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ВСТУП

Програма підготовки докторів філософії складена на основі Закону України
«Про вищу освіту» та відповідно до ПОРЯДКУ підготовки здобувачів
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
(наукових установах), Положення про підготовку докторів філософії та
докторів наук від ___ ____ 

Спеціальність «222 Медицина» 
Спеціалізація  «Інфекційні хвороби»

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:
Модуль 1. Ведення хворих в клініці інфекційних хвороб.
Модуль 2. Актуальні питання сучасної науки з інфекційних хвороб.
Модуль 3. Алгоритми надання невідкладної допомоги в інфектології.
Модуль 4. Профілактика інфекційних захворювань та реабілітація

реконвалесцентів.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби»
передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та
інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання
комплексних завдань з цієї дисципліни, оволодіння методологією наукової та
педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового
дослідження, що розв’язує актуальне наукове завдання інфекційних хвороб,
результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Інфекційні хвороби» є: 
 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні

та практичні проблеми медицини у даній сфері; 
 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
 Визначати  етіологічні  та  патогенетичні  фактори  найбільш

поширених інфекційних захворювань;
 Аналізувати  типову та атипову клінічну  картину  найбільш

поширених  інфекційних захворювань, виявляти  їх ускладнення;
 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних

та інструментальних  обстежень  при  найбільш  поширених
інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати  прогноз
щодо життя  та  працездатності  хворих;

 Проводити  диференціальну  діагностику,  обґрунтовувати  і
формулювати діагноз найбільш поширених інфекційних  захворювань;



 Визначити  тактику  ведення  (рекомендації  стосовно  режиму,  дієти,
медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при
найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;

 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах
у разі інфекційних хвороб.

 Проводити  первинну  і  вторинну  профілактику інфекційних хвороб,
реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних
захворювань.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми аспіранти повинні:

знати: історію розвитку та сучасний стан наукових знань за
спеціальністю «Інфекційні хвороби», етіологію,  патогенез,  класифікації,
клінічні прояви,  критерії  діагностики, диференціальної діагностики,
прогноз, сучасні стандарти діагностики, профілактики та лікування,
невідкладну допомогу при інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях,
актуальні наукові завдання та проблеми інфектології. 

вміти:
 Проводити діагностику та лікування найбільш поширених інфекційних

захворювань в умовах стаціонару відповідно до  Національних
стандартів та протоколів з використанням сучасних досягнень науки і
техніки.

 Виконувати  діагностичні  процедури  та  інтерпретувати результати
сучасних методів дослідження, здійснювати окремі лабораторні та
інструментальні дослідження  самостійно в межах наукової роботи.

 Застосовувати медичні  інформаційні  технології  та  медичну
літературу  у  діагностиці  та  лікуванні  інфекційних захворювань.

 Проводити патентно-інформаційний пошук з обраної наукової теми
дослідження у вітчизняних та закордонних джерелах, наукометричних
базах;

 Проводити критичний аналіз сучасних даних, розробку і синтез нових
ідей з актуальних проблем інфектології;

 Формулювати мету та наукові завдання з обраної наукової теми;
 Розробляти дизайн дослідження;
 Вибирати методи наукового дослідження, адекватні поставленим меті

та завданням;
 Презентувати отримані дані у вигляді публікації та доповідей на

національному та міжнародному рівні;
 Впроваджувати досягнення науки і техніки у клінічну практику.

мати поняття щодо:
 застосовування принципів доказової медицини у прийнятті

діагностичних та терапевтичних рішень при інфекційних
захворюваннях.



 нових напрямків  наукових досліджень зі спеціальності «Інфекційні
хвороби».

 етики та методології наукового дослідження,
 сучасних підходів до міждисциплінарних наукових досліджень,
 особливостей методології педагогічного процесу зі спеціальності

«Інфекційні хвороби».

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 300 годин 
(10 кредитів ЄКТС).

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Ведення хворих в клініці інфекційних хвороб (80 годин).
        Ведення пацієнтів з гострим та хронічним діарейним синдромом.
Ведення пацієнтів з інфекційними захворюваннями з повітряно-крапельним
механізмом передачі. Ведення хворого з ураженням печінки інфекційного та
неінфекційного ґенезу. Ведення пацієнтів  з синдромом лихоманки, в т. ч.
лихоманки невідомого ґенезу. Ведення пацієнтів з гельмінтозами з
урахуванням проблеми глобальних змін клімату. Ведення хворих з ВІЛ-
інфекцією/СНІДом, ВІЛ-індикаторною інфекцією/інвазією.

