




1. Мета дисципліни «Психіатрія і наркологія»: ознайомлення студентів з 

основними проблемами сучасної психіатрії та наркології; уміння класифікувати 

психічні та поведінкові розлади та орієнтуватися в питаннях організації 

психіатричної допомоги. Окрема увага приділяється клінічним проявам психічних 

розладів, діагностиці, методам лікування, питанням профілактики і реабілітації 

осіб з психічними і поведінковими розладами. Кінцевою метою вивчення даної 

дисципліни є формування у студентів системи професійних знань,  умінь  та  

практичних  навичок з діагностики та лікування психічних та поведінкових 

розладів. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

 Успішне опанування студентами навчальних дисциплін «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 внутрішніх хвороб» 

«Пропедевтика педіатрії» «Неврологія». 

 Знання теоретичних основ медичної хімії, анатомії людини, фізіології, 

пропедевтики внутрішніх хвороб, пропедевтики педіатрії, неврології та ін. 

дисциплін для рішення конкретних науково-практичних задач; працювати з 

науковою та науково-методичною літературою. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Психіатрія і 

наркологія» є складовою циклу підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за 

освітньою програмою «Медицина». «Психіатрія і наркологія» є обов’язковою 

дисципліною, яка охоплює вивчення етіології, патогенезу, клініки, діагностики, 

терапії та профілактики психічних та поведінкових розладів. Вивченню також 

підлягає реабілітація і соціальна адаптація осіб з психічними і поведінковими 

розладами та організація психіатричної допомоги. Психіатрія відноситься до 

складних клінічних спеціальностей на стику біології, психології, соціології, 

медицини. Основними завданнями психіатрії є: аналіз об'єктивних 

закономірностей, які призводять до порушень психіки; розробка лікувальних 

заходів; аналіз прогнозу конкретного психічного захворювання; розробка 

профілактичних заходів; вивчення окремих порушень психіки і їх зв'язок з 

біологічними процесами в організмі; вивчення механізмів вищої нервової 

діяльності людини; вивчення впливу об'єктивних умов життєдіяльності людини на 

його психічний стан і формування патології; розробка заходів з реабілітації осіб з 

психічними і поведінковими розладами.  

 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1) Сформувати у студентів знання про основні етіологічні фактори та 

патогенетичні механізми, що призводять до маніфестації та загострення 



психічних розладів; знання основних і додаткових симптомів та класифікації 

психічних та поведінкових розладів, типів їх перебігу та кінцевих станів. 

2) Сформувати у студентів уявлення про основні групи та класи 

психофармакологічних  засобів, показання та протипоказання до їх 

застосування, а також побічні ефекти та ускладнення психофармакотерапії. 

3) Надати студентам знання про основні методи немедикаментозного лікування, 

профілактики та реабілітації осіб з психічними і поведінковими розладами. 

 4) Забезпечити знання та розуміння студентами предметної області та 

професійної діяльності; здатність до діагностування невідкладних станів та 

визначення тактики лікування психічних розладів; здатність до встановлення 

попереднього та клінічного діагнозу; здатність до визначення необхідного 

переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх 

результатів. 

 

     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 «Психіатрія і 

наркологія» забезпечує набуття студентами наступних компетентностей:  

 

 інтегральна: 

Здатність  розв’язувати  типові  та  складні  спеціалізовані  задачі  та  практичні  

проблеми  у професійній  діяльності  у  галузі  охорони  здоров’я,  або  у  

процесі  навчання,  що  передбачає проведення  досліджень  та/або  здійснення  

інновацій  та  характеризується  комплексністю  та невизначеністю умов та 

вимог. 

 

 загальні: 

ЗК04. Знання  та  розуміння  предметної  галузі  та розуміння професійної 

діяльності.   

ЗК05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК06. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК08. Навички міжособистісної взаємодії.  

 

 спеціальні (фахові, предметні): 

ФК01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати 

клінічні данні. 

ФК03. Здатність  до  встановлення  попереднього  та клінічного діагнозу 

захворювання. 

