




 
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма з дитячих  інфекційних хвороб відповідно до таких нормативних документів: 

• освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) і освітньо-професійні програми (ОПП) 

підготовки фахівців, затверджені наказом МОН України “Про затвердження складових 

галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 22 “Охорона здоров’я”; 

• експериментальний навчальний план, розроблений на принципах Європейської кредитно-

трансферної системи (ЕСТS) і затверджений наказом МОЗ України від 31.01.2005 за №52 

“Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” кваліфікації “Лікар” у вищих навчальних закладах ІІІ-

ІV рівнів акредитації України за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, 

“Медико-профілактична справа”; 

• рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затверджених 

наказом МОЗ України від 24.03 2004 за №152 “Про затвердження рекомендацій щодо 

розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, 

внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за №492 “Про внесення змін та доповнень 

до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”; 

• наказ МОЗ України від 31.01.03 за №148 “Про заходи щодо реалізації положень 

Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”; 

• інструкція про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-

модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. 

Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, 

студентів. Київ. Книга плюс. 2005). 

• наказ МОЗ України від 27.07.07 за №414 “Про внесення змін до наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 31.01.2005 р. №52 «Про затвердження та введення нового 

навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 

кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України за 

спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа» ; 

• лист МОЗ України від 21.01.2008 р. № 08.01-22/65 

 

Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни здійснюється на V році навчання. 

 

 

 
 

2. Компетентності та програмні результати навчання 

 

Дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей та 

програмних результатів навчання: 
 

Загальні компетентності(ЗК) 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК-4 Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

ЗК-5 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

ЗК-6 Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення. 

ЗК-7 Здатність працювати в команді. 

ЗК-8 Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК-11 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 



ЗК-12 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 

взятих обов’язків. 

ЗК-13 Здатність діяти соціально, відповідально та свідомо. 

ЗК-15 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Фахові компетентності(ФК) 

ФК-1 Навички опитування та клінічного обстеження пацієнта. 

ФК-2 Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК-3 Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання. 

ФК-4 Здатність до визначення необхідного режиму праці та 

відпочинку при лікуванні захворювань 

ФК-5 Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні 

захворювань. 

ФК-6 Здатність до визначення принципів та характеру лікування 

захворювань 

ФК-7 Здатність до діагностування невідкладних станів 

ФК-8 Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної 

допомоги.  

ФК-9 Навички надання екстреної медичної допомоги 

ФК-11 Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК-13 Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та 

профілактичних заходів. 

ФК-14 Здатність до планування і проведення профілактичних та 

протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб. 

ФК-15 Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають 

диспансерному нагляду. 

ФК-17 Здатність до ведення медичної документації. 

ФК-18 Здатність до проведення епідеміологічних та медико-

статистичних досліджень здоров’я населення; обробки 

державної, соціальної, економічної та медичної інформації; 

ФК-22 Здатність інтерпретувати біохімічні, лабораторні, функціональні 

результати обстеження ,розуміючи взаємозв’язок між ними, як 

невід’ємної частини для встановлення остаточного клінічного 

діагнозу. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН-1 Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез 

життя. 

ПРН-2 Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну 

процедуру на підставі результатів лабораторних та 

інструментальних досліджень (за списком 4). 

ПРН-3 Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 

1). Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний діагноз 

захворювання (за списком 2). Призначати лабораторне та/або 

інструментальне обстеження хворого (за списком 4). 

Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за 

списком 2). Встановлювати попередній клінічний діагноз (за 



списком 2).  

ПРН-4 Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання (за списком 2). 

ПРН-5 Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні 

захворювання (за списком 2). 

ПРН-6 Визначати принципи та характер лікування (консервативне, 

оперативне) захворювання (за списком 2).  

 

ПРН-7 Встановлювати діагноз (за списком 3). 

ПРН-8 Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3). 

ПРН-9 Надавати екстрену медичну допомогу на підставі діагнозу 

невідкладного стану (за списком 3). 

ПРН-

12 

Формувати серед закріпленого контингенту населення 

диспансерні групи хворих; групи здорових людей, що 

підлягають диспансерному нагляду. Здійснювати систему 

протиепідемічних та профілактичних заходів в межах первинної 

медико-санітарної допомоги населенню. Здійснювати систему 

заходів первинної профілактики в межах первинної медико-

санітарної допомоги населенню. Організовувати проведення 

серед закріпленого контингенту населення заходів вторинної та 

третинної профілактики. 

ПРН-

13 

Планувати заходи для запобігання розповсюджування 

інфекційних хвороб (за списком 2). Проводити виявлення і 

ранню діагностику інфекційних захворювань (за списком 2); 

первинні протиепідемічні заходи в осередку інфекційної 

хвороби. 

ПРН-

14 

Визначати джерело та/або місце знаходження потрібної 

інформації залежно від її типу; отримувати необхідну 

інформацію з визначеного джерела; обробляти та проаналізувати 

отриману інформацію. 

ПРН-

16 

Готувати річний звіт про особисту виробничу діяльність; вести 

медичну документацію щодо пацієнта та контингенту населення 

державною мовою. 

ПРН-

21 

Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності. 

Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та 

стратегії спілкування для забезпечення ефективної командної 

роботи. Нести відповідальність за вибір та тактику способу 

комунікації. 

ПРН-

24 

Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй 

фаховій діяльності. 

ПРН-

25 

Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки 

(власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових 

небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності 

ПРН-

26 

Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5). 

 



Програма дисципліни структурована на 1 модуль , до складу якого входять 5 змістових 

модулів.  

 

Модуль 1. Інфекційні хвороби та паразитарні інвазії. 

Змістові модулі: 

1. Введення в інфектологію. Інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом  передачі. 

2. Інфекційні хвороби з повітряно-крапельним механізмом  передачі. 

3. Вірусні гепатити. ВІЛ-інфекція. 

4. Інфекційні хвороби з трансмісивним механізмом  передачі. 

5. Інфекційні хвороби з рановим та множинними механізмами  передачі. 

 

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є лекції, практичні заняття, самостійна 

робота студентів (СРС). 

Теми лекцій розкривають проблемні питання відповідних розділів інфекційної патології. У 

лекційному курсі максимально використовуються різноманітні дидактичні засоби – мультимедійні 

презентації, навчальні кінофільми, слайди, магнітофонні записи, демонстрація тематичних хворих. 

Лекційний і практичний етапи навчання студентів по можливості формуються у такій послідовності, щоб 

теми лекцій передували практичним заняттям. 

 

Практичні заняття за методикою їх організації є клінічними і передбачають:  

1. Курацію хворих на інфекційні хвороби, яка здійснюється за заданим алгоритмом дій 

студентів. 

