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1. Мета дисципліни –  оволодіння принципами надання первинної медико-санітарної 

допомоги (превентивної, куративної, паліативної) та невідкладної допомоги при 

найпоширеніших неінфекційних хронічних захворюваннях, інфекційних недугах, ведення 

яких входить до компетенції сімейного лікаря. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

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

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

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

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

життєдіяльності; «Основи біоетики та біобезпеки», «Патоморфологія», 

«Патофізіологія», «Фармакологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини», 

«Гігієна та екологія», «Соціальна медицина, громадське здоров'я», 

«Пропедевтика педіатрії», «Оториноларингологія», «Урологія», 

«Офтальмологія», «Неврологія», «Хірургія у тому числі дитяча хірургія, 

нейрохірургія», «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами», «Акушерство і 

гінекологія», «Внутрішня медицина в тому числі ендокринологія, медична 

генетика, клінічна фармакологія, клінічна імунологія та алергологія, професійні 

хвороби». 

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

біологічної фізики, медичної інформатики, медичної хімії, біологічної та 

біоорганічної хімії, анатомії людини, гістології, цитології та ембріології, 

фізіології, мікробіології, вірусології та імунології, безпеки життєдіяльності; 

основи біоетики та біобезпеки, патоморфології, патофізіології, фармакології, 

пропедевтики внутрішньої медицини, гігієни та екології, пропедевтики педіатрії, 

нутриціології, оториноларингології, урології, офтальмології, неврології, хірургії у 

тому числі дитячої хірургії,  нейрохірургії, педіатрії з дитячими інфекційними 

хворобами, акушерства і гінекології, внутрішньої медицини в тому числі 

ендокринології, медичної генетики, клінічної фармакології, клінічної імунології та 

алергології, професійні хвороби 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: 

Понад 80% хворих людей починають і закінчують своє лікування в амбулаторно-

поліклінічних умовах. Переважна більшість випускників медичних університетів 

(академій) після закінчення навчання починають свою фахову діяльність у поліклініках 

чи амбулаторіях. Сімейний лікар ― це фахівець, що надає первинну медико-санітарну 

допомогу виключно на догоспітальному етапі. Все це вимагає адекватної підготовки 

випускників вищих медичних закладів освіти для роботи в амбулаторно-поліклінічних 

умовах. Основне призначення дисципліни «Загальна практика (сімейна медицина)» - 

оволодіння студентами основами знань про організацію медичної допомоги на засадах 

сімейної медицини, основними принципами надання медичної допомоги в амбудаторно-

поліклінічних умовах, оформленням необхідної медичної документації.  
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4. Завдання (навчальні цілі): 

Основними завданнями вивчення дисципліни "Загальна практика (сімейна 

медицина)" є формування системи знань, професійних умінь в сфері організації 

допомоги розповсюджених захворювань людини (діагностики, лікування, профілактики, 

реабілітації) під час виконання роботи з обслуговування населення на первинному рівні 

медичної допомоги. 

1. Володіти ключовою інформацією про показники популяційного здоров'я 

Україні в глобальному контексті та директивні документи Всесвітньої 

організації здоров'я, МОЗ щодо покращення здоров'я населення країни та решти 

світу. 

2. Вміти здійснювати практичну роботу на посаді завідувача відділення 

(амбулаторії) Центру ПМСД, забезпечивши правильне ведення звітної та 

первинної документації, планування превентивних заходів серед прикріпленого 

населення, взаємодію з закладами вторинної-третинної допомоги (в т.ч., 

адекватне ведення пацієнтів в межах компетенції лікаря загальної практики. 

3. Знати клінічні прояви, сучасні методи лабораторної та інструментальної 

діагностики гострих інфекцій верхніх та нижніх дихальних шляхів. Він здатний 

призначити та обґрунтувати базисну терапію цих інфекцій, оцінити її 

ефективність та безпечність. 

 

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 "Загальна практика (сімейна медицина)" забезпечує набуття 

здобувачами освіти 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.06. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК.07. Здатність працювати в команді. 

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

 

спеціальних (фахових, предметних):  

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. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 

 

11  семестр 
 

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

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1 Знати 

1.1. Місце сімейної медицини у 

загальній структурі охорони 

здоров'я 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Заповнення щоденника; 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль 1 

5 

1.2. Принципи організації роботи та 

надання медичної допомоги в 

умовах денного та домашнього 

стаціонару поліклініки; 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Заповнення щоденника; 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль 1 

5 

1.3. Знати основі прояви, чинники 

ризику, принципи лікування 

основних найбільш поширених 

захворювань з метою їх 

профілактики, раннього 

виявлення та своєчасного 

надання необхідної допомоги; 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Заповнення щоденника; 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль 1 

5 

1.4. Знати критерії груп інвалідності. Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Заповнення щоденника; 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль 1 

5 

 

 

 

 

 

 

1.5. 
Знати правила ведення медичної 

та обліково-звітної документації, 

що використовується сімейним 

лікарем 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Заповнення щоденника; 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль 1 

5 

2 Вміти 

2.1. Вміти обґрунтувати принципи 

сімейного обслуговування 

населення – безперервність 

надання медичної допомоги. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Поточний контроль 10 

2.2. Характеризувати основні функції 

сімейного лікаря – вміння 

спілкування з пацієнтом і його 

родиною та вирішення їх 

соціально-медичних проблем.  

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Поточний контроль; 

модульний контроль 1 

10 

2.3. Складати індивідуальні програми 

профілактики, ранньої 

діагностики та лікування 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Поточний контроль; 

щоденник 

10 
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найпоширеніших захворювань в 

Україні на основі національних 

програм та протоколів надання 

медичної допомоги населенню; 

2.4. Оволодіти навиками надання 

невідкладної медичної допомоги 

сімейним лікарем; 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Поточний контроль 

 

10 

2.5. 
Діагностувати та надавати 

медичну допомогу при 

невідкладних станах на 

догоспітальному етапі; 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Поточний контроль; 

щоденник;  

модульний контроль 1 

10 

2.6. Розпізнавати, раннє виявлення та 

скринінг захворювань пов'язаних 

з старінням; 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Поточний контроль; 

щоденник 

10 

2.7. Вміти обґрунтувати принципи 

санаторно-курортного відбору в 

амбулаторних умовах і з'ясувати 

показання та протипоказання до 

нього. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Поточний контроль; 