ФК06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

 

 



5. Результати навчання за дисципліною:  

 
Результат навчання 

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

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни  Код Результат навчання 

            
  Знати 

 

1.1 Основні етіологічні фактори та 

патогенетичні механізми, що 

призводять до маніфестації та 

загострення психічних розладів 

Лекції  

Практичні заняття 

Самостійна робота 

 

Проміжний 
контроль 1, 2; 

усні відповіді / 

доповнення; 
іспит 

5 

1.2 Класифікацію, основні та додаткові 

симптоми психічних та 

поведінкових розладів, типи їх 

перебігу та кінцеві стани 

Лекції  

Практичні заняття 

Самостійна робота 

  

Проміжний 

контроль 1, 2; 
усні відповіді / 

доповнення; 

іспит 

10 

1.3 Методичні основи клініко-

психопатологічного обстеження. 

Клініко-діагностичну інтерпретацію  

результатів лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Лекції 

Практичні заняття 

Самостійна робота 

Проміжний 

контроль 1, 2; 

усні відповіді / 

доповнення; 
іспит 

10 

1.4 Основні групи та класи 

психофармакологічних  засобів, 

показання та протипоказання до їх 

застосування, побічні ефекти та 

ускладнення психофармакотерапії 

Практичні заняття 

 Самостійна робота 

Проміжний 

контроль 1, 2; 
усні відповіді / 

доповнення; 

іспит 

10 

1.5 Основні методи 

немедикаментозного лікування, 

профілактики та реабілітації осіб з 

психічними і поведінковими 

розладами 

Практичні заняття  

 Самостійна робота 

Проміжний 

контроль 1, 2; 
усні відповіді / 

доповнення; 

іспит 

5 

              Вміти 

 

2.1 Визначати основні чинники 

розвитку психотичних та 

непсихотичних психічних розладів 

 

Практичні заняття 

Самостійна робота 

Проміжний 
контроль 1, 2; 

оцінювання 

виконання 
практичних 

робіт; іспит 

5 

2.2 Аналізувати значення різних 

факторів маніфестації, перебігу та 

рецидивів психічних та 

поведінкових розладів 

 

Практичні заняття 

Самостійна робота 

Проміжний 

контроль 1, 2; 
оцінювання 

виконання 

практичних 
робіт; іспит 

10 



2.3 Визначати симптоми та основні 

клініко-психопатологічні  синдроми 

психічних та поведінкових розладів  

Практичні заняття 

Самостійна робота 

Проміжний 

контроль 1, 2; 
оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт; іспит 

10 

2.4 Діагностувати невідкладні стани та 

вміти надавати екстрену медичну 

допомогу особам з різними формами 

психічних розладів 

 

 

Практичні заняття 

Проміжний 

контроль 1, 2; 

оцінювання 
виконання 

практичних 

робіт; іспит 

5 

2.5 Визначати тактику лікування осіб з 

психічними і поведінковими 

розладами 

 

Практичні заняття 

Самостійна робота 

Проміжний 
контроль 1, 2; 

оцінювання 

виконання 
практичних 

робіт; іспит 

10 

2.6 Визначати тактику підтримуючої 

терапії осіб з психічними і 

поведінковими розладами та заходи 

профілактики рецидивів 

Практичні заняття 

Самостійна робота 

Проміжний 

контроль 1, 2; 
оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт; іспит 

5 

2.7 Аналізувати висновки медико-

соціальної експертизи осіб з 

психічними і поведінковими 

розладами та визначати план 

реабілітаційних заходів 

Практичні заняття 

Самостійна робота 

Проміжний 

контроль 1, 2; 

оцінювання 
виконання 

практичних 

робіт; іспит 

5 

           Комунікація 

 

3.1 Використовувати при фаховому 

спілкуванні та при підготовці 

державну мову, іноземну мову в 

професійної діяльності, 

встановлювати міжособистісні 

зв’язки для ефективного виконання 

професійних завдань та обов’язків 

Практичні заняття 

Самостійна робота 

Усні відповіді 

/ доповнення 
5 

 Автономність та відповідальність 

 

4.1 Нести відповідальність за прийняття 

обґрунтованих рішень та дій при 

виконанні професійних обов’язків. 