2. Розгляд теоретичних питань та набуття практичних навичок за стандартними переліками до 

кожного практичного заняття та під час підсумкового модульного контролю. 

3. Аналіз архівних історій хвороб. 

4. Вирішення ситуаційних завдань. 

5. Стандартизований тестовий контроль, усне і письмове опитування. 

 

Самостійна робота студентів (СРС) посідає у вивченні дисципліни вагоме місце. Окрім 

традиційної підготовки студентів до практичних занять і підсумкового контролю, а також опанування 

переліком тем, що винесені для самостійного вивчення, вона включає роботу студентів у клініці в 

позааудиторний час з оволодінням практичними навиками, складання ними схем дифдіагностики та 

алгоритмів обстеження хворих, підготовку і написання історії хвороби. Ефективність СРС повинна 

забезпечуватись співпрацею студентів і викладачів.  

Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей. Іспит 

здійснюється по завершенню вивчення усіх тем модуля на останньому контрольному занятті . 

Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп’ютерне і 

бланкове тестування, розв’язування ситуаційних задач, інтерпретація лабораторних досліджень, аналіз і 

оцінка результатів специфічних і інструментальних методів обстеження, контроль практичних навичок, 

відповіді на стандартизовані теоретичні питання. 

  

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

з дисципліни «Інфекційні хвороби» 



 

Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 год. 

Аудиторне навантаження – 55,6%, СРС – 44,4% 

 

 

3. Зміст програми 

Інфекційні хвороби та паразитарні інвазії. 

Змістовий модуль 1. Введення в інфектологію. Інфекційні хвороби з фекально-оральним 

механізмом  передачі 

Конкретні цілі: 

• Трактувати поняття “інфекційні хвороби”. Визначити місце інфекційних хвороб в системі медичних 

знань, основні етапи розвитку інфектології як науки. 

• Засвоїти принципи класифікації інфекційних хвороб. 

• Інтерпретувати епідеміологічні й патогенетичні закономірності, особливості клінічного перебігу, 

діагностики та профілактики інфекційних хвороб. 

• Визначати показання до госпіталізації, правила обстеження та виписки хворих з інфекційного 

стаціонару. 

• Вміти оформити медичну документацію на інфекційного хворого. 

• Аналізувати епідеміологічні, патогенетичні і клінічні особливості інфекційних хвороб із фекально-

оральним механізмом  передачі. 

• Демонструвати навички клінічної і лабораторної діагностики найбільш поширених інфекційних 

хвороб із фекально-оральним механізмом  передачі та їхніх ускладнень. 

• Проводити диференціальну діагностику найбільш поширених інфекційних хвороб із фекально-

оральним механізмом  передачі. 

• Діагностувати невідкладні стани при кишкових інфекційних хворобах. 

• Призначати раціональне лікування хворим на найбільш поширені інфекційні хвороби з фекально-

оральним механізмом  передачі на різних етапах медичної допомоги. 

• Визначати тактику госпіталізації та ізоляції хворих на найбільш поширені кишкові інфекційні 

хвороби.  

• Визначати лікувальну тактику в разі ускладнень або невідкладних станів при інфекційних хворобах з 

фекально-оральним механізмом  передачі на догоспітальному етапі.  

• Планувати основні профілактичні заходи щодо кишкових інфекційних хвороб. 

• Прогнозувати наслідки інфекційних хвороб з фекально-оральним механізмом  передачі на здоров’я 

людини. 

 

Особливості перебігу інфекційних хвороб у дітей в сучасних умовах. Клінічні форми та 

класифікація дитячих інфекційних хвороб. Основи епідеміології інфекційних хвороб у 

дитячому віці. Діагностика інфекційних захворювань. Опорні критерії попереднього 

діагнозу. Клінічні симптоми, синдроми в дитячій інфектології: екзантема, жовтяниця, діарея, 

кишкові токсикози, неспецифічні ураження нервової системи, інфекційно-токсичний шок, 

Структура навчальної 

дисципліни 

Кількість годин, з них 
Рік 

навчан

ня 

Вид 

контролю 

Всього Аудиторних СРС 

Лекц. Практ. 

занять. 

Кредитів ЕСТS 3,0     5  

Заліковий кредит:  

(5 змістових модулів)  

90 год. – 

3,0 кр.  

10 30 50  Диф. залік 

 

Всього годин 90 10 30 50   

Тривалість практичних занять 4 год. – 0,14 кр.  



синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ). Основні принципи лікування 

дітей з інфекційними захворюваннями. 

 Диференційна діагностика інфекційних захворювань у дітей. 

Диференційна діагностика найбільш поширених дитячих респіраторних інфекцій та ГРВІ у 

дітей. Диференційна діагностика інфекційних захворювань з синдромом екзантеми у дітей. 

Диференційна діагностика інфекційних захворювань з синдромом ангіни та дифтерії 

мигдаликів у дітей. Діагностика кашлюку у дітей раннього віку. Диференційна діагностика 

паротитної інфекції, інфекційного мононуклеозу. Диференційна діагностика найбільш 

поширених гострих кишкових інфекцій (ГКІ) та вірусних гепатитів (ВГ) у дітей. Діагностика 

найбільш поширених інфекційних захворювань нервової системи у дітей. Диференційна 

діагностика менінгітів та енцефалітів різної етіології у дітей. Діагностика менінгококової 

інфекції, поліомієліту та поліомієлітоподібних захворювань у дітей. ВІЛ/СНІД у дітей. 

TORCH-інфекції у дітей. 

 Імунопрофілактика інфекційних захворювань. Невідкладна допомога при основних 

невідкладних станах. 



Анафілактичний шок, діагностика, невідкладна допомога. Календар профілактичних щеплень. 

Щеплення за віком. Рекомендовані щеплення. Щеплення за станом здоров’я. Протипоказання 

до вакцинації. Поствакцинальні реакції та ускладнення, їх діагностика та лікування. 

Діагностика невідкладних станів при коклюші. Невідкладна допомога при апное. 

Гіпертермічний та судомний синдром при грипі та ГРВІ у дітей, невідкладна допомога. 

Клініко-патогенетичні особливості справжнього та несправжнього крупу. Диференційна 

діагностика та тактика ведення хворого з синдромом ГСЛТ при ГРВІ та при дифтерійному 

крупі. Невідкладна допомога. 

Дані лабораторних та інструментальних досліджень при синдромах токсико-ексикозу та 

нейротоксикозу. Тактика ведення хворих, невідкладна допомога. 

Провідні клінічні симптоми гострої печінкової недостатності при ВГ у дітей. Показники  

лабораторних та інструментальних досліджень в оцінці ступеня тяжкості та прогнозу перебігу 

ВГ з синдромом гострої печінкової недостатності . Тактика ведення хворого, невідкладна 

допомога. 

