюваннями ендокринної системи, обґрунтовувати застосування основних інвазивних та неінвазивних діагностичних методів і визначати показання та протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення.
	● На підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження обґрунтовувати та формулювати діагноз при основних захворюваннях ендокринної системи.
	● Призначати лікування, проводити первинну та вторинну профілактику при основних захворюваннях ендокринної системи.
	● Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця.
	Навчальна дисципліна «Ендокринологія» формує засади для подальшого вивчення студентом дисциплін та вміння застосовувати клінічне мислення для подальшого навчання та у професійній діяльності.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Ендокринологія» забезпечує набуття студентами наст...
	● 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 компле...
	● загальні:
	o Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
	o Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
	o Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
	o Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності.
	o Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	o Здатність приймати обґрунтовані рішення.
	o Здатність спілкуватись англійською мовою.
	o Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	o Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	o Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	o Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	o Навички виконання медичних маніпуляцій.
	o Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм.
	o Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	7. Схема формування оцінки.
	7.1. Форми оцінювання студентів:
	- семестрове оцінювання:
	1. Підсумковий контроль  – РН 1.1–1.6, 2.2–2.5   – 20 балів / 10 балів
	2. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.6,  2.1, 2.3, 2.5, 3.1, 4.1 – 10 балів / 5 балів
	3. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.6, 2.3, 3.1 – 10 балів / 5 балів
	4. Оцінювання виконання практичних занять – РН 1.5–1.6, 2.1–2.5  – 60 бали / 30 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Підсумковий контроль проводиться по завершенні курсу практичних занять. Оцінювання практичних занять здійснюється протягом семестру. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей,  усних відповідей/доповнень проводиться упродовж практичних занять.
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
	Практичні заняття – 20 год.
	Самостійна робота – 100 год.
	9. Рекомендовані джерела:
	Основна
	1. Ендокринологія: підручник (П.М. Боднар, Г.П. Михальчишин, Ю.І. Комісаренко та ін.) За ред. професора П.М. Боднара, - Вид. 3, перероб. та доп. – Вінниця. Нова Книга, 2013. – 480 с.
	2. Ендокринологія: навч. посіб. для студ. вищ. мед. закладів / за ред. проф. П.М. Боднара. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 360с.
	3. Невідкладні стани в ендокринології: навч. – метод. посіб. (М.В. Власенко, А.В. Паламарчук, В.С. Вернигородський та ін..) – К.: РВХ «ФЕРЗЬ», 2010. – 104с.
	Додаткова
	1. Basic & Clinical Endocrinology. Seventh edition. Edited by Francis S. Greenspan, David G. Gardner. – Mc Grew – Hill Companies, USA, 2004. – 976p.
	2. Endocrinology: Textbook (Ed. by prof. Petro M. Bodnar. – 2th ed. – Vinnytsia: Нова Книга, 2012. – 328 рр.
	Інформаційні ресурси
	1. http://www.osvita.org.ua –  Освітній портал – все про освіту в Україні.
	2. http://nbuv.gov.ua – сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
	3. http://korolenko.kharkov.com – сайт Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка.
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	1. Метою вивчення курсу «Теоретичні і технічні основи діалізної терапії. Процедура гемодіалізу» є засвоєння теоретичних та практичних знань з діагностики хронічної хвороби нирок та її лікування за допомогою методів діалізної терапії у межах, що відпов...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Біологічна та біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Фармакологія», «Пр...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, загальної хірургії, неврології, психіатрії і наркології, внутрішньої медицини, педіатрії з дитячими інфекційними хворобами, клінічної хірургії з кур...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Впродовж останніх років у світі спостерігається значне зростання кількості пацієнтів на хронічну хворобу нирок (ХХН), яка є причиною збільшення частоти інвалідизації, втрати працездатності та значно погіршують якість життя пацієнтів. Лікування пацієнт...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори ХХН;
	 класифікувати ХХН; визначати стадію ХХН;
	 вільно володіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 проводити опитування і клінічне обстеження хворих із ХХН і аналізувати їх результати;
	 аналізувати типові клінічні ознаки, виявляти клінічні варіанти та ускладнення ХХН;
	 на підставі оцінки результатів лабораторного та інструментального обстеження, проводити диференційний діагноз, обґрунтовувати та встановлювати клінічний діагноз ХХН;
	 призначати лікування, визначати показання та протипоказання до замісної ниркової терапії (ЗНТ); проводити вибір методу ЗНТ.
	 проводити моніторинг фізикальних показників пацієнта під час проведення діаліза;
	 виконувати медичні маніпуляції;
	Навчальна дисципліна «Теоретичні і технічні основи діалізної терапії. Процедура гемодіалізу» формує засади для подальшого вивчення студентом клінічних дисциплін та вміння застосовувати клінічне мислення для подальшого навчання та у професійній діяльно...
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Теоретичні і технічні основи діалізної терапії. Пр...
	 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 компле...
	 загальні:
	o Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
	o Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
	o Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
	o Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності.
	o Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	o Здатність приймати обґрунтовані рішення.
	o Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
	 спеціальні (фахові, предметні):
	o Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні дані.
	o Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	o Навички виконання медичних маніпуляцій.
	o Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	7. Схема формування оцінки.
	7.1. Форми оцінювання студентів:
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1 – 1.6, 2.2 – 2.5  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1 – 1.6, 2.2 – 2.5  – 20 балів / 10 балів
	3. Оцінювання презентації / доповіді – РН 1.1 – 2.1, 3.1, 4.1 – 20 балів / 10 балів
	4. Оцінювання усних відповідей / доповнень – РН 1.1 – 1.6, 3.1 – 10 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань – РН 1.5 – 1.6; 2.2 – 2.5  – 30 балів / 15 балів
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно.  Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / до...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
	Практичні заняття – 36 год.
	Самостійна робота – 46 год.
	9. Рекомендовані джерела:
	Основна
	1. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Надання медичної допомоги хворим на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються гемодіалізом» - http://mtd.dec.gov.ua/index.php/uk/reiestr-mtd
	2. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Лікування методом перитонеального діалізу хворих на хронічну хворобу нирок V стадії» - http://mtd.dec.gov.ua/index.php/uk/reiestr-mtd
	3. Колесник М.О., Степанова Н.М. Скринінг, моніторинг та лікування хворих на хронічну хворобу нирок//К.:ТОВ «Поліграф плюс», 2018. с8-23
	4. Нефрологія: Національний підручник / Л.А. Пиріг, Д.Д. Іванов, О.І. Таран (та ін.); за ред. академіка НАМН України, д.м.н., проф. кафедри нефрології Пирога Л.А., д.м.н., проф., зав. кафедри нефрології та нирково-замісної терапії Д.Д. Іванова. — Доне...
	5. Іванов Д.Д., Гоженко А.І., Савицька Л.М. Ренопротекція і її взаємозв’язок із рШКФ і функціональним нирковим резервом. ЖУРНАЛ «НИРКИ» ТОМ 7, №4, 2018
	6. Гемодіаліз // Універсальний словник-енциклопедія. — 4-те вид. — К. : Тека, 2006.
	Додаткова
	1. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах "Використання методів діалізної терапії у дітей з гострою та хронічною нирковою недостатністю, гострим отруєнням речовинами нефротоксичної дії. Третинна медична допомога" -  http://mtd.dec.gov.ua/...
	2. Класифікація хвороб сечової системи // Український журнал нефрології та діалізу. – 2017. - № 4(56). – С. 3-17.
	3. Abhinav Humar and Arthur J. Matas Kidney Transplantation. Atlas of Organ Transplantation. P. 91–131.
	4. Гемодіаліз. eurecamed.com.ua. Volume 17 Issue suppl_7 | Nephrology Dialysis Transplantation | Oxford Academic. academic.oup.com (англ.).
	5. Kalble T., Alcaraz A. Трансплантация почки. Пер. с англ. М. Ю. Федякина (2011).
	6. Хронічна ниркова недостатність. Пиріг Л.А., Іванов Д.Д. Таран О. І., Ротова С.О., Кушніренко С. В., Іванова Т. П.// Під. ред. Академіка ЛА. Пиріг. – К,: «Аврора плюс» 2004. – 96 с.
	7. Nils Alwall. The artificial kidney and Gambro | Medicinska fakulteten, Lunds universitet [Архівовано 28 листопада 2019 у Wayback Machine.] (англ.)
	8. Tattersall, J.; Martin-Malo, A.; Pedrini, L.; Basci, A.; Canaud, B.; Fouque, D.; Haage, P.; Konner, K. та ін. (1 травня 2007). EBPG guideline on dialysis strategies. Nephrology Dialysis Transplantation (англ.) 22 (Supplement 2). с. ii5–ii21. ISSN 0...
	9. Rivara, Matthew B.; Adams, Scott V.; Kuttykrishnan, Sooraj; Kalantar-Zadeh, Kamyar; Arah, Onyebuchi A.; Cheung, Alfred K.; Katz, Ronit; Molnar, Miklos Z. та ін. (1 грудня 2016). Extended-hours hemodialysis is associated with lower mortality risk in...
	10. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease
	11. KDIGO 2020 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease. OCTOBER 2020
	Інформаційні ресурси
	РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ
	РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ
	ОСОБЛИВОСТІ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ В КАРДІОЛОГІЇ

	РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ
	АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
	В ЕНДОКРИНОЛОГІЇ

	1. Ендокринологія: підручник (П.М. Боднар, Г.П. Михальчишин, Ю.І. Комісаренко та ін.) За ред. професора П.М. Боднара, - Вид. 3, перероб. та доп. – Вінниця. Нова Книга, 2013. – 480 с.
	2. Ендокринологія: навч. посіб. для студ. вищ. мед. закладів / за ред. проф. П.М. Боднара. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 360с.
	3. Невідкладні стани в ендокринології: навч. – метод. посіб. (М.В. Власенко, А.В. Паламарчук, В.С. Вернигородський та ін..) – К.: РВХ «ФЕРЗЬ», 2010. – 104с.
	1. Basic & Clinical Endocrinology. Seventh edition. Edited by Francis S. Greenspan, David G. Gardner. – Mc Grew – Hill Companies, USA, 2004. – 976p.
	2. Endocrinology: Textbook (Ed. by prof. Petro M. Bodnar. – 2th ed. – Vinnytsia: Нова Книга, 2012. – 328 рр.
	КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
	ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
	ННЦ «Інститут біології та медицини»
	Кафедра внутрішньої медицини
	«ЗАТВЕРДЖУЮ»
	Заступник директора
	з науково-педагогічної роботи
	Ольга ХАРЧЕНКО
	«17» червня 2021 року
	РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ
	ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
	для студентів
	галузь знань               22 «Охорона здоров’я»
	спеціальність         222 «Медицина»
	освітній рівень         «Магістр»
	освітня програма      «Медицина»
	вид дисципліни        обов’язкова
	Форма навчання    денна
	Навчальний рік    2021/2022
	Семестр     10, 11
	Кількість кредитів ЕСТS  6,5
	Мова викладання, навчання
	та оцінювання               українська
	Форма заключного контролю  10 семестр – залік
	11 семестр – іспит
	Викладачі: ____________________________________________________________________
	Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.
	(підпис, ПІБ, дата)
	на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.
	(підпис, ПІБ, дата) (1)
	КИЇВ – 2021
	Розробники:  д.мед.н., доцент, професор кафедри внутрішньої медицини Ошивалова О.О., к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини Вовк Л.М.
	ЗАТВЕРДЖЕНО
	Завідувач кафедри внутрішньої медицини
	_________________ Володимир БУЛЬДА
	(підпис)
	Протокол  № 8 від «15» червня  2021 р.
	Схвалено науково-методичною комісією
	ННЦ «Інститут біології та медицини» (1)
	Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	Протокол від «17» червня  2021 року № 7
	Голова науково-методичної комісії  ________________   Наталія СКРИПНИК
	«17» червня 2021 року (1)
	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Гігієна та екологія», «Клінічна біохімія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Пропедевтика педіатрії», «В...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з мікробіології, вірусології та імунології, гігієни та екології, клінічної біохімії, патоморфології, патофізіології, пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, внутрішньої медицини в тому числі...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявності у пацієнтів інфекцій...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби» забезпечує набуття студентами ...
	● 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 компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	ЗК.14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	10  семестр
	11  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	10 семестр
	11 семестр
	7. Схема формування оцінки.
	10 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	11 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 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 пороговог...
	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, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	10 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	11 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 195 год., в тому числі:
	Лекції – 10 год.