щоденник 

5 

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 5 

4.  Автономність та відповідальність 

4.1. Орієнтуватися в принципових 

питаннях і теоріях догляду за 

хворими; 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 за 

місцем 

проведення 

практики 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень 

5 
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12  семестр 
 

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

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1 Знати 

1.1. Місце сімейної медицини у 

загальній структурі охорони 

здоров'я 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль 2 

5 

1.2. Принципи організації роботи та 

надання медичної допомоги в 

умовах денного та домашнього 

стаціонару поліклініки; 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Звіт за практикою;  

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль 2; 

публічний захист практики 

5 

1.3. Знати основі прояви, чинники 

ризику, принципи лікування 

основних найбільш поширених 

захворювань з метою їх 

профілактики, раннього 

виявлення та своєчасного 

надання необхідної допомоги; 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Звіт за практикою;  

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль 2; 

публічний захист практики 

5 

1.4. Знати критерії груп інвалідності. Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль 2 

5 

 

 

 

 

 

 

1.5. 
Знати правила ведення медичної 

та обліково-звітної документації, 

що використовується сімейним 

лікарем 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль 2 

5 

2 Вміти 

2.1. Вміти обґрунтувати принципи 

сімейного обслуговування 

населення – безперервність 

надання медичної допомоги. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Поточний контроль; 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; звіт 

за практикою; публічний 

захист практики 

 

10 

2.2. Характеризувати основні функції 

сімейного лікаря – вміння 

спілкування з пацієнтом і його 

родиною та вирішення їх 

соціально-медичних проблем.  

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Поточний контроль; 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль 2 

10 

2.3. Складати індивідуальні програми 

профілактики, ранньої 

діагностики та лікування 

найпоширеніших захворювань в 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Поточний контроль; 

заповнення щоденника; звіт 

за практикою; модульний 

контроль 2 

10 
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Україні на основі національних 

програм та протоколів надання 

медичної допомоги населенню; 

2.4. Оволодіти навиками надання 

невідкладної медичної допомоги 

сімейним лікарем; 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Поточний контроль; 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень 

10 

2.5. 
Діагностувати та надавати 

медичну допомогу при 

невідкладних станах на 

догоспітальному етапі; 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Поточний контроль; 

заповнення щоденника;  

звіт за практикою 

10 

2.6. Розпізнавати, раннє виявлення та 

скринінг захворювань пов'язаних 

з старінням; 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Поточний контроль; 

заповнення щоденника; звіт 

за практикою 

10 

2.7. Вміти обґрунтувати принципи 

санаторно-курортного відбору в 

амбулаторних умовах і з'ясувати 

показання та протипоказання до 

нього. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Поточний контроль; 

заповнення щоденника; звіт 

за практикою; публічний 

захист практики 

5 

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; 

звіт за практикою; 

публічний захист практики  

5 

4.  Автономність та відповідальність 

4.1. Орієнтуватися в принципових 

питаннях і теоріях догляду за 

хворими; 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 за 

місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою; 

публічний захист практики 

5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

11, 12 семестри 
Результати навчання  

дисципліни (код) 

 

Програмні результати  

навчання (назва) 

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

ПР.02. Збирати інформацію про загальний стан 

пацієнта, оцінювати психомоторний та фізичний 

розвиток пацієнта, стан органів та систем 

організму, на підставі результатів лабораторних та 

інструментальних досліджень оцінювати 

інформацію щодо діагнозу (за списком 4). 

  + +  +  + + + + + +  

ПР.03. Призначати та аналізувати додаткові 

(обов’язкові та за вибором) методи обстеження 

(лабораторні, рентгенологічні, функціональні 

та/або інструментальні ) за списком 4, пацієнтів із 

захворюваннями органів і систем організму для 

проведення диференційної діагностики 

захворювань (за списком 2). 

 + +     +  + + +   

ПР.04. Встановлювати остаточний клінічний 

діагноз шляхом прийняття обґрунтованого рішення 

та логічного аналізу отриманих суб’єктивних і 

об’єктивних даних клінічного, додаткового 

обстеження, проведення диференційної 

діагностики), дотримуючись відповідних етичних і 

юридичних норм, під контролем лікаря-керівника в 

умовах лікувальної установи (за списком 2). 

  +  +   +  + + +   

ПР.06. Визначати характер та принципи лікування 

хворих (консервативне, оперативне) із 

захворюваннями (за списком 2) в умовах закладу 

охорони здоров’я, вдома у хворого та на етапах 

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

підставі попереднього клінічного діагнозу, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних 

норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення 

за існуючими алгоритмами та стандартними 

схемами, у разі необхідності розширення 

стандартної схеми вміти обґрунтувати 

персоніфіковані рекомендації під контролем 

лікаря-керівника в умовах лікувальної установи. 

+ + + +  +  + + + + +  + 

ПР.07. Визначати необхідний режим праці та 

відпочинку при лікуванні хворих на захворювання 

(за списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, 

вдома у хворого та на етапах медичної евакуації, в 

т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього 

клінічного діагнозу, дотримуючись відповідних 

етичних та юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними схемами. 

+  + + +  +       + 

ПР.08. Визначати необхідну дієту при лікуванні 

хворих на захворювання (за списком 2) в умовах 

закладу охорони здоров’я, вдома у хворого та на 

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

на підставі попереднього клінічного діагнозу, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних 

норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення 

за існуючими алгоритмами та стандартними 

схемами. 

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

         

11  семестр 

 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

- поточне оцінювання (поточний контроль):  
1. Модульний контроль 1 – РН 1.1–1.5, 2.2, 2.5 – 30 балів / 15 балів 

2. Щоденник – РН 2.3, 2.5–2.7 – 30 балів / 15 балів 

3. Усні відповіді /доповнення – РН 1.1–1.5, 4.1 – 10 балів / 5 балів 

4. Поточний контроль – РН 2.1–2.7, 3.1 – 30 балів / 15 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, отримання оцінки 

виконання студентом усіх передбачених програмою практики завдань від керівника практики.  

Наявність заповненого та завіреного підписом керівників практики Щоденника є 

обов’язковим. 

Модульний контроль 1 передбачає тестовий контроль з відповідного розділу 1. 

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 «Загальна 

практика (сімейна медицина)» у Додатку 2). 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.  