Провідні клінічні симптоми інфекційно-токсичного шоку (ІТШ) та набряку головного мозку 

(НГМ) при інфекційних захворюваннях нервової системи у дітей. Тактика ведення хворих та 

невідкладна допомога на догоспітальному етапі та у стаціонарі. 

 

2. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви Кількість годин 

              тем денна форма 

усього у тому числі 

л п  с.р. 

1 2 3 4  6 

Тема 1. Диференційна 

діагностика  найбільш 
поширених дитячих 

респіраторних інфекцій та ГРВІ у 
дітей. 

4 1   2 

Тема 2. Диференційна діагностика

 інфекційних 

захворювань з синдромом 
екзантеми у дітей. 

6 1 2  2 

Тема 3. Диференційна діагностика

 інфекційних 

захворювань з синдромом ангіни та 

дифтерії мигдаликів у 
дітей. 

6 1 2  2 

Тема 4. Діагностика кашлюку у 
дітей раннього віку. 

4 1 2  2 

Тема 5. Диференційна діагностика

  паротитної 

інфекції, інфекційного 
мононуклеозу. 

6 1 2  2 

Тема 6. Диференційна діагностика

 найбільш 

поширених гострих кишкових 
інфекцій (ГКІ) у дітей. 

6 1 4  2 

Тема 7. Диференційна 
діагностика вірусних гепатитів (ВГ) у 

дітей. 

6 1 4  2 



Тема 8. Діагностика найбільш 

поширених інфекційних 

захворювань нервової системи у 

дітей. Диференційна діагностика 

менінгітів та енцефалітів різної 

етіології у дітей. Діагностика 

менінгококової  інфекції, 

поліомієліту   та 
поліомієлітоподібних 
захворювань у дітей. 

9 1 4  2 

Тема 9. ВІЛ/СНІД у дітей. 6 1   4 

Тема 10.   TORCH-інфекції   у 
дітей. 

7 1 3  2 

 

Усього годин 
90 10 30  90 

 

3. Теми практичних занять 
 

Теми практичних занять (30 год.) 

№ з/п Тема К-ть годин 

Модуль 1. 

1 Тема 1. Клінічні форми та класифікація дитячих інфекційних хвороб. 
Основи епідеміології інфекційних хвороб у дитячому віці. 

3 

2 Тема 2. Клінічні симптоми, синдроми в дитячій інфектології: екзантема, 

жовтяниця. 
3 

3 Тема 3. Діарейний синдром, кишкові токсикози у дітей. 3 

4 Тема 4. Неспецифічні ураження нервової системи. 3 

5 Тема 5. Інфекційно-токсичний шок у дітей. 3 

6 Тема 6. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ). 3 

7 Тема 7. Основні 
захворюваннями. 

принципи лікування дітей з інфекційними 3 

8 Тема 8. Диференційна діагностика інфекційних захворювань з синдромом 
екзантеми у дітей. 

3 

9 Тема 9. Диференційна діагностика інфекційних захворювань з синдромом 

ангіни та дифтерії мигдаликів у дітей. 
3 

10 Тема 10. Діагностика кашлюку у дітей раннього віку. 3 
 Усього годин 30 

 

4. Теми самостійної роботи 
 

Самостійна робота (90 год.) 
№ з/п Тема К-ть годин 

 

1 Тема 1. Клінічні форми та класифікація дитячих інфекційних хвороб. 

Основи епідеміології інфекційних хвороб у дитячому віці. 
4 

2 Тема 2. Діагностика інфекційних захворювань. Опорні критерії 
попереднього діагнозу. 

6 

3 Тема 3. Клінічні симптоми, синдроми в дитячій інфектології: екзантема, 

жовтяниця. 
10 

4 Тема 4. Діарейний синдром, кишкові токсикози у дітей. 5 

5 Тема 5. Неспецифічні ураження нервової системи. 5 

6 Тема 6. Інфекційно-токсичний шок у дітей. 5 

7 Тема 7. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ). 5 

8 Тема 8. Основні 
захворюваннями. 

принципи лікування дітей з інфекційними 5 



9 Тема 1. Диференційна діагностика найбільш поширених дитячих 
респіраторних інфекцій та ГРВІ у дітей. 

2 

10 Тема 2. Диференційна діагностика інфекційних захворювань з синдромом 

екзантеми у дітей. 
2 

11 Тема 3. Диференційна діагностика інфекційних захворювань з синдромом 
ангіни та дифтерії мигдаликів у дітей. 

2 

12 Тема 4. Діагностика кашлюку у дітей раннього віку. 2 
 Підготовка презентаційного матеріалу 2 
 Підготовка до диференційного заліку 4 

  

Усього годин 
90 

 

7. Перелік питань до диференційного заліку. 

Змістовий модуль 1. Введення в інфектологію. Інфекційні хвороби з фекально-оральним 

механізмом  передачі 

1. Поняття „інфекція”, „інфекційний процес”, „інфекційна хвороба”. Особливості інфекційних хвороб. 

2. Основні етапи розвитку інфектології. Науковий внесок вітчизняних та іноземних вчених у вивчення 

інфекційних хвороб. 

3. Класифікація інфекційних хвороб. 

4. Принципи діагностики інфекційних хвороб. 

5. Методи специфічної діагностики інфекційних хвороб. 

6. Профілактичні заходи, принципи імунопрофілактики інфекційних хвороб. 

7. Принципи лікування інфекційних хвороб. 

8. Структура та режим роботи інфекційного стаціонару. Показання до госпіталізації, правила 

обстеження і виписки хворих із інфекційного стаціонару. Особливості ведення медичної 

документації. 

9. Загальна характеристика інфекційних хвороб із фекально-оральним механізмом  передачі. 

10. Черевний тиф, паратифи А і В: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, 

правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

11. Холера: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, правила 

виписки хворих із інфекційного стаціонару.  

12. Дегідратаційний шок: визначення поняття, патогенез, клінічні прояви, диференціальний діагноз. 

Клінічна і лабораторна діагностика водно-електролітних порушень при різних ступенях зневоднення. 

Невідкладна допомога. 

13. Сальмонельоз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, 

правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.  

14. Харчові токсикоінфекції: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до 

госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.  

15. Ротавірусна інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації, 

правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.  

16. Ентеровірусні хвороби: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.  

17. Кишковий єрсиніоз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, 

правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

18. Псевдотуберкульоз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, 

правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 



19. Шигельоз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, 

правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.  

20. Амебіаз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, 

правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

21. Лямбліоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

22. Ботулізм: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, лікування, профілактика. Порядок 

госпіталізації, правила виписки хворих із стаціонару. 

23. Класифікація гельмінтозів. Вплив гельмінтів на організм людини. Методи лабораторної діагностики 

гельмінтозів. 

24. Аскаридоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.  

25. Ентеробіоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.  

26. Трихоцефальоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.  

27. Анкілостомідоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.  

28. Стронгілоїдоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

29. Трихінельоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

30. Дирофіляріоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

ускладнення, лікування, профілактика. 

31. Токсокароз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

ускладнення, лікування, профілактика. 

32. Дифілоботріоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

33. Теніаринхоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

34. Теніоз, цистицеркоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

35. Гіменолепідоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

36. Ехінококоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

37. Альвеококоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

ускладнення, лікування, профілактика. 

38. Опісторхоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

Змістовий модуль 2. Інфекційні хвороби з повітряно-крапельним механізмом  передачі 

39. Загальна характеристика інфекційних хвороб дихальних шляхів. 

40. Грип: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, протиепідемічні заходи, принципи 

імунопрофілактики. Показання до госпіталізації. 

41. Парагрип: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації. 

42. Аденовірусна хвороба: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до 

госпіталізації. 

43. РС-інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації. 



44. Риновірусна інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до 

госпіталізації. 

45. Класифікація герпес-вірусів людини. Загальна характеристка герпесвірусних хвороб. 

46. Герпетична інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

Показання до госпіталізації. 

47. Вітряна віспа. Оперізувальний герпес. Етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із стаціонару. 

48. Інфекційний мононуклеоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

Показання до госпіталізації. 

49. Особливості перебігу герпесвірусних інфекцій у хворих на ВІЛ/СНІД. 

50. Кір: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клініка, особливості перебігу у дорослих, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, протиепідемічні заходи, 

принципи імунопрофілактики. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного 

стаціонару. 

51. Краснуха: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клініка, особливості перебігу у дорослих, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, протиепідемічні заходи, 

принципи імунопрофілактики. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного 

стаціонару. 

52. Вірусна паротитна хвороба: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клініка, особливості 

перебігу у дорослих, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

протиепідемічні заходи, принципи імунопрофілактики. Показання до госпіталізації, правила виписки 

хворих із інфекційного стаціонару. 

53. Дифтерія: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, принципи імунопрофілактики. 

Порядок госпіталізації, правила виписки із інфекційного стаціонару. 

54. Менінгококова інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування різних 

клінічних форм, невідкладна допомога на догоспітальному етапі, профілактика. Порядок 

госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

55. ІТШ: визначення поняття, патогенез, класифікація, клінічна і лабораторна діагностика, принципи 

лікування, невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

56. ННГМ: визначення поняття, патогенез, класифікація, клінічна і лабораторна діагностика, принципи 

лікування, невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

57. Респіраторний мікоплазмоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування різних 

клінічних форм, профілактика. Показання до госпіталізації.  

58. Орнітоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування різних клінічних форм, 

профілактика. Показання до госпіталізації.  

59. Легіонельоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування різних клінічних форм, 

профілактика. Показання до госпіталізації.  

60. Гостра дихальна недостатність: визначення поняття, класифікація, патогенез, клінічна і лабораторна 

діагностика, принципи лікування, невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

Змістовий модуль 3. Вірусні гепатити. ВІЛ-інфекція. 

61. Загальна характеристика кров’яних інфекційних хвороб. 

62. ВГА: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування, імунопрофілактика. Показання до 

госпіталізації, правила виписки хворих із стаціонару. 

63. ВГЕ: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування, профілактика. Показання до 

госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 



64. ВГВ: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування, протиепідемічні заходи, принципи 

імунопрофілактики, прогноз. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного 

стаціонару. 

65. ВГС: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування, профілактика, прогноз. Показання до 

госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

66. ВГД: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування, профілактика, прогноз. Показання до 

госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

67. Диференціальна діагностика жовтяниць. 

68. Фульмінантний вірусний гепатит: патогенез, клінічна і лабораторна діагностика, принципи 

лікування. 

69. Хронічні вірусні гепатити: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, принципи лікування, прогноз.  

70. ВІЛ-інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування, профілактика, прогноз. 

Порядок госпіталізації, обстеження, диспансеризації.  

71. СНІД-асоційовані протозойні інвазії: криптоспоридіоз, ізоспороз, церебральний токсоплазмоз. 

Клінічна і лабораторна діагностика. Принципи лікування і профілактики. Показання до 

госпіталізації. 

72. СНІД-асоційовані мікози: кандидоз, пневмоцистна пневмонія, криптококоз. Клінічна і лабораторна 

діагностика. Принципи лікування і профілактики. Показання до госпіталізації. 

Змістовий модуль 4. Інфекційні хвороби з трансмісивним механізмом  передачі 

73. Загальна характеристика інфекційних хвороб із трансмісивним механізмом  передачі. 

74. Малярія: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до 

обстеження на малярію. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.  

75. Лейшманіози: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, ускладнення, принципи лікування та профілактики. Показання до госпіталізації.  

76. Кліщовий енцефаліт: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи лікування та 

профілактики. 

77. Хвороба Лайма: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи лікування та профілактики. 

78. Епідемічний висипний тиф та хвороба Брілла: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, 

клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

профілактика. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.  

79. Марсельська гарячка: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок 

госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.  

Змістовий модуль 5. Інфекційні хвороби з рановим та множинними механізмами  передачі 

80. Загальна характеристика інфекційних хвороб із рановим механізмом  передачі. 

81. Лептоспіроз: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, 

правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.  

82. ГГНС: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, правила 

виписки хворих із інфекційного стаціонару.  

83. Гостра ниркова недостатність: визначення поняття, патогенез, класифікація, клінічна і лабораторна 

діагностика, принципи лікування, невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

84. Сказ: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи лікування та імунопрофілактики. Порядок 

госпіталізації. 

85. Правець: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи лікування та профілактики. Принципи 

імунопрофілактики. Порядок госпіталізації. 



86. Бешиха: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи лікування та профілактики. Показання до 

госпіталізації. 

87. Феліноз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи лікування та профілактики. Показання до 

госпіталізації. 

88. Хвороба від укусу щурів: содоку, стрептобацильоз. Етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, 

клінічний перебіг, діагностика, ускладнення, прогноз, принципи лікування та профілактики. 

Показання до госпіталізації. 

89. Визначення понять „особливо небезпечні” та „карантинні” хвороби. 

90. Загальна характеристика інфекційних хвороб із множинними механізмами  передачі. 

91. Чума: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, 

правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Профілактичні заходи в осередку. 

92. Сибірка: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, лікування, профілактика. Порядок 

госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Профілактичні заходи в осередку. 

93. Туляремія: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, лікування, профілактика. Порядок 

госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Профілактичні заходи в осередку. 