	Практичні заняття – 140 год.
	Самостійна робота – 45 год.
	РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:
	Основна:
	1. Андрейчин М.А. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині / Під редакцією проф. Андрейчина М.А. – Тернопіль ТДМУ « Укрмедкнига» - 2009 – С.498
	2. Практична інсектологія / Б.М. Дикий, З.М. Митник, О.Я. Пришляк та інші.// 2010 – С.512
	3. Класифікації терапевтичних захворювань / Сиволап В.Д., Каленський В.Х., Михайловська Н.С. та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарівтерапевтів. - Рекомендовано Центр...
	4. Техніка лікарських маніпуляцій в терапевтичній практиці / В.Д. Сиволап, В.Х. Каленський, Н.С. Михайловська та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарів-терапевтів. – Р...
	Додаткова:
	1. Проблеми епідеміології та профілактики гепатиту С в Україні / А. Л. Гураль, В.Ф. Марієвський, Т.А. Сергеєва [и др.] // Інфекційні хвороби (Тернопіль). - 2007. - № 3. - С. 23-31. [21]
	2. Співставлення біохімічних та морфологічних характеристик хронічного гепатиту С / В. А. Дєєв, В. І. Янченко, І. В. Гомоляко [и др.] // Лабораторна діагностика. – 2011. – Т 55, № 1. – С. 7- 11.
	3. Біопсія печінки: клінічні та патоморфологічні аспекти / Ю.В. Бісярін, О.М.Гаврилюк, І. О. Кіселик // Гепатологія. – 2009. - №1. – С. 16-27.
	4. Боброва І.А. Вміст прозапальних цитокінів у хворих на гепатит С з розвитком цитокініндукованих тиреопатій / І.А.Боброва // Лабораторна діагностика.-2012.-№4 (62).- С.13-17.
	5. Гаврилюк А. О. Фібропластичні зміни печінки при хронічних вірусних гепатитах / А. О. Гаврилюк, А. Г. Скорук, В. В. Біктіміров // Вісник морфології. - 2008. - Т. 14, № 1. - С. 185-186.
	6. Гомоляко І. В. Використання каріометрії гепатоцитів для оцінки імовірності фіброза печінки при хронічному гепатиті С / І. В. Гомоляко, В. І. Янченко, І. О. Швадчин // Лабораторна діагностика : Наук.-практ. журн. - 2007. - № 4. - С. 41-46.
	7. Brass V. New insight into hepatitis B and C co-infection / V. Brass, D. Moradpour // Journal of Hepatology. – 2009. – Vol. 51. – P. 423-425.
	8. Castera L. How to assess liver fibrosis in chronic hepatitis C: serum markers or transient elastography vs. liver biopsy / L. Castera, P. Bedossa // Liver International. – 2011. –Suppl. 1. – 13-17.
	9. Castera L. Non-invasive assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis C / L. Castera // Hepatology International. – 2011. – Vol. 5. – P. 625-634.
	10. CD4+ T-lymphocyte telomere length is related to fibrosis stage, clinical outcome and treatment response in chronic hepatitis C virus infection / M. Hoare, W. Gelson, A. Das [et al.] // Journal of hepatology. – 2010. –Vol. 53. – P. 252-260.
	11. Cell Signals Influencing Hepatic Fibrosis / M. Cong, K. Iwaisako, C. Jiang [et al.] // International Journal of Hepatology. – 2012. – Vol. 2012. – P. 1-18.
	12. Association between Schistosomiasis mansoni and hepatitis C: systematic review / D. S. Lume, M. F. Albuquerque, A. I. Souza [et al.] // Rev Saude Publica. – 2013. Vol. 47 (2). – P. 414-424.
	13. Association of functional gene polymorphisms of intrleukin-10 with the progression of liver fibrosis in Japanese patients with hepatitis C virus-related chronic liver disease / C. Ishida, Y. Ikebuchi, K. Okamoto [et al.] // Jornal of Hepatology -2...
	14. Association of IL1 gene polymorphisms with chronic periodontitis in Brazilians P. C. Trevilatto, A. P. Pardo, R. M. Scarel-Caminaga [et al.] // Archives of oral biology.- 2011. – Vol. 56. – P. 54–62.
	15. Association of IL-10, IL-4, and IL-28B gene polymorphisms with spontaneous clearance of hepatitis C virus in a population from / J. A. Ramos, R. Silva, L. Hoffmann [et al.] // BMC Research Notes. – 2012. Vol. 5 (508). – P. 1-6.
	16. Association of IL-10-1082 and IL-10-592 polymorphisms with chronic hepatitis B and/or hepatitis C virus infection among plasma donors in a rural area of Hebei Province, China / Q. Gao, S. Zhang, L. Wu [et al.] // Wei Sheng Yan Jiu. – 2011. –Vol. 4...
	17. Association of IL-18 promoter polymorphismhyhymorphism with liver disease severity in HCV-infected patients / K. Manohar, P. V. Suneetha, Sukriti [et al.] // Hepatology International. – 2009. – Vol. 3. – P. 371-377.
	18. Association study of the interleukin-1beta (C-511T) genetic polymorphism with major depressive disorder / W.-Y. Yu, T.-J. Chen, C.-J. Hong [et al.] // Neuropsychopharmacology. – 2003. – Vol. 28. – P. 1182–1185.
	19. Averhoff F. M. Global Burden of Hepatitis C: Considerationsfor Healthcare Providers in the United States / F. M. Averhoff, N. Glass, D. Holtzman // Clinical Infectious Diseases. – 2012. Vol.55. - Suppl1.- P. 10–15.
	20. Barnaba V. Hepatitis C virus infection: A ‘liaison a trois’ amongst the virus, the host, and chronic low-level inflammation for human survival / V. Barnaba // Journal of hepayology. – 2010. – Vol. 53. – P. 752-761.
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	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Біологічна та біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Фармакологія», «Пр...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, загальної хірургії, неврології, психіатрії і наркології, внутрішньої медицини, педіатрії з дитячими інфекційними хворобами, клінічної хірургії з кур...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби з основами епідеміології” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявн...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби з основами епідеміології» ...
	● 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 компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	ФК 17. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	9  семестр
	10  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	9  семестр (1)
	10  семестр (1)
	7. Схема формування оцінки.
	9 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	10 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН  1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 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 пороговог...
	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, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	9  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	10  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 180 год., в тому числі:
	Лекції – 12 год.
	Практичні заняття – 76 год.
	Самостійна робота – 92 год.
	РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:
	Основна:
	1. Андрейчин М.А. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині / Під редакцією проф. Андрейчина М.А. – Тернопіль ТДМУ « Укрмедкнига» - 2009 – С.498
	2. Практична інсектологія / Б.М. Дикий, З.М. Митник, О.Я. Пришляк та інші.// 2010 – С.512
	3. Класифікації терапевтичних захворювань / Сиволап В.Д., Каленський В.Х., Михайловська Н.С. та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарівтерапевтів. - Рекомендовано Центр...
	4. Техніка лікарських маніпуляцій в терапевтичній практиці / В.Д. Сиволап, В.Х. Каленський, Н.С. Михайловська та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарів-терапевтів. – Р...
	Додаткова:
	1. Проблеми епідеміології та профілактики гепатиту С в Україні / А. Л. Гураль, В.Ф. Марієвський, Т.А. Сергеєва [и др.] // Інфекційні хвороби (Тернопіль). - 2007. - № 3. - С. 23-31. [21]
	2. Співставлення біохімічних та морфологічних характеристик хронічного гепатиту С / В. А. Дєєв, В. І. Янченко, І. В. Гомоляко [и др.] // Лабораторна діагностика. – 2011. – Т 55, № 1. – С. 7- 11.
	3. Біопсія печінки: клінічні та патоморфологічні аспекти / Ю.В. Бісярін, О.М.Гаврилюк, І. О. Кіселик // Гепатологія. – 2009. - №1. – С. 16-27.
	4. Боброва І.А. Вміст прозапальних цитокінів у хворих на гепатит С з розвитком цитокініндукованих тиреопатій / І.А.Боброва // Лабораторна діагностика.-2012.-№4 (62).- С.13-17.
	5. Гаврилюк А. О. Фібропластичні зміни печінки при хронічних вірусних гепатитах / А. О. Гаврилюк, А. Г. Скорук, В. В. Біктіміров // Вісник морфології. - 2008. - Т. 14, № 1. - С. 185-186.
	6. Гомоляко І. В. Використання каріометрії гепатоцитів для оцінки імовірності фіброза печінки при хронічному гепатиті С / І. В. Гомоляко, В. І. Янченко, І. О. Швадчин // Лабораторна діагностика : Наук.-практ. журн. - 2007. - № 4. - С. 41-46.
	7. Brass V. New insight into hepatitis B and C co-infection / V. Brass, D. Moradpour // Journal of Hepatology. – 2009. – Vol. 51. – P. 423-425.
	8. Castera L. How to assess liver fibrosis in chronic hepatitis C: serum markers or transient elastography vs. liver biopsy / L. Castera, P. Bedossa // Liver International. – 2011. –Suppl. 1. – 13-17.
	9. Castera L. Non-invasive assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis C / L. Castera // Hepatology International. – 2011. – Vol. 5. – P. 625-634.
	10. CD4+ T-lymphocyte telomere length is related to fibrosis stage, clinical outcome and treatment response in chronic hepatitis C virus infection / M. Hoare, W. Gelson, A. Das [et al.] // Journal of hepatology. – 2010. –Vol. 53. – P. 252-260.
	11. Cell Signals Influencing Hepatic Fibrosis / M. Cong, K. Iwaisako, C. Jiang [et al.] // International Journal of Hepatology. – 2012. – Vol. 2012. – P. 1-18.
	12. Association between Schistosomiasis mansoni and hepatitis C: systematic review / D. S. Lume, M. F. Albuquerque, A. I. Souza [et al.] // Rev Saude Publica. – 2013. Vol. 47 (2). – P. 414-424.
	13. Association of functional gene polymorphisms of intrleukin-10 with the progression of liver fibrosis in Japanese patients with hepatitis C virus-related chronic liver disease / C. Ishida, Y. Ikebuchi, K. Okamoto [et al.] // Jornal of Hepatology -2...
	14. Association of IL1 gene polymorphisms with chronic periodontitis in Brazilians P. C. Trevilatto, A. P. Pardo, R. M. Scarel-Caminaga [et al.] // Archives of oral biology.- 2011. – Vol. 56. – P. 54–62.
	15. Association of IL-10, IL-4, and IL-28B gene polymorphisms with spontaneous clearance of hepatitis C virus in a population from / J. A. Ramos, R. Silva, L. Hoffmann [et al.] // BMC Research Notes. – 2012. Vol. 5 (508). – P. 1-6.
	16. Association of IL-10-1082 and IL-10-592 polymorphisms with chronic hepatitis B and/or hepatitis C virus infection among plasma donors in a rural area of Hebei Province, China / Q. Gao, S. Zhang, L. Wu [et al.] // Wei Sheng Yan Jiu. – 2011. –Vol. 4...
	17. Association of IL-18 promoter polymorphismhyhymorphism with liver disease severity in HCV-infected patients / K. Manohar, P. V. Suneetha, Sukriti [et al.] // Hepatology International. – 2009. – Vol. 3. – P. 371-377.
	18. Association study of the interleukin-1beta (C-511T) genetic polymorphism with major depressive disorder / W.-Y. Yu, T.-J. Chen, C.-J. Hong [et al.] // Neuropsychopharmacology. – 2003. – Vol. 28. – P. 1182–1185.
	19. Averhoff F. M. Global Burden of Hepatitis C: Considerationsfor Healthcare Providers in the United States / F. M. Averhoff, N. Glass, D. Holtzman // Clinical Infectious Diseases. – 2012. Vol.55. - Suppl1.- P. 10–15.
	20. Barnaba V. Hepatitis C virus infection: A ‘liaison a trois’ amongst the virus, the host, and chronic low-level inflammation for human survival / V. Barnaba // Journal of hepayology. – 2010. – Vol. 53. – P. 752-761.
	Інтернет-ресурси:
	1. www.meduniver.com
	2. www.infekcii.net
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	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Гігієна та екологія», «Клінічна біохімія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Пропедевтика педіатрії», «В...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з мікробіології, вірусології та імунології, гігієни та екології, клінічної біохімії, патоморфології, патофізіології, пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, внутрішньої медицини в тому числі...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявності у пацієнтів інфекцій...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби» забезпечує набуття студентами ...
