
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни «Інфекційні хвороби та паразитологія» 

Викладач: к.п.н., доц. Білик В.Г. 

(для студентів 12-вл групи) 

 
№ 

з/п 

Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 
Вид заняття Зміст заняття 

Форма оцінювання. 

(e-mail) 
Кількість балів 

Увага!  Пункт 13 виконується протягом семестру! 

1. 17.03.2020 

 

11.00–12.20 

 

Лабораторне 

заняття 

 

Тема заняття: Принципи 

профілактики інфекційних захворювань 

з повітряно-крапельним механізмом 

передачі. 

План заняття 

Теоретична складова: 

1. Методи діагностики ГРВІ, грипу, 

менінгококової інфекції, кору, краснухи, 

вітряної віспи, епідемічного паротиту, 

дифтерії та їх ідентифікація.  

2. Протокол збору анамнестичних даних.  

3. Клінічні методи діагностики: 

а) лабораторні методи діагностики; 

б) інструментальні методи обстеження. 

4. Специфічна та неспецифічна 

профілактика інфекційних захворювань з 

повітряно-крапельним механізмом 

передачі.  

Практична складова: 

1. На основі знань отриманих на лекції та 

під час самостійної підготовки до 

лабораторного заняття розробити по 5 

тестів для самоперевірки опанованими 

знаннями з Теми 1 та Теми 2 (загальна 

кількість 10 тестів). 

2. Виконати практичну частину 

лабораторного заняття, а саме: 

Розробити інструктивну карту для 

попередження поширення інфекцій, що 

Результати виконання плану 

лабораторного заняття подати 

у вигляді: 

1. тести для самоперевірки 

опанованими знаннями; 

2. розробленої інструктивної 

карти профілактики поширення 

інфекцій що передаються 

повітряно-крапельним шляхом. 

 

*Для виконання завдань 

лабораторного заняття 

використати матеріал лекції 1 

(тема: Інфекційні та паразитарні 

хвороби людини. Історичні 

аспекти вчення про інфекційні та 

паразитарні хвороби (від 

25.02.2020), лекції 2 (тема: 

Інфекційні хвороби з повітряно-

краплинним  механізмом 

передачі (від 10.03.2020) та 

рекомендовані літературні 

джерела. 

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

*Термін 

виконання до 

24.03.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 6, 

зокрема: 

складання тестів 

по 2 бали за 

комплект до 

теми (в сумі – 4 

бали); 

розроблення 

інструктивної 

карти – 2 бали. 

mailto:Valya-bilyk@bigmir.net


передаються повітряно-крапельним 

шляхом. 

*Умови для розроблення картки: 

*Місце реалізації інструкції – заклад 

освіти (тип кожен студент вибирає 

самостійно); 

*Інфекційне захворювання для якого 

розробляється інструктивна карта 

студент обирає самостійно. 

Рекомендована література: 

1. Інфекційні та неінфекційні хвороби, що 

набули соціального значення / С.В. Страшко, 

І.П.Кривич, Г.М.Гусєва, В.Г.Білик // Додаток 
до підручника з основ медичних знань для 

студентів педагогічних спеціальностей 

закладів вищої освіти. – Київ: Видавництво 
«Алатон», 2018. – Вид. 2.С 33; 43–65. URL: 

 http://autta.org.ua/files/files/ОМЗ_книга.pdf 
2. Інфекційні хвороби. Курс лекцій : навч. 

посібник / Є. В. Нікітін, К. Л. Сервецький, Т. 

В. Чабан [та ін.]. Одеса : ОНМедУ, 2012. С. 

87–152. URL: 
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/ 

NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

3. Методичні вказівки для організації 

самостійної роботи студентів / В.М. Козько 
та ін. Львів, 2010. URL: 

http://infectio.lviv.ua/wp-

content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

2 24.03.2020 

 

11.00–12.20 

 

Лекція 

 
Тема заняття: Інфекційні хвороби з 

фекально-оральним механізмом 

передачі  

План заняття 

1. Загальна характеристика інфекцій з 

фекально-оральним механізмом передачі, 

види профілактики. 

2. Сальмонельоз, етіологія, 

епідеміологія, ознаки, профілактика. 

3. Харчові токсикоінфекції, етіологія, 

Для контролю виконання плану 

заняття та діагностики 

сформованості знань 

розробити: 

1. конспект лекції; 

2. тести для самоперевірки 

опанованими знаннями (не 

менше 10). Ключі до тестів 

обов’язкові.  

