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1. Мета дисципліни – опанування студентами основних прийомів професійної діяльності 

медичної сестри на основі глибокого знання та розуміння особливостей функціонування 

організму хворої людини із дотриманням принципів медичної етики та деонтології. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

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

біологічна фізика», «Медична хімія», «Біологічна та біоорганічна хімія», «Анатомія 

людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Фізіологія», «Іноземна мова», 

«Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Безпека життєдіяльності, основи 

біоетики та біобезпеки», «Гігієна та екологія», «Загальна хірургія», «Догляд за 

хворими (практика)», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Фармакологія та 

медична рецептура», «Пропедевтика внутрішніх хвороб», «Клінічна анатомія та 

оперативна хірургія», «Пропедевтика педіатрії», «Латинська мова та медична 

термінологія», «Деонтологія з основами професійної та корпоративної етики». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання з медичної біології, медичної  

та біологічної фізики, анатомії людини, фізіології, біологічної та біоорганічної хімії, 

патоморфології, патофізіології, фармакології та медичної рецептури, пропедевтики 

внутрішніх хвороб 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 «Сестринська практика» є складовою циклу підготовки 

фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина». «Сестринська 

практика» є обов’язковою дисципліною, спрямованою на ознайомлення студента із 

основними обов’язками та професійними діями медичної сестри терапевтичного, 

хірургічного та педіатричного відділень стаціонару. Вона передбачає опанування техніки 

маніпуляцій, які проводить медична сестра відповідних підрозділів стаціонару, а також 

вивчення гігієнічних, профілактичних та лікувальних заходів, які входять до компетенції 

середнього медичного персоналу і застосовуються для створення комфортних умов 

перебування хворого у медичному закладі, сприяння якнайшвидшого одужання пацієнта, 

запобігання розвитку ускладнень. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. отримання знань щодо обов’язків середнього медичного персоналу терапевтичного, 

хірургічного, педіатричного відділень стаціонару; 
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2. набуття основних практичних навичок медичної сестри терапевтичного, 

хірургічного, педіатричного відділень стаціонару; 

3. поглиблення теоретичних знань, необхідних для організації комфортних умов 

перебування хворого у стаціонарі та забезпечення необхідного догляду за ним на всіх 

етапах лікування;  

4. формування у студентів  морально-етичних та деонтологічних якостей при 

професійному спілкуванні з хворим. 
 

 

 

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 «Сестринська практика» 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.03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК.07. Здатність працювати в команді. 

 

спеціальних (фахових, предметних): 

СК 7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

СК 8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

СК 9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

СК 10. Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів. 

СК 11. Навички виконання медичних маніпуляцій.  

СК 13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. 

СК.16. Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1 Знати    

1.1. Фізіологію людини, її органів 

та систем. Стандартні схеми 

опитування та фізикального 

обстеження пацієнта. 

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою;  

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль 1, 

2 і 3; публічний захист 

практики 

6 

1.2. Алгоритми виконання 

медичних маніпуляцій в обсязі 

функціональних обов’язків 

медичної сестри відділення 

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою;  

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль 1, 

2 і 3; публічний захист 

практики 

6 

1.3. Систему офіційного 

документообігу в професійній 

роботі медичного персоналу, 

включаючи сучасні 

комп’ютерні інформаційні 

технології 

Самостійна 
робота за місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою;  

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль 1, 

2 і 3; публічний захист 

практики 

6 

1.4. Систему санітарно-гігієнічних 

та профілактичних заходів в 

умовах медичного стаціонару 

Самостійна 
робота за місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою;  

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль 1, 

2 і 3; публічний захист 

практики 

6 

1.5. Алгоритм надання екстреної 

медичної допомоги при 

невідкладних станах (зупинка 

серця та дихання, кровотеча) 

Самостійна 

робота за місцем 
проведення 

практики  

 

Звіт за практикою;  