	● 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 компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	ЗК.14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	10  семестр
	11  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	10 семестр
	11 семестр
	7. Схема формування оцінки.
	10 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	11 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 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 пороговог...
	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, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	10 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	11 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 195 год., в тому числі:
	Лекції – 10 год.
	Практичні заняття – 140 год.
	Самостійна робота – 45 год.
	РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:
	Основна:
	1. Андрейчин М.А. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині / Під редакцією проф. Андрейчина М.А. – Тернопіль ТДМУ « Укрмедкнига» - 2009 – С.498
	2. Практична інсектологія / Б.М. Дикий, З.М. Митник, О.Я. Пришляк та інші.// 2010 – С.512
	3. Класифікації терапевтичних захворювань / Сиволап В.Д., Каленський В.Х., Михайловська Н.С. та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарівтерапевтів. - Рекомендовано Центр...
	4. Техніка лікарських маніпуляцій в терапевтичній практиці / В.Д. Сиволап, В.Х. Каленський, Н.С. Михайловська та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарів-терапевтів. – Р...
	Додаткова:
	1. Проблеми епідеміології та профілактики гепатиту С в Україні / А. Л. Гураль, В.Ф. Марієвський, Т.А. Сергеєва [и др.] // Інфекційні хвороби (Тернопіль). - 2007. - № 3. - С. 23-31. [21]
	2. Співставлення біохімічних та морфологічних характеристик хронічного гепатиту С / В. А. Дєєв, В. І. Янченко, І. В. Гомоляко [и др.] // Лабораторна діагностика. – 2011. – Т 55, № 1. – С. 7- 11.
	3. Біопсія печінки: клінічні та патоморфологічні аспекти / Ю.В. Бісярін, О.М.Гаврилюк, І. О. Кіселик // Гепатологія. – 2009. - №1. – С. 16-27.
	4. Боброва І.А. Вміст прозапальних цитокінів у хворих на гепатит С з розвитком цитокініндукованих тиреопатій / І.А.Боброва // Лабораторна діагностика.-2012.-№4 (62).- С.13-17.
	5. Гаврилюк А. О. Фібропластичні зміни печінки при хронічних вірусних гепатитах / А. О. Гаврилюк, А. Г. Скорук, В. В. Біктіміров // Вісник морфології. - 2008. - Т. 14, № 1. - С. 185-186.
	6. Гомоляко І. В. Використання каріометрії гепатоцитів для оцінки імовірності фіброза печінки при хронічному гепатиті С / І. В. Гомоляко, В. І. Янченко, І. О. Швадчин // Лабораторна діагностика : Наук.-практ. журн. - 2007. - № 4. - С. 41-46.
	7. Brass V. New insight into hepatitis B and C co-infection / V. Brass, D. Moradpour // Journal of Hepatology. – 2009. – Vol. 51. – P. 423-425.
	8. Castera L. How to assess liver fibrosis in chronic hepatitis C: serum markers or transient elastography vs. liver biopsy / L. Castera, P. Bedossa // Liver International. – 2011. –Suppl. 1. – 13-17.
	9. Castera L. Non-invasive assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis C / L. Castera // Hepatology International. – 2011. – Vol. 5. – P. 625-634.
	10. CD4+ T-lymphocyte telomere length is related to fibrosis stage, clinical outcome and treatment response in chronic hepatitis C virus infection / M. Hoare, W. Gelson, A. Das [et al.] // Journal of hepatology. – 2010. –Vol. 53. – P. 252-260.
	11. Cell Signals Influencing Hepatic Fibrosis / M. Cong, K. Iwaisako, C. Jiang [et al.] // International Journal of Hepatology. – 2012. – Vol. 2012. – P. 1-18.
	12. Association between Schistosomiasis mansoni and hepatitis C: systematic review / D. S. Lume, M. F. Albuquerque, A. I. Souza [et al.] // Rev Saude Publica. – 2013. Vol. 47 (2). – P. 414-424.
	13. Association of functional gene polymorphisms of intrleukin-10 with the progression of liver fibrosis in Japanese patients with hepatitis C virus-related chronic liver disease / C. Ishida, Y. Ikebuchi, K. Okamoto [et al.] // Jornal of Hepatology -2...
	14. Association of IL1 gene polymorphisms with chronic periodontitis in Brazilians P. C. Trevilatto, A. P. Pardo, R. M. Scarel-Caminaga [et al.] // Archives of oral biology.- 2011. – Vol. 56. – P. 54–62.
	15. Association of IL-10, IL-4, and IL-28B gene polymorphisms with spontaneous clearance of hepatitis C virus in a population from / J. A. Ramos, R. Silva, L. Hoffmann [et al.] // BMC Research Notes. – 2012. Vol. 5 (508). – P. 1-6.
	16. Association of IL-10-1082 and IL-10-592 polymorphisms with chronic hepatitis B and/or hepatitis C virus infection among plasma donors in a rural area of Hebei Province, China / Q. Gao, S. Zhang, L. Wu [et al.] // Wei Sheng Yan Jiu. – 2011. –Vol. 4...
	17. Association of IL-18 promoter polymorphismhyhymorphism with liver disease severity in HCV-infected patients / K. Manohar, P. V. Suneetha, Sukriti [et al.] // Hepatology International. – 2009. – Vol. 3. – P. 371-377.
	18. Association study of the interleukin-1beta (C-511T) genetic polymorphism with major depressive disorder / W.-Y. Yu, T.-J. Chen, C.-J. Hong [et al.] // Neuropsychopharmacology. – 2003. – Vol. 28. – P. 1182–1185.
	19. Averhoff F. M. Global Burden of Hepatitis C: Considerationsfor Healthcare Providers in the United States / F. M. Averhoff, N. Glass, D. Holtzman // Clinical Infectious Diseases. – 2012. Vol.55. - Suppl1.- P. 10–15.
	20. Barnaba V. Hepatitis C virus infection: A ‘liaison a trois’ amongst the virus, the host, and chronic low-level inflammation for human survival / V. Barnaba // Journal of hepayology. – 2010. – Vol. 53. – P. 752-761.
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	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Біологічна та біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Фармакологія», «Пр...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, загальної хірургії, неврології, психіатрії і наркології, внутрішньої медицини, педіатрії з дитячими інфекційними хворобами, клінічної хірургії з кур...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби з основами епідеміології” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявн...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби з основами епідеміології» ...
	● 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 компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	ФК 17. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	9  семестр
	10  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	9  семестр (1)
	10  семестр (1)
	7. Схема формування оцінки.
	9 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	10 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН  1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 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 пороговог...
	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, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	9  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	10  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 180 год., в тому числі:
	Лекції – 12 год.
	Практичні заняття – 76 год.
	Самостійна робота – 92 год.
	РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:
	Основна:
	1. Андрейчин М.А. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині / Під редакцією проф. Андрейчина М.А. – Тернопіль ТДМУ « Укрмедкнига» - 2009 – С.498
	2. Практична інсектологія / Б.М. Дикий, З.М. Митник, О.Я. Пришляк та інші.// 2010 – С.512
	3. Класифікації терапевтичних захворювань / Сиволап В.Д., Каленський В.Х., Михайловська Н.С. та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарівтерапевтів. - Рекомендовано Центр...
	4. Техніка лікарських маніпуляцій в терапевтичній практиці / В.Д. Сиволап, В.Х. Каленський, Н.С. Михайловська та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарів-терапевтів. – Р...
	Додаткова:
	1. Проблеми епідеміології та профілактики гепатиту С в Україні / А. Л. Гураль, В.Ф. Марієвський, Т.А. Сергеєва [и др.] // Інфекційні хвороби (Тернопіль). - 2007. - № 3. - С. 23-31. [21]
	2. Співставлення біохімічних та морфологічних характеристик хронічного гепатиту С / В. А. Дєєв, В. І. Янченко, І. В. Гомоляко [и др.] // Лабораторна діагностика. – 2011. – Т 55, № 1. – С. 7- 11.
	3. Біопсія печінки: клінічні та патоморфологічні аспекти / Ю.В. Бісярін, О.М.Гаврилюк, І. О. Кіселик // Гепатологія. – 2009. - №1. – С. 16-27.
	4. Боброва І.А. Вміст прозапальних цитокінів у хворих на гепатит С з розвитком цитокініндукованих тиреопатій / І.А.Боброва // Лабораторна діагностика.-2012.-№4 (62).- С.13-17.
	5. Гаврилюк А. О. Фібропластичні зміни печінки при хронічних вірусних гепатитах / А. О. Гаврилюк, А. Г. Скорук, В. В. Біктіміров // Вісник морфології. - 2008. - Т. 14, № 1. - С. 185-186.
	6. Гомоляко І. В. Використання каріометрії гепатоцитів для оцінки імовірності фіброза печінки при хронічному гепатиті С / І. В. Гомоляко, В. І. Янченко, І. О. Швадчин // Лабораторна діагностика : Наук.-практ. журн. - 2007. - № 4. - С. 41-46.
	7. Brass V. New insight into hepatitis B and C co-infection / V. Brass, D. Moradpour // Journal of Hepatology. – 2009. – Vol. 51. – P. 423-425.
	8. Castera L. How to assess liver fibrosis in chronic hepatitis C: serum markers or transient elastography vs. liver biopsy / L. Castera, P. Bedossa // Liver International. – 2011. –Suppl. 1. – 13-17.
	9. Castera L. Non-invasive assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis C / L. Castera // Hepatology International. – 2011. – Vol. 5. – P. 625-634.
	10. CD4+ T-lymphocyte telomere length is related to fibrosis stage, clinical outcome and treatment response in chronic hepatitis C virus infection / M. Hoare, W. Gelson, A. Das [et al.] // Journal of hepatology. – 2010. –Vol. 53. – P. 252-260.
	11. Cell Signals Influencing Hepatic Fibrosis / M. Cong, K. Iwaisako, C. Jiang [et al.] // International Journal of Hepatology. – 2012. – Vol. 2012. – P. 1-18.
	12. Association between Schistosomiasis mansoni and hepatitis C: systematic review / D. S. Lume, M. F. Albuquerque, A. I. Souza [et al.] // Rev Saude Publica. – 2013. Vol. 47 (2). – P. 414-424.
	13. Association of functional gene polymorphisms of intrleukin-10 with the progression of liver fibrosis in Japanese patients with hepatitis C virus-related chronic liver disease / C. Ishida, Y. Ikebuchi, K. Okamoto [et al.] // Jornal of Hepatology -2...
	14. Association of IL1 gene polymorphisms with chronic periodontitis in Brazilians P. C. Trevilatto, A. P. Pardo, R. M. Scarel-Caminaga [et al.] // Archives of oral biology.- 2011. – Vol. 56. – P. 54–62.
	15. Association of IL-10, IL-4, and IL-28B gene polymorphisms with spontaneous clearance of hepatitis C virus in a population from / J. A. Ramos, R. Silva, L. Hoffmann [et al.] // BMC Research Notes. – 2012. Vol. 5 (508). – P. 1-6.
	16. Association of IL-10-1082 and IL-10-592 polymorphisms with chronic hepatitis B and/or hepatitis C virus infection among plasma donors in a rural area of Hebei Province, China / Q. Gao, S. Zhang, L. Wu [et al.] // Wei Sheng Yan Jiu. – 2011. –Vol. 4...
	17. Association of IL-18 promoter polymorphismhyhymorphism with liver disease severity in HCV-infected patients / K. Manohar, P. V. Suneetha, Sukriti [et al.] // Hepatology International. – 2009. – Vol. 3. – P. 371-377.
	18. Association study of the interleukin-1beta (C-511T) genetic polymorphism with major depressive disorder / W.-Y. Yu, T.-J. Chen, C.-J. Hong [et al.] // Neuropsychopharmacology. – 2003. – Vol. 28. – P. 1182–1185.
	19. Averhoff F. M. Global Burden of Hepatitis C: Considerationsfor Healthcare Providers in the United States / F. M. Averhoff, N. Glass, D. Holtzman // Clinical Infectious Diseases. – 2012. Vol.55. - Suppl1.- P. 10–15.
	20. Barnaba V. Hepatitis C virus infection: A ‘liaison a trois’ amongst the virus, the host, and chronic low-level inflammation for human survival / V. Barnaba // Journal of hepayology. – 2010. – Vol. 53. – P. 752-761.