Модуль 2. Актуальні питання сучасної науки з інфекційних хвороб
(100 годин).

Сучасні методи лабораторної та інструментальної діагностики в
інфектології. Нові напрямки  наукових досліджень зі спеціальності
«Інфекційні хвороби». Застосовування принципів доказової медицини в
інфектології. Сучасні підходи до міждисциплінарних наукових досліджен.
Особливості викладання інфекційних хвороб у ВМНЗ. Загальні принципи
побудови дизайну дослідження в інфектології. Етика та методологія
наукового дослідження. Коморбідність у клініці інфекційних хвороб.

Модуль 3. Алгоритми надання невідкладної допомоги в інфектології
(100 годин). 

Надання невідкладної допомоги при різних кровотечах, пов᾽язаних з
інфекційною патологією. Надання невідкладної допомоги при дегідратації
різного ступеню. Надання невідкладної допомоги при справжньому та
несправжньому крупі. Надання невідкладної допомоги при больовому
синдромі різного ґенезу у інфекційних хворих. Надання невідкладної
допомоги при гострій печінковій та нирковій недостатності. Надання
невідкладної допомоги при ураженні нервової системи різного ґенезу.
Надання невідкладної допомоги при панцитопеніях на тлі застосування
медикаментів різних груп. Надання невідкладної допомоги при колапсі,
непритомності. 

Модуль 4. Профілактика інфекційних захворювань та реабілітація



реконвалесцентів (80 годин).
Оцінка поширеності факторів ризику  розвитку інфекційних

захворювань та розробка профілактичних заходів з урахуванням
синдромального підходу при інфекційних захворюваннях. Національні
програми з попередження, діагностики та лікування найпоширеніших
захворювань інфекційних захворювань в Україні. Сучасні принципи
профілактики та реабілітації пацієнтів після інфекційних захворювань.
Сучасні принципи профілактики резонансних інфекцій. Сучасні принципи
профілактики та реабілітації реконвалесцентів захворювань, що регулюються
ММСП 2005 р. Сучасні принципи профілактики та реабілітації хворих з
нециклічними інфекційними захворюваннями. Сучасні принципи
профілактики інфекційних захворювань. Імунопрофілактика обов᾽язкова та
рекомендовані методи вакцинації. Сучасні принципи профілактики та
реабілітації пацієнтів з хронічними інфекційними захворюваннями. Лайм-
бореліоз.

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви модулів і тем

Кількість годин
денна форма заочна форма

усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с. р. л п лаб. інд. с. р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1. Ведення хворих в клініці інфекційних хвороб

Тема практичного заняття
1. Ведення пацієнтів з гострим
та хронічним діарей ним
синдромом.
Тема лекції 1. Ведення
пацієнтів з захворюваннями з
фекально-оральним
механізмом передачі.
Тема самостійної роботи 1.
Антибіотикоасоційовані діареї.

16 2 10 4 16 2 10 4

Тема практичного заняття 2.
Ведення пацієнтів з
інфекційними захворюваннями
з повітряно-крапельним
механізмом передачі.
Тема лекції 2.
Ведення пацієнтів з грипом.
Тема самостійної роботи 2.
Діагностиче значення
специфічних, неспецифічних
та інструментальних методів
діагностики. 

11 2 5 4 11 2 5 4

Тема практичного заняття 3.
Ведення хворого з ураженням 16 2 10 4 16 2 10 4



печінки інфекційного та
неінфекційного ґенезу.
Тема лекції 3. Ведення
пацієнтів з діареєю
мандрівників.
Тема самостійної роботи 3.
Антибіотикотерапія при
інфекційних захворюваннях
дигестивної та дихальної
систем: показання,
протипоказання, ускладнення.
Антибіотикорезистентність.
Тема практичного заняття 4.
Ведення пацієнтів  з
синдромом лихоманки, в т. ч.
лихоманки невідомого ґенезу.
Тема лекції 4. Ведення
пацієнтів з інфекційними
захворюваннями в умовах
надзвичайних станів та
екстреної евакуації.
Тема самостійної роботи 4.
Ендоскопічні та променеві
методи діагностики в
інфектології.