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль 1, 

2 і 3; публічний захист 

практики 

6 

1.6. Принципи організації 

раціонального харчування, 

основи призначення дієти при 

лікуванні захворювань, 

принципи і методи пропаганди 

здорового способу життя; 

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 
практики 

Звіт за практикою;  

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль 1, 

2 і 3; публічний захист 

практики 

6 

2 Вміти    

2.1. Збирати дані про скарги 

пацієнта, анамнез хвороби, 

анамнез життя (в тому числі 

професійний анамнез) на 

підставі алгоритмів та 

стандартів; 

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 

практики 

Поточний контроль; 

щоденник 

 

6 

2.2. Оцінювати інформацію щодо 

стану пацієнта в умовах 

закладу охорони здоров’я, його 

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 

Поточний контроль; 

щоденник;  

звіт за практикою; 

6 
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підрозділу, використовуючи 

знання про фізіологію людини, 

її органів та систем, на підставі 

результатів лабораторних та 

інструментальних досліджень; 

практики публічний захист 

практики 

2.3. Виконувати медичні 

маніпуляції, що входять до 

функціональних обовʼязків 

медичної сестри в умовах 

лікувальної установи,  

дотримуючись відповідних 

етичних та юридичних норм та 

використовуючи стандартні 

методики; 

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 

практики 

Поточний контроль; 

щоденник;  
звіт за практикою; 

публічний захист 

практики 

9 

2.4. Забезпечувати необхідний 

режим перебування хворого у 

стаціонарі при лікуванні 

захворювання, визначений 

лікарем;  

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 
практики 

Поточний контроль; 

щоденник;  

звіт за практикою; 

публічний захист 
практики 

6 

2.5. Надавати екстрену медичну 

допомогу при невідкладному 

стані – проводити непрямий 

масаж серця та штучне 

дихання;  

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 

практики 

Поточний контроль; 

щоденник;  
звіт за практикою; 

публічний захист 

практики 

9 

2.6. Забезпечити визначений 

лікарем режим харчування 

пацієнта та умови прийому їжі. 

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 

практики 

Поточний контроль; 
щоденник;  

звіт за практикою; 

публічний захист 
практики 

6 

3 Комунікація 

3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами 

та з пацієнтом; ефективно 

формувати комунікаційну 

стратегію при спілкуванні з 

пацієнтом 

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 

практики 

Поточний контроль; 

публічний захист 

практики 

7 

4.  Автономність та відповідальність 

4.1. Орієнтуватися в принципових 

питаннях і теоріях сестринської 

практики; проводити підбір та 

аналіз сучасної літератури за 

даним медичним напрямком, 

використовувати її, а також 

програми обробки даних для 

планування, отримання й 

аналізу результатів власної 

науково-дослідної роботи 

Самостійна робота  Звіт за практикою; 

публічний захист 

практики 

8 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 
Результати навчання  

дисципліни (код) 

 

Програмні результати  

навчання (назва) 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

3
.1

 

4
.1

 

ПР.12. Надавати екстрену 

медичну допомогу, за будь-

яких обставин, дотримуючись 

відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом 

прийняття обґрунтованого 

рішення, на підставі головного 

клінічного синдрому (тяжкості 

стану) діагнозу невідкладного 

стану в умовах обмеженого 

часу згідно з визначеною 

тактикою, використовуючи 

стандартні схеми. 

+ + + + + + + + +  +   + 

ПР.14. Виконувати медичні 

маніпуляції в умовах 

лікувального закладу, вдома 

або на виробництві на підставі 

попереднього клінічного 

діагнозу та/або показників 

стану пацієнта шляхом 

прийняття обґрунтованого 

рішення, дотримуючись 

відповідних етичних та 

юридичних норм. 

+ +  + + +  + +  + + +  

ПР.15. Виконувати маніпуляції 

надання екстреної медичної 

допомоги в умовах 

обмеженого часу, 

використовуючи стандартні 

схеми, за будь-яких обставин 

на підставі діагнозу 

невідкладного стану. 