	Інтернет-ресурси:
	1. www.meduniver.com
	2. www.infekcii.net
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	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Гігієна та екологія», «Клінічна біохімія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Пропедевтика педіатрії», «В...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з мікробіології, вірусології та імунології, гігієни та екології, клінічної біохімії, патоморфології, патофізіології, пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, внутрішньої медицини в тому числі...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявності у пацієнтів інфекцій...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби» забезпечує набуття студентами ...
	● 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 компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	ЗК.14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	10  семестр
	11  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	10 семестр
	11 семестр
	7. Схема формування оцінки.
	10 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	11 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 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 пороговог...
	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, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	10 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	11 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 195 год., в тому числі:
	Лекції – 10 год.
	Практичні заняття – 140 год.
	Самостійна робота – 45 год.
	РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:
	Основна:
	1. Андрейчин М.А. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині / Під редакцією проф. Андрейчина М.А. – Тернопіль ТДМУ « Укрмедкнига» - 2009 – С.498
	2. Практична інсектологія / Б.М. Дикий, З.М. Митник, О.Я. Пришляк та інші.// 2010 – С.512
	3. Класифікації терапевтичних захворювань / Сиволап В.Д., Каленський В.Х., Михайловська Н.С. та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарівтерапевтів. - Рекомендовано Центр...
	4. Техніка лікарських маніпуляцій в терапевтичній практиці / В.Д. Сиволап, В.Х. Каленський, Н.С. Михайловська та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарів-терапевтів. – Р...
	Додаткова:
	1. Проблеми епідеміології та профілактики гепатиту С в Україні / А. Л. Гураль, В.Ф. Марієвський, Т.А. Сергеєва [и др.] // Інфекційні хвороби (Тернопіль). - 2007. - № 3. - С. 23-31. [21]
	2. Співставлення біохімічних та морфологічних характеристик хронічного гепатиту С / В. А. Дєєв, В. І. Янченко, І. В. Гомоляко [и др.] // Лабораторна діагностика. – 2011. – Т 55, № 1. – С. 7- 11.
	3. Біопсія печінки: клінічні та патоморфологічні аспекти / Ю.В. Бісярін, О.М.Гаврилюк, І. О. Кіселик // Гепатологія. – 2009. - №1. – С. 16-27.
	4. Боброва І.А. Вміст прозапальних цитокінів у хворих на гепатит С з розвитком цитокініндукованих тиреопатій / І.А.Боброва // Лабораторна діагностика.-2012.-№4 (62).- С.13-17.
	5. Гаврилюк А. О. Фібропластичні зміни печінки при хронічних вірусних гепатитах / А. О. Гаврилюк, А. Г. Скорук, В. В. Біктіміров // Вісник морфології. - 2008. - Т. 14, № 1. - С. 185-186.
	6. Гомоляко І. В. Використання каріометрії гепатоцитів для оцінки імовірності фіброза печінки при хронічному гепатиті С / І. В. Гомоляко, В. І. Янченко, І. О. Швадчин // Лабораторна діагностика : Наук.-практ. журн. - 2007. - № 4. - С. 41-46.
	7. Brass V. New insight into hepatitis B and C co-infection / V. Brass, D. Moradpour // Journal of Hepatology. – 2009. – Vol. 51. – P. 423-425.
	8. Castera L. How to assess liver fibrosis in chronic hepatitis C: serum markers or transient elastography vs. liver biopsy / L. Castera, P. Bedossa // Liver International. – 2011. –Suppl. 1. – 13-17.
	9. Castera L. Non-invasive assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis C / L. Castera // Hepatology International. – 2011. – Vol. 5. – P. 625-634.
	10. CD4+ T-lymphocyte telomere length is related to fibrosis stage, clinical outcome and treatment response in chronic hepatitis C virus infection / M. Hoare, W. Gelson, A. Das [et al.] // Journal of hepatology. – 2010. –Vol. 53. – P. 252-260.
	11. Cell Signals Influencing Hepatic Fibrosis / M. Cong, K. Iwaisako, C. Jiang [et al.] // International Journal of Hepatology. – 2012. – Vol. 2012. – P. 1-18.
	12. Association between Schistosomiasis mansoni and hepatitis C: systematic review / D. S. Lume, M. F. Albuquerque, A. I. Souza [et al.] // Rev Saude Publica. – 2013. Vol. 47 (2). – P. 414-424.
	13. Association of functional gene polymorphisms of intrleukin-10 with the progression of liver fibrosis in Japanese patients with hepatitis C virus-related chronic liver disease / C. Ishida, Y. Ikebuchi, K. Okamoto [et al.] // Jornal of Hepatology -2...
	14. Association of IL1 gene polymorphisms with chronic periodontitis in Brazilians P. C. Trevilatto, A. P. Pardo, R. M. Scarel-Caminaga [et al.] // Archives of oral biology.- 2011. – Vol. 56. – P. 54–62.
	15. Association of IL-10, IL-4, and IL-28B gene polymorphisms with spontaneous clearance of hepatitis C virus in a population from / J. A. Ramos, R. Silva, L. Hoffmann [et al.] // BMC Research Notes. – 2012. Vol. 5 (508). – P. 1-6.
	16. Association of IL-10-1082 and IL-10-592 polymorphisms with chronic hepatitis B and/or hepatitis C virus infection among plasma donors in a rural area of Hebei Province, China / Q. Gao, S. Zhang, L. Wu [et al.] // Wei Sheng Yan Jiu. – 2011. –Vol. 4...
	17. Association of IL-18 promoter polymorphismhyhymorphism with liver disease severity in HCV-infected patients / K. Manohar, P. V. Suneetha, Sukriti [et al.] // Hepatology International. – 2009. – Vol. 3. – P. 371-377.
	18. Association study of the interleukin-1beta (C-511T) genetic polymorphism with major depressive disorder / W.-Y. Yu, T.-J. Chen, C.-J. Hong [et al.] // Neuropsychopharmacology. – 2003. – Vol. 28. – P. 1182–1185.
	19. Averhoff F. M. Global Burden of Hepatitis C: Considerationsfor Healthcare Providers in the United States / F. M. Averhoff, N. Glass, D. Holtzman // Clinical Infectious Diseases. – 2012. Vol.55. - Suppl1.- P. 10–15.
	20. Barnaba V. Hepatitis C virus infection: A ‘liaison a trois’ amongst the virus, the host, and chronic low-level inflammation for human survival / V. Barnaba // Journal of hepayology. – 2010. – Vol. 53. – P. 752-761.
	Інтернет-ресурси:
	1. www.meduniver.com
	2. www.infekcii.net
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	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Біологічна та біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Фармакологія», «Пр...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, загальної хірургії, неврології, психіатрії і наркології, внутрішньої медицини, педіатрії з дитячими інфекційними хворобами, клінічної хірургії з кур...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби з основами епідеміології” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявн...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби з основами епідеміології» ...
	● 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 компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	ФК 17. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	9  семестр
	10  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	9  семестр (1)
	10  семестр (1)
	7. Схема формування оцінки.
	9 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	10 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН  1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 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 пороговог...
	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, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	9  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	10  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 180 год., в тому числі:
	Лекції – 12 год.
	Практичні заняття – 76 год.
	Самостійна робота – 92 год.
	РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:
	Основна:
	1. Андрейчин М.А. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині / Під редакцією проф. Андрейчина М.А. – Тернопіль ТДМУ « Укрмедкнига» - 2009 – С.498
	2. Практична інсектологія / Б.М. Дикий, З.М. Митник, О.Я. Пришляк та інші.// 2010 – С.512
	3. Класифікації терапевтичних захворювань / Сиволап В.Д., Каленський В.Х., Михайловська Н.С. та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарівтерапевтів. - Рекомендовано Центр...
	4. Техніка лікарських маніпуляцій в терапевтичній практиці / В.Д. Сиволап, В.Х. Каленський, Н.С. Михайловська та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарів-терапевтів. – Р...
	Додаткова:
	1. Проблеми епідеміології та профілактики гепатиту С в Україні / А. Л. Гураль, В.Ф. Марієвський, Т.А. Сергеєва [и др.] // Інфекційні хвороби (Тернопіль). - 2007. - № 3. - С. 23-31. [21]
	2. Співставлення біохімічних та морфологічних характеристик хронічного гепатиту С / В. А. Дєєв, В. І. Янченко, І. В. Гомоляко [и др.] // Лабораторна діагностика. – 2011. – Т 55, № 1. – С. 7- 11.
	3. Біопсія печінки: клінічні та патоморфологічні аспекти / Ю.В. Бісярін, О.М.Гаврилюк, І. О. Кіселик // Гепатологія. – 2009. - №1. – С. 16-27.
	4. Боброва І.А. Вміст прозапальних цитокінів у хворих на гепатит С з розвитком цитокініндукованих тиреопатій / І.А.Боброва // Лабораторна діагностика.-2012.-№4 (62).- С.13-17.
	5. Гаврилюк А. О. Фібропластичні зміни печінки при хронічних вірусних гепатитах / А. О. Гаврилюк, А. Г. Скорук, В. В. Біктіміров // Вісник морфології. - 2008. - Т. 14, № 1. - С. 185-186.
	6. Гомоляко І. В. Використання каріометрії гепатоцитів для оцінки імовірності фіброза печінки при хронічному гепатиті С / І. В. Гомоляко, В. І. Янченко, І. О. Швадчин // Лабораторна діагностика : Наук.-практ. журн. - 2007. - № 4. - С. 41-46.
	7. Brass V. New insight into hepatitis B and C co-infection / V. Brass, D. Moradpour // Journal of Hepatology. – 2009. – Vol. 51. – P. 423-425.
	8. Castera L. How to assess liver fibrosis in chronic hepatitis C: serum markers or transient elastography vs. liver biopsy / L. Castera, P. Bedossa // Liver International. – 2011. –Suppl. 1. – 13-17.
	9. Castera L. Non-invasive assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis C / L. Castera // Hepatology International. – 2011. – Vol. 5. – P. 625-634.
	10. CD4+ T-lymphocyte telomere length is related to fibrosis stage, clinical outcome and treatment response in chronic hepatitis C virus infection / M. Hoare, W. Gelson, A. Das [et al.] // Journal of hepatology. – 2010. –Vol. 53. – P. 252-260.
	11. Cell Signals Influencing Hepatic Fibrosis / M. Cong, K. Iwaisako, C. Jiang [et al.] // International Journal of Hepatology. – 2012. – Vol. 2012. – P. 1-18.
	12. Association between Schistosomiasis mansoni and hepatitis C: systematic review / D. S. Lume, M. F. Albuquerque, A. I. Souza [et al.] // Rev Saude Publica. – 2013. Vol. 47 (2). – P. 414-424.
	13. Association of functional gene polymorphisms of intrleukin-10 with the progression of liver fibrosis in Japanese patients with hepatitis C virus-related chronic liver disease / C. Ishida, Y. Ikebuchi, K. Okamoto [et al.] // Jornal of Hepatology -2...
	14. Association of IL1 gene polymorphisms with chronic periodontitis in Brazilians P. C. Trevilatto, A. P. Pardo, R. M. Scarel-Caminaga [et al.] // Archives of oral biology.- 2011. – Vol. 56. – P. 54–62.
	15. Association of IL-10, IL-4, and IL-28B gene polymorphisms with spontaneous clearance of hepatitis C virus in a population from / J. A. Ramos, R. Silva, L. Hoffmann [et al.] // BMC Research Notes. – 2012. Vol. 5 (508). – P. 1-6.
	16. Association of IL-10-1082 and IL-10-592 polymorphisms with chronic hepatitis B and/or hepatitis C virus infection among plasma donors in a rural area of Hebei Province, China / Q. Gao, S. Zhang, L. Wu [et al.] // Wei Sheng Yan Jiu. – 2011. –Vol. 4...
	17. Association of IL-18 promoter polymorphismhyhymorphism with liver disease severity in HCV-infected patients / K. Manohar, P. V. Suneetha, Sukriti [et al.] // Hepatology International. – 2009. – Vol. 3. – P. 371-377.
	18. Association study of the interleukin-1beta (C-511T) genetic polymorphism with major depressive disorder / W.-Y. Yu, T.-J. Chen, C.-J. Hong [et al.] // Neuropsychopharmacology. – 2003. – Vol. 28. – P. 1182–1185.
	19. Averhoff F. M. Global Burden of Hepatitis C: Considerationsfor Healthcare Providers in the United States / F. M. Averhoff, N. Glass, D. Holtzman // Clinical Infectious Diseases. – 2012. Vol.55. - Suppl1.- P. 10–15.
