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Структура навчальної дисципліни:

Форма 

навчання
Курс Семестр

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість годин, з них

Підсумковий 

контроль

Всього

Аудиторних

Самостійна 

робота
Лекції Практичні

Денна 2 3,4 6 180 20 100 60 Іспит

Тривалість практичних занять  4 год – 0,13 кр.

* 1 кредит ECTS = 30 год.

Аудиторне навантаження  - 55,5%, СР – 33,3%.



Тематичний план лекцій
№ Тема лекції К-сть год.

3 семестр

Змістовий модуль 1. Організація інфекційної служби. Загальні питання інфекційних хвороб. Основні клінічні

симптоми та синдроми при інфекційних хворобах.

1 Поняття про інфекцію, інфекційний процес, інфекційну хворобу. Принципи діагностики та лікування

інфекційних хвороб. Організація інфекційної служби і основні напрями в боротьбі з інфекційними хворобами.

Основні клінічні синдроми: інтоксикаційний, гепатолієнальний, гострих та хронічних дисфункцій кишечника,

респіраторний, менінгеальний, судомний, артралгічний, лімфаденопатії. Синдром гарячки невідомого

походження.

2

Всього за змістовий модуль 1 2

3-4 семестр

Змістовий модуль 2. Інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом передачі. Вірусні гепатити.

Інфекційні хвороби з повітряно-краплинним механізмом передачі. Трансмісивні інфекції.

2 Інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом передачі. Черевний тиф та паратифи А і В.

Сальмонельози. Шигельози. Ботулізм. Ієрсиніози. Вірусні діареї. Поліомієліт.

2

3 Гострі і хронічні вірусні гепатити. Етіологія, епідеміологія, патогенез, клініка, критерії тяжкості, ускладнення та

наслідки вірусних гепатитів. Лабораторна діагностика. Принципи лікування. Профілактика.

2

4 Інфекційні хвороби з повітряно-краплинним механізмом передачі. Гострі респіраторні вірусні інфекції.

Менінгококова інфекція. Дифтерія. Легіонельоз. Респіраторні хламідіози та мікоплазмози. "Дитячі" крапельні

інфекції у дорослих.

2

5
Трансмісивні інфекції. Малярія. Рикетсіози. Бореліози. Лейшманіози. Трипаносомози. Геморагічні гарячки.

Вірусні енцефаліти. Кліщовий енцефаліт. Комариний енцефаліт. Епідемічний летаргічний енцефаліт (Економо).

2



Тематичний план лекцій

Всього за змістовий модуль 2 8

4 семестр

Змістовий модуль 3. Інфекційні хвороби з рановим та інокуляційним механізмом передачі. ВІЛ-інфекція. Інфекції

з множинним механізмом передачі. Пріонні інфекції. Загальна характеристика особливо небезпечних

інфекційних хвороб. Невідкладні стани та інтенсивна терапія в клініці інфекційних хвороб.

6 Інфекційні хвороби з рановим та інокуляційним механізмом передачі. Правець. Сказ. Бешиха. Еризипелоїд.

Феліноз.

2

7 ВІЛ-інфекція. Етіологія та епідеміологія. Патогенез та імунопатогенез ВІЛ-Інфекції. Клінічна класифікація ВІЛ-

інфекції. СНІД – асоційовані (опортуністичні) інфекції та новоутворення. Основні клінічні синдроми. Організація

медичної допомоги ВІЛ-інфікованим. Клінічні протоколи лікування. Профілактика ВІЛ-інфекції. Основи

законодавства з питань ВІЛ/СНІД-у в Україні.

2

8 Інфекції з множинним механізмом передачі. Токсоплазмоз. Туляремія. Бруцельоз. Лістеріоз. Сибірка. Лептоспіроз.

Герпесвірусні інфекції. Сепсис. Пріонні інфекції.

2

9 Загальна характеристика особливо небезпечних інфекційних хвороб. Чума. Холера. Натуральна віспа. Мавпяча

віспа. Особливо небезпечні геморагічні гарячки (жовта, Ебола, Марбург, Ласса). Невідкладні заходи при

виявленні хворого з підозрою на особливо небезпечну інфекцію.

2

10 Невідкладні стани та інтенсивна терапія в клініці інфекційних хвороб. Організація відділень (палат) інтенсивної

терапії в інфекційних стаціонарах для лікування хворих з невідкладними станами.

2

Всього за змістовий модуль 3 10

Всього з дисципліни: 20



Тематичний план практичних занять

№ Тема практичного заняття
К-сть

год

3 семестр

Змістовий модуль 1. Організація інфекційної служби. Загальні питання інфекційних хвороб. Основні клінічні симптоми та синдроми

при інфекційних хворобах.