Вміти самостійно працювати з 

науковою і навчальною літературою 

та електронними джерелами 

інформації 

 

 

Самостійна робота 

Усні відповіді 

/ доповнення 
5 

 

 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

Результати навчання  

дисципліни  (код) 

Програмні результати  

навчання (назва) 

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

ПР.01. Виділяти  та  ідентифікувати  провідні  

клінічні симптоми  та синдроми;  за 

стандартними  методиками,  

використовуючи попередні  дані  анамнезу,  

дані  огляду, знання про людину, її органи та  

системи, встановлювати  найбільш  

вірогідний  нозологічний або  синдромний  

попередній  клінічний  діагноз 

захворювання. 

 +    + + +      + 

ПР.04. Встановлювати  остаточний  

клінічний  діагноз шляхом  прийняття  

обґрунтованого  рішення  та логічного  

аналізу  отриманих  суб’єктивних  і 

об’єктивних  даних  клінічного,  додаткового 

обстеження,  проведення  диференційної 

діагностики), дотримуючись відповідних 

етичних і юридичних норм, під контролем 

лікаря-керівника в умовах лікувальної 

установи. 

+ + +          + + 

ПР.06.  Визначати  характер  та  принципи  

лікування   (консервативне,  оперативне)  із  

захворюваннями   в  умовах  закладу 

охорони  здоров’я,  вдома   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. 

   + +    + + + +   

 

 

 

 

 



7. Схема формування оцінки: 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

1. Оцінювання виконання практичних робіт:  РН 2.1 – 2.7  (10 балів/ 5 балів). 

2. Усні відповіді /доповнення:  РН 1.1– 1.5; 3.1; 4.1 (10 балів/ 5 балів). 

3. Проміжний контроль № 1:  РН 1.1–1.5; 2.1–2.7 (20 балів/ 10 балів). 

4. Проміжний контроль № 2:  РН 1.1–1.5; 2.1–2.7 (20 балів/ 10 балів). 

         

     підсумкове оцінювання: у формі іспиту  

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою 

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

успішно оціненими результатами навчання під час семестру (оцінки нижче 

мінімального порогового рівня, 50% від максимальної кількості балів за результатами 

навчання, до підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту 

(не нижче 60% від максимальної кількості балів за іспит). 

Формою проведення  іспиту є письмовий іспит (у т.ч. іспит із використанням 

комп’ютерних технологій). Результатами навчання, які оцінюються на іспиті, є РН 

1.1 – 1.5, 2.1-2.7. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здобувачем 

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

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Студент допускається до іспиту за умови відпрацювання всіх передбачених планом 

практичних робіт та успішного написання проміжних контролів № 1 та № 2  (не менше 

50% правильних відповідей). Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру 

набрав менше, ніж 20 балів. 

 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Проміжний контроль № 1 та № 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 

і 2, відповідно. На практичних заняттях оцінюються усні відповіді та доповнення 

впродовж семестру. 

 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно Fail 0-59 

 

 

 

 

 

 



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план  

 

№ 

п/п 

Назва  тем Кількість годин 
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Розділ 1 

Загальні питання психіатрії і наркології та загальна психопатологія 

1.  
Лекція 1. Предмет та завдання психіатрії та 

наркології, історія розвитку.  
1    

2.  

Практичне заняття 1. Нормативно-правова база 

надання психіатричної допомоги. Закон України 

«Про психіатричну допомогу». Стигматизація в 

психіатрії. Етика психіатричної допомоги. 

 1   

3.  

Самостійна робота. Місце психіатрії серед 
клінічних дисциплін. Основні етапи розвитку 
психіатрії. Досягнення вітчизняних вчених.  
 Структура  психіатричної  та  наркологічної  

допомоги,  психіатричної  лікарні  та 

психоневрологічного диспансеру 

   3 

4.  