	20. Barnaba V. Hepatitis C virus infection: A ‘liaison a trois’ amongst the virus, the host, and chronic low-level inflammation for human survival / V. Barnaba // Journal of hepayology. – 2010. – Vol. 53. – P. 752-761.
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	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Гігієна та екологія», «Клінічна біохімія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Пропедевтика педіатрії», «В...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з мікробіології, вірусології та імунології, гігієни та екології, клінічної біохімії, патоморфології, патофізіології, пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, внутрішньої медицини в тому числі...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявності у пацієнтів інфекцій...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби» забезпечує набуття студентами ...
	● 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 компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	ЗК.14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	10  семестр
	11  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	10 семестр
	11 семестр
	7. Схема формування оцінки.
	10 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	11 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 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 пороговог...
	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, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	10 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	11 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 195 год., в тому числі:
	Лекції – 10 год.
	Практичні заняття – 140 год.
	Самостійна робота – 45 год.
	РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:
	Основна:
	1. Андрейчин М.А. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині / Під редакцією проф. Андрейчина М.А. – Тернопіль ТДМУ « Укрмедкнига» - 2009 – С.498
	2. Практична інсектологія / Б.М. Дикий, З.М. Митник, О.Я. Пришляк та інші.// 2010 – С.512
	3. Класифікації терапевтичних захворювань / Сиволап В.Д., Каленський В.Х., Михайловська Н.С. та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарівтерапевтів. - Рекомендовано Центр...
	4. Техніка лікарських маніпуляцій в терапевтичній практиці / В.Д. Сиволап, В.Х. Каленський, Н.С. Михайловська та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарів-терапевтів. – Р...
	Додаткова:
	1. Проблеми епідеміології та профілактики гепатиту С в Україні / А. Л. Гураль, В.Ф. Марієвський, Т.А. Сергеєва [и др.] // Інфекційні хвороби (Тернопіль). - 2007. - № 3. - С. 23-31. [21]
	2. Співставлення біохімічних та морфологічних характеристик хронічного гепатиту С / В. А. Дєєв, В. І. Янченко, І. В. Гомоляко [и др.] // Лабораторна діагностика. – 2011. – Т 55, № 1. – С. 7- 11.
	3. Біопсія печінки: клінічні та патоморфологічні аспекти / Ю.В. Бісярін, О.М.Гаврилюк, І. О. Кіселик // Гепатологія. – 2009. - №1. – С. 16-27.
	4. Боброва І.А. Вміст прозапальних цитокінів у хворих на гепатит С з розвитком цитокініндукованих тиреопатій / І.А.Боброва // Лабораторна діагностика.-2012.-№4 (62).- С.13-17.
	5. Гаврилюк А. О. Фібропластичні зміни печінки при хронічних вірусних гепатитах / А. О. Гаврилюк, А. Г. Скорук, В. В. Біктіміров // Вісник морфології. - 2008. - Т. 14, № 1. - С. 185-186.
	6. Гомоляко І. В. Використання каріометрії гепатоцитів для оцінки імовірності фіброза печінки при хронічному гепатиті С / І. В. Гомоляко, В. І. Янченко, І. О. Швадчин // Лабораторна діагностика : Наук.-практ. журн. - 2007. - № 4. - С. 41-46.
	7. Brass V. New insight into hepatitis B and C co-infection / V. Brass, D. Moradpour // Journal of Hepatology. – 2009. – Vol. 51. – P. 423-425.
	8. Castera L. How to assess liver fibrosis in chronic hepatitis C: serum markers or transient elastography vs. liver biopsy / L. Castera, P. Bedossa // Liver International. – 2011. –Suppl. 1. – 13-17.
	9. Castera L. Non-invasive assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis C / L. Castera // Hepatology International. – 2011. – Vol. 5. – P. 625-634.
	10. CD4+ T-lymphocyte telomere length is related to fibrosis stage, clinical outcome and treatment response in chronic hepatitis C virus infection / M. Hoare, W. Gelson, A. Das [et al.] // Journal of hepatology. – 2010. –Vol. 53. – P. 252-260.
	11. Cell Signals Influencing Hepatic Fibrosis / M. Cong, K. Iwaisako, C. Jiang [et al.] // International Journal of Hepatology. – 2012. – Vol. 2012. – P. 1-18.
	12. Association between Schistosomiasis mansoni and hepatitis C: systematic review / D. S. Lume, M. F. Albuquerque, A. I. Souza [et al.] // Rev Saude Publica. – 2013. Vol. 47 (2). – P. 414-424.
	13. Association of functional gene polymorphisms of intrleukin-10 with the progression of liver fibrosis in Japanese patients with hepatitis C virus-related chronic liver disease / C. Ishida, Y. Ikebuchi, K. Okamoto [et al.] // Jornal of Hepatology -2...
	14. Association of IL1 gene polymorphisms with chronic periodontitis in Brazilians P. C. Trevilatto, A. P. Pardo, R. M. Scarel-Caminaga [et al.] // Archives of oral biology.- 2011. – Vol. 56. – P. 54–62.
	15. Association of IL-10, IL-4, and IL-28B gene polymorphisms with spontaneous clearance of hepatitis C virus in a population from / J. A. Ramos, R. Silva, L. Hoffmann [et al.] // BMC Research Notes. – 2012. Vol. 5 (508). – P. 1-6.
	16. Association of IL-10-1082 and IL-10-592 polymorphisms with chronic hepatitis B and/or hepatitis C virus infection among plasma donors in a rural area of Hebei Province, China / Q. Gao, S. Zhang, L. Wu [et al.] // Wei Sheng Yan Jiu. – 2011. –Vol. 4...
	17. Association of IL-18 promoter polymorphismhyhymorphism with liver disease severity in HCV-infected patients / K. Manohar, P. V. Suneetha, Sukriti [et al.] // Hepatology International. – 2009. – Vol. 3. – P. 371-377.
	18. Association study of the interleukin-1beta (C-511T) genetic polymorphism with major depressive disorder / W.-Y. Yu, T.-J. Chen, C.-J. Hong [et al.] // Neuropsychopharmacology. – 2003. – Vol. 28. – P. 1182–1185.
	19. Averhoff F. M. Global Burden of Hepatitis C: Considerationsfor Healthcare Providers in the United States / F. M. Averhoff, N. Glass, D. Holtzman // Clinical Infectious Diseases. – 2012. Vol.55. - Suppl1.- P. 10–15.
	20. Barnaba V. Hepatitis C virus infection: A ‘liaison a trois’ amongst the virus, the host, and chronic low-level inflammation for human survival / V. Barnaba // Journal of hepayology. – 2010. – Vol. 53. – P. 752-761.
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	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Біологічна та біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Фармакологія», «Пр...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, загальної хірургії, неврології, психіатрії і наркології, внутрішньої медицини, педіатрії з дитячими інфекційними хворобами, клінічної хірургії з кур...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби з основами епідеміології” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявн...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби з основами епідеміології» ...
	● 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 компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	ФК 17. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	9  семестр
	10  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	9  семестр (1)
	10  семестр (1)
	7. Схема формування оцінки.
	9 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	10 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН  1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 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 пороговог...
	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, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	9  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	10  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 180 год., в тому числі:
	Лекції – 12 год.
	Практичні заняття – 76 год.
	Самостійна робота – 92 год.
	РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:
	Основна:
	1. Андрейчин М.А. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині / Під редакцією проф. Андрейчина М.А. – Тернопіль ТДМУ « Укрмедкнига» - 2009 – С.498
	2. Практична інсектологія / Б.М. Дикий, З.М. Митник, О.Я. Пришляк та інші.// 2010 – С.512
	3. Класифікації терапевтичних захворювань / Сиволап В.Д., Каленський В.Х., Михайловська Н.С. та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарівтерапевтів. - Рекомендовано Центр...
	4. Техніка лікарських маніпуляцій в терапевтичній практиці / В.Д. Сиволап, В.Х. Каленський, Н.С. Михайловська та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарів-терапевтів. – Р...
	Додаткова:
	1. Проблеми епідеміології та профілактики гепатиту С в Україні / А. Л. Гураль, В.Ф. Марієвський, Т.А. Сергеєва [и др.] // Інфекційні хвороби (Тернопіль). - 2007. - № 3. - С. 23-31. [21]
	2. Співставлення біохімічних та морфологічних характеристик хронічного гепатиту С / В. А. Дєєв, В. І. Янченко, І. В. Гомоляко [и др.] // Лабораторна діагностика. – 2011. – Т 55, № 1. – С. 7- 11.
	3. Біопсія печінки: клінічні та патоморфологічні аспекти / Ю.В. Бісярін, О.М.Гаврилюк, І. О. Кіселик // Гепатологія. – 2009. - №1. – С. 16-27.
	4. Боброва І.А. Вміст прозапальних цитокінів у хворих на гепатит С з розвитком цитокініндукованих тиреопатій / І.А.Боброва // Лабораторна діагностика.-2012.-№4 (62).- С.13-17.
	5. Гаврилюк А. О. Фібропластичні зміни печінки при хронічних вірусних гепатитах / А. О. Гаврилюк, А. Г. Скорук, В. В. Біктіміров // Вісник морфології. - 2008. - Т. 14, № 1. - С. 185-186.
	6. Гомоляко І. В. Використання каріометрії гепатоцитів для оцінки імовірності фіброза печінки при хронічному гепатиті С / І. В. Гомоляко, В. І. Янченко, І. О. Швадчин // Лабораторна діагностика : Наук.-практ. журн. - 2007. - № 4. - С. 41-46.
	7. Brass V. New insight into hepatitis B and C co-infection / V. Brass, D. Moradpour // Journal of Hepatology. – 2009. – Vol. 51. – P. 423-425.
	8. Castera L. How to assess liver fibrosis in chronic hepatitis C: serum markers or transient elastography vs. liver biopsy / L. Castera, P. Bedossa // Liver International. – 2011. –Suppl. 1. – 13-17.
	9. Castera L. Non-invasive assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis C / L. Castera // Hepatology International. – 2011. – Vol. 5. – P. 625-634.
	10. CD4+ T-lymphocyte telomere length is related to fibrosis stage, clinical outcome and treatment response in chronic hepatitis C virus infection / M. Hoare, W. Gelson, A. Das [et al.] // Journal of hepatology. – 2010. –Vol. 53. – P. 252-260.
	11. Cell Signals Influencing Hepatic Fibrosis / M. Cong, K. Iwaisako, C. Jiang [et al.] // International Journal of Hepatology. – 2012. – Vol. 2012. – P. 1-18.
	12. Association between Schistosomiasis mansoni and hepatitis C: systematic review / D. S. Lume, M. F. Albuquerque, A. I. Souza [et al.] // Rev Saude Publica. – 2013. Vol. 47 (2). – P. 414-424.
	13. Association of functional gene polymorphisms of intrleukin-10 with the progression of liver fibrosis in Japanese patients with hepatitis C virus-related chronic liver disease / C. Ishida, Y. Ikebuchi, K. Okamoto [et al.] // Jornal of Hepatology -2...
	14. Association of IL1 gene polymorphisms with chronic periodontitis in Brazilians P. C. Trevilatto, A. P. Pardo, R. M. Scarel-Caminaga [et al.] // Archives of oral biology.- 2011. – Vol. 56. – P. 54–62.
	15. Association of IL-10, IL-4, and IL-28B gene polymorphisms with spontaneous clearance of hepatitis C virus in a population from / J. A. Ramos, R. Silva, L. Hoffmann [et al.] // BMC Research Notes. – 2012. Vol. 5 (508). – P. 1-6.
	16. Association of IL-10-1082 and IL-10-592 polymorphisms with chronic hepatitis B and/or hepatitis C virus infection among plasma donors in a rural area of Hebei Province, China / Q. Gao, S. Zhang, L. Wu [et al.] // Wei Sheng Yan Jiu. – 2011. –Vol. 4...
	17. Association of IL-18 promoter polymorphismhyhymorphism with liver disease severity in HCV-infected patients / K. Manohar, P. V. Suneetha, Sukriti [et al.] // Hepatology International. – 2009. – Vol. 3. – P. 371-377.
	18. Association study of the interleukin-1beta (C-511T) genetic polymorphism with major depressive disorder / W.-Y. Yu, T.-J. Chen, C.-J. Hong [et al.] // Neuropsychopharmacology. – 2003. – Vol. 28. – P. 1182–1185.