16 2 10 4 16 2 10 4

Тема практичного заняття 5.
Ведення пацієнтів з
гельмінтозами з урахуванням
проблеми глобальних змін
клімату.
Тема лекції 5. Медицина
подорожей. Тропічна
медицина. 
Тема самостійної роботи 5. 
Трансмісивні гельмінтози та
протозоози.

11 2 5 4 11 2 5 4

Тема практичного заняття 6.
Ведення хворих з ВІЛ-
інфекцією/СНІДом, ВІЛ-
індикаторною
інфекцією/інвазією.

10 10 10 10

Разом за модулем 1 80 10 50 20 80 10 50 20

Модуль 2. Актуальні питання сучасної науки з інфекційних хвороб.

Тема практичного заняття 1.
Сучасні методи лабораторної
та інструментальної
діагностики в інфектології.
Тема лекції 1. Історія
розвитку та сучасний стан
наукових знань за
спеціальністю «Інфекційні
хвороби».
Тема самостійної роботи 1.
Використання сучасних
досягнень науки і техніки при
проведенні діагностичного
пошуку та визначенні мети і

19 2 10 7 19 2 10 7



завдань наукового
дослідження.

Тема практичного заняття 2.
Нові напрямки  наукових
досліджень зі спеціальності
«Інфекційні хвороби».
Тема лекції 2. Роль
інфекційних хвороб як
мультидисциплінарної
патології.
Тема самостійної роботи 2.
Пошук нових наукових даних,
що розширюють сферу знань в
досліджуваній проблемі.

19 2 10 7 19 2 10 7

Тема практичного заняття 3.
Застосовування принципів
доказової медицини в
інфектології.
Тема лекції 3. Етика та
методологія наукового
дослідження.
Тема самостійної роботи 3.
Статистична обробка даних в
інфектологічних
дослідженнях.

14 2 5 7 14 2 5 7

Тема практичного заняття 4.
Сучасні підходи до
міждисциплінарних наукових
досліджень.
Тема лекції 4. Сучасні
підходи до міждисциплінарних
досліджень щодо пацієнтів із
ко- та суперінфекцією.
Тема самостійної роботи 4.
Підготовка презентації
отриманих даних у вигляді
публікації та доповідей на
національному та
міжнародному рівні.

14 2 5 7 14 2 5 7

Тема практичного заняття 5.
Особливості викладання
інфекційних хвороб у ВМНЗ.
Тема лекції 5. Технологія
педагогічного процесу та
методологія викладання
інфекційних хвороб у ВМНЗ.
Тема самостійної роботи 5.
Методологія викладання
інфекційних хвороб у ВМНЗ.

14 2 5 7 14 2 5 7

Тема практичного заняття 6.
Загальні принципи побудови
дизайну дослідження в
інфектології.
Тема самостійної роботи 6.
Впровадження досягнень
науки у клінічну практику.

10 5 5 10 5 5

Тема практичного заняття 7.
Етика та методологія
наукового дослідження.

5 5 5 5



Тема практичного заняття 8.
Коморбідність у клініці
інфекційних хвороб. 5 5 5 5

Разом за модулем 2 100 10 50 40 100 10 50 40

Модуль 3. Алгоритми надання невідкладної допомоги в інфектології

Тема практичного
заняття 1.  Надання
невідкладної допомоги
при різних кровотечах,
пов᾽язаних з
інфекційною
патологією.
Тема лекції 1. Надання
невідкладної допомоги
при гострому
респіраторному дистрес
синдромі у дорослих в
клініці інфекційних
хвороб.
Тема самостійної
роботи 1. Методика
проведення та етапи
виведення хворого з
ІТШ у світлі сучасних
рекомендацій.

16 2 9 5 16 2 9 5

Тема практичного
заняття 2.  Надання
невідкладної допомоги
при дегідратації різного
ступеню.
Тема лекції 2.
Особливості надання
невідкладної допомоги
хворим з ускладненими
формами малярії.
Тема самостійної
роботи 2. Лікування
пацієнтів з АШ і
сироватковою хворобою
та профілактика
алергійних реакцій
негайної та сповільненої
дії.