94. Натуральна віспа: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, ускладнення, прогноз, принципи лікування та профілактики.  

95. Жовта гарячка: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, лікування, протиепідемічні заходи, 

принципи імунопрофілактики. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного 

стаціонару. 

96. Гарячка Конго-Крим: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, лікування, профілактика. 

Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

97. Гарячки Марбург, Ебола, Ласса: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, ускладнення, прогноз, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, 

правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

98. Бруцельоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, лікування, профілактика. Порядок 

госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

99. Сепсис: визначення поняття, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, прогноз, принципи лікування та профілактики. Порядок госпіталізації, 

правила виписки хворих із стаціонару. 

100. Поняття про синдром гарячки невідомого генезу. Алгоритм обстеження хворих. 

101. Поняття про TORCH-інфекції: визначення поняття, етіологія, епідеміологія, клінічна і лабораторна 

діагностика, прогноз. Принципи обстеження, лікування та профілактики. 

102. Токсоплазмоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи лікування та профілактики. 

Показання до госпіталізації. 

103. Нозокоміальні інфекції: загальна характеристика, особливості клінічного перебігу, діагностика, 

принципи лікування та профілактики. 

104. Анафілактичний шок: патогенез, класифікація, клінічні прояви, диференціальний діагноз, 

невідкладна допомога. 

105. Сироваткова хвороба: патогенез, клінічні прояви, диференціальний діагноз, невідкладна допомога. 

 

Теми для інформаційних повідомлень та презентаційного матеріалу: 

1. Застосування пробіотиків при інфекційних хворобах у дітей 

2. Вірусні екзантеми у дітей 

3. Ускладнення менінгітів у дітей 

4. Первинні вірусні енцефаліти у дітей 
5. Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ 



6. Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції у дітей 

7. Ураження нервової системи при ВІЛ-інфекції у дітей 

8. СMV-інфекція у дітей 

9. Клінічні прояви EBV-інфекції у дітей 

10. Токсоплазмоз у дітей 

11. Діагностика та лікування EBV-інфекції у дітей 

12. Антибіотикоасоційовані діареї у дітей 

13. Сучасні підходи до лікування хронічного вірусного гепатиту С 

14. Сучасні підходи до лікування хронічного вірусного гепатиту В 

15. Клініко-епідеміологічні особливості поліомієліту у дітей на сучасному етапі 

16. Вроджені гепатити 

17. Хламідійна інфекція у дітей 

18. Малярія у дітей 

19. Вроджена краснуха 

20. Жовтяниці у дітей 

21. Вторинні енцефаліти у дітей 

22. Холера у дітей 

23. Лімфоцитарний хоріоменінгіт у дітей 

24. Ацетонемічний синдром у дітей 

25. Гельмінтози у дітей 

26. Лямбліоз у дітей 

27. Пріонові інфекції 

28. Бокавірусна інфекція у дітей 

29. Метапневмовірусна інфекція у дітей 

30. Хантавірусна інфекція 

31. Хвороба Кавасакі 

32. Геморагічна лихоманка Ебола. 

 

9. Методи контролю 

 

Оцінювання – це один із завершальних етапів навчальної діяльності та визначення успішності 

навчання. Оцінка за дисципліну визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності та оцінки 

отриманої на диф. заліку, яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок 

відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни. 

Поточна навчальна діяльність студента оцінюється за 4-бальною (традиційною) шкалою з 

використанням прийнятих у ВНЗ та затверджених цикловою методичною комісією критеріїв оцінювання 

для дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для 

запланованої теми. 

На кафедрі оцінка студентів за роботу на занятті є комплексною, за “чотирибальною” системою і 

включає в себе теоретичні знання, роботу біля ліжка хворого, виконання практичних навичок.  

Відмінно – студент глибоко та стійко засвоїв програмний матеріал; вичерпно, послідовно, грамотно і 

логічно його викладає. Відповіді тісно пов’язує теорію з практикою; вільно читає результати аналізів та 

інструментальних досліджень і вирішує ситуаційні завдання підвищеної складності; добре ознайомлений 

з основною літературою і методами дослідження хворого в об’ємі, необхідному для практичної 

діяльності лікаря; проявляє вміння пов’язувати теоретичні аспекти предмету з практичними завданнями 

охорони здоров’я. 

Добре - студент твердо знає програмний матеріал, грамотно та по суті його викладає; не допускає 

суттєвих неточностей у відповідях на питання; правильно застосовує теоретичні положення при 

вирішенні практичних питань і завдань; володіє необхідними навичками і прийомами їх виконання; вміє 

вирішувати легкі і середньої важкості ситуаційні задачі; володіє методами лабораторних і клінічних 

досліджень в об’ємі, який перевищує обов’язків мінімум; здатний на базі конкретного змісту відповіді 

достатнє показати достатньо логічне мислення. 

Задовільно – студент знає тільки основний матеріал, але не засвоїв його детально, допускає неточності, 

недостатньо правильні формулювання, порушення послідовності у висвітленні програмного матеріалу. 

Студент здатен вирішити лише найлегші задачі, володіє лише обов’язковим мінімумом методів 

дослідження; недостатньо орієнтується в питаннях методології, слабо знає основні принципи деонтології 

Незадовільно – студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки , не 



впевнено, з великим затрудненням виконує практичну роботу. 

Пройшовши повний курс передбаченої програми (відпрацьовані всі заняття та захищена академічна 

історія хвороб, тощо) студент не може бути допущеним до підсумкового контролю без відповідних 

знань та вмінь. Майбутній лікар повинен бути ерудованим і культурним, мати високі моральні якості, 

бути милосердним, співчутливим, постійно дотримуватись правил лікарської етики та деонтології.  

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд із аудиторною, оцінюється під час 

поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну 

роботу, контролюється під час диф.заліку. 

Індивідуальна робота у формі написання схеми диференціальної діагностики інфекційних 

екзантем та алгоритму обстеження хворого з тривалою гарячкою виконується студентами впродовж 

змістових модулів 2 та 4 відповідно. Кожна індивідуальна робота оцінюється у 3 бали.  

Студент може відпрацювати пропущені теми або перескладати їх на позитивну оцінку викладачу 

під час його консультацій (індивідуальної роботи зі студентами) не більше 3-х разів під час вивчення, 

тим самим набрати кількість балів не меншу за мінімальну, щоб бути допущеним до іспиту. 

 

Для дисциплін формою підсумкового контролю яких є екзамен: 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність за 

семестр для допуску до екзамену становить 120 балів. Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати 

студент за поточну навчальну діяльність за семестр для допуску до екзамену становить 72 бали. 

 

Самостійна робота студентів оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному 

занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу контролюється при підсумковому 

контролі. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному 

освітньо-кваліфікаційному рівні та на окремих його завершених етапах за національною шкалою та 

шкалою ECTS.  