	19. Averhoff F. M. Global Burden of Hepatitis C: Considerationsfor Healthcare Providers in the United States / F. M. Averhoff, N. Glass, D. Holtzman // Clinical Infectious Diseases. – 2012. Vol.55. - Suppl1.- P. 10–15.
	20. Barnaba V. Hepatitis C virus infection: A ‘liaison a trois’ amongst the virus, the host, and chronic low-level inflammation for human survival / V. Barnaba // Journal of hepayology. – 2010. – Vol. 53. – P. 752-761.
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	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Гігієна та екологія», «Клінічна біохімія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Пропедевтика педіатрії», «В...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з мікробіології, вірусології та імунології, гігієни та екології, клінічної біохімії, патоморфології, патофізіології, пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, внутрішньої медицини в тому числі...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявності у пацієнтів інфекцій...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби» забезпечує набуття студентами ...
	● 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 компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	ЗК.14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	10  семестр
	11  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	10 семестр
	11 семестр
	7. Схема формування оцінки.
	10 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	11 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 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 пороговог...
	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, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	10 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	11 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 195 год., в тому числі:
	Лекції – 10 год.
	Практичні заняття – 140 год.
	Самостійна робота – 45 год.
	РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:
	Основна:
	1. Андрейчин М.А. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині / Під редакцією проф. Андрейчина М.А. – Тернопіль ТДМУ « Укрмедкнига» - 2009 – С.498
	2. Практична інсектологія / Б.М. Дикий, З.М. Митник, О.Я. Пришляк та інші.// 2010 – С.512
	3. Класифікації терапевтичних захворювань / Сиволап В.Д., Каленський В.Х., Михайловська Н.С. та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарівтерапевтів. - Рекомендовано Центр...
	4. Техніка лікарських маніпуляцій в терапевтичній практиці / В.Д. Сиволап, В.Х. Каленський, Н.С. Михайловська та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарів-терапевтів. – Р...
	Додаткова:
	1. Проблеми епідеміології та профілактики гепатиту С в Україні / А. Л. Гураль, В.Ф. Марієвський, Т.А. Сергеєва [и др.] // Інфекційні хвороби (Тернопіль). - 2007. - № 3. - С. 23-31. [21]
	2. Співставлення біохімічних та морфологічних характеристик хронічного гепатиту С / В. А. Дєєв, В. І. Янченко, І. В. Гомоляко [и др.] // Лабораторна діагностика. – 2011. – Т 55, № 1. – С. 7- 11.
	3. Біопсія печінки: клінічні та патоморфологічні аспекти / Ю.В. Бісярін, О.М.Гаврилюк, І. О. Кіселик // Гепатологія. – 2009. - №1. – С. 16-27.
	4. Боброва І.А. Вміст прозапальних цитокінів у хворих на гепатит С з розвитком цитокініндукованих тиреопатій / І.А.Боброва // Лабораторна діагностика.-2012.-№4 (62).- С.13-17.
	5. Гаврилюк А. О. Фібропластичні зміни печінки при хронічних вірусних гепатитах / А. О. Гаврилюк, А. Г. Скорук, В. В. Біктіміров // Вісник морфології. - 2008. - Т. 14, № 1. - С. 185-186.
	6. Гомоляко І. В. Використання каріометрії гепатоцитів для оцінки імовірності фіброза печінки при хронічному гепатиті С / І. В. Гомоляко, В. І. Янченко, І. О. Швадчин // Лабораторна діагностика : Наук.-практ. журн. - 2007. - № 4. - С. 41-46.
	7. Brass V. New insight into hepatitis B and C co-infection / V. Brass, D. Moradpour // Journal of Hepatology. – 2009. – Vol. 51. – P. 423-425.
	8. Castera L. How to assess liver fibrosis in chronic hepatitis C: serum markers or transient elastography vs. liver biopsy / L. Castera, P. Bedossa // Liver International. – 2011. –Suppl. 1. – 13-17.
	9. Castera L. Non-invasive assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis C / L. Castera // Hepatology International. – 2011. – Vol. 5. – P. 625-634.
	10. CD4+ T-lymphocyte telomere length is related to fibrosis stage, clinical outcome and treatment response in chronic hepatitis C virus infection / M. Hoare, W. Gelson, A. Das [et al.] // Journal of hepatology. – 2010. –Vol. 53. – P. 252-260.
	11. Cell Signals Influencing Hepatic Fibrosis / M. Cong, K. Iwaisako, C. Jiang [et al.] // International Journal of Hepatology. – 2012. – Vol. 2012. – P. 1-18.
	12. Association between Schistosomiasis mansoni and hepatitis C: systematic review / D. S. Lume, M. F. Albuquerque, A. I. Souza [et al.] // Rev Saude Publica. – 2013. Vol. 47 (2). – P. 414-424.
	13. Association of functional gene polymorphisms of intrleukin-10 with the progression of liver fibrosis in Japanese patients with hepatitis C virus-related chronic liver disease / C. Ishida, Y. Ikebuchi, K. Okamoto [et al.] // Jornal of Hepatology -2...
	14. Association of IL1 gene polymorphisms with chronic periodontitis in Brazilians P. C. Trevilatto, A. P. Pardo, R. M. Scarel-Caminaga [et al.] // Archives of oral biology.- 2011. – Vol. 56. – P. 54–62.
	15. Association of IL-10, IL-4, and IL-28B gene polymorphisms with spontaneous clearance of hepatitis C virus in a population from / J. A. Ramos, R. Silva, L. Hoffmann [et al.] // BMC Research Notes. – 2012. Vol. 5 (508). – P. 1-6.
	16. Association of IL-10-1082 and IL-10-592 polymorphisms with chronic hepatitis B and/or hepatitis C virus infection among plasma donors in a rural area of Hebei Province, China / Q. Gao, S. Zhang, L. Wu [et al.] // Wei Sheng Yan Jiu. – 2011. –Vol. 4...
	17. Association of IL-18 promoter polymorphismhyhymorphism with liver disease severity in HCV-infected patients / K. Manohar, P. V. Suneetha, Sukriti [et al.] // Hepatology International. – 2009. – Vol. 3. – P. 371-377.
	18. Association study of the interleukin-1beta (C-511T) genetic polymorphism with major depressive disorder / W.-Y. Yu, T.-J. Chen, C.-J. Hong [et al.] // Neuropsychopharmacology. – 2003. – Vol. 28. – P. 1182–1185.
	19. Averhoff F. M. Global Burden of Hepatitis C: Considerationsfor Healthcare Providers in the United States / F. M. Averhoff, N. Glass, D. Holtzman // Clinical Infectious Diseases. – 2012. Vol.55. - Suppl1.- P. 10–15.
	20. Barnaba V. Hepatitis C virus infection: A ‘liaison a trois’ amongst the virus, the host, and chronic low-level inflammation for human survival / V. Barnaba // Journal of hepayology. – 2010. – Vol. 53. – P. 752-761.
	Інтернет-ресурси:
	1. www.meduniver.com
	2. www.infekcii.net
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	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Гігієна та екологія», «Клінічна біохімія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Пропедевтика педіатрії», «В...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з мікробіології, вірусології та імунології, гігієни та екології, клінічної біохімії, патоморфології, патофізіології, пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, внутрішньої медицини в тому числі...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявності у пацієнтів інфекцій...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби» забезпечує набуття студентами ...
	● 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 компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	ЗК.14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	10  семестр
	11  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	10 семестр
	11 семестр
	7. Схема формування оцінки.
	10 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	11 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 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 пороговог...
	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, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	10 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	11 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 195 год., в тому числі:
	Лекції – 10 год.
	Практичні заняття – 140 год.
	Самостійна робота – 45 год.
	РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:
	Основна:
	1. Андрейчин М.А. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині / Під редакцією проф. Андрейчина М.А. – Тернопіль ТДМУ « Укрмедкнига» - 2009 – С.498
	2. Практична інсектологія / Б.М. Дикий, З.М. Митник, О.Я. Пришляк та інші.// 2010 – С.512
	3. Класифікації терапевтичних захворювань / Сиволап В.Д., Каленський В.Х., Михайловська Н.С. та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарівтерапевтів. - Рекомендовано Центр...
	4. Техніка лікарських маніпуляцій в терапевтичній практиці / В.Д. Сиволап, В.Х. Каленський, Н.С. Михайловська та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарів-терапевтів. – Р...
	Додаткова:
	1. Проблеми епідеміології та профілактики гепатиту С в Україні / А. Л. Гураль, В.Ф. Марієвський, Т.А. Сергеєва [и др.] // Інфекційні хвороби (Тернопіль). - 2007. - № 3. - С. 23-31. [21]
	2. Співставлення біохімічних та морфологічних характеристик хронічного гепатиту С / В. А. Дєєв, В. І. Янченко, І. В. Гомоляко [и др.] // Лабораторна діагностика. – 2011. – Т 55, № 1. – С. 7- 11.
	3. Біопсія печінки: клінічні та патоморфологічні аспекти / Ю.В. Бісярін, О.М.Гаврилюк, І. О. Кіселик // Гепатологія. – 2009. - №1. – С. 16-27.
	4. Боброва І.А. Вміст прозапальних цитокінів у хворих на гепатит С з розвитком цитокініндукованих тиреопатій / І.А.Боброва // Лабораторна діагностика.-2012.-№4 (62).- С.13-17.
	5. Гаврилюк А. О. Фібропластичні зміни печінки при хронічних вірусних гепатитах / А. О. Гаврилюк, А. Г. Скорук, В. В. Біктіміров // Вісник морфології. - 2008. - Т. 14, № 1. - С. 185-186.
	6. Гомоляко І. В. Використання каріометрії гепатоцитів для оцінки імовірності фіброза печінки при хронічному гепатиті С / І. В. Гомоляко, В. І. Янченко, І. О. Швадчин // Лабораторна діагностика : Наук.-практ. журн. - 2007. - № 4. - С. 41-46.
	7. Brass V. New insight into hepatitis B and C co-infection / V. Brass, D. Moradpour // Journal of Hepatology. – 2009. – Vol. 51. – P. 423-425.
	8. Castera L. How to assess liver fibrosis in chronic hepatitis C: serum markers or transient elastography vs. liver biopsy / L. Castera, P. Bedossa // Liver International. – 2011. –Suppl. 1. – 13-17.
	9. Castera L. Non-invasive assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis C / L. Castera // Hepatology International. – 2011. – Vol. 5. – P. 625-634.
	10. CD4+ T-lymphocyte telomere length is related to fibrosis stage, clinical outcome and treatment response in chronic hepatitis C virus infection / M. Hoare, W. Gelson, A. Das [et al.] // Journal of hepatology. – 2010. –Vol. 53. – P. 252-260.
	11. Cell Signals Influencing Hepatic Fibrosis / M. Cong, K. Iwaisako, C. Jiang [et al.] // International Journal of Hepatology. – 2012. – Vol. 2012. – P. 1-18.
	12. Association between Schistosomiasis mansoni and hepatitis C: systematic review / D. S. Lume, M. F. Albuquerque, A. I. Souza [et al.] // Rev Saude Publica. – 2013. Vol. 47 (2). – P. 414-424.
	13. Association of functional gene polymorphisms of intrleukin-10 with the progression of liver fibrosis in Japanese patients with hepatitis C virus-related chronic liver disease / C. Ishida, Y. Ikebuchi, K. Okamoto [et al.] // Jornal of Hepatology -2...
	14. Association of IL1 gene polymorphisms with chronic periodontitis in Brazilians P. C. Trevilatto, A. P. Pardo, R. M. Scarel-Caminaga [et al.] // Archives of oral biology.- 2011. – Vol. 56. – P. 54–62.
	15. Association of IL-10, IL-4, and IL-28B gene polymorphisms with spontaneous clearance of hepatitis C virus in a population from / J. A. Ramos, R. Silva, L. Hoffmann [et al.] // BMC Research Notes. – 2012. Vol. 5 (508). – P. 1-6.
	16. Association of IL-10-1082 and IL-10-592 polymorphisms with chronic hepatitis B and/or hepatitis C virus infection among plasma donors in a rural area of Hebei Province, China / Q. Gao, S. Zhang, L. Wu [et al.] // Wei Sheng Yan Jiu. – 2011. –Vol. 4...
	17. Association of IL-18 promoter polymorphismhyhymorphism with liver disease severity in HCV-infected patients / K. Manohar, P. V. Suneetha, Sukriti [et al.] // Hepatology International. – 2009. – Vol. 3. – P. 371-377.