 

 

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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12  семестр 

 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

- поточне оцінювання (поточний контроль):  
1. Модульний контроль 2 – РН 1.1–1.5. 2.2, 2.3 – 20 балів / 10 балів 

2. Щоденник – РН 2.3, 2.5–2.7 – 30 балів / 15 балів 

3. Усні відповіді /доповнення – РН 1.1–1.5, 2.1–2.2, 2.4 – 10 балів / 5 балів 

4. Поточний контроль – РН 2.1–2.7, 3.1 – 20 балів / 10 балів 

5. Звіт за практикою – РН 1.2–1.3, 2.1, 2.3, 2.5–2.7, 3.1, 4.1  – 10 балів / 5 балів  

6. Публічний захист звіту про практику – РН 1.1–1.3, 2.1, 2.7, 3.1, 4.1  – 10 балів / 5 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 2 передбачає тестовий контроль з відповідного розділу  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 «Загальна 

практика (сімейна медицина)» у Додатку 2). 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  навчальної  дисципліни. Тематичний план  

 

11 семестр 

 

 

№ 

п/п 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота* 

Змістовий модуль 1.  «Сімейна медицина в загальній структурі охорони здоров’я та 

принципи сімейного обслуговування населення» 

1.  Практичне заняття 1. Місце сімейної медицини в 

загальній структурі охорони здоров'я та принципи 

сімейного обслуговування населення. Історія 

впровадження сімейної медицини в Україні. 

3  

2.  Система підготовки та постійного навчання лікаря 

загальної практики в сучасних умовах. Соціальне 

значення діяльності сімейного лікаря. 

 3 

3.  Практичне заняття 2. Організація роботи 

сімейного лікаря. Основи інформаційного 

забезпечення ЦПМСД, амбулаторій сімейного 

лікаря. Електронні системи обліку пацієнтів. 

Телемедицина в практиці сімейного лікаря. 

3  

4.  Основна облікова документація у закладах сімейної 

медицини. 
 4 

5.  Практичне заняття 3. Доказова медицина. 

Протоколи та клінічні настанови в практичній роботі 

ЛЗП. 

3  

6.  Методи статистичної обробки результатів медико-

біологічних досліджень. Робота з наукометричними 

базами. 

 3 

7.  Практичне заняття 4. Принципи і види медичного 

страхування, діяльність сімейного лікаря в умовах 

страхової медицини. 

3  

8.  Концепція та основні відмінності паліативної 

медичної допомоги. Основні принципи та методи 

паліативної допомоги. 

 3 

9.  Практичне заняття 5. Медико-соціальні аспекти 

здоров'я населення. Показники популяційного 

здоров'я та фактори, які на нього спливають 

3  

10.  Контроль факторів ризику основних неінфекційних 

захворювань. Сучасні методики стратифікація 

ризику пацієнта. 

 4 

11.  Практичне заняття 6. Вакцино- та інша 

імунопрофілактика історія, ефективність, 

організаційне забезпечення 

3  

12.  Профілактична медицина як основа діяльності 

сімейного лікаря. Скринінгові програми обстеження. 

Реабілітація. 

 3 



13 

 

 

№ 

п/п 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота* 

13.  Практичне заняття 7. Четвертинні превентивні 

заходи в профілактичній роботі сімейного лікаря. 

Особливості роботи при веденні хворих з 

соматоформними вегетативними дисфункціями. 

3  

14.  Основи здорового харчування та боротьба з 

ожирінням. Оцінка стану здоров'я індивідууму  
 4 

15.  Боротьба зі споживанням алкоголю, 

тютюнопалінням, гіподинамією. Мотиваційне 

інтерв'ю в роботі лікаря загальної практики. 

 3 

16.  Практичне заняття 8. Системно-теоретичні основи 

сім'ї. 

Комунікативні та психологічні аспекти діяльності 

сімейного лікаря 

3  

17.  Організація та надання невідкладної медичної 

допомоги в амбулаторних умовах. Розмежування 

функцій з закладами екстреної допомоги. 

 3 

18.  Практичне заняття 9. Диспансеризація, реабілітація 

та санаторнокурортний відбір, що проводяться 

сімейним лікарем. Організація роботи денних і 

домашніх стаціонарів. 

3  

 Проміжний контроль 1 3  

 Всього: 60 год. / 2 кредити 30 30 

 

 

 

 

 

 

 

12 семестр 

 

 

№ 

п/п 
Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота* 

Змістовий модуль 2   

«Актукальні питаня в практиці сімейного лякаря. 

1.  Управління хронічними неінфекційними 

захворюваннями. Алгоритм діяльності сімейного 

лікаря при основній серцево-судинній патології, в т.ч. 

при невідкладних станах. 

4  

2.  Виконання сімейним лікарем програм первинної та 

вторинної профілактики атеросклерозу, артеріальної 

гіпертензії. 

 5 

3.  Алгоритми діяльності сімейного лікаря при гострих 

захворюваннях респіраторного тракту. Програми 

попередження застудних захворювань. 

4  



14 

 

 

№ 

п/п 
Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота* 

4.  Алгоритми діяльності сімейного лікаря при хронічних 

захворюваннях дихальної системи, в т.ч. при 

невідкладних станах. 

 6 

5.  Компетенції діяльності сімейного лікаря та співпраця 

з фтизіатричною службою при веденні хворих на 

туберкульоз. 

4  

6.  Алгоритм діяльності сімейного лікаря при основних 

захворюваннях сечовидільної системи. 
 6 

7.  Алгоритми діяльності сімейного лікаря при основних 

захворюваннях гастроентерологічній патології, в т.ч. 

при невідкладних станах. 

 6 

8.  Алгоритми діяльності сімейного лікаря при основних 

захворюваннях опорно-рухового апарату, в т.ч. з 

застосуванням комплексної реабілітації. 

 6 

9.  Патологія нервової системи в практиці сімейного 

лікаря. Проблеми знеболення. 
 6 

10.  Компетенції діяльності сімейного лікаря та співпраця 

з ендокринологічною службою при веденні хворих на 

цукровий діабет. Патологія щитоподібної залози в 

загальній практиці. 

 10 

11.  Алгоритми діяльності сімейного лікаря при гострих 

інфекційних захворюваннях. Взаємодія закладів 

первинної та спеціалізованої медичної допомоги при 

веденні хворих з ВІЛ/СНІД. 