 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям 

теми і включає стандартизовані форми контролю теоретичної підготовки та контроль професійних умінь. 

Поточний контроль включає оцінювання початкового рівня знань (усне або письмове експрес-

опитування, тестовий контроль з використанням тестових завдань формату А), оцінювання основного 

етапу практичного заняття (контроль професійних умінь під час курації хворих, вирішення типових 

ситуаційних задач), оцінювання кінцевого рівня знань на занятті (вирішення ситуаційних задач III рівня, 

інтерпретація результатів лабораторних та інших методів обстеження хворого). Оцінювання поточної 

навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєннякожної теми за поточну навчальну діяльність 

студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною (традиційною) шкалою з урахуванням затверджених 

критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені 

навчальною програмою. Студент має отримати оцінку з кожної теми. Форми оцінювання поточної 

навчальної діяльності мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної 

підготовки.  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. Максимальна кількість балів, 

яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні дисципліни становить 200 балів. 

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для 

зарахування дисципліни становить 120 балів. 

Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною 

шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення середнього 

арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. Отримана величина конвертується у бали за 

багатобальною шкалою таким чином: 

𝑥 = 
СА × 200 
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Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену з дисципліни в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного робочою програмою навчальної дисципліни і в терміни, встановлені 

робочим навчальним планом, індивідуальним навчальним планом студента. 

Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та 

практичного матеріалу з навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід. 

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з навчальної дисципліни, якщо він відвідав усі 

передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття, виконав усі види робіт, 



передбачені робочою програмою навчальної дисципліни та при її вивченні впродовж семестру набрав 

кількість балів, не меншу за мінімальну. Семестровий екзамен проводиться у письмовій формі у період 

екзаменаційної сесії, відповідно до розкладу. Форми проведення іспиту є стандартизованими і 

включають контроль теоретичної підготовки (з використанням стандартизованих завдань, усне або 

письмове опитування) та контроль професійних умінь (ситуаційні задачі, інтерпретація результатів 

додаткових методів обстеження хворого) відповідно до ОКХ. Максимальна кількість балів, яку може 

набрати студент при складанні екзамену становить 80. Мінімальна кількість балів при складанні 

екзамену - не менше 48.  

Оцінка успішності студента з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі 

модулі з дисципліни. Оцінка, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє арифметичне з 

усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі ділиться на кількість модулів дисципліни). 

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися статистичними 

методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю та результатами іспиту). 
 

 

Оцінка з дисципліни, яка завершується диференційним заліком визначається, як сума балів за 

поточну навчальну діяльність (не менше 72) та балів за диференційний залік  (не менше 48). Бали з 

дисципліни незалежно конвертуються як в шкалу ECTS, так і в 4-бальну шкалу. Бали шкали ECTS у 4-

бальну шкалу не конвертуються і навпаки. Бали студентів, які навчаються за однією спеціальністю, з 

урахуванням кількості балів, набраних з дисципліни ранжуються за шкалою ECTS таким чином: 

Оцінка ECTS Статистичний показник 

А Найкращі 10 % студентів 

В Наступні 25 % студентів 

С Наступні 30 % студентів 

D Наступні 25 % студентів 

E Останні 10 % студентів 

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму конвертуються у традиційну 4-ри 

бальну шкалу за абсолютними критеріями, які наведено нижче у таблиці: 

  

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

180-200 А відмінно    

  

зараховано 
160-179 В 

добре 
150-159 С 

130-149 D 
задовільно 

120-129 E 

50-119 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-49 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Перелік питань до іспиту. 

Введення в інфектологію. Інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом передачі 

1. Поняття „інфекція”, „інфекційний процес”, „інфекційна хвороба”. Особливості інфекційних 

хвороб. 

2. Основні етапи розвитку інфектології. Науковий внесок вітчизняних та іноземних вчених у вивчення 

інфекційних хвороб. 

3. Класифікація інфекційних хвороб. 

4. Принципи діагностики інфекційних хвороб. 

5. Методи специфічної діагностики інфекційних хвороб. 

6. Профілактичні заходи, принципи імунопрофілактики інфекційних хвороб. 

7. Принципи лікування інфекційних хвороб. 



8. Структура та режим роботи інфекційного стаціонару. Показання до госпіталізації, правила 

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

9. Загальна характеристика інфекційних хвороб із фекально-оральним механізмом передавання. 

10. Черевний тиф, паратифи А і В: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, 

правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

11. Холера: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, правила 

виписки хворих із інфекційного стаціонару.  

12. Дегідратаційний шок: визначення поняття, патогенез, клінічні прояви, диференціальний діагноз. 

Клінічна і лабораторна діагностика водно-електролітних порушень при різних ступенях зневоднення. 

Невідкладна допомога. 

13. Сальмонельоз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, 

правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.  

14. Харчові токсикоінфекції: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до 

госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.  

15. Ротавірусна інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації, правила 

виписки хворих із інфекційного стаціонару.  

16. Ентеровірусні хвороби: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до 

госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.  

17. Кишковий єрсиніоз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, 

правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

18. Псевдотуберкульоз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, 

правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

19. Шигельоз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, 

правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.  

20. Амебіаз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, 

правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

21. Лямбліоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактик 

22. Ботулізм: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, лікування, профілактика. Порядок 

госпіталізації, правила виписки хворих із стаціонару. 

23. Класифікація гельмінтозів. Вплив гельмінтів на організм людини. Методи лабораторної діагностики 

гельмінтозів. 

24. Аскаридоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілакт 

25. Ентеробіоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілакт 

26. Трихоцефальоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.  

27. Анкілостомідоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.  

28. Стронгілоїдоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

29. Трихінельоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілакт 

30. Дирофіляріоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

ускладнення, лікування, профілактика. 



31. Токсокароз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

ускладнення, лікування, профілактика. 

32. Дифілоботріоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

33. Теніаринхоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілакт 

34. Теніоз, цистицеркоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

35. Гіменолепідоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

36. Ехінококоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілакт 

37. Альвеококоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

ускладнення, лікування, профілактика. 

38. Опісторхоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілакт 

Інфекційні хвороби з повітряно-крапельним механізмом передавання 

39. Загальна характеристика інфекційних хвороб дихальних шляхів. 

40. Грип: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, протиепідемічні заходи, принципи 

імунопрофілактики. Показання до госпіталізації. 

41. Парагрип: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації. 

42. Аденовірусна хвороба: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до 

госпіталізації. 

43. РС-інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації. 

44. Риновірусна інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до 

госпіталізації. 