16 2 9 5 16 2 9 5

Тема практичного
заняття 3. Надання
невідкладної допомоги
при справжньому та
несправжньому крупі.
Тема лекції 3. Надання
невідкладної допомоги
при гострій дихальній
недостатності різного
генезу.
Тема самостійної
роботи 3. Сучасні

12 2 5 5 12 2 5 5



рекомендації щодо
лікування ГРЗ у людей
похилого та старечого
віку.
Тема практичного
заняття 4. Надання
невідкладної допомоги
при больовому
синдромі різного ґенезу
у інфекційних хворих.
Тема лекції 4. Надання
невідкладної допомоги
при  набряку-набуханні
головного мозку,
синдромі вклинення.
Тема самостійної
роботи 4. Використання
інвазивних методів
діагностики при підозрі
на інфекційне
захворювання.

12 2 5 5 12 2 5 5

Тема практичного
заняття 5. Надання
невідкладної допомоги
при гострій печінковій
енцефалопатії.
Тема лекції 5. Надання
невідкладної допомоги
при гострій печінковій
та нирковій
недостатності.
Тема самостійної
роботи 5.
Застосування
противірусної терапії
при лікування
хронічних вірусних
гепатитів.

12 2 5 5 12 2 5 5

Тема практичного
заняття 6. Надання
невідкладної допомоги
при ураженні нервової
системи різного ґенезу.
Тема лекції 6. Надання
невідкладної допомоги
при серозних і гнійних
менінгоенцефалітах.
Тема самостійної
роботи 6. Серотерапії
при інфекційних
захворюваннях.

12 2 5 5 12 2 5 5

Тема практичного
заняття 7. Надання
невідкладної допомоги
при панцитопеніях на
тлі застосування
медикаментів різних
груп.
Тема самостійної
роботи 7. Надання
невідкладної допомоги

10 5 5 10 5 5



при харчових
отруєннях.

Тема практичного
заняття 8. Надання
невідкладної допомоги
при колапсі,
непритомності.
Тема самостйної
роботи 8.  Надання
невідкладної допомоги
при виробничій травмі
на робочому місці.

10 5 5 10 5 5

Разом за  модулем 3 100 12 48 40 100 12 48 40

Модуль 4. Профілактика інфекційних захворювань та реабілітація
реконвалесцентів. 

Тема практичного
заняття 1. Оцінка
поширеності факторів
ризику  розвитку
інфекційних
захворювань та
розробка
профілактичних заходів
з урахуванням
синдромального
підходу при
інфекційних
захворюваннях.
Тема самостійної
роботи 1. Основна
облікова медична
документація в закладах
охорони здоров’я при
веденні хворих із
інфекційними
захворюваннями.

15 10 5 15 10 5

Тема практичного
заняття 2. Національні
програми з
попередження,
діагностики та
лікування
найпоширеніших
захворювань
інфекційних
захворювань в Україні.
Тема самостійної
роботи 2. Глобальні
проблеми суспільної
охорони здоров᾽я згідно
критеріїв ВООЗ.

15 10 5 15 10 5

Тема практичного
заняття 3. Сучасні
принципи профілактики
та реабілітації пацієнтів
після інфекційних
захворювань.

5 5 5 5



Тема практичного
заняття 4. Сучасні
принципи профілактики
резонансних інфекцій.

10 10 10 10

Тема практичного
заняття 5. Сучасні
принципи профілактики
та реабілітації
реконвалесцентів
захворювань, що
регулюються ММСП
2005 р.

5 5 5 5

Тема практичного
заняття 6. Сучасні
принципи профілактики
та реабілітації хворих з
нециклічними
інфекційними
захворюваннями.

10 10 10 10

Тема практичного
заняття 7. Сучасні
принципи профілактики
інфекційних
захворювань.
Імунопрофілактика
обов᾽язкова та
рекомендовані методи
вакцинації.

10 10 10 10

Тема практичного
заняття 8. Сучасні
принципи профілактики
та реабілітації пацієнтів
з хронічними
інфекційними
захворюваннями. Лайм-
бореліоз.

10 10 10 10

Разом за  модулем 4 80 70 10 80 70 10

. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ (НЕМАЄ)

5. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Модуль 1. «Ведення хворих в клініці інфекційних хвороб» (80 год.)

Теми лекцій (10 год.)