 

*Термін 

виконання до 

31.03.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 8, 

зокрема: 

конспект лекції – 

4 бали; 

складання тестів 

http://autta.org.ua/files/files...pdf
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://infectio.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf
http://infectio.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf


епідеміологія, ознаки, профілактика. 

4. Шигельоз, етіологія, епідеміологія, 

ознаки, профілактика. 

5. Ботулізм, етіологія, епідеміологія, 

ознаки, профілактика. 

Рекомендована література: 
1. Возіанова Ж. І. Інфекційні і паразитарні 

хвороби. Київ: Здоров’я, 2001. Т. 1. С. 322–

380;  564–601; 691–700; 892–903. URL: 

https://www.twirpx.com/file/1725716/ 

2. Інфекційні хвороби/За ред. М.Б. Тітова. 

Київ: Вища школа,1995. С. 55–70. 

3. Інфекційні хвороби. Курс лекцій : навч. 

посібник / Є. В. Нікітін, К. Л. Сервецький, Т. 
В. Чабан [та ін.]. Одеса : ОНМедУ, 2012. С. 

30–45. URL: 
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/ 

NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

4. Методичні вказівки для організації 

самостійної роботи студентів / В.М. Козько 

та ін.  Львів, 2010. С. 13–70. URL: 

http://infectio.lviv.ua/wp-

content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

– 4 бали за 

комплект. 

 

3. 31.03.2020 

 

11.00–12.20 

 

Лабораторне 

заняття 

 

Тема заняття: Принципи 

профілактики інфекційних захворювань 

з фекально-оральним механізмом 

передачі. 

План заняття 

Теоретична складова: 

1. Методи діагностики захворювань з 

фекально-оральним механізмом передачі 

та їх ідентифікація.  

2. Протокол збору анамнестичних даних. 

3. Клінічні методи діагностики: 

а) лабораторні методи діагностики; 

б) інструментальні методи обстеження. 

4. Невідкладні стани у хворих на 

інфекційні хвороби з фекально-оральним 

Результати виконання плану 

практичного заняття подати у 

вигляді: 

1. презентації теоретичного 

матеріалу; 

2. розробленої інструктивної 

карти профілактики поширення 

інфекцій що передаються 

фекально-оральним шляхом. 

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

*Термін 

виконання до 

07.04.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 6, 

зокрема: 

презентація 

теоретичного 

матеріалу – 4 

бали; 

розроблення 

інструктивної 

карти – 2 бали. 

 

https://www.twirpx.com/file/1725716/
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://infectio.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf
http://infectio.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf
mailto:Valya-bilyk@bigmir.net
mailto:Valya-bilyk@bigmir.net


механізмом передачі. Принципи 

діагностики та надання допомоги. 

5. Специфічна та неспецифічна 

профілактика інфекційних захворювань з 

фекально-оральним механізмом передачі.  

Практична складова: 

1. На основі знань отриманих на лекції та 

під час самостійної підготовки до 

лабораторного заняття розробити 

презентацію теоретичного матеріалу. 

2. Виконати практичну частину 

лабораторного заняття, а саме: 

Розробити інструктивну карту для 

попередження поширення інфекцій що 

передаються фекально-оральним шляхом. 

*Умови для розроблення картки: 

*Місце реалізації інструкції – заклад 

освіти (тип кожен студент вибирає 

самостійно); 

*Інфекційне захворювання для якого 

розробляється інструктивна карта 

студент обирає самостійно. 

Рекомендована література: 
1. Возіанова Ж. І. Інфекційні і паразитарні 

хвороби. Київ: Здоров’я, 2001. Т. 1. С. 322–

380;  564–601; 691–700; 892–903. URL: 

https://www.twirpx.com/file/1725716/ 
2. Інфекційні хвороби/За ред. М.Б. Тітова. 

Київ: Вища школа,1995. С. 55–70. 

3. Інфекційні хвороби. Курс лекцій : навч. 

посібник / Є. В. Нікітін, К. Л. Сервецький, Т. 

В. Чабан [та ін.]. Одеса : ОНМедУ, 2012. С. 

30–45. URL: 
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/ 

NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

4. Методичні вказівки для організації 
самостійної роботи студентів / В.М. Козько 

та ін.  Львів, 2010. С. 101–117 . URL: 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

https://www.twirpx.com/file/1725716/
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y


http://infectio.lviv.ua/wp-

content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf 

4. 07.04.2020 

 

11.00–12.20 

 

Лекція 

 

Тема заняття: Інфекційні хвороби, що 

набули соціального значення. 