+ +  + + + + + +  + +   

ПР.16. Планувати та втілювати 

систему санітарно-гігієнічних 

та профілактичних заходів 

виникнення та 

розповсюдження захворювань 

серед населення. 

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

7.1. Форми оцінювання студентів:  

 

- семестрове оцінювання:  

1. Модульний контроль 1 – РН 1.1–1.6 – 8 балів / 4 балів 

2. Модульний контроль 2 – РН 1.1–1.6 – 8 балів / 4 балів 

3. Модульний контроль 3 – РН 1.1–1.6 – 8 балів / 4 балів 

4. Щоденник – РН 2.1–2.6 – 20 балів / 10 балів 

6. Усні відповіді /доповнення  - РН 1.1–1.6 – 6 балів / 3 балів 

7. Поточний контроль – РН 2.1–2.6, 3.1 – 10 балів / 5 балів 

8. Звіт за практикою – РН 1.1–1.6, 2.2–2.6, 3.2, 4.1  – 20 балів / 10 балів  

9. Публічний захист звіту про практику – РН 1.1–1.6, 2.2–4.1  – 20 балів / 10 балів  

- семестрове оцінювання (семестровий контроль): диференційований залік  
Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено диференційований залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно 

оціненими результатами навчання протягом семестру. Оцінки нижче мінімального порогового 

рівня до підсумкової оцінки не додаються.  

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 

«зараховано») є оформлення згідно встановлених вимог щоденника практики, підготовка та 

оформлення звіту по практиці (згідно встановлених вимог), отримання оцінки виконання 

студентом усіх передбачених програмою практики завдань від керівника практики, захист звіту 

про практику.  

Наявність заповненого та завіреного підписом керівників практики Щоденника та 

Підсумкового звіту є обов’язковим. 

Модульний контроль 1, 2 та 3 передбачає тестовий контроль з відповідних розділів 1, 2 та 

3 (Додаток 2). 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

7.2. Організація оцінювання:  
Поточне оцінювання. Поточний контроль студентів оволодіння практичними навичками 

здійснюється відповідно до конкретних цілей керівниками – викладачами практики (перелік 

питань та практичних навичок, які має засвоїти студент при вивченні дисципліни «Сестринська 

практикаи» у Додатку 1). Одним із видів діяльності студента та його контролю з боку керівника 

практики є ведення Щоденника виробничої практики, який заповнюється студентом після кожного 

дня проходження практики та підписується керівником виробничої практики. Після закінчення 

кожного змістового модуля студент заповнює Підсумковий звіт про виконану роботу.  

Оцінювання виконання програми практики (виконання студентом усіх передбачених 

програмою практики завдань, оформлення щоденника практики, підготовки та оформлення звіту 

згідно вимог, оцінювання практики її керівником) проводиться наприкінці або по закінченні 

практики. Захист звіту про практику проводиться перед комісією за участю керівника практики від 

кафедри наприкінці або по закінченні практики (оцінюється логічність та коректність викладання, 

відповідність меті та завданням практики, аргументованість відповідей на запитання) 

7.3. Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура освітнього компоненту  

 

№ 

п/п 

Номер і назва виду роботи Кількість 

годин 

1.  Виконання студентом усіх передбачених програмою практики 

завдань 

74 

2.  Модульний контроль 1 2 

3.  Модульний контроль 2 2 

4.  Модульний контроль 3 2 

5.  Оформлення щоденника та звіту практики 6 

6.  Захист звіту про практику 4 

Загальний обсяг 90 год. 

 
 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні: (Базові) 

1. Нетяженко В.З., Щуліпенко І.М., Дідківська Л.А. Догляд за хворими (загальний і спеціальний 

з основами медсестринської техніки): підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня 

акредитації. – К.: Здоров'я, 2013. - 591 с.  

2. Ковальова О.М., Лісовий В.М., Шевченко С.І., Фролова Т.І. Догляд за хворими (практика): 

підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації.– Вид 3-тє, випр. – К.: 

Медицина, 2015. — 488 с. 