Практичне заняття 2. Організація психіатричної 

допомоги. Особливості стаціонарної та 

амбулаторної допомоги особам з психічними і 

поведінковими розладами. Принципи  догляду за 

особами з психічними і поведінковими розладами 

 1   

5.  

Самостійна робота. Основні розділи сучасної 

психіатрії. Поняття «норми» і «патології».  

Основні критерії психічного здоров'я  
   3 

6.  

Лекція 2. Основи загальної психопатології. 

Принципи класифікації та діагностики психічних 

та поведінкових розладів  

1    

7.  

Практичне заняття 3. Поняття 

психопатологічного симптому, синдрому та 

розладу, регістри  психічних  розладів. Основні 

діагностичні рубрики психічних та поведінкових 

розладів відповідно до МКХ-10 

 2   

8.  

Самостійна робота. Класифікація  та  визначення  

порушень  емоцій. Види  афектів.  Диференційна  

діагностика  фізіологічного  та  патологічного  

афектів.  

   3 

9.  

Практичне заняття 4. Патологія відчуттів і 

сприйняття.  Ілюзії, галюцинації, психосенсорні 

розлади: синдром дереалізації і деперсоналізації. 

Патологія емоцій. Депресивний і маніакальний 

синдром. Методики виявлення афективних 

 2   



розладів 

10.  

Самостійна робота. Порушення уваги, пам’яті  та 

інтелекту. Розлади мислення за формою та 

змістом. Маячні ідеї. Методики виявлення цих 

порушень 

   3 

11.  

Практичне заняття 5. Порушення свідомості: 

виключення (оглушення, сопор, кома), 

затьмарення (делірій). Патологія волі. Розлади 

потягів. Імпульсивні розлади. Розлади харчової 

поведінки. Розлади статевого потягу 

 2   

12.  

Самостійна робота. Класифікація та визначення 

порушень мислення. Основні фабули маячіння та 

їх клінічні варіанти. Синдроми порушень 

мислення: параноїдний синдром, синдром 

Кандинського-Клерамбо, паранойяльний синдром, 

парафренний синдром, синдром Котара 

   3 

13.  Проміжний контроль № 1    1 

Розділ 2 

Спеціальна (нозологічна) психіатрія 

14.  
Лекція 3. Шизофренія, форми та типи перебігу. 

Афективні розлади: біполярний афективний 

розлад, рекурентний депресивний розлад 

1    

15.  

Практичне заняття 6. Шизофренія. Основні 

клінічні симптоми. Клінічні форми та варіанти їх 

перебігу. Типи  дефектів 
 2   

16.  
Самостійна робота.  Принципи та практика 

психофармакотерапії  шизофренії. Медико-

соціальна допомога особам з шизофренію 

   3 

17.  
Практичне заняття 7. Розлади спектру аутизму у 

дітей та дорослих. Діагностика та лікування 
 2   

18.  
Практичне заняття 8. Афективні розлади. 

Клінічні прояви, типи перебігу. Принципи терапії 

осіб із афективними розладами 

 2   

19.  
Самостійна робота. Шизоафективний та 

шизотиповий розлади 
   3 

20.  
Практичне заняття 9. Депресивний епізод. 

Рекурентний депресивний розлад. Сучасні підходи 

до терапії 

 2   

21.  
Практичне заняття 10. Біполярний афективний 

розлад. Маніакальний та депресивний епізоди. 

Циклотимія, дистимія  

 2   

22.  
Самостійна робота. Форми шизофренії: 

параноїдна, кататонічна, проста, гебефренічна 
   3 

23.  
Лекція 4.  Розлади психіки та поведінки внаслідок 

органічного ураження мозку. Невротичні розлади, 

розлади, пов`язані зі стресом та соматоформні 

1    



розлади 

24.  

Практичне заняття 11. Загальна характеристика 

розладів психіки та поведінки внаслідок 

органічного ураження мозку. Психічні розлади при 

соматичних, ендокринних та інфекційних 

захворюваннях. Наслідки черепно-мозкової травми 

 2   

25.  