4  

12.  Компетенції діяльності сімейного лікаря та співпраця 

з онкологічною службою при веденні хворих з 

новоутвореннями, в т.ч. крові. 

4  

13.  Обслуговування дитячого населення лікарями 

загальної практики. Алгоритми інтегрованого ведення 

хвороб дитячого віку. 

4  

14.  Проблеми ментального здоров'я та зловживання 

наркотичними речовинами в практиці сімейного 

лікаря. 

4  

15.  Проміжний контроль 2 2  

 Всього: 75 год. / 2,5 кредити 30 45 

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

 

Загальний обсяг – 135 год., в тому числі: 

Практичні заняття – 60 год. 

Самостійна робота – 75 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основні: (Базові) 
1. Власенко М.В., Галицька В.В. Посібник для сімейних лікарів з ведення хворих на цукровий 

діабет.- Вінниця, 2016.-46 с. 

2. Сімейна медицина: У 3 кн. — Кн. 1: Загальні питання сімейної медицини: Підручник для 

мед. ВНЗ ІV рів. акред. Затверджено МОН, Рекомендовано МОЗ / За ред. О.М. Гиріної, Л.М. 

Пасієшвілі, Г.С. Попік. — К., 2013. — 672 с. 

3. Сімейна медицина: у 3 кн. — Кн.2: Симптоми і синдроми в клініці внутрішніх хвороб: 

Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. Затверджено МОН, Рекомендовано МОЗ / За ред. О.М. 

Гиріної, Л.М. Пасієшвілі. — К., 2016. — 456 с. 

4. Сімейна медицина: у 3 кн. — Кн. 3: Спеціальна частина. Поліпрофільність загальної 

лікарської практики: Підручник для мед. ВНЗ IV р. а. Затверджено МОН / За ред. О.М. 

Гиріної, Л.М. Пасієшвілі. — К., 2017. — 680 с. 

5. Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Хіміон Л.В. та ін. Актуальні питання внутрішніх хвороб у 

практиці сімейного лікаря. – Іздательский дім Заславський. -К., 2018. – 600 с. 

6. Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Риков С.О., Медведовська Н.В., Шаргородська. Актуальні 

питання офтальмології у практиці сімейного лікаря. – Іздательский дім Заславський.  - К., 

2018. – 258 с. 

7. Вороненко Ю.В., ШекераО.Г., Мішиєв В.Д. та ін. Актуальні питання психіатрії у практиці 

сімейного лікаря. – Іздательский дім Заславський. – К., 2018. – 144 с. 

8. Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Долженко М.М. та ін. Актуальні питання серцево-судинних 

хвороб у практиці сімейного лікаря. – Іздательский дім Заславський. – К., 2017. – 414 с. 

9. Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Рощін Г.Г. та ін.Актуальні питання медицини катастроф у 

практиці сімейного лікаря. – Іздательский дім Заславський. - К., 2017. – 288 с. 

10. Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Губський Ю.І. та ін. Актуальні питання паліативної та 

хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря. – Іздательский дім Заславський. - К., 2017. 

– 208 с. 

11. Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Мечев Д.С. и др. Актуальні питання радіаційної медицини у 

практиці сімейного лікаря. – Іздательский дім Заславський. - К., 2017. – 208 с. 

12. Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Вдовиченко Ю.П. Актуальні питання акушерства у практиці 

сімейного лікаря. – Іздательский дім Заславський. К, 2016. – 348 с. 

13. Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Фещенко Ю.І. та ін. Актуальні питання фтизіатрії у практиці 

сімейного лікаря. – Іздательский дім Заславський. - К., 2016. – 168 с. 

14. Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Кузнецова Л.В. та ін. Актуальні питання алергології в 

практиці сімейного лікаря. – Іздательский дім Заславський. - К., 2016. – 324 с. 

15. Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Зозуля І.С. та ін. Актуальні питання медицини невідкладних 

станів у практиці сімейного лікаря. – Іздательский дім Заславський. - К., 2016. – 124 с. 

16. Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Стаднюк Л.А. та ін. Актуальні питання геронтології і 

геріатрії у практиці сімейного лікаря. – Іздательский дім Заславський. – К., 2015. – 530 с. 

17. Свиридова Н.К. Актуальні питання нервових хвороб у практиці сімейного лікаря. – 

Іздательский дім Заславський. – К., 2015. – 240 с. 

18. Іванова Д.Д. Актуальні питання нефрології в практиці сімейного лікаря. – Іздательский дім 

Заславський. – К., 2015. – 328 с. 

19. Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Бережний В.В. та ін. Актуальні питання педіатрії у практиці 

сімейного лікаря. – Іздательский дім Заславський. – К., 2015. – 342 с. 

20. Іванов Д.Д., Корж О.М. Нефрологія в практиці сімейного лікаря. – Іздательский дім 

Заславський. – К., 2014. – 464 с. 

21. Внутрішня медицина: Ревматологія: Навч. посіб. для студентів мед. ВНЗ ПО. 

Рекомендовано МОЗ / В.Є. Кондратюк, М.Б. Джус. — К., 2017. — 272 с. 
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22. Догляд за хворими: Практика: Підручник для мед. ВНЗ ІV рів. акред. — 3-тє вид., випр. 

Затверджено МОН, Рекомендовано МОЗ / За ред. Ковальової О.М., Лісового В.М. та ін — 

К., 2015. — 488 с. 

23. Медицина невідкладних станів: Екстрена (швидка) медична допомога: Підручник для мед. 

ВНЗ ІV р.а. Затверджено МОН / І.С. Зозуля, В.І. Боброва, Г.Г. Рощін та ін.; за ред. І.С. 

Зозулі. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К., 2017. — 960 с. 

24. Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря: Навчальний посібник для лікарів-

інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти/ Вороненко Ю.В., 

Шекера О.Г., Бережний В.В. та інш.; За редВороненка Ю.В., Шекери О.Г., Бережного В.В. – 

К.: Видавець Заславський О.Ю., 2015. – 342 с. 

  

 

Додаткова література 

1. «Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19». 

Практична медицина, Краків, Польща. 2018 –1632с. 