3. Касевич Н.М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: підруч. для студ. 

вищ. мед. навч. закл. I-III рівнів акредитації / за ред. В.І. Литвиненка. - 7-ме вид., випр. - К. : 

Медицина, 2017. - 424 с.  

4. Тяжка О.В., Антошкіна А.М., Васюкова М.М., Казакова Л.М., Лутай Т.І. та ін. Основи догляду 

за дітьми. Техніка лікувальних процедур і маніпуляцій: навч. посіб. для мед. ВНЗ III-IV р.а. – 

2-ге вид. / за ред. О.В. Тяжкої. – К. : Медицина, 2014. - 152 с. 

 

Додаткові: 

1. Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: навч.посібник /Л.С. Савка, Л.І. Разінкова, 

О.І. Коцар; за ред. Л.М. Ковальчука, О.В. Кононова. – 3-є вид., переробл. і допов. — К.: ВСВ 

“Медицина”, 2017. – 600 с. 

2. Дронов О.І. , Сипливий В.О., Ковальська І.О., Скомаровський О.А., Крючина Є.А. Курс лекцій 

з загальної хірургії: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. мед. закл. III-IV рівнів акредитації – Вид. 

2-ге, доп. – К.:, 2011. – 487 с.  

3. Основи догляду за хірургічними хворими: навчально-методичний посібник для студентів 

ВМНЗ IV рівня акредитації / Шумейко І.А., Лігоненко О.В., Чорна І.О., Зубаха А.Б., Дігтяр І.І., 

Стороженко О.В.  - Полтава, 2015. - 160 с. 

4. Волосовець О.П., Маркевич В.Е., Тарасова І.В., Лобода А.М. Неонатологія: навч.-метод. посіб. 

– Суми : СумДУ, 2011. – 214 с. 

5. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / За ред. В.Г. Майданника, К.Д. 

Дуки. – К.: Знання України, 2002.– 356 с.  

 

 

10. Додаткові ресурси: 

Інформаційні: 
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1. Яворський О.Г. DVD-фільм «Догляд за хворими. Основи мед сестринської справи» (у 2-х 

частинах) / Яворський О.Г., аудіо- та відеоматеріали, 2013. 

2. Яворський О.Г. DVD-фільм «Огляд хворого. Основи мед сестринської справи» (у 2-х 

частинах) / Яворський О.Г., аудіо- та відеоматеріали, 2013. 

3. Наказ МОЗ України № 152 від 4.04.2005 «Про затвердження Протоколу медичного догляду за 

здоровою новонародженою дитиною». [електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://mozdocs.kiev.ua 

4. Наказ МОЗ України № 798 від 21.09.2010Про затвердження методичних рекомендацій 

"Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу" [електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://medsoft.ucoz.ua 

5. Наказ МОЗ України № 110 від 14.02.2012 Про затвердження форм первинної облікової 

документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони 

здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування [електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://medsoft.ucoz.ua 

6. Наказ МОЗ України № 223 від 22.10.1993 Про збір, знезараження та здачу використаних 

медичних виробів одноразового застосування із пластичних мас [електронний ресурс]. – 

Режим доступу:http://medsoft.ucoz.ua 

Інтернет-ресурси: 

7. З тем «Загальний огляд хворого» 

– http://www.meddean.luc.edu/lumen/meded/medicine/pulmonar/pd/contents.htm 

– http://meded.ucsd.edu/clinicalmed/ 

8. З питань етико-деонтологічних аспектів роботи медичного працівника:  

– http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vzhdu/2011_57/vip_57_13.pdf 

– http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Mosv/2012_4/data/article22.pdf.  

– http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2012_1/2neranov.pdf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mozdocs.kiev.ua/
http://medsoft.ucoz.ua/load/nakaz_moz_798_vid_21_09_2010/3-1-0-118
http://medsoft.ucoz.ua/
http://medsoft.ucoz.ua/load/3-1-0-16
http://medsoft.ucoz.ua/
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vzhdu/2011_57/vip_57_13.pdf
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Додаток 1 

 
МОДУЛЬ 1. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ ДІЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ 

ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

1. Етичні основи сестринської справи.  