№ з/п Тема К-ть годин
1 Ведення пацієнтів з захворюваннями з фекально-оральним

механізмом передачі.
2

2 Ведення пацієнтів з грипом. 2
3 Ведення пацієнтів з діареєю мандрівників. 2
4 Ведення пацієнтів з інфекційними захворюваннями в умовах

надзвичайних станів та екстреної евакуації.
2



5 Медицина подорожей. Тропічна медицина. 2
Ра-
зом

10

Теми практичних занять (50 год.)

№ з/п Тема К-ть годин
1 Ведення пацієнтів з гострим та хронічним діарейним

синдромом.
10

2 Ведення пацієнтів з інфекційними захворюваннями з
повітряно-крапельним механізмом передачі.

5

3 Ведення хворого з ураженням печінки інфекційного та
неінфекційного ґенезу.

10

4 Ведення пацієнтів  з синдромом лихоманки, в т. ч. лихоманки
невідомого ґенезу.

10

5 Ведення пацієнтів з гельмінтозами з урахуванням проблеми
глобальних змін клімату.

5

6 Ведення хворих з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, ВІЛ-індикаторною
інфекцією/інвазією.

10

Ра-
зом

50

Самостійна робота (20 год.)

№ з/п Тема К-ть годин
1 Антибіотикоасоційовані діареї. 4
2 Діагностиче значення специфічних, неспецифічних та

інструментальних методів діагностики.
4

3 Антибіотикотерапія при інфекційних захворюваннях
дигестивної та дихальної систем: показання, протипоказання,
ускладнення. Антибіотикорезистентність.

4

4 Ендоскопічні та променеві методи діагностики в інфектології. 4
5 Трансмісивні гельмінтози та протозоози. 4

Ра-
зом

20

6. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Модуль 2. «Актуальні питання сучасної науки з інфекційних хвороб»
(100год.)

Теми лекцій (10 год.)

№ з/п Тема К-ть годин



1 Історія розвитку та сучасний стан наукових знань за
спеціальністю «Інфекційні хвороби».

2

2 Роль інфекційних хвороб як мультидисциплінарної патології. 2
3 Етика та методологія наукового дослідження. 2
4 Сучасні підходи до міждисциплінарних досліджень щодо

пацієнтів із ко- та суперінфекцією.
2

5 Технологія педагогічного процесу та методологія викладання
інфекційних хвороб у ВМНЗ.

2

Ра-
зом

10

Теми практичних занять (50 год.)

№
з/п Назва теми Кількість

годин

1 Сучасні методи лабораторної та інструментальної діагностики
в інфектології. 10

2 Нові напрямки  наукових досліджень зі спеціальності
«Інфекційні хвороби». 10

3 Застосовування принципів доказової медицини в інфектології. 5
4 Сучасні підходи до міждисциплінарних наукових досліджень. 5
5 Особливості викладання інфекційних хвороб у ВМНЗ. 5

6 Загальні принципи побудови дизайну дослідження в
інфектології. 5

7 Етика та методологія наукового дослідження. 5
8 Коморбідність у клініці інфекційних хвороб. 5

Разом 50

Самостійна робота (40 год.)

№ з/п Тема К-ть годин
1 Використання сучасних досягнень науки і техніки при

проведенні діагностичного пошуку та визначенні мети і
завдань наукового дослідження.

7

2 Пошук нових наукових даних, що розширюють сферу знань в
досліджуваній проблемі.

7

3 Статистична обробка даних в інфектологічних дослідженнях. 7
4 Підготовка презентації отриманих даних у вигляді публікації

та доповідей на національному та міжнародному рівні.
7

5 Методологія викладання інфекційних хвороб у ВМНЗ. 7
6 Впровадження досягнень науки у клінічну практику. 5

Ра-
зом

40



7. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Модуль 3. Алгоритми надання невідкладної допомоги в інфектології
(100 годин). 

Теми лекцій (12 год.)

№ з/п Тема К-ть годин
1 Надання невідкладної допомоги при гострому респіраторному

дистрес синдромі у дорослих в клініці інфекційних хвороб.
2

2 Особливості надання невідкладної допомоги хворим з
ускладненими формами малярії.

2

3 Надання невідкладної допомоги при гострій дихальній
недостатності різного генезу.

2

4 Надання невідкладної допомоги при  набряку-набуханні
головного мозку, синдромі вклинення.

2

5 Надання невідкладної допомоги при гострій печінковій та
нирковій недостатності.

2

6 Надання невідкладної допомоги при серозних і гнійних
менінгоенцефалітах.