Практичне заняття 12. Органічні психози 

пізнього віку. Судинна деменція  

Атрофічні процеси головного мозку. Хвороба 

Альцгеймера. Хвороба Піка 

 2   

26.  

Практичне заняття 13.  Основні  клінічні  прояви  

епілепсії.  Класифікація.  Первинна (генуїнна) та 

вторинна (симптоматична) епілепсія. Епілептичні 

напади.  Епілептичний статус. Невідкладна 

допомога при епістатусі. Епілептичні психози 

 2   

27.  

Самостійна робота. Поняття «адиктивна  

поведінка», «адиктивні  речовини», 

«зловживання», «залежність».  Критерії 

визначення поняття «наркотик», «психоактивні та 

психотропні токсичні речовини» 

 
 

 
 2 

28.  

Практичне заняття 14. Невротичні розлади, 

розлади, пов`язані зі стресом та соматоформні 

розлади. Клінічна картина обсесивно-

компульсивного та дисоціативних розладів 

 2   

29.  
Самостійна робота. Зміни особистості у осіб з 

епілепсію. Диференційна діагностика 

епілептичного та істеричного нападу 

   3 

30.  
Практичне заняття 15. Розлади адаптації. 

Тривожні розлади. Посттравматичний стресовий 

розлад: діагностика та терапія 

 2   

31.  
Самостійна робота. Розумова відсталість. 

Вроджене та набуте слабоумство. Дебільність, 

імбецильність, ідіотія 

   3 

32.  
Практичне заняття 16. Розлади особистості:  

визначення  поняття, діагностика. Основні типи 

акцентуацій та розладів особистості  

 2   

33.  
Самостійна робота. Чинники зловживання 

психоактивними речовинами. Фактори ризику 

формування залежності.  

   3 

34.  
Практичне заняття 17. Розлади харчової 

поведінки 
 2   

35.  
Самостійна робота. Стратегія зменшення шкоди 

від вживання психоактивних речовин. Замісна 

терапія. Профілактика  ВІЛ/СНІД 

   3 

36.  
Практичне заняття 18. Психічні та поведінкові 

розлади внаслідок вживання алкоголю. Синдром 

залежності. Стан відміни. Психотичні розлади.  

 2   



37.  

Самостійна робота. Методи психотерапії та 

соціотерапії. Основні принципи та етапи 

реабілітації осіб з психічними і поведінковими 

розладами 

   3 

38.  

Практичне заняття 19. Психічні та поведінкові 

розлади внаслідок вживання психоактивних 

речовин (опіоїди, канабіоїди, стимулятори, 

галюциногени та ін.). Принципи  розмежування  

різних видів хімічної залежності   

 2   

39.  
Самостійна робота. Психічні та поведінкові 

розлади внаслідок вживання снодійних та 

седативних засобів 

   2 

40.  

Практичне заняття 20. Принципи терапії 

залежності від ПАР. Мультидисциплінарний  

підхід  у  наданні  медико-соціальної допомоги 

особам з хімічною залежністю. Ігрова залежність 

(гемблінг) та її ознаки.  Методи психокорекції та 

психотерапії 

 
 

2 
  

41.  
Практичне заняття 21.  Скринінг та коротке 
втручання 

 2   

42.  Проміжний контроль № 2    1 

43.  Консультація   1  

 Всього 4 40 1 45 

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

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекції – 4 год. 

Практичні заняття – 40 год. 

Консультації – 1 год. 

Самостійна робота – 45 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Рекомендована література 

 

Основна: 

1. Психіатрія і наркологія: підручник / Г.Т. Сонник, О.К. Напрєєнко, А.М. 

Скрипніков та ін.; за ред. О.К. Напрєєнка. – 3-є вид., випр. – К.: ВСВ 

«Медицина», 2017. – 424 с. 