2. Основні накази Міністерства охорони здоров’я України, які регламентують діяльність 

медичної сестри терапевтичного відділення.  

3. Обов’язки медичної сестри основних підрозділів терапевтичного стаціонару.  

5. Перелік документації, що ведеться медичною сестрою в різних підрозділах терапевтичного 

стаціонару.  

6. Проведення обліку медикаментозних засобів в різних підрозділах терапевтичного 

відділення.  

7. Правила виписування і зберігання сильнодіючих та наркотичних засобів.  

8. Проведення термометрії та правила заповнення температурного листа.  

9. Правила дослідження пульсу та вимірювання артеріального тиску.  

10. Робота з листком призначень. Правила забезпечення пацієнтів таблетованими та 

розчинними лікарськими препаратами  

11. Методика і техніка взяття загального аналізу крові, аналізу крові на вміст цукру, на 

біохімічні та бактеріологічні дослідження.  

12. Підготовка маніпуляційного стола до роботи.  

13. Методика виконання підшкірних, внутрішньом’язових та внутрішньовенних ін’єкцій.  

14. Розрахунок дози розчинного антибіотика та проведення проби.  

15. Правила заповнення систем для трансфузії та проведення внутрішньовенних вливань  

16. Основні вимоги до проведення дезінфекції, передстерилізаційного очищення 

інструментарію. Контроль якості передстерилізаційного очищення інструментарію на 

наявність крові та миючих засобів.  

17. Сучасні способи стерилізації інструментарію для багаторазового використання.  

18. Правила поводження з інструментарієм для одноразового використання після його 

застосування.  

19. Основні правила введення лікарських препаратів у носові ходи, вуха, очі. Методика взяття 

мазків з носа та зіва на дослідження.  

20. Основні правила підготовки хворого до проведення досліджень шлунково-кишкового 

тракту.  

21. Основні види клізм та правила їх застосування.  

22. Підготовка хворих та необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, 

приховану кров, копрограму.  

23. Правила взяття аналізу сечі для дослідження за методиками Зимницького, Нечипоренка, 

Аддіса–Каковського, їх діагностичне значення.  

24. Підготовка та проведення до шлункового та дуоденального зондувань.  

25. Методика і техніка реєстрації електрокардіограми. Найпростіший аналіз її основних 

елементів.  

26. Основні види компресів. Правила їх накладання. Показання та протипоказання до їх 

застосування.  

27. Техніка застосування грілки, пухира з льодом. Показання та протипоказання до їх 

застосування.  

28. Застосування лікарських п’явок, умови їх зберігання.  

29. Правила користування кишеньковим та стаціонарним інгаляторами.  

30. Методика і техніка подавання зволоженого кисню та користування кисневою подушкою.  

31. Основні види фізіотерапевтичних процедур – гідротерапевтичних, світлових, 

електромагнітних, обов’язки медичної сестри під час їх відпускання.  
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МОДУЛЬ 2. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ ДІЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ 

ХІРУРГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ. 

1. Кровотеча, її види. Методи визначення крововтрати.  

2. Визначення стану важкості хворого з гострою крововтратою.  

3. Методи тимчасової та остаточної зупинки кровотечі.  

4. Групи крові та резус–приналежність. Методи визначення групи крові та резус-фактора.  

5. Загальні правила переливання крові. Необхідний перелік досліджень, який слід провести 

перед переливанням крові.  

6. Методика проведення гемотрансфузії. Правила визначення макроскопічних якостей 

донорської крові.  

7. Види анестезії та обов’язки медичної сестри під час виконання інфільтраційної, 

провідникової та перидуральної анестезії.  

8. Технічні засоби для виконання інгаляційного наркозу. Методика проведення 

ендотрахеального наркозу та роль медичної сестри.  