	18. Association study of the interleukin-1beta (C-511T) genetic polymorphism with major depressive disorder / W.-Y. Yu, T.-J. Chen, C.-J. Hong [et al.] // Neuropsychopharmacology. – 2003. – Vol. 28. – P. 1182–1185.
	19. Averhoff F. M. Global Burden of Hepatitis C: Considerationsfor Healthcare Providers in the United States / F. M. Averhoff, N. Glass, D. Holtzman // Clinical Infectious Diseases. – 2012. Vol.55. - Suppl1.- P. 10–15.
	20. Barnaba V. Hepatitis C virus infection: A ‘liaison a trois’ amongst the virus, the host, and chronic low-level inflammation for human survival / V. Barnaba // Journal of hepayology. – 2010. – Vol. 53. – P. 752-761.
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	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Біологічна та біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Фармакологія», «Пр...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, загальної хірургії, неврології, психіатрії і наркології, внутрішньої медицини, педіатрії з дитячими інфекційними хворобами, клінічної хірургії з кур...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби з основами епідеміології” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявн...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби з основами епідеміології» ...
	● 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 компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	ФК 17. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	9  семестр
	10  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	9  семестр (1)
	10  семестр (1)
	7. Схема формування оцінки.
	9 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	10 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН  1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 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 пороговог...
	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, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	9  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	10  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 180 год., в тому числі:
	Лекції – 12 год.
	Практичні заняття – 76 год.
	Самостійна робота – 92 год.
	РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:
	Основна:
	1. Андрейчин М.А. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині / Під редакцією проф. Андрейчина М.А. – Тернопіль ТДМУ « Укрмедкнига» - 2009 – С.498
	2. Практична інсектологія / Б.М. Дикий, З.М. Митник, О.Я. Пришляк та інші.// 2010 – С.512
	3. Класифікації терапевтичних захворювань / Сиволап В.Д., Каленський В.Х., Михайловська Н.С. та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарівтерапевтів. - Рекомендовано Центр...
	4. Техніка лікарських маніпуляцій в терапевтичній практиці / В.Д. Сиволап, В.Х. Каленський, Н.С. Михайловська та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарів-терапевтів. – Р...
	Додаткова:
	1. Проблеми епідеміології та профілактики гепатиту С в Україні / А. Л. Гураль, В.Ф. Марієвський, Т.А. Сергеєва [и др.] // Інфекційні хвороби (Тернопіль). - 2007. - № 3. - С. 23-31. [21]
	2. Співставлення біохімічних та морфологічних характеристик хронічного гепатиту С / В. А. Дєєв, В. І. Янченко, І. В. Гомоляко [и др.] // Лабораторна діагностика. – 2011. – Т 55, № 1. – С. 7- 11.
	3. Біопсія печінки: клінічні та патоморфологічні аспекти / Ю.В. Бісярін, О.М.Гаврилюк, І. О. Кіселик // Гепатологія. – 2009. - №1. – С. 16-27.
	4. Боброва І.А. Вміст прозапальних цитокінів у хворих на гепатит С з розвитком цитокініндукованих тиреопатій / І.А.Боброва // Лабораторна діагностика.-2012.-№4 (62).- С.13-17.
	5. Гаврилюк А. О. Фібропластичні зміни печінки при хронічних вірусних гепатитах / А. О. Гаврилюк, А. Г. Скорук, В. В. Біктіміров // Вісник морфології. - 2008. - Т. 14, № 1. - С. 185-186.
	6. Гомоляко І. В. Використання каріометрії гепатоцитів для оцінки імовірності фіброза печінки при хронічному гепатиті С / І. В. Гомоляко, В. І. Янченко, І. О. Швадчин // Лабораторна діагностика : Наук.-практ. журн. - 2007. - № 4. - С. 41-46.
	7. Brass V. New insight into hepatitis B and C co-infection / V. Brass, D. Moradpour // Journal of Hepatology. – 2009. – Vol. 51. – P. 423-425.
	8. Castera L. How to assess liver fibrosis in chronic hepatitis C: serum markers or transient elastography vs. liver biopsy / L. Castera, P. Bedossa // Liver International. – 2011. –Suppl. 1. – 13-17.
	9. Castera L. Non-invasive assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis C / L. Castera // Hepatology International. – 2011. – Vol. 5. – P. 625-634.
	10. CD4+ T-lymphocyte telomere length is related to fibrosis stage, clinical outcome and treatment response in chronic hepatitis C virus infection / M. Hoare, W. Gelson, A. Das [et al.] // Journal of hepatology. – 2010. –Vol. 53. – P. 252-260.
	11. Cell Signals Influencing Hepatic Fibrosis / M. Cong, K. Iwaisako, C. Jiang [et al.] // International Journal of Hepatology. – 2012. – Vol. 2012. – P. 1-18.
	12. Association between Schistosomiasis mansoni and hepatitis C: systematic review / D. S. Lume, M. F. Albuquerque, A. I. Souza [et al.] // Rev Saude Publica. – 2013. Vol. 47 (2). – P. 414-424.
	13. Association of functional gene polymorphisms of intrleukin-10 with the progression of liver fibrosis in Japanese patients with hepatitis C virus-related chronic liver disease / C. Ishida, Y. Ikebuchi, K. Okamoto [et al.] // Jornal of Hepatology -2...
	14. Association of IL1 gene polymorphisms with chronic periodontitis in Brazilians P. C. Trevilatto, A. P. Pardo, R. M. Scarel-Caminaga [et al.] // Archives of oral biology.- 2011. – Vol. 56. – P. 54–62.
	15. Association of IL-10, IL-4, and IL-28B gene polymorphisms with spontaneous clearance of hepatitis C virus in a population from / J. A. Ramos, R. Silva, L. Hoffmann [et al.] // BMC Research Notes. – 2012. Vol. 5 (508). – P. 1-6.
	16. Association of IL-10-1082 and IL-10-592 polymorphisms with chronic hepatitis B and/or hepatitis C virus infection among plasma donors in a rural area of Hebei Province, China / Q. Gao, S. Zhang, L. Wu [et al.] // Wei Sheng Yan Jiu. – 2011. –Vol. 4...
	17. Association of IL-18 promoter polymorphismhyhymorphism with liver disease severity in HCV-infected patients / K. Manohar, P. V. Suneetha, Sukriti [et al.] // Hepatology International. – 2009. – Vol. 3. – P. 371-377.
	18. Association study of the interleukin-1beta (C-511T) genetic polymorphism with major depressive disorder / W.-Y. Yu, T.-J. Chen, C.-J. Hong [et al.] // Neuropsychopharmacology. – 2003. – Vol. 28. – P. 1182–1185.
	19. Averhoff F. M. Global Burden of Hepatitis C: Considerationsfor Healthcare Providers in the United States / F. M. Averhoff, N. Glass, D. Holtzman // Clinical Infectious Diseases. – 2012. Vol.55. - Suppl1.- P. 10–15.
	20. Barnaba V. Hepatitis C virus infection: A ‘liaison a trois’ amongst the virus, the host, and chronic low-level inflammation for human survival / V. Barnaba // Journal of hepayology. – 2010. – Vol. 53. – P. 752-761.
	Інтернет-ресурси:
	1. www.meduniver.com
	2. www.infekcii.net
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	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Біологічна та біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Фармакологія», «Пр...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, загальної хірургії, неврології, психіатрії і наркології, внутрішньої медицини, педіатрії з дитячими інфекційними хворобами, клінічної хірургії з кур...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби з основами епідеміології” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявн...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби з основами епідеміології» ...
	● 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 компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	ФК 17. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	9  семестр
	10  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	9  семестр (1)
	10  семестр (1)
	7. Схема формування оцінки.
	9 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 6 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 6 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	10 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН  1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 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 пороговог...
	Форма проведення іспиту - письмово-усна, вид письмових завдань - запитання з відкритими відповідями. Результатами навчання, які оцінюються під час проведення іспиту, є РН 1.1–1.54, 2.2–2.7. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здо...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	9  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	10  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 180 год., в тому числі:
	Лекції – 12 год.
	Практичні заняття – 76 год.
	Самостійна робота – 92 год.
	РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:
	Основна:
	1. Андрейчин М.А. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині / Під редакцією проф. Андрейчина М.А. – Тернопіль ТДМУ « Укрмедкнига» - 2009 – С.498
	2. Практична інсектологія / Б.М. Дикий, З.М. Митник, О.Я. Пришляк та інші.// 2010 – С.512
	3. Класифікації терапевтичних захворювань / Сиволап В.Д., Каленський В.Х., Михайловська Н.С. та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарівтерапевтів. - Рекомендовано Центр...
	4. Техніка лікарських маніпуляцій в терапевтичній практиці / В.Д. Сиволап, В.Х. Каленський, Н.С. Михайловська та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарів-терапевтів. – Р...
	Додаткова:
	1. Проблеми епідеміології та профілактики гепатиту С в Україні / А. Л. Гураль, В.Ф. Марієвський, Т.А. Сергеєва [и др.] // Інфекційні хвороби (Тернопіль). - 2007. - № 3. - С. 23-31. [21]
	2. Співставлення біохімічних та морфологічних характеристик хронічного гепатиту С / В. А. Дєєв, В. І. Янченко, І. В. Гомоляко [и др.] // Лабораторна діагностика. – 2011. – Т 55, № 1. – С. 7- 11.
	3. Біопсія печінки: клінічні та патоморфологічні аспекти / Ю.В. Бісярін, О.М.Гаврилюк, І. О. Кіселик // Гепатологія. – 2009. - №1. – С. 16-27.
	4. Боброва І.А. Вміст прозапальних цитокінів у хворих на гепатит С з розвитком цитокініндукованих тиреопатій / І.А.Боброва // Лабораторна діагностика.-2012.-№4 (62).- С.13-17.
	5. Гаврилюк А. О. Фібропластичні зміни печінки при хронічних вірусних гепатитах / А. О. Гаврилюк, А. Г. Скорук, В. В. Біктіміров // Вісник морфології. - 2008. - Т. 14, № 1. - С. 185-186.
	6. Гомоляко І. В. Використання каріометрії гепатоцитів для оцінки імовірності фіброза печінки при хронічному гепатиті С / І. В. Гомоляко, В. І. Янченко, І. О. Швадчин // Лабораторна діагностика : Наук.-практ. журн. - 2007. - № 4. - С. 41-46.
	7. Brass V. New insight into hepatitis B and C co-infection / V. Brass, D. Moradpour // Journal of Hepatology. – 2009. – Vol. 51. – P. 423-425.
	8. Castera L. How to assess liver fibrosis in chronic hepatitis C: serum markers or transient elastography vs. liver biopsy / L. Castera, P. Bedossa // Liver International. – 2011. –Suppl. 1. – 13-17.
	9. Castera L. Non-invasive assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis C / L. Castera // Hepatology International. – 2011. – Vol. 5. – P. 625-634.
	10. CD4+ T-lymphocyte telomere length is related to fibrosis stage, clinical outcome and treatment response in chronic hepatitis C virus infection / M. Hoare, W. Gelson, A. Das [et al.] // Journal of hepatology. – 2010. –Vol. 53. – P. 252-260.
	11. Cell Signals Influencing Hepatic Fibrosis / M. Cong, K. Iwaisako, C. Jiang [et al.] // International Journal of Hepatology. – 2012. – Vol. 2012. – P. 1-18.
	12. Association between Schistosomiasis mansoni and hepatitis C: systematic review / D. S. Lume, M. F. Albuquerque, A. I. Souza [et al.] // Rev Saude Publica. – 2013. Vol. 47 (2). – P. 414-424.
	13. Association of functional gene polymorphisms of intrleukin-10 with the progression of liver fibrosis in Japanese patients with hepatitis C virus-related chronic liver disease / C. Ishida, Y. Ikebuchi, K. Okamoto [et al.] // Jornal of Hepatology -2...
	14. Association of IL1 gene polymorphisms with chronic periodontitis in Brazilians P. C. Trevilatto, A. P. Pardo, R. M. Scarel-Caminaga [et al.] // Archives of oral biology.- 2011. – Vol. 56. – P. 54–62.
	15. Association of IL-10, IL-4, and IL-28B gene polymorphisms with spontaneous clearance of hepatitis C virus in a population from / J. A. Ramos, R. Silva, L. Hoffmann [et al.] // BMC Research Notes. – 2012. Vol. 5 (508). – P. 1-6.