45. Класифікація герпес-вірусів людини. Загальна характеристка герпесвірусних хвороб. 

46. Герпетична інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до 

госпіталізації. 

47. Вітряна віспа. Оперізувальний герпес. Етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до 

госпіталізації, правила виписки хворих із стаціонару. 

48. Інфекційний мононуклеоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до 

госпіталізації. 

49. Особливості перебігу герпесвірусних інфекцій у хворих на ВІЛ/СНІД. 

50. Кір: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клініка, особливості перебігу у дорослих, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, протиепідемічні заходи, 

принципи імунопрофілактики. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного 

стаціонар 

51. Краснуха: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клініка, особливості перебігу у дорослих, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, протиепідемічні заходи, 

принципи імунопрофілактики. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного 

стаціонар 

52. Вірусна паротитна хвороба: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клініка, особливості 

перебігу у дорослих, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

протиепідемічні заходи, принципи імунопрофілактики. Показання до госпіталізації, правила виписки 

хворих із інфекційного стаціонару. 

53. Дифтерія: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, принципи імунопрофілактики. Порядок 

госпіталізації, правила виписки із інфекційного стаціонару. 



54. Менінгококова інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування різних клінічних 

форм, невідкладна допомога на догоспітальному етапі, профілактика. Порядок госпіталізації, правила 

виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

55. ІТШ: визначення поняття, патогенез, класифікація, клінічна і лабораторна діагностика, принципи 

лікування, невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

56. Набряк-набухання головного мозку (ННГМ): визначення поняття, патогенез, класифікація, клінічна і 

лабораторна діагностика, принципи лікування, невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

57. Респіраторний мікоплазмоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування різних клінічних 

форм, профілактика. Показання до госпіталізації.  

58. Орнітоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування різних клінічних форм, 

профілактика. Показання до госпіталізації.  

59. Легіонельоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування різних клінічних форм, 

профілактика. Показання до госпіталізації.  

60. Гостра дихальна недостатність: визначення поняття, класифікація, патогенез, клінічна і лабораторна 

діагностика, принципи лікування, невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

Вірусні гепатити. ВІЛ-інфекція. 

61. Загальна характеристика кров’яних інфекційних хвороб. 

62. ВГА: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування, імунопрофілактика. Показання до 

госпіталізації, правила виписки хворих із стаціонару. 

63. ВГЕ: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування, профілактика. Показання до госпіталізації, 

правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

64. ВГВ: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування, протиепідемічні заходи, принципи 

імунопрофілактики, прогноз. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного 

стаціонару. 

65. ВГС: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування, профілактика, прогноз. Показання до 

госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

66. ВГД: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування, профілактика, прогноз. Показання до 

госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

67. Диференціальна діагностика жовтяниць. 

68. Фульмінантний вірусний гепатит: патогенез, клінічна і лабораторна діагностика, принципи 

лікування. 

69. Хронічні вірусні гепатити: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, принципи лікування, прогноз.  

70. ВІЛ-інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування, профілактика, прогноз. 

Порядок госпіталізації, обстеження, диспансеризації.  

71. СНІД-асоційовані протозойні інвазії: криптоспоридіоз, ізоспороз, церебральний токсоплазмоз. 

Клінічна і лабораторна діагностика. Принципи лікування і профілактики. Показання до госпіталізації. 

72. СНІД-асоційовані мікози: кандидоз, пневмоцистна пневмонія, криптококоз. Клінічна і лабораторна 

діагностика. Принципи лікування і профілактики. Показання до госпіталізації. 

Інфекційні хвороби з трансмісивним механізмом передавання 

73. Загальна характеристика інфекційних хвороб із трансмісивним механізмом передавання. 

74. Малярія: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до обстеження 

на малярію. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.  

75. Лейшманіози: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, ускладнення, принципи лікування та профілактики. Показання до госпіталізації.  



76. Кліщовий енцефаліт: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи лікування та 

профілактики. 

77. Хвороба Лайма: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи лікування та профілактики. 

78. Епідемічний висипний тиф та хвороба Брілла: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, 

клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

профілактика. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.  

79. Марсельська гарячка: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок 

госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

Інфекційні хвороби з рановим та множинними механізмами передавання 

80. Загальна характеристика інфекційних хвороб із рановим механізмом передавання. 

81. Лептоспіроз: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, 

правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.  

82. ГГНС: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, правила 

виписки хворих із інфекційного стаціонару.  

83. Гостра ниркова недостатність: визначення поняття, патогенез, класифікація, клінічна і лабораторна 

діагностика, принципи лікування, невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

84. Сказ: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, 

диференціальний діагноз, прогноз, принципи лікування та імунопрофілактики. Порядок госпіталізації. 

85. Правець: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи лікування та профілактики. Принципи 

імунопрофілактики. Порядок госпіталізації. 

86. Бешиха: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи лікування та профілактики. Показання до 

госпіталізації. 

87. Феліноз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи лікування та профілактики. Показання до 

госпіталізації. 

88. Хвороба від укусу щурів: содоку, стрептобацильоз. Етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, 

клінічний перебіг, діагностика, ускладнення, прогноз, принципи лікування та профілактики. Показання 

до госпіталізації. 

89. Визначення понять „особливо небезпечні” та „карантинні” хвороби. 

90. Загальна характеристика інфекційних хвороб із множинними механізмами передавання. 

91. Чума: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, 

правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Профілактичні заходи в осередку. 

92. Сибірка: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, лікування, профілактика. Порядок 

госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Профілактичні заходи в осередку. 

93. Туляремія: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, лікування, профілактика. Порядок 

госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Профілактичні заходи в осередку. 

94. Натуральна віспа: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, ускладнення, прогноз, принципи лікування та профілактики.  

95. Жовта гарячка: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, лікування, протиепідемічні заходи, 

принципи імунопрофілактики. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного 

стаціонару. 

96. Гарячка Конго-Крим: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, лікування, профілактика. 

Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 



97. Гарячки Марбург, Ебола, Ласса: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, ускладнення, прогноз, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, 

правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

98. Бруцельоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, лікування, профілактика. Порядок 

госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

99. Сепсис: визначення, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, прогноз, принципи лікування та профілактики. Порядок госпіталізації, правила 

виписки хворих із стаціонару. 

100. Поняття про синдром гарячки невідомого генезу. Алгоритм обстеження хворих. 

101. Поняття про TORCH-інфекції: визначення, етіологія, епідеміологія, клінічна і лабораторна 

діагностика, прогноз. Принципи обстеження, лікування та профілактики. 

102. Токсоплазмоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи лікування та профілактики. 

Показання до госпіталізації. 