9. Найпростіші реанімаційні заходи: техніка виконання штучної вентиляції легенів та непрямого 

масажу серця.  

10. Види ран. Первинна хірургічна обробка рани.  

11. Роль медичної сестри в організації хірургічної обробки гнійної рани. Види вторинних швів.  

12. Структура чистої і гнійної перев’язочних, роль медичної сестри в організації 

санітарногігієнічного режиму. 

13. Сучасні методи обробки рук хірурга та операційної медичної сестри.  

14. Способи обробки операційного поля.  

15. Основні інструменти та правила їх підбору для проведення венесекції, трахеостомії, 

плевральної пункції, первинної хірургічної обробки ран, лапароцентезу, скелетного 

витягання.  

16. Антисептичні препарати для промивання гнійних ран. Методика промивання дренажних 

трубок, заміну дренажів хворому з гнійною раною  

17. Види швів. Основні правила їх накладання та зняття.  

18. Техніка виконання перев’язки хворому з чистою (операційною) раною.  

19. Ушкодження м’яких тканин, черепа, грудної клітки. Заходи першої медичної допомоги 

постраждалим із закритими пошкодженнями 

20. Основні типи пов’язок та способи їх накладання.  

21. Правила транспортування постраждалих із пошкодженнями м’яких тканин, черепа, грудної 

клітки. Профілактичні заходи щодо попередження розвитку травматичного шоку, 

пневмотораксу, внутрішньої кровотечі.  

22. Ознаки переломів кісток та вивихів. Надання першої допомоги при переломах. Застосування 

засобів транспортної іммобілізації.  

23. Методи визначення площі ураження і важкості стану пацієнта з опіком.  

24. Обов’язки медичної сестри щодо забезпечення інфузійної терапії для пацієнта в стані 

опікового шоку.  

25. Гострі гнійні захворювання м’яких тканин, їх різновиди та основні клінічні ознаки. Оцінка 

стану важкості хворого при гнійних захворюваннях м’яких тканин.  

26. Дії медичної сестри при консервативному та оперативному лікуванні абсцесів, флегмони, 

фурункулів, карбункулів, гідраденіту, маститу, бешихи, лімфаденіту, лімфангоїту, 

парапроктиту. 

27. Гостра специфічна інфекція. Роль медичної сестри в лікувальних програмах при газовій 

анаеробній гангрені, правцеві, дифтерії рани, сибірці.  

28. Способи профілактики правця, дифтерії, сибірки, газової гангрени. 

29. Основні ознаки некрозу, гангрени, виразки, стороннього тіла.  

30. Способи обробки некротизованих та виразкових ділянок м’яких тканин. Ампутація кінцівки, 

підбір інструментарію для її проведення.  

31. Роль медичної сестри в забезпеченні призначеного лікування хворих з різними видами 

некрозу, гангрени, виразок, нориць, стороннім тілом.  
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МОДУЛЬ 3. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ ДІЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ 

ПЕДІАТРЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

1. Основні деонтологічні засади роботи медсестри з дітьми та їх родичами.  

2. Основні обов’язки медичної сестри педіатричного відділення.  

3. Організація роботи поста медичної сестри педіатричного відділення. Документація, що 

заповнюється постовою сестрою, та правила її ведення. Правила передавання чергувань 

наступній зміні.  

4. Організація роботи медичної сестри маніпуляційного кабінету педіатричного відділення. 

Основна документація, правила зберігання та обліку медикаментозних засобів і медичного 

інструментарію.  

5. Організація роботи медичної сестри процедурного кабінету педіатричного відділення.  

6. Особливості термометрії, вимірювання артеріального тиску та дослідження пульсу у дітей 

різного віку.  

7. Правила введення дітям лікарських засобів через рот.  

8. Особливості виконання підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних ін’єкцій дітям 

різного віку.  

9. Правила розрахунку дози антибіотика дітині певного віку.  

10. Методика та правила постановки різноманітних видів клізм дітям різного віку.  

11. Особливості застосування у дітей гірчичників, користування грілкою та пухирем з льодом.  