1 Основні етапи розвитку інфектології. Науковий внесок вітчизняних та іноземних вчених у вивчення інфекційних хвороб. Організація

інфекційної служби і основні напрями в боротьбі з інфекційними хворобами. Основи законодавства України про охорону здоров'я.

Закони України, накази МОЗ та інші нормативні документи, що регулюють роботу інфекційної служби.

4

2 Організація стаціонарної допомоги інфекційним хворим. Структура та режим роботи інфекційного стаціонару. Показання до

госпіталізації, правила обстеження і виписки хворих із інфекційного стаціонару. Особливості ведення медичної документації.

Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги інфекційним хворим. Принципи проведення санітарно-просвітницької роботи та

гігієнічного виховання населення.

4

3 Поняття про інфекцію, інфекційний процес, інфекційну хворобу. Закономірності розвитку інфекційного процесу. Імунологія

інфекційного процесу. Особливості імунної відповіді при різних інфекціях. Еволюція інфекційних хвороб та структура інфекційних

захворювань в теперішній час.

4

4 Уявлення про епідемічний процес, його особливості та ланки. Поточна та заключна дезінфекція. Порядок проведення

профілактичних щеплень.

4

5 Принципи діагностики інфекційних хвороб. Семіотика інфекційних хвороб. Основні клінічні синдроми: інтоксикаційний,

гепатолієнальний, гострих та хронічних дисфункцій кишечнику, респіраторний, менінгеальний, судомний, артралгічний,

лімфаденопатії. Типи гарячок. Синдром гарячки невідомого походження. Екзантеми та енантеми.

4

6 Принципи лікування інфекційних хвороб. Ускладнення при лікуванні інфекційних хворих; медикаментозна хвороба. Застосування

принципів біоетики та доказової медицини в роботі лікаря-інфекціоніста.

4

Всього за змістовий модуль 1 24

3-4 семестр



Тематичний план практичних занять
Змістовий модуль 2.  Інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом передачі. Вірусні гепатити. Інфекційні хвороби з 

повітряно-краплинним механізмом передачі. Трансмісивні інфекції.

7 Харчові токсикоінфекції. Ботулізм. Сальмонельоз. Вірусні діареї. Ротавірусна хвороба. Поліомієліт. Ентеровірусні захворювання. 4

8

Гельмінтози. Нематодози: аскаридоз, трихоцефальоз, ентеробіоз, трихінельоз, стронгілоїдоз, анкілостомідоз. Трематодози: опісторхоз,

фасціольоз. Цестодози: теніоз, цистицеркоз, теніаринхоз, дифілоботріоз, гіменолепідоз, ехінококоз. Найважливіші тропічні гельмінтози:

філяріози, шистосомози.

4

9

Анатомо-фізіологічні особливості печінки і жовчевивідних шляхів. Характер жовтяниць та їх патогенез (печінкова, надпечінкова,

підпечінкова). Вірусні гепатити з фекально-оральним механізмом передачі. Вірусні гепатити з гемоконтактним механізмом передачі.

Етіологія, епідеміологія, патогенез, клініка, критерії тяжкості, ускладнення вірусних гепатитів. Наслідки вірусних гепатитів.

Лабораторна діагностика вірусних гепатитів.

4

10

Диференційна діагностика вірусних гепатитів між собою, з інфекційними та неінфекційними печінковими жовтяницями, з

надпечінковими та підпечінковими жовтяницями. Ускладнення вірусних гепатитів. Фульмінантна печінкова енцефалопатія (патогенез,

клініка, лікування). Панкреатити, холецистити, дискінезії жовчних шляхів та ін.

4

11

Хронічні вірусні гепатити та цироз печінки; зв'язок вірусних гепатитів з гепатокарциномою. Принципи лікування хворих на гострі та

хронічні вірусні гепатити. Профілактика вірусних гепатитів. Організація диспансерного нагляду та лікувально-трудова експертиза

хворих на вірусні гепатити.

4

12
Гострі респіраторні вірусні інфекції. Грип. Парагрип. Аденовірусні інфекції. Риновірусні інфекції. Реовірусні інфекції. Респіраторно-

синцитіальна інфекція. Коронавірусні інфекції. SARS. MERS-CoV. COVID-19.

4

13

Кір. Краснуха. Епідемічний паротит. Скарлатина. Кашлюк. Паракашлюк. Особливості перебігу "дитячих" крапельних інфекцій у

дорослих. Менінгококова інфекція. Дифтерія. Гострі тонзиліти. Пневмококова інфекція та інфекція, спричинена гемофільною паличкою.

4

14

Малярія. Рикетсіози. Епідемічний висипний тиф та хвороба Брілля. Ендемічний (щурячий, блошиний) висипний тиф. Ку-гарячка.