 

 

Електронні ресурси 

1. American College of Cardiology http://www.acc.org/ 

2. American Heart Association http://news.heart.org/ 

3. European Society of Cardiology http://www.escardio.org/ 

4. National Comprehensive Cancer Network https://www.nccn.org/ 

5. The European Society for Medical Oncology http://www.esmo.org/ 

6. Up To Date http://www.uptodate.com 

7. BMJ Clinical Evidence http://clinicalevidence.bmj.com 

8. Medscape from WebMD http://www.medscape.com 

9. National Guideline Clearinghouse https://www.guideline.gov/ 

10. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/ 

11. The Cochrane Collaboration The Cochrane Library http://www.cochrane.org/ 

12. Clinical Knowledge Summaries (CKS) http://prodigy.clarity.co.uk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.acc.org%2F&h=ATNnG3WxkaIkZ7-LxvrJeVW384sXBCaz1eQiHOkmv6JVM-usSpehjNjeJ2D4FxkMz86ZBQhNYKBDoUsLXkmY7vmAWlKD3ckNk65Kh8dwqVz8Hr6N8vAp_iNHjXkb_8C97vI8kepFypnxC8rIahAm2s_jmsbIYCQ&enc=AZNec5dU72IEIK2wzSlwKT13A4bM2rGzpRdmr5eUhC7DKVhA-5aHn9Crc0QndMoLh0anmFxovenPlCOy72mA--g7Icnos0gLUPg9Pq4pyCQNjvm5-6MpEv-yJ3WLU5uNqKHsVxaBUm7RCFwF8N_9tAAGWwD2_3fLHELf91I_Huucx7LUSsDEHBLoMU2kY_mmMOReMTBOULys0eCnat4jpYcS&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnews.heart.org%2F&h=ATMSA_8rObf7aBRxjqSr8ma15psSIEeQFu_HmIa1nzeAAoXPj2nQmpXsVpUBGA9faOn8eR1QIg8TyvqCacGoWRFy7b172ONMM4tzE_6jRYx1jHKL8vr11NDaSD1kW9Rz4frWKKtsv_cVBml1Bg2nE26I5R5IBzA&enc=AZMTwDsk0XGkbijab3s65ePG-2rMb9qddhsyNuIrz8EYFVMkIMX2urjVPYHJlwOFBSfPubhwrIJg17WUpRzHXm_V17Q27q17LfmJb8XhMDDsh-Ibi4j_2C6FtqKTyZTrmp9ChelNKSynGijIDF7XzdOPwOhQU8sTFYFB0WqqrI3H8AR8DOFWE7BQeSPgBzP8bO3tQAAtpL2BDFiy1Q1jZxJm&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.escardio.org%2F&h=ATPt5i51bt8XM_laiqeoyEDsF6_IZpm_jeo_hUTtpwPZJ1nfQ8Z26COZ8wnTdxGeewQFZFei8Y_Qt8AEN9xQgbVi0ptY6Sn_3oxLYFAj1Ek_DHpXb7JbMP9u6NNw7ZUvvm1gC-aXtoonewpBSw5b0Ocpz9s7sHE&enc=AZODQsR8jCw0iLlbQ17ot7NpljXkJxIRlXMipdo5X_SsQvwiggdkiqaYFBxvy9nJgwDG6EN_omUCu4OV704vgFFNVyjSWWpjerDd64wvTknW_dgr3zW85AqrffM4nC9qNrnjGu3BfMhWsUGA0fUGU-wIuPvGYLmvMcgw7Lev1d-dvpLqD2F5nSKVXpqVJi3BREL14IVbVqQ_-yRNLtj3B0HS&s=1
https://www.nccn.org/
https://www.nccn.org/
http://www.esmo.org/
http://www.esmo.org/
http://www.uptodate.com/
http://www.uptodate.com/
http://clinicalevidence.bmj.com/
http://clinicalevidence.bmj.com/
http://www.medscape.com/
http://www.medscape.com/
https://www.guideline.gov/
https://www.guideline.gov/
https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/
http://www.cochrane.org/
http://www.cochrane.org/
http://prodigy.clarity.co.uk/
http://prodigy.clarity.co.uk/
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Додаток 2 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Предмет і завдання загальної (сімейної) медицини. Історія та основні напрямки розвитку. 

2. Сучасні уявлення про структуру первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД). 

3. Особливості роботи сімейного лікаря. 

4. Принципи сімейного медичного обслуговування. 

5. Облікова документація у сімейній медицині. 

6. Організація роботи сімейного лікаря. 

7. Функції та зміст роботи сімейного лікаря. 

8. Деонтологія та етика відносин сімейного лікаря з пацієнтом і родиною. 

9. Вирішення соціально-медичних проблем родини. 

10. Загальні принципи міжнародної класифікації первинної медичної допомоги другого перегляду 

(ICPC-2). 

11. Оцінка показників діяльності амбулаторій сімейного лікаря. 

12. Метод скринінгу у сімейній медицині. 

13. Головні принципи доказової медицини. 

14. Поняття про здоровя, проміжний стан, хворобу. 

15. Функціональні клінічні синдроми у практиці сімейного лікаря. 

16. Загальні принципи укріплення здоровя. 

17. Класифікація та значення факторів ризику виникнення захворювань. 

18. Сучасні погляди на профілактику, диспансеризацію. 

19. Показання та протипоказання для ведення хворих в амбулаторних умовах. 

20. Переваги надання медичної допомоги у денних стаціонарах. 

21. Показання для ведення хворих удома, організація стаціонару на дому. 

22. Проведення медико-соціальної та трудової експертизи в амбулаторних умовах. 

23. Складання генеалогічного дерева сімї. 

24. Складові поетапної програми профілактики захворювань сімї. 

25. Надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі у практиці сімейного лікаря. 

26. Принципи та роль сімейного лікаря у наданні невідкладної допомоги у місті та на селі. 

27. Причини виникнення раптової смерті. 

28. Надання допомоги при зупинці серцевої діяльності. 

29. Надання допомоги при первинній зупинці зовнішнього дихання. 

30. Надання допомоги хворому з гострим коронарним синдромом на догоспітальному етапі. 

31. Класифікація судом. 

32. Особливості надання допомоги при генералізованих та локальних судомах. 

33. Причини втрати свідомості. 

34. Надання невідкладної допомоги при втраті свідомості. 

35. Надання невідкладної допомоги при порушеннях серцевого ритму. 

36. Надання невідкладної допомоги при астматичному статусі. 

37. Надання невідкладної допомоги при пожаленнях, укусах. 

38. Надання невідкладної допомоги при електротравмах. 

39. Надання невідкладної допомоги при утопленнях. 

40. Надання невідкладної допомоги при дії низьких та високих температур. 