2. Психіатрія і наркологія : підручник для студентів вищих мед. навч. закладів 

ІІІ – IV рівнів акредитації / В.Л.Гавенко, В.С.Бітенський, В.А.Абрамов та 

ін.; за ред. В.Л. Гавенка, В.С.Бітенського. – К.: Здоров’я, 2006. – 512 с. 

3. Наркологія: Національний підручник (під ред. Сосіна І.К., Чуєва Ю.Ф.). – Х.: 

Колегіум. – 2014. – 1500 с. 

4. Психіатрія: Курс лекцій: Навч. посібник / В. С. Бітенський, П. І. Горячев, Е. В. 

Мельник та ін.; за ред. В. С. Бітенського. - Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2004. 

– 354 с.  

5. Пропедевтика психіатрії: Навч. посібник для студентів мед. вузів і лікарів-

інтернів /       В. Л. Гавенко, Г. О. Самардакова, В. І. Коростій та ін. / Харк. 

держ. мед. ун-т. – Х. : Регіон-інформ, 2003. – 148 c. 

6. Чабан О.С. Невідкладна допомога в психіатрії та наркології. Посібник / 

О.С.Чабан, О.О.Хаустова, Я.М.Несторович. – К.: Мед книга, 2010. – 128 с. 

7. Невротичні, соматоформні розлади та стрес. Навч. посібник  / Носов С. Г., 

Мамчур А. И., Малишко Т. В. та ін. / За ред. проф. Л. М. Юр’євої. – 

Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2006. – 116 с. 

8. Introductory Textbook of Psychiatry / D. W. Black, N. C. Andreasen. - 7th Edition. - 

American Psychiatric Publishing, 2020. – pp.638. ISBN 978-1-61537-312-3 

9. Oxford Handbook of Psychiatry / D. Semple, R. Smyth. - 4 edition. - OUP Oxford, 

2019. – pp.1200.  

10. Psychiatry at a Glance / C. L. E. Katona, Claudia Cooper, Mary Robertson. - 6th 

edition. - Wiley-Blackwell, 2015. – pp.144.  

11. Psychiatry / R. McKnight, J. Price, J. Geddes. – 5th edition. - OUP Oxford, 2019. - 

pp.552. 

12. Textbook of Psychiatry /  B. K. Puri, I. H. Treasaden.-  3 edition. - Churchill 

Livingstone, 2011. – pp. 464 pages 

13. Crash Course Psychiatry / K. F. Marwick.- 5th edition. -Elsevier, 2018. – pp.352.  

 

 

Додаткова: 

1. Влох І.Й., Кулик Б.В., Білобривка Р.І. та ін. / Довідник з психофармакології для 

студентів медичних вузів. – Львів, 2006. – 56 c. 

2. Стрес і людина: медико-психологічна допомога при стресових розладах: метод. 

посіб. / за ред. Пінчук І.Я., Бабова К.Д., Гоженка А.І. - К.: ТОВ «Видавничий 

дім «Калита», 2014. – 92 с. 



3. Невротичні, соматоформні розлади та стрес / За ред. проф. Л.М. Юр’євої. – К.: 

ТОВ ММК, 2005. – 96 с. 

4. Закон України «Про психіатричну допомогу». – К.: Сфера, 2000. – 50 с. 

5. Drug and alcohol abuse: a clinical guide to diagnosis and treatment / M. A. Shuckit. -  

6th Edition. - New York: Springer, 2006. - pp 404. ISBN 13.978-0387-25732-7. 

6. The ASAM Essentials of Addiction Medicine / A. Herron, T. K. Brennan. - 

Lippincott Williams & Wilkins, 2015. – pp.712. ISBN/ISSN: 9781451194463 

7. World Health Organization. (2016). mhGAP intervention guide for mental, 

neurological and substance use disorders in non-specialized health settings: mental 

health Gap Action Programme (mhGAP), version 2.0. World Health Organization. 

 

Інтернет-ресурси: 

http://medic-books.net/psihiatriy 

http://kingmed.info/knigi/Psihiatria 

http://medic-books.net/psihiatriy
http://kingmed.info/knigi/Psihiatria

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