Волинська гарячка. Кліщовий пароксизмальний рикетсіоз. Марсельська гарячка. Везикульозний рикетсіоз. Північно-азіатський

кліщовий рикетсіоз. Гарячка Цуцугамуші.

4

15
Бореліози. Системний кліщовий бореліоз (хвороба Лайма). Епідемічний поворотний тиф. Ендемічний поворотний тиф. Лейшманіози.

Трипаносомози. Вірусні енцефаліти. Кліщовий енцефаліт. Комариний енцефаліт. Епідемічний летаргічний енцефаліт (Економо).

4

16
Геморагічні гарячки. Геморагічна гарячка з нирковим синдромом (ГГНС). Кримська гарячка. Омська гарячка. Гарячка Денге.

Флеботомна гарячка. Хвороба Зіка. Гарячка Західного Нілу.

4

Всього за змістовий модуль 2 40



Тематичний план практичних занять
4 семестр

Змістовий модуль 3.  Інфекційні хвороби з рановим та інокуляційним механізмом передачі. ВІЛ-інфекція. Інфекції з множинним механізмом 

передачі. Пріонні інфекції. Загальна характеристика особливо небезпечних інфекційних хвороб. Невідкладні стани та інтенсивна терапія в 

клініці інфекційних хвороб.

17
Правець. Сказ. Бешиха. Еризипелоїд. Содоку. Сап. Меліоїдоз. Ящур. Доброякісний лімфоретикульоз (феліноз) та інші бартонельози.

Токсоплазмоз. Туляремія. Бруцельоз. Лістеріоз. Сибірка. Лептоспіроз.

4

18

Загальні питання ВІЛ-інфекції: етіологія та епідеміологія. Особливості епідеміології ВІЛ-інфекції в Україні. Патогенез та імунопатогенез

ВІЛ-Інфекції. Стадійність розвитку ВІЛ-інфекції та критерії визначення стадій. Клінічна класифікація ВІЛ-інфекції. Клінічна діагностика ВІЛ-

інфекції. Гострий ретровірусний синдром.

4

19
ВІЛ-асоційовані (опортуністичні) інфекції та новоутворення. ВІЛ-асоційовані протозойні інвазії: криптоспоридіоз, ізоспороз, церебральний

токсоплазмоз. СНІД-асоційовані мікози: кандидоз, пневмоцистна пневмонія, криптококоз.

4

20

Діагностика, лікування, профілактика ВІЛ-інфекції. Високоактивна антиретровірусна терапія (ВААРТ). Організація медичної допомоги

ВІЛ-інфікованим. Клінічні протоколи лікування ВІЛ-інфекції. Профілактика ВІЛ-інфекції. Основи законодавства з питань ВІЛ/СНІД-у в

Україні. Біоетичні та юридичні проблеми ВІЛ-інфекції.

4

21

Герпесвірусні інфекції. Захворювання, викликані вірусами простого герпесу (HSV-1,2). Вітряна віспа та оперізувальний герпес (VZV-

інфекція). Захворювання, спричинені вірусом Епштейна-Барр (EBV-інфекція). Інфекційний мононуклеоз. Цитомегаловірусна інфекція

(CMV). Захворювання, спричинені герпесвірусами 6, 7, 8 та 9-го типів (HHV-6, 7, 8, 9

4

22
Сепсис. Етіологія, патогенез та імунопатогенез сепсису. Клініка, діагностика, лікування, профілактика. Поняття про хронічний сепсис.

Загальні поняття про пріонні інфекції. Куру. Поняття про хронічний сепсис. Скрепі. Коров'ячий сказ. Хвороба Крейцфельдта-Якоба.

4

23

Чума. Холера. Натуральна віспа. Віспа мавп. Холероподібні захворювання, викликані вібріонами не 01 групи. Особливо небезпечні

геморагічні гарячки (жовта, Ебола, Марбург, Ласса). Невідкладні заходи при виявленні хворого з підозрою на особливо небезпечну

інфекцію. Захисні заходи. Екстрена профілактика. Заключна дезінфекція.

4

24

Організація відділень (палат) інтенсивної терапії в інфекційних стаціонарах для лікування хворих з невідкладними станами.

Дегідратаційний шок. Інфекційно-токсичний шок. Анафілактичний шок. Гостра дихальна недостатність. Порушення трахеобронхіальної

прохідності. Набряк легень. Нейропаралітичне порушення дихання. Церебральна гіпертензія. Набряк і набухання головного мозку.

Інтенсивна терапія судомного синдрому. Гостра печінкова недостатність. Гостра ниркова недостатність. Геморагічний синдром (ДВЗ-

синдром).