2

Ра-
зом

12

Теми практичних занять (48 год.)

№
з/п Назва теми Кількість

годин

1 Надання невідкладної допомоги при різних кровотечах,
пов᾽язаних з інфекційною патологією. 9

2 Надання невідкладної допомоги при дегідратації різного
ступеню. 9

3 Надання невідкладної допомоги при справжньому та
несправжньому крупі. 5

4 Надання невідкладної допомоги при больовому синдромі
різного ґенезу у інфекційних хворих. 5

5 Надання невідкладної допомоги при гострій печінковій та
нирковій недостатності. 5

6 Надання невідкладної допомоги при ураженні нервової
системи різного ґенезу. 5

7 Надання невідкладної допомоги при панцитопеніях на тлі
застосування медикаментів різних груп. 5

8 Надання невідкладної допомоги при колапсі, непритомності. 5
Разом 48

Самостійна робота (40 год.)



№ з/п Тема К-ть годин
1 Методика проведення та етапи виведення хворого з ІТШ у

світлі сучасних рекомендацій.
5

2 Лікування пацієнтів з АШ і сироватковою хворобою та
профілактика алергійних реакцій негайної та сповільненої дії.

5

3 Сучасні рекомендації щодо лікування ГРЗ у людей похилого
та старечого віку.

5

4 Використання інвазивних методів діагностики при підозрі на
інфекційне захворювання.

5

5 Застосування противірусної терапії при лікування хронічних
вірусних гепатитів.

5

6 Серотерапії при інфекційних захворюваннях. 5
7 Надання невідкладної допомоги при харчових отруєннях. 5
8 Надання невідкладної допомоги при виробничій травмі на

робочому місці.
5

Ра-
зом

40

8. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Модуль 4. Профілактика інфекційних захворювань та реабілітація
среконвалесцентів (80 годин).

Теми лекцій: немає

Теми практичних занять (70 год.)

№
з/п Назва теми Кількість

годин

1
Оцінка поширеності факторів ризику  розвитку інфекційних захворювань та розробка
профілактичних заходів з урахуванням синдромального підходу при інфекційних
захворюваннях.

10

2 Національні програми з попередження, діагностики та лікування найпоширеніших
захворювань інфекційних захворювань в Україні. 10

3 Сучасні принципи профілактики та реабілітації пацієнтів після інфекційних
захворювань. 5

4 Сучасні принципи профілактики резонансних інфекцій. 10
5 Сучасні принципи профілактики та реабілітації реконвалесцентів захворювань, що

регулюються ММСП 2005 р. 5
6 Сучасні принципи профілактики та реабілітації хворих з нециклічними інфекційними

захворюваннями. 10
7 Сучасні принципи профілактики інфекційних захворювань. Імунопрофілактика

обов᾽язкова та рекомендовані методи вакцинації. 10

8 Сучасні принципи профілактики та реабілітації пацієнтів з хронічними інфекційними
захворюваннями. Лайм-бореліоз. 10

Разом 70

Самостійна робота (10 год.)



№ з/п Тема К-ть годин
1 Основна облікова медична документація в закладах охорони

здоров’я при веденні хворих із інфекційними захворюваннями.
5

2 Глобальні проблеми суспільної охорони здоров᾽я згідно
критеріїв ВООЗ.

5

Ра-
зом

10

9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 Створення доповіді на проблемну тематику з презентацією у сучасних

форматах (ppt, prezi) на основі матеріалів останніх з’їздів, конгресів,
конференцій.

 Оволодіння методикою лабораторного та інструментального
обстеження хворого в межах запланованої наукової роботи

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Видами навчальних занять з дисципліни «Інфекційні хвороби» є:

лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота
здобувачів, аспірантів.

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
Протягом освітньої програми моніторинг академічної успішності

проводиться на основі даних з відомості про відвідування лекцій та
практичних занять,  виконання самостійної роботи, індивідуальних завдань
та на основі підсумкового модульного контролю. Форма контролю (тестові
завдання, ситуаційні задачі, усний та письмовий контроль теоретичних знань,
практична перевірка навичок та вмінь, програмований комп'ютерний
контроль) обирається керівником курсу. За умов успішного завершення
курсу аспірант отримує сертифікат, у якому зазначено назву навчального
курсу, відмітка про успішність навчання та кількість кредитів. 
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