	16. Association of IL-10-1082 and IL-10-592 polymorphisms with chronic hepatitis B and/or hepatitis C virus infection among plasma donors in a rural area of Hebei Province, China / Q. Gao, S. Zhang, L. Wu [et al.] // Wei Sheng Yan Jiu. – 2011. –Vol. 4...
	17. Association of IL-18 promoter polymorphismhyhymorphism with liver disease severity in HCV-infected patients / K. Manohar, P. V. Suneetha, Sukriti [et al.] // Hepatology International. – 2009. – Vol. 3. – P. 371-377.
	18. Association study of the interleukin-1beta (C-511T) genetic polymorphism with major depressive disorder / W.-Y. Yu, T.-J. Chen, C.-J. Hong [et al.] // Neuropsychopharmacology. – 2003. – Vol. 28. – P. 1182–1185.
	19. Averhoff F. M. Global Burden of Hepatitis C: Considerationsfor Healthcare Providers in the United States / F. M. Averhoff, N. Glass, D. Holtzman // Clinical Infectious Diseases. – 2012. Vol.55. - Suppl1.- P. 10–15.
	20. Barnaba V. Hepatitis C virus infection: A ‘liaison a trois’ amongst the virus, the host, and chronic low-level inflammation for human survival / V. Barnaba // Journal of hepayology. – 2010. – Vol. 53. – P. 752-761.
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	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Гігієна та екологія», «Клінічна біохімія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Пропедевтика педіатрії», «В...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з мікробіології, вірусології та імунології, гігієни та екології, клінічної біохімії, патоморфології, патофізіології, пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, внутрішньої медицини в тому числі...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявності у пацієнтів інфекцій...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби» забезпечує набуття студентами ...
	● 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 компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	ЗК.14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	10  семестр
	11  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	10 семестр
	11 семестр
	7. Схема формування оцінки.
	10 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	11 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 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 пороговог...
	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, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	10 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	11 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 195 год., в тому числі:
	Лекції – 10 год.
	Практичні заняття – 140 год.
	Самостійна робота – 45 год.
	РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:
	Основна:
	1. Андрейчин М.А. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині / Під редакцією проф. Андрейчина М.А. – Тернопіль ТДМУ « Укрмедкнига» - 2009 – С.498
	2. Практична інсектологія / Б.М. Дикий, З.М. Митник, О.Я. Пришляк та інші.// 2010 – С.512
	3. Класифікації терапевтичних захворювань / Сиволап В.Д., Каленський В.Х., Михайловська Н.С. та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарівтерапевтів. - Рекомендовано Центр...
	4. Техніка лікарських маніпуляцій в терапевтичній практиці / В.Д. Сиволап, В.Х. Каленський, Н.С. Михайловська та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарів-терапевтів. – Р...
	Додаткова:
	1. Проблеми епідеміології та профілактики гепатиту С в Україні / А. Л. Гураль, В.Ф. Марієвський, Т.А. Сергеєва [и др.] // Інфекційні хвороби (Тернопіль). - 2007. - № 3. - С. 23-31. [21]
	2. Співставлення біохімічних та морфологічних характеристик хронічного гепатиту С / В. А. Дєєв, В. І. Янченко, І. В. Гомоляко [и др.] // Лабораторна діагностика. – 2011. – Т 55, № 1. – С. 7- 11.
	3. Біопсія печінки: клінічні та патоморфологічні аспекти / Ю.В. Бісярін, О.М.Гаврилюк, І. О. Кіселик // Гепатологія. – 2009. - №1. – С. 16-27.
	4. Боброва І.А. Вміст прозапальних цитокінів у хворих на гепатит С з розвитком цитокініндукованих тиреопатій / І.А.Боброва // Лабораторна діагностика.-2012.-№4 (62).- С.13-17.
	5. Гаврилюк А. О. Фібропластичні зміни печінки при хронічних вірусних гепатитах / А. О. Гаврилюк, А. Г. Скорук, В. В. Біктіміров // Вісник морфології. - 2008. - Т. 14, № 1. - С. 185-186.
	6. Гомоляко І. В. Використання каріометрії гепатоцитів для оцінки імовірності фіброза печінки при хронічному гепатиті С / І. В. Гомоляко, В. І. Янченко, І. О. Швадчин // Лабораторна діагностика : Наук.-практ. журн. - 2007. - № 4. - С. 41-46.
	7. Brass V. New insight into hepatitis B and C co-infection / V. Brass, D. Moradpour // Journal of Hepatology. – 2009. – Vol. 51. – P. 423-425.
	8. Castera L. How to assess liver fibrosis in chronic hepatitis C: serum markers or transient elastography vs. liver biopsy / L. Castera, P. Bedossa // Liver International. – 2011. –Suppl. 1. – 13-17.
	9. Castera L. Non-invasive assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis C / L. Castera // Hepatology International. – 2011. – Vol. 5. – P. 625-634.
	10. CD4+ T-lymphocyte telomere length is related to fibrosis stage, clinical outcome and treatment response in chronic hepatitis C virus infection / M. Hoare, W. Gelson, A. Das [et al.] // Journal of hepatology. – 2010. –Vol. 53. – P. 252-260.
	11. Cell Signals Influencing Hepatic Fibrosis / M. Cong, K. Iwaisako, C. Jiang [et al.] // International Journal of Hepatology. – 2012. – Vol. 2012. – P. 1-18.
	12. Association between Schistosomiasis mansoni and hepatitis C: systematic review / D. S. Lume, M. F. Albuquerque, A. I. Souza [et al.] // Rev Saude Publica. – 2013. Vol. 47 (2). – P. 414-424.
	13. Association of functional gene polymorphisms of intrleukin-10 with the progression of liver fibrosis in Japanese patients with hepatitis C virus-related chronic liver disease / C. Ishida, Y. Ikebuchi, K. Okamoto [et al.] // Jornal of Hepatology -2...
	14. Association of IL1 gene polymorphisms with chronic periodontitis in Brazilians P. C. Trevilatto, A. P. Pardo, R. M. Scarel-Caminaga [et al.] // Archives of oral biology.- 2011. – Vol. 56. – P. 54–62.
	15. Association of IL-10, IL-4, and IL-28B gene polymorphisms with spontaneous clearance of hepatitis C virus in a population from / J. A. Ramos, R. Silva, L. Hoffmann [et al.] // BMC Research Notes. – 2012. Vol. 5 (508). – P. 1-6.
	16. Association of IL-10-1082 and IL-10-592 polymorphisms with chronic hepatitis B and/or hepatitis C virus infection among plasma donors in a rural area of Hebei Province, China / Q. Gao, S. Zhang, L. Wu [et al.] // Wei Sheng Yan Jiu. – 2011. –Vol. 4...
	17. Association of IL-18 promoter polymorphismhyhymorphism with liver disease severity in HCV-infected patients / K. Manohar, P. V. Suneetha, Sukriti [et al.] // Hepatology International. – 2009. – Vol. 3. – P. 371-377.
	18. Association study of the interleukin-1beta (C-511T) genetic polymorphism with major depressive disorder / W.-Y. Yu, T.-J. Chen, C.-J. Hong [et al.] // Neuropsychopharmacology. – 2003. – Vol. 28. – P. 1182–1185.
	19. Averhoff F. M. Global Burden of Hepatitis C: Considerationsfor Healthcare Providers in the United States / F. M. Averhoff, N. Glass, D. Holtzman // Clinical Infectious Diseases. – 2012. Vol.55. - Suppl1.- P. 10–15.
	20. Barnaba V. Hepatitis C virus infection: A ‘liaison a trois’ amongst the virus, the host, and chronic low-level inflammation for human survival / V. Barnaba // Journal of hepayology. – 2010. – Vol. 53. – P. 752-761.
	Інтернет-ресурси:
	1. www.meduniver.com
	2. www.infekcii.net
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	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Біологічна та біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Фармакологія», «Пр...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, загальної хірургії, неврології, психіатрії і наркології, внутрішньої медицини, педіатрії з дитячими інфекційними хворобами, клінічної хірургії з кур...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби з основами епідеміології” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявн...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби з основами епідеміології» ...
	● 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 компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	ФК 17. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	9  семестр
	10  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	9  семестр (1)
	10  семестр (1)
	7. Схема формування оцінки.
	9 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	10 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН  1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 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 пороговог...
	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, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	9  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	10  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 180 год., в тому числі:
	Лекції – 12 год.
	Практичні заняття – 76 год.
	Самостійна робота – 92 год.
	РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:
	Основна:
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	2. Практична інсектологія / Б.М. Дикий, З.М. Митник, О.Я. Пришляк та інші.// 2010 – С.512
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	5. Гаврилюк А. О. Фібропластичні зміни печінки при хронічних вірусних гепатитах / А. О. Гаврилюк, А. Г. Скорук, В. В. Біктіміров // Вісник морфології. - 2008. - Т. 14, № 1. - С. 185-186.
	6. Гомоляко І. В. Використання каріометрії гепатоцитів для оцінки імовірності фіброза печінки при хронічному гепатиті С / І. В. Гомоляко, В. І. Янченко, І. О. Швадчин // Лабораторна діагностика : Наук.-практ. журн. - 2007. - № 4. - С. 41-46.
	7. Brass V. New insight into hepatitis B and C co-infection / V. Brass, D. Moradpour // Journal of Hepatology. – 2009. – Vol. 51. – P. 423-425.
	8. Castera L. How to assess liver fibrosis in chronic hepatitis C: serum markers or transient elastography vs. liver biopsy / L. Castera, P. Bedossa // Liver International. – 2011. –Suppl. 1. – 13-17.
	9. Castera L. Non-invasive assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis C / L. Castera // Hepatology International. – 2011. – Vol. 5. – P. 625-634.
	10. CD4+ T-lymphocyte telomere length is related to fibrosis stage, clinical outcome and treatment response in chronic hepatitis C virus infection / M. Hoare, W. Gelson, A. Das [et al.] // Journal of hepatology. – 2010. –Vol. 53. – P. 252-260.
	11. Cell Signals Influencing Hepatic Fibrosis / M. Cong, K. Iwaisako, C. Jiang [et al.] // International Journal of Hepatology. – 2012. – Vol. 2012. – P. 1-18.
	12. Association between Schistosomiasis mansoni and hepatitis C: systematic review / D. S. Lume, M. F. Albuquerque, A. I. Souza [et al.] // Rev Saude Publica. – 2013. Vol. 47 (2). – P. 414-424.
	13. Association of functional gene polymorphisms of intrleukin-10 with the progression of liver fibrosis in Japanese patients with hepatitis C virus-related chronic liver disease / C. Ishida, Y. Ikebuchi, K. Okamoto [et al.] // Jornal of Hepatology -2...
	14. Association of IL1 gene polymorphisms with chronic periodontitis in Brazilians P. C. Trevilatto, A. P. Pardo, R. M. Scarel-Caminaga [et al.] // Archives of oral biology.- 2011. – Vol. 56. – P. 54–62.
	15. Association of IL-10, IL-4, and IL-28B gene polymorphisms with spontaneous clearance of hepatitis C virus in a population from / J. A. Ramos, R. Silva, L. Hoffmann [et al.] // BMC Research Notes. – 2012. Vol. 5 (508). – P. 1-6.
	16. Association of IL-10-1082 and IL-10-592 polymorphisms with chronic hepatitis B and/or hepatitis C virus infection among plasma donors in a rural area of Hebei Province, China / Q. Gao, S. Zhang, L. Wu [et al.] // Wei Sheng Yan Jiu. – 2011. –Vol. 4...
	17. Association of IL-18 promoter polymorphismhyhymorphism with liver disease severity in HCV-infected patients / K. Manohar, P. V. Suneetha, Sukriti [et al.] // Hepatology International. – 2009. – Vol. 3. – P. 371-377.
	18. Association study of the interleukin-1beta (C-511T) genetic polymorphism with major depressive disorder / W.-Y. Yu, T.-J. Chen, C.-J. Hong [et al.] // Neuropsychopharmacology. – 2003. – Vol. 28. – P. 1182–1185.
	19. Averhoff F. M. Global Burden of Hepatitis C: Considerationsfor Healthcare Providers in the United States / F. M. Averhoff, N. Glass, D. Holtzman // Clinical Infectious Diseases. – 2012. Vol.55. - Suppl1.- P. 10–15.
	20. Barnaba V. Hepatitis C virus infection: A ‘liaison a trois’ amongst the virus, the host, and chronic low-level inflammation for human survival / V. Barnaba // Journal of hepayology. – 2010. – Vol. 53. – P. 752-761.
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