Туберкульоз. Вірусні гепатити. СНІД. 

План заняття 

1. Туберкульоз, етіологія, епідеміологія, 

ознаки, профілактика. 

2. Вірусний гепатит А, етіологія, 

епідеміологія, ознаки, профілактика. 

3. Вірусний гепатит В, етіологія, 

епідеміологія, ознаки, профілактика. 

4. ВІЛ-інфекція. СНІД, СНІД-

асоційовані інфекції та інвазії, 

профілактика. 

Рекомендована література: 
1.. Інфекційні хвороби. / О.А. Голубовська, 

Б.А. Герасун, О. М. Зінчук та ін. Київ: ВСВ 

«Медицина», С. 414–438.. URL: 
http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/1363/...PDF 
2. Інфекційні хвороби/За ред. М.Б. Тітова. 

Київ: Вища школа,1995. С. 55–70. 

3. Інфекційні хвороби. Курс лекцій : навч. 

посібник / Є. В. Нікітін, К. Л. Сервецький, Т. 

В. Чабан [та ін.]. Одеса : ОНМедУ, 2012. С. 

153–204. URL: 
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/ 

NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

4. Методичні вказівки для організації 
самостійної роботи студентів / В.М. Козько 

та ін.  Львів, 2010. URL: 

http://infectio.lviv.ua/wp-
content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf 

5. Інфекційні та неінфекційні хвороби, що 

набули соціального значення / С.В. Страшко, 

І.П.Кривич, Г.М.Гусєва, В.Г. Білик // Додаток 

до підручника з основ медичних знань для 

студентів педагогічних спеціальностей 

закладів вищої освіти. Київ: Видавництво 

Для контролю виконання плану 

заняття та діагностики 

сформованості знань 

розробити: 

1. конспект лекції; 

2. тести для самоперевірки 

опанованими знаннями (не 

менше 10). Ключі до тестів 

обов’язкові.  

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

*Термін 

виконання до 

14.04.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 8, 

зокрема: 

конспект лекції – 

4 бали; 

складання тестів 

– 4 бали за 

комплект. 

 

http://infectio.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf
http://infectio.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf
http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/1363/1/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20.%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%20%D0%92%D0%86%D0%9B..PDF
https://www.twirpx.com/file/1725716/
https://www.twirpx.com/file/1725716/
https://www.twirpx.com/file/1725716/
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://infectio.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf
http://infectio.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf
mailto:Valya-bilyk@bigmir.net


«Алатон», 2018. Вид. 2. С, 19–33. URL: 

http://autta.org.ua/files/files/ОМЗ_книга.pdf 

5. 14.04.2020 

 

11.00–12.20 

 

Практичне 

заняття 

 

Тема заняття: Принципи 

профілактики СНІДу .  

План заняття 

Теоретична складова: 

1. Методи діагностики СНІДу.  

2. Протокол збору анамнестичних даних. 

3. Клінічні методи діагностики: 

а) Лабораторні методи діагностики; 

б) Інструментальні методи обстеження. 

4. Неспецифічна профілактика СНІДу.  

Практична складова: 

1. На основі знань отриманих на лекції та 

під час самостійної підготовки до 

практичного заняття розробити 

презентацію теоретичного матеріалу. 

2. Виконати практичну частину заняття, а 

саме: 

Розробити сценарій позакласного заходу 

для попередження поширення інфекцій 

що набули соціального значення. 

*Умови для розроблення картки: 

*Місце реалізації заходу – заклад освіти 

(тип та вікову групу учнів кожен студент 

вибирає самостійно); 

*Інфекційне захворювання для якого 

розробляється захід студент обирає 

самостійно. 

Рекомендована література: 
1.. Інфекційні хвороби. / О.А. Голубовська, 

Б.А. Герасун, О. М. Зінчук та ін. Київ: ВСВ 

«Медицина», С. 414–438.. URL: 
http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/1363/...PDF 
2. Інфекційні хвороби/За ред. М.Б. Тітова. 

Київ: Вища школа,1995. С. 55–70. 

3. Інфекційні хвороби. Курс лекцій : навч. 