12. Правила взяття у дітей аналізу сечі для дослідження за методиками Зимницького, 

Нечипоренка, Аддіса–Каковського, їх діагностичне значення.  

13. Правила прикладання дітей до грудей при природному вигодовуванні.  

14. Техніка годування дитини із пляшечки при штучному вигодовуванні.  

15. Техніка змішаного вигодовування дітей.  

16. Проведення гігієнічної ванни грудній дитині; підмивання дітей, особливості підмивання 

дівчаток.  

17. Техніка промивання очей, прочищення вух та носа, обробка пуповидного залишку 

новонародженої дитини.  

18. Особливості закапування крапель у носа, очі та вуха дитині.  

19. Техніка антропометричних вимірювань (зросту, маси, обводів грудей та живота) дітей 

різного віку.  

20. Провести оцінку фізичного розвитку дітей різного віку.  
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Додаток 2 

 

№ 

п/п Назви розділів і тем 
Самостійна 

робота* 

Розділ 1. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення 

1.  Тема 1. Анамнез, його основні частини та важлива роль у діагностичному 

процесі.  

 

2 

2.  
Самостійна робота. Роль розпитування хворого у діагностичному процесі. 
Анамнез, його основні частини. Деонтологічні особливості проведення 

розпитування хворого. Основні правила розпитування родичів хворого, який 

знаходиться у непритомному або важкому стані. Ознайомлення з медичною 

документацією, яка заповнюється на основі розпитування хворого. 

5 

3.  Тема 2. Загальний огляд хворого, його роль в оцінці стану пацієнта. 2 

4.  
Самостійна робота. Послідовність проведення загального огляду хворого. 

Визначення загального стану хворого. Стан свідомості та її можливі порушення 

(гальмівні, іритативні). Оцінка положення хворого у ліжку, його постави та 
ходи. Антропометричні дослідження. Правила занесення до медичної 

документації даних, знайдених при огляді хворого 

5 

5.  Тема 3. Визначення та реєстрація основних показників життєдіяльності хворого 
(гемодинаміки, дихання, температури тіла). Догляд за хворими із гарячкою.  

2 

6.  
Самостійна робота. Роль температурного гомеостазу в забезпеченні 

життєдіяльності організму. Методи вимірювання температури тіла. 

Термометри,  їх будова, зберігання,  дезінфекція.  Види температурних кривих. 
Реєстрація температури тіла і температурних кривих на температурних листках. 

Догляд за хворими з підвищеною температурою тіла. 

Пульс, основні його властивості. Методика дослідження пульсу на променевих 
артеріях. Судини, доступні для пальпації. Основні правила зупинки кровотечі з 

артеріальних та венозних судин, накладання кровоспинного джгута.  

Артеріальний тиск та правила його вимірювання на плечовій артерії. Нормальні 

показники артеріального тиску. 
Основні правила визначення частоти, глибини, типу, ритму дихання. Перша 

допомога хворим при задишці, ядусі. 

5 

7.  Тема 4. Організація харчування хворих. Роль лікувального харчування у 
структурі оздоровчого процесу. 

 
2 

8.  Самостійна робота. Поняття про лікувальне харчування та індивідуальні дієти. 

Організація лікувального харчування у  терапевтичному відділенні. Порядок 

роздачі їжі. Годування тяжкохворих пацієнтів із суворим постільним режимом. 
Ентеральний і парентеральний методи  штучного введення в організм харчових 

продуктів. Харчування осіб похилого і старечого віку. Показання для штучного 

харчування хворих. Робота у терапевтичному відділенні стаціонару по 
засвоєнню та відпрацюванню практичних навичок. Заповнення основної звітної 

документації – Щоденника виробничої практики та Підсумкового звіту. 