4

Іспит 4

Всього за змістовий модуль - 3 36

Всього з дисципліни: 100



Оцінювання поточної навчальної діяльності:

• Поточна успішність оцінюється за багатобальною накопичувальною шкалою. 

• Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач за поточну
діяльність, – 120 балів, що вираховується шляхом множення максимального 
позитивного балу «4» за одне чотирьохгодинне практичне заняття на кількість
практичних занять (24) у модулі плюс максимальний бал «20» за виконання
самостійної позааудиторної роботи плюс максимальний бал «4» за виконання
індивідуальної роботи.  

• Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач за поточну
діяльність, складає 82 бали, що вираховується шляхом множення
мінімального позитивного балу «3» за одне практичне заняття на кількість
чотирьохгодинних практичних занять (24) у модулі плюс мінімальний бал «10» 
за виконання самостійної позааудиторної роботи. Індивідуальна робота не є 
обов’язковою. 



Підсумковий контроль знань, його форми та оцінювання

Підсумковий контроль знань аспіранта з дисципліни «Вибрані питання інфекційних хвороб» здійснюється у 
вигляді іспиту.

• Проведення іспиту здійснюється по завершенню вивчення всіх тем дисципліни. До іспиту допускаються 
аспіранти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, та при вивченні дисципліни 
набрали не меншу за мінімальну кількість балів – 82 бали.

Технологія проведення іспиту:

• І. Реферативний огляд літератури по темі наукового дослідження аспіранта.

• Максимальна кількість балів за цей етап іспиту складає 10 балів, мінімальна – 5 балів.

• ІІ. Контроль теоретичної підготовки (усна відповідь)

• При складанні цього етапу іспиту аспірант отримує 5 питань, кожне з яких оцінюється максимально у 5 
балів. Максимальна кількість балів, яку отримує аспірант становить 25 балів, мінімальна кількість балів 
становить 15.

• ІІІ. Тестовий контроль (комп’ютерне тестування)

• Комп’ютерне тестування полягає у вирішенні 45 ситуаційних задач. Кожна правильна відповідь оцінюється 
у 1 бал. Тестова частина вважається зарахованою якщо аспірант вірно відповів не менше ніж на 30 питань. 
Максимально за цей етап модуля аспірант може набрати 45 балів, мінімально – 30 балів.

• Максимальна кількість балів, яку здобувач може набрати з дисципліни – 200 балів, у тому числі 
максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність – 120 балів, а також максимальна кількість 
балів за результатами іспиту - 80 балів. 

• Мінімальна кількість балів з дисципліни становить 132 бали, у тому числі мінімальна поточна навчальна 
діяльність – 82 бали та за результатами іспиту – 50 балів.



Матеріально-технічне забезпечення ВК 14

• Лекційна аудиторія вмістимістю 150 осіб, 

• 12 навчальних кімнат, 

• комп’ютерна кімната: оснащена 3-ма персональними комп’ютерами та 2-ма 
ноутбуками, 

• планшетний клас, оснащений 10-ма планшетами Lenovo Tab A7, мультимедійний 
проектор. 

• Клінічна база КНП «Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня» 
Івано-Франкіської обласної ради.



• infection@ifnmu.edu.ua

• https://ifnmu.sharepoint.com/KIHtE/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0
%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%9E/%D0%90%D1%81%D0%BF%D1%
96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%20(%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96)
%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20PhD/%D0%A2%D
0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BB%
D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.doc?d=w1bb9f75b5aaf4b62bde4e822f64fd5cd

• https://ifnmu.sharepoint.com/KIHtE/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0
%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%9E/%D0%90%D1%81%D0%BF%D1%
96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%20(%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96)
%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20PhD/%D0%A2%D
0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%
D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%
8C.doc?d=w6f8bee4f9a0f453b806d50b13f471e1f

• https://ifnmu.sharepoint.com/KIHtE/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D
1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0
%9E/%D0%90%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%20(%D0%B7%D0%B4%D0%B
E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96)%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%
D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20PhD/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8
%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B
E%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B0%
D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%
BE%D1%82%D0%B8.doc?d=w962ba1ad31dc4d0f8c47a578e5fd8484

Посилання на навчально-методичні ресурси відповідної 

сторінки кафедри на офіційному сайті ІФНМУ
(Календарно-тематичні плани, методичні вказівки до практичних занять, методичні 

вказівки до самостійної роботи, матеріали до іспиту, база тестових завдань тощо)

mailto:infection@ifnmu.edu.ua
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https://ifnmu.sharepoint.com/KIHtE/Shared%20Documents/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%9E/%D0%90%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%20(%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96)%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20PhD/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C.doc?d=w6f8bee4f9a0f453b806d50b13f471e1f
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