Результати виконання плану 

практичного заняття подати у 

вигляді: 

1. презентації теоретичного 

матеріалу; 

2. розробленого сценарію 

позакласного заходу для 

попередження поширення 

інфекцій що набули соціального 

значення. 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

*Термін 

виконання до 

21.04.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 6, 

зокрема: 

презентація 

теоретичного 

матеріалу – 3 

бали; 

розроблення 

сценарію 

позакласного 

заходу –3 бали. 

 

http://autta.org.ua/files/files...pdf
http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/1363/1/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20.%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%20%D0%92%D0%86%D0%9B..PDF
https://www.twirpx.com/file/1725716/
https://www.twirpx.com/file/1725716/
https://www.twirpx.com/file/1725716/
mailto:Valya-bilyk@bigmir.net


посібник / Є. В. Нікітін, К. Л. Сервецький, Т. 

В. Чабан [та ін.]. Одеса : ОНМедУ, 2012. С. 

153–204. URL: 
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/ 

NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

4. Методичні вказівки для організації 

самостійної роботи студентів / В.М. Козько 
та ін.  Львів, 2010. URL: 

http://infectio.lviv.ua/wp-

content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf 

5. Інфекційні та неінфекційні хвороби, що 

набули соціального значення / С.В. Страшко, 

І.П.Кривич, Г.М.Гусєва, В.Г. Білик // Додаток 

до підручника з основ медичних знань для 

студентів педагогічних спеціальностей 

закладів вищої освіти. Київ: Видавництво 

«Алатон», 2018. Вид. 2. С, 19–33. URL: 

http://autta.org.ua/files/files/ОМЗ_книга.pdf 

6.  21.04.2020 

 

11.00–12.20 

 

Лабораторне 

заняття 

 

Тема заняття: Принципи 

профілактики інфекційних захворювань 

що набули соціального значення.  

План заняття 

Теоретична складова: 

1. Методи діагностики туберкульозу, 

вірусних гепатитів та їх ідентифікація.  

2. Протокол збору анамнестичних даних. 

3. Клінічні методи діагностики: 

а) Лабораторні методи діагностики; 

б) Інструментальні методи обстеження. 

4. Специфічна та неспецифічна 

профілактика інфекційних захворювань 

що набули соціального значення.  

Практична складова: 

1. На основі знань отриманих на лекції та 

під час самостійної підготовки до 

лабораторного заняття розробити 

презентацію теоретичного матеріалу. 

2. Виконати практичну частину 

Результати виконання плану 

практичного заняття подати у 

вигляді: 

1. презентації теоретичного 

матеріалу; 

2. розробленої інструктивної 

карти профілактики поширення 

інфекційних захворювань, що 

набули соціального значення. 

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

Виконані завдання надсилати 

*Термін 

виконання до 

28.04.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 6, 

зокрема: 

презентація 

теоретичного 

матеріалу – 3 

бали; 

розроблення 

інструктивної 

карти – 3 бали. 

 

https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://infectio.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf
http://infectio.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf
http://autta.org.ua/files/files...pdf
mailto:Valya-bilyk@bigmir.net


лабораторного заняття, а саме: 

Розробити інструктивну карту для 

попередження поширення інфекцій що 

набули соціального значення. 

*Умови для розроблення картки: 

*Місце реалізації інструкції – заклад 

освіти (тип кожен студент вибирає 

самостійно); 

*Інфекційне захворювання для якого 

розробляється інструктивна карта 

студент обирає самостійно. 

Рекомендована література: 
1.. Інфекційні хвороби. / О.А. Голубовська, 

Б.А. Герасун, О. М. Зінчук та ін. Київ: ВСВ 

«Медицина», С. 414–438.. URL: 
http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/1363/...PDF 
2. Інфекційні хвороби/За ред. М.Б. Тітова. 

Київ: Вища школа,1995. С. 55–70. 

3. Інфекційні хвороби. Курс лекцій : навч. 

посібник / Є. В. Нікітін, К. Л. Сервецький, Т. 
В. Чабан [та ін.]. Одеса : ОНМедУ, 2012. С. 