5 

9.  Модульна контрольна робота 1 2 

Розділ 2. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри хірургічного відділення 

10.  Тема 5. Переломи і вивихи: перша медична допомога. Методика накладання 
гіпсової лонгети 

2 

11.  Самостійна робота. Визначення перелому кісток. Клінічні прояви при 

переломі кіcтки, способи інструментальної діагностики переломів. Задачі і 
алгоритм надання першої медичної допомоги при переломі кістки. Засоби 

транспортної іммобілізації та особливості їх застосування при переломах 

кісток. Принципи лікування переломів кісток в умовах стаціонару.  

5 

12.  Тема 6. Кровотеча і крововтрата. Методи зупинки кровотечі. 2 

13.  Самостійна робота. Визначення та класифікація кровотеч. Способи тимчасової 

зупинки кровотечі (пальцеве притискання, давлюча пов’язка, закрутка, джгут 
5 
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№ 

п/п Назви розділів і тем 
Самостійна 

робота* 

тощо).  

14.  Тема 7. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих 2 

15.  Самостійна робота. Поняття про клінічну і біологічну смерть. Основні критерії 

біологічної смерті. Поняття про реанімацію. Правила обходження з трупом. 
5 

16.  Тема 8. Хірургічна операція, підготовка хворих до операцій. Догляд за хворими 
у післяопераційному періоді. 

2 

17.  Самостійна робота. Поняття про хірургічну операцію. Передопераційний 

період, його задачі. Особливості підготовки хворих до планових і термінових 
операцій. Передопераційний період: догляд за шкірою хворого, санація ротової 

порожнини, гоління волосся, очищення кишечнику за допомогою клізм, гігієна 

білизни та одягу хворих. Основні принципи  догляду за хворими у 

післяопераційному періоді. Профілактика можливих ускладнень. Особливості 
догляду за хворими похилого віку. Робота у хірургічному відділенні стаціонару 

по засвоєнню та відпрацюванню практичних навичок. Заповнення основної 

звітної документації – Щоденника виробничої практики та Підсумкового звіту. 

5 

18.  Модульна контрольна робота 2 2 

Розділ 3. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення 

19.  Тема 9. Пероральне введення ліків. Методика закапування крапель в ніс, вуха, 

очі. Техніка застосування свічок для ректального введення. Особливості 
застосування інгаляційного введення ліків у дітей різного віку. 

2 

20.  Самостійна робота. Правила зберігання та обліку медикаментозних засобів і 

медичного інструментарію у маніпуляційному кабінеті та на посту. 

Виписування, облік та зберігання сильнодіючих, наркотичних та отруйних 
речовин згідно з діючим наказом. Робота з листком призначень. Правила 

введення дітям лікарських засобів через рот. Особливості зовнішнього 

застосування лікарських засобів дітям різного віку. 

5 

21.  Тема 10. Парентеральне введення ліків. Ускладнення різних видів ін’єкцій. 2 

22.  Самостійна робота. Підготовка маніпуляційного стола до роботи. Техніка 

виконання підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних ін’єкцій. 

Розрахунок дози антибіотика. Правила заповнення систем для інфузії та 
проведення внутрішньовенних вливань.  

5 

23.  Тема 11. Грудне вигодовування. Техніка проведення годування дитини 

першого року життя з ложечки, пляшечки та за допомогою зонду. 
2 

24.  Самостійна робота. Правила грудного вигодовування. Методика прикладання 
дитини до грудей матері. Приготування і догляд за обладнанням необхідним 

для годування дитини першого року життя з ложечки, пляшечки та за 

допомогою зонду. 

5 

25.  Тема 12. Основні види клізм, що застосовують у педіатричній практиці. 
Постановка газовідвідної трубки. 

2 

26.  Самостійна робота. Методика та правила постановки основних видів клізм 

дітям різного віку. Робота у педіатричному відділенні стаціонару по засвоєнню 
та відпрацюванню практичних навичок. Заповнення основної звітної 

документації – Щоденника виробничої практики та Підсумкового звіту. 

5 

27.  Модульна контрольна робота 3 2 

 Всього 90 
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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.
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	1. www.meduniver.com
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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...
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	Додаткова:
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	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.
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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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	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 – 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
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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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