103. Нозокоміальні інфекції: загальна характеристика, особливості клінічного перебігу, діагностика, 

принципи лікування та профілактики. 

104. Анафілактичний шок: патогенез, класифікація, клінічні прояви, диференціальний діагноз, 

невідкладна допомога. 

105. Сироваткова хвороба: патогенез, клінічні прояви, диференціальний діагноз, невідкладна допомога. 

 

6. Перелік навчально-методичної літератури. 

Основна література: 

1. Атлас дитячих інфекційних хвороб. Червона Книга = Red Book Atlas of Pediatric Infectious 

Diseases / Керол Дж. Бейкер; переклад 3-го англ. видання (за редакцією проф. С.О. 

Крамарьова). — Дві мови. – Київ. – Медицина. - 2019. – 744 с. 

2. Імунопрофілактика інфекційних хвороб: навчально-методичний посібник / Л.І. 

Чернишова, Ф.І. Лапій, А.П. Волоха та ін. — 2-е видання. – Київ. – Медицина. - 2019. – 

320 с. 

3. Інфекційні хвороби в дітей: підручник / С.О. Крамарьов, О.Б. Надрага, Л.В. Пипа та ін. ; 

за ред. С.О. Крамарьова, О.Б. Надраги. — 2-е вид., випр. — К.: ВСВ «Медицина». — 

2016. — 392 с. + 14 с. кольор. вкл. 

4. Інфекційні хвороби у дітей: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / Л.І. Чернишова, А.П. Волоха, А.В. 
Бондаренко та ін.; за ред. Л.І. Чернишової. — 2-е вид., випр. – Київ. – Медицина. - 2017. 

– 1022 с. 

5. Наказ МОЗ України від 23.04.2019 № 958 "Про внесення змін до Календаря 

профілактичних щеплень в Україні" 

6. Невідкладна інфектологія: навчальний посібник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / В.М. Козько, А.В. 

Бондаренко, Г.О. Соломенник та ін.; за ред. В.М. Козька. — 2-е вид. – Київ. – Медицина. 
- 2018. – 120 с. 

7. Протокол лікування менінгококцемії у дітей: наказ МОЗ України № 737 від 12 жовтня 

2009 р. / Міністерство охорони здоров`я України. — К. : МОЗ України, 2009. — 17 с. 

8. Feigin and Cherry's Textbook of Pediatric Infectious Diseases 7th Edition. SAUNDERS. - 

2013. - 3904 p. 

9. Nelson textbook 21th Edition by Robert M. Kliegman, MD, Richard E. Behrman, MD, Hal B. 

Jenson, MD and Bonita F. Stanton, MD. Видавництво: SAUNDERS. 2019. – 4264 р. 

 

Допоміжна: 

1. Атлас інфекційних хвороб. Друге видання. Андрейчин М.А., Копча В.С., Крамарєв С.О. 

та ін. / за ред. Андрейчина М.А. Тернопіль: ТДМУ, 2017. - 248 с. 

2. Богадельников И.В. Дифференциальный диагноз инфекционных болезней у детей. - 
Донецьк. – 2013. - 712с. 

3. Дуда О.К. Герпетична та герпесвірусна інфекція. Навчальний посібник для лікарів.// 
Дуда О.К., Краснов М.І., Козько В.М. – Київ: НМАПО, 2015. – 96 с. 

4. Клінічна настанова «Медична допомога дітям, хворим на ВІЛ-інфекцію» (прийнята 

нарадою дитячих лікарів-інфекціоністів / лікарів-педіатрів регіональних центрів 



профілактики та боротьби зі СНІДом 19 березня 2013 року). 

5. Л.П. Коцюбайло Діагностична значимість клінічних симптомів у хворих на 

сальмонельоз / Л.П. Коцюбайло, О.К. Дуда, В.О.Бойко, А. Р. Вега, К. О. Богданова // 

Здоров’я суспільства, № 1-2, 2017 р., 123-124 стр. 

6. О.К. Дуда. Імунокорекція хворих на коронавірусну інфекцію та її ефективність / О.К. 
Дуда, В.О.Бойко, Л.П. Коцюбайло // Здоров’я суспільства, № 1-2, 2017 р., 75-79 стр. 

7. О.К. Дуда. Кашлюк і паракашлюк: cучасні підходи до діагностики та лікування (клінічналекція) 

/ О.К. Дуда, А.Р. Вега // Мистецтво лікування, № 3-4 (129-130), 2016 р., 42-49 стр. 

8. Федорченко С.В. Хроническая HCV-инфекция: монография. – К.: ВСИ «Медицина», 

2010. – 272 с. 

9. Якобисяк М. Імунологія / Пер. з польської за ред. проф. В.В.Чоп’як. – Вінниця: НОВА 
КНИГА, 2014. – 672с. 

10. Altaweel YA, Abdelaziz S, Fathy HA, AbdelBadea S. Correlative study between C-reactive 

protein, clinical severity, and nerve conduction studies in Guillain-Barrè syndrome. Egypt J 

Neurol Psychiatr Neurosurg. 2018;54(1):4. 

11. de Jong EP, Vossen AC, Walther FJ, Lopriore E. How to use... neonatal TORCH testing. Arch 

Dis Child Educ Pract Ed. 2013;98:93–98 

12. Dos Santos AMP, Ferrari RG, Conte-Junior CA. Virulence Factors in Salmonella Typhi- 

murium: The Sagacity of a Bacterium. Curr. Microbiol. 2018 May 21; 

13. Evidence-Based Pediatric Infectious Diseases. Elizabeth Elliott, Ruth Gilbert, Virginia Moyer, 

Michael Pichichero. - BMJ Books. - 2008. - 344 p. 

14. Guarino A., Ashkenazi S., Gendrel D. et al. European Society for Pediatric Gastroenterol- 
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date 2014. JPGN 2014; 59: е132–152 

15. Hiyoshi H, Tiffany CR, Bronner DN, Bäumler AJ. Typhoidal Salmonella serovars: ecological 

opportunity and the evolution of a new pathovar. FEMS Microbiol. Rev. 2018 Jul 01;42(4):527- 

541. 

16. Kim ID, Chang HS, Hwang KJ. Herpes simplex virus 2 infection rate and necessity of screening 
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17. Mainville, G. N., Marsh, W. L. & Allen, C. M. Oral ulceration associated with concurrent her- 

pes simplex virus, cytomegalovirus, and Epstein-Barr virus infection in an immunocompro- 

mised patient. Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology 119, e306–e314, 
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18. Martin RJ, Fanaroff AA, Walsh MC. Neonatal-perinatal medicine. 10th ed. Philadelphia (PA): 
Elsevier/Saunders; 2015 

19. Memish, Z. A. et al. Seroprevalence of herpes simplex virus type 1 and type 2 and coinfection 
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