153–204. URL: 
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/ 

NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

4. Методичні вказівки для організації 

самостійної роботи студентів / В.М. Козько 
та ін.  Львів, 2010. URL: 

http://infectio.lviv.ua/wp-

content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf 

5. Інфекційні та неінфекційні хвороби, що 

набули соціального значення / С.В. Страшко, 

І.П.Кривич, Г.М.Гусєва, В.Г. Білик // Додаток 

до підручника з основ медичних знань для 

студентів педагогічних спеціальностей 

закладів вищої освіти. Київ: Видавництво 

«Алатон», 2018. Вид. 2. С, 19–33. URL: 

http://autta.org.ua/files/files/ОМЗ_книга.pdf 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/1363/1/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20.%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%20%D0%92%D0%86%D0%9B..PDF
https://www.twirpx.com/file/1725716/
https://www.twirpx.com/file/1725716/
https://www.twirpx.com/file/1725716/
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://infectio.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf
http://infectio.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf
http://autta.org.ua/files/files...pdf


7.  28.04.2020 

 

11.00–12.20 

 

Лекція 

 

Тема заняття: Загальна 

характеристика паразитів людини. 

План заняття 

1. Явище паразитизму та його 

поширення у природі.  

2. Предмет і завдання медичної 

гельмінтології.  

3. Тип Круглі черви. Загальна 

характеристика типу. Клас Власне круглі 

черви. Представники: аскарида людська, 

гострик, волосоголовець людський, 

кривоголовка дванадцятипала, вугриця 

кишкова, трихінела спіральна. 

Особливості будови окремих 

представників, статевозрілих форм, 

личинок та яєць. Цикл розвитку 

паразитів, шляхи зараження, основні 

прояви  захворювання, профілактика. 

4. Тип Плоскі черви. Загальна 

характеристика. Класифікація. Клас 

Сисуни. Характеристика класу. Сисун 

печінковий. Сисун котячий. Морфологія 

трематод, життєві цикли, шляхи 

зараження. Локалізація в організмі 

людини, основні прояви хвороби. 

Морфологія яєць різних видів трематод. 

Поширення і профілактика трематодозів. 

Клас Стьожкові черви. Загальна 

характеристика класу. Представники: 

ціп’як бичачий, ціп’як свинячий, ціп’як 

карликовий, ехінокок однокамерний, 

альвеокок багатокамерний, стьожак 

широкий. Особливості будови, цикли 

розвитку паразитів, шляхи зараження, 

локалізація в організмі людини. Основні 

прояви захворювань. Заходи боротьби і 

профілактики. 

Для контролю виконання плану 

заняття та діагностики 

сформованості знань 

розробити: 

1. конспект лекції; 

2. тести для самоперевірки 

опанованими знаннями (не 

менше 10). Ключі до тестів 

обов’язкові.  

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

*Термін 

виконання до 

05.05.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 8, 

зокрема: 

конспект лекції – 

4 бали; 

складання тестів 

– 4 бали за 

комплект. 

 

mailto:Valya-bilyk@bigmir.net


5. Предмет і завдання медичної 

протозоології. 

6. Підцарство Найпростіші. Характерні 

особливості організації одноклітинних 

організмів. Тип Саркоджгутикові. 

Загальна характеристика типу. Клас 

Справжні амеби. Особливості будови і 

розвитку дизентерійної амеби. Форми 

існування дизентерійної амеби. Основні 

прояви амебіазу. Шляхи зараження. 

Заходи профілактики. Непатогенні амеби: 

кишкова, ротова. Морфологічні 

відмінності вегетативних форм, цист 

непатогенних амеб від патогенних. Клас 

Тваринні джгутикові. Лямблії. 

Морфофункціональні особливості, цикли 

розвитку паразитів, шляхи зараження, 

основні прояви хвороби, профілактика.  

Рекомендована література: 
1. Возіанова Ж. І. Інфекційні і паразитарні 

хвороби. Київ: Здоров’я, 2001. Т. 1. С. 748-
803.. URL: 

https://www.twirpx.com/file/1725716/ 

2. Інфекційні хвороби/За ред. Тітова М.Б. 

Київ: Вища школа,1995. с.100–127. 

Інфекційні хвороби. Курс лекцій : навч. 

посібник / Є. В. Нікітін, К. Л. Сервецький, Т. 
В. Чабан [та ін.]. Одеса : ОНМедУ, 2012. С. 

232–249. URL: 
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/ 

NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

2. Методичні вказівки для організації 

самостійної роботи студентів / В.М. Козько 

та ін.  Львів, 2010. С. 84–100. URL: 

http://infectio.lviv.ua/wp-

content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf
. 

8.  05.05.2020 11.00–12.20 Практичне Тема заняття: Методи діагностики 

медичної гельмінтології та 

Результати виконання плану *Термін 

https://www.twirpx.com/file