41. Роль сімейного лікаря у виконанні національних програм України по боротьбі з 

захворюваннями (артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом тощо). 

42. Вміти планувати проведення скринінгу та моніторингу здоровя. 

43. Вміти складати медико-соціальний паспорт здоровя родини, програму ведення медичних 

проблем сімї. 

44. Вміти проводити збір скарг, анамнезу захворювання та життя, епідеміологічного анамнезу та 

обєктивне обстеження хворого (загальний огляд, перкусія, аускультація та пальпація органів) 
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з метою виявлення основних клінічних симптомів та синдромів при первинному контакті з 

пацієнтом. 

45. Вміти проводити обґрунтовану диференційну діагностику при найбільш поширених 

захворюваннях терапевтичного профілю. 

46. Вміти визначати необхідний обсяг показань та протипоказань до лабораторних, 

інструментальних та апаратних досліджень, організовувати підготовку хворого до 

обстеження. 

47. Вміти інтерпретувати результати досліджень крові, сечі, калу, харкотиння, спинномозкової 

рідини, даних функціональних досліджень органів дихання, кровообігу, травлення, 

сечовиділення тощо, даних ультразвукового та рентгенологічних досліджень. 

48. Вміти обґрунтувати клінічний діагноз, визначати тактику ведення хворого. 

49. Вміти обґрунтовувати план і показання до медикаментозного або оперативного лікування 

хворого з урахуванням його стану відповідно до стандартів доказової медицини, визначати 

показання до госпіталізації хворих. 

50. Вміти складати програму реабілітаційних заходів при найбільш поширених захворюваннях 

терапевтичного профілю. 

51. Вміти складати програму профілактики найбільш поширених захворювань терапевтичного 

профілю, аналізувати ефективність диспансеризації, дані автоматизованої диспансеризації. 

52. Вміти організовувати санітарно-просвітницьку роботу з метою пропаганди здорового способу 

життя. 

53. Вміти проводити профілактичні заходи при вакцинації. 

54. Вміти заповнювати та аналізувати облікову документацію закладів сімейної медицини. 

55. Вміти аналізувати дані телеметричного спостереження за функціональними показниками 

хворих при серцево-судинних захворюваннях (порушення ритму, ішемічна хвороба серця, 

артеріальна гіпертензія). 

56. Вміти складати програми ведення хворих в амбулаторних умовах відповідно до стандартів 

доказової медицини при найбільш поширених захворюваннях серцево-судинної системи. 

57. Вміти складати програми ведення хворих в амбулаторних умовах відповідно до стандартів 

доказової медицини при найбільш поширених захворюваннях бронхо-легеневої системи. 

58. Вміти складати програми ведення хворих в амбулаторних умовах відповідно до стандартів 

доказової медицини при найбільш поширених захворюваннях системи травлення. 

59. Вміти складати програми ведення хворих в амбулаторних умовах відповідно до стандартів 

доказової медицини при найбільш поширених захворюваннях сечовидільної системи. 

60. Вміти складати програми ведення хворих в амбулаторних умовах відповідно до стандартів 

доказової медицини при найбільш поширених захворюваннях опорно-рухового апарату. 

61. Вміти складати програми ведення хворих в амбулаторних умовах відповідно до стандартів 

доказової медицини при найбільш поширених захворюваннях крові – анеміях. 

62. Вміти оперативно оцінити стан пацієнта і надати належну невідкладну медичну допомогу при 

зупинці серцевої діяльності, порушеннях серцевого ритму, гострому коронарному синдромі. 

63. Вміти оперативно оцінити стан пацієнта і надати належну невідкладну медичну допомогу при 

первинній зупинці зовнішнього дихання. 

64. Вміти оперативно оцінити стан пацієнта і надати належну невідкладну медичну допомогу при 

судомах та втраті свідомості. 

65. Вміти оперативно оцінити стан пацієнта і надати належну невідкладну медичну допомогу при 

астматичному статусі. 

66. Вміти оперативно оцінити стан пацієнта і надати належну невідкладну медичну допомогу при 

пожаленнях, укусах, електротравмах, утопленнях, дії низьких та високих температур. 

67. Вміти заповнювати необхідну документацію на ЛКК та медико-соціальну експертну комісію. 
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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.
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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)
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	Самостійна робота – 92 год.
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	5. Гаврилюк А. О. Фібропластичні зміни печінки при хронічних вірусних гепатитах / А. О. Гаврилюк, А. Г. Скорук, В. В. Біктіміров // Вісник морфології. - 2008. - Т. 14, № 1. - С. 185-186.
	6. Гомоляко І. В. Використання каріометрії гепатоцитів для оцінки імовірності фіброза печінки при хронічному гепатиті С / І. В. Гомоляко, В. І. Янченко, І. О. Швадчин // Лабораторна діагностика : Наук.-практ. журн. - 2007. - № 4. - С. 41-46.
	7. Brass V. New insight into hepatitis B and C co-infection / V. Brass, D. Moradpour // Journal of Hepatology. – 2009. – Vol. 51. – P. 423-425.
	8. Castera L. How to assess liver fibrosis in chronic hepatitis C: serum markers or transient elastography vs. liver biopsy / L. Castera, P. Bedossa // Liver International. – 2011. –Suppl. 1. – 13-17.
	9. Castera L. Non-invasive assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis C / L. Castera // Hepatology International. – 2011. – Vol. 5. – P. 625-634.
	10. CD4+ T-lymphocyte telomere length is related to fibrosis stage, clinical outcome and treatment response in chronic hepatitis C virus infection / M. Hoare, W. Gelson, A. Das [et al.] // Journal of hepatology. – 2010. –Vol. 53. – P. 252-260.
	11. Cell Signals Influencing Hepatic Fibrosis / M. Cong, K. Iwaisako, C. Jiang [et al.] // International Journal of Hepatology. – 2012. – Vol. 2012. – P. 1-18.
	12. Association between Schistosomiasis mansoni and hepatitis C: systematic review / D. S. Lume, M. F. Albuquerque, A. I. Souza [et al.] // Rev Saude Publica. – 2013. Vol. 47 (2). – P. 414-424.
	13. Association of functional gene polymorphisms of intrleukin-10 with the progression of liver fibrosis in Japanese patients with hepatitis C virus-related chronic liver disease / C. Ishida, Y. Ikebuchi, K. Okamoto [et al.] // Jornal of Hepatology -2...
	14. Association of IL1 gene polymorphisms with chronic periodontitis in Brazilians P. C. Trevilatto, A. P. Pardo, R. M. Scarel-Caminaga [et al.] // Archives of oral biology.- 2011. – Vol. 56. – P. 54–62.
	15. Association of IL-10, IL-4, and IL-28B gene polymorphisms with spontaneous clearance of hepatitis C virus in a population from / J. A. Ramos, R. Silva, L. Hoffmann [et al.] // BMC Research Notes. – 2012. Vol. 5 (508). – P. 1-6.
	16. Association of IL-10-1082 and IL-10-592 polymorphisms with chronic hepatitis B and/or hepatitis C virus infection among plasma donors in a rural area of Hebei Province, China / Q. Gao, S. Zhang, L. Wu [et al.] // Wei Sheng Yan Jiu. – 2011. –Vol. 4...
	17. Association of IL-18 promoter polymorphismhyhymorphism with liver disease severity in HCV-infected patients / K. Manohar, P. V. Suneetha, Sukriti [et al.] // Hepatology International. – 2009. – Vol. 3. – P. 371-377.
	18. Association study of the interleukin-1beta (C-511T) genetic polymorphism with major depressive disorder / W.-Y. Yu, T.-J. Chen, C.-J. Hong [et al.] // Neuropsychopharmacology. – 2003. – Vol. 28. – P. 1182–1185.
	19. Averhoff F. M. Global Burden of Hepatitis C: Considerationsfor Healthcare Providers in the United States / F. M. Averhoff, N. Glass, D. Holtzman // Clinical Infectious Diseases. – 2012. Vol.55. - Suppl1.- P. 10–15.
	20. Barnaba V. Hepatitis C virus infection: A ‘liaison a trois’ amongst the virus, the host, and chronic low-level inflammation for human survival / V. Barnaba // Journal of hepayology. – 2010. – Vol. 53. – P. 752-761.
	Інтернет-ресурси:
	1. www.meduniver.com
	2. www.infekcii.net
	РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ
	ПАЛІАТИВНА ТА ХОСПІСНА МЕДИЦИНА

	РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ
	сестринська практика

	РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ
	ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА (СІМЕЙНА МЕДИЦИНА)

	РОБОЧА  ПРОГРАМА  ОСВІТНЬОГО  КОМПОНЕНТУ
	Загальний догляд за хворими
	терапевтичного профілю (практика)

	РОБОЧА  ПРОГРАМА  ОСВІТНЬОГО  КОМПОНЕНТУ
	Загальний догляд за хворими
	терапевтичного профілю (практика)

	РОБОЧА  ПРОГРАМА  ОСВІТНЬОГО  КОМПОНЕНТУ
	Загальний догляд за хворими
	терапевтичного профілю (практика)

	РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ
	ІМУННА СИСТЕМА ТА АЛЕРГІЧНІ РЕАКЦІЇ: ВІД НОРМИ ДО ПАТОЛОГІЇ
	1. «Клінічна імунологія та алергологія» Підручник за ред. проф. Г.М. Дранніка.-К.:Здоров’я, 2006.-888 с.
	1. Андрейчин Μ.Α., Чоп'як Β.Β., Господарський І.Я. Клінічна імунологія та алергологія.- Тернопіль "Укрмедкнига", 2005.- 372 с.


	РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ
	Фізична реабілітація, спортивна медицина
	6. Мухін В.М. Фізична реабілітація - Все для студента - Twirpx

	КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
	ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
	ННЦ «Інститут біології та медицини»
	Кафедра внутрішньої медицини
	«ЗАТВЕРДЖУЮ»
	Заступник директора
	з науково-педагогічної роботи
	Ольга ХАРЧЕНКО
	«17» червня 2021 року
	РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ
	ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
	для студентів
	галузь знань               22 «Охорона здоров’я»
	спеціальність         222 «Медицина»
	освітній рівень         «Магістр»
	освітня програма      «Медицина»
	вид дисципліни        обов’язкова
	Форма навчання    денна
	Навчальний рік    2021/2022
	Семестр     10, 11
	Кількість кредитів ЕСТS  6,5
	Мова викладання, навчання
	та оцінювання               українська
	Форма заключного контролю  10 семестр – залік
	11 семестр – іспит
	Викладачі: ____________________________________________________________________
	Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.
	(підпис, ПІБ, дата)
	на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.
	(підпис, ПІБ, дата) (1)
	КИЇВ – 2021
	Розробники:  д.мед.н., доцент, професор кафедри внутрішньої медицини Ошивалова О.О., к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини Вовк Л.М.
	ЗАТВЕРДЖЕНО
	Завідувач кафедри внутрішньої медицини
	_________________ Володимир БУЛЬДА
	(підпис)
	Протокол  № 8 від «15» червня  2021 р.
	Схвалено науково-методичною комісією
	ННЦ «Інститут біології та медицини» (1)
	Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	Протокол від «17» червня  2021 року № 7
	Голова науково-методичної комісії  ________________   Наталія СКРИПНИК
	«17» червня 2021 року (1)
	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Гігієна та екологія», «Клінічна біохімія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Пропедевтика педіатрії», «В...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з мікробіології, вірусології та імунології, гігієни та екології, клінічної біохімії, патоморфології, патофізіології, пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, внутрішньої медицини в тому числі...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявності у пацієнтів інфекцій...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби» забезпечує набуття студентами ...
	● інтегральна:
	Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	ЗК.14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	10  семестр
	11  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	10 семестр
	11 семестр
	7. Схема формування оцінки.
	10 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	11 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 балів.
	- семестрове оцінювання (семестровий контроль): у формі іспиту
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального пороговог...
	Форма проведення іспиту - письмово-усна, вид письмових завдань - запитання з відкритими відповідями. Результатами навчання, які оцінюються під час проведення іспиту, є РН 1.1–1.5, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	10 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	11 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 195 год., в тому числі:
	Лекції – 10 год.
	Практичні заняття – 140 год.
	Самостійна робота – 45 год.
	РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:
	Основна:
	1. Андрейчин М.А. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині / Під редакцією проф. Андрейчина М.А. – Тернопіль ТДМУ « Укрмедкнига» - 2009 – С.498
	2. Практична інсектологія / Б.М. Дикий, З.М. Митник, О.Я. Пришляк та інші.// 2010 – С.512
	3. Класифікації терапевтичних захворювань / Сиволап В.Д., Каленський В.Х., Михайловська Н.С. та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарівтерапевтів. - Рекомендовано Центр...
	4. Техніка лікарських маніпуляцій в терапевтичній практиці / В.Д. Сиволап, В.Х. Каленський, Н.С. Михайловська та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарів-терапевтів. – Р...
	Додаткова:
	1. Проблеми епідеміології та профілактики гепатиту С в Україні / А. Л. Гураль, В.Ф. Марієвський, Т.А. Сергеєва [и др.] // Інфекційні хвороби (Тернопіль). - 2007. - № 3. - С. 23-31. [21]
	2. Співставлення біохімічних та морфологічних характеристик хронічного гепатиту С / В. А. Дєєв, В. І. Янченко, І. В. Гомоляко [и др.] // Лабораторна діагностика. – 2011. – Т 55, № 1. – С. 7- 11.
	3. Біопсія печінки: клінічні та патоморфологічні аспекти / Ю.В. Бісярін, О.М.Гаврилюк, І. О. Кіселик // Гепатологія. – 2009. - №1. – С. 16-27.
	4. Боброва І.А. Вміст прозапальних цитокінів у хворих на гепатит С з розвитком цитокініндукованих тиреопатій / І.А.Боброва // Лабораторна діагностика.-2012.-№4 (62).- С.13-17.
	5. Гаврилюк А. О. Фібропластичні зміни печінки при хронічних вірусних гепатитах / А. О. Гаврилюк, А. Г. Скорук, В. В. Біктіміров // Вісник морфології. - 2008. - Т. 14, № 1. - С. 185-186.
	6. Гомоляко І. В. Використання каріометрії гепатоцитів для оцінки імовірності фіброза печінки при хронічному гепатиті С / І. В. Гомоляко, В. І. Янченко, І. О. Швадчин // Лабораторна діагностика : Наук.-практ. журн. - 2007. - № 4. - С. 41-46.
	7. Brass V. New insight into hepatitis B and C co-infection / V. Brass, D. Moradpour // Journal of Hepatology. – 2009. – Vol. 51. – P. 423-425.
	8. Castera L. How to assess liver fibrosis in chronic hepatitis C: serum markers or transient elastography vs. liver biopsy / L. Castera, P. Bedossa // Liver International. – 2011. –Suppl. 1. – 13-17.
	9. Castera L. Non-invasive assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis C / L. Castera // Hepatology International. – 2011. – Vol. 5. – P. 625-634.
	10. CD4+ T-lymphocyte telomere length is related to fibrosis stage, clinical outcome and treatment response in chronic hepatitis C virus infection / M. Hoare, W. Gelson, A. Das [et al.] // Journal of hepatology. – 2010. –Vol. 53. – P. 252-260.
	11. Cell Signals Influencing Hepatic Fibrosis / M. Cong, K. Iwaisako, C. Jiang [et al.] // International Journal of Hepatology. – 2012. – Vol. 2012. – P. 1-18.
	12. Association between Schistosomiasis mansoni and hepatitis C: systematic review / D. S. Lume, M. F. Albuquerque, A. I. Souza [et al.] // Rev Saude Publica. – 2013. Vol. 47 (2). – P. 414-424.
	13. Association of functional gene polymorphisms of intrleukin-10 with the progression of liver fibrosis in Japanese patients with hepatitis C virus-related chronic liver disease / C. Ishida, Y. Ikebuchi, K. Okamoto [et al.] // Jornal of Hepatology -2...
	14. Association of IL1 gene polymorphisms with chronic periodontitis in Brazilians P. C. Trevilatto, A. P. Pardo, R. M. Scarel-Caminaga [et al.] // Archives of oral biology.- 2011. – Vol. 56. – P. 54–62.
	15. Association of IL-10, IL-4, and IL-28B gene polymorphisms with spontaneous clearance of hepatitis C virus in a population from / J. A. Ramos, R. Silva, L. Hoffmann [et al.] // BMC Research Notes. – 2012. Vol. 5 (508). – P. 1-6.
	16. Association of IL-10-1082 and IL-10-592 polymorphisms with chronic hepatitis B and/or hepatitis C virus infection among plasma donors in a rural area of Hebei Province, China / Q. Gao, S. Zhang, L. Wu [et al.] // Wei Sheng Yan Jiu. – 2011. –Vol. 4...
	17. Association of IL-18 promoter polymorphismhyhymorphism with liver disease severity in HCV-infected patients / K. Manohar, P. V. Suneetha, Sukriti [et al.] // Hepatology International. – 2009. – Vol. 3. – P. 371-377.
	18. Association study of the interleukin-1beta (C-511T) genetic polymorphism with major depressive disorder / W.-Y. Yu, T.-J. Chen, C.-J. Hong [et al.] // Neuropsychopharmacology. – 2003. – Vol. 28. – P. 1182–1185.
	19. Averhoff F. M. Global Burden of Hepatitis C: Considerationsfor Healthcare Providers in the United States / F. M. Averhoff, N. Glass, D. Holtzman // Clinical Infectious Diseases. – 2012. Vol.55. - Suppl1.- P. 10–15.
	20. Barnaba V. Hepatitis C virus infection: A ‘liaison a trois’ amongst the virus, the host, and chronic low-level inflammation for human survival / V. Barnaba // Journal of hepayology. – 2010. – Vol. 53. – P. 752-761.
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	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Біологічна та біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Фармакологія», «Пр...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, загальної хірургії, неврології, психіатрії і наркології, внутрішньої медицини, педіатрії з дитячими інфекційними хворобами, клінічної хірургії з кур...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби з основами епідеміології” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявн...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби з основами епідеміології» ...
	● інтегральна:
	Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	ФК 17. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	9  семестр
	10  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	9  семестр (1)
	10  семестр (1)
	7. Схема формування оцінки.
	9 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	10 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН  1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 балів.
	- семестрове оцінювання (семестровий контроль): у формі іспиту
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального пороговог...
	Форма проведення іспиту - письмово-усна, вид письмових завдань - запитання з відкритими відповідями. Результатами навчання, які оцінюються під час проведення іспиту, є РН 1.1–1.5, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	9  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	10  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 180 год., в тому числі:
	Лекції – 12 год.
	Практичні заняття – 76 год.
	Самостійна робота – 92 год.
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	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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	«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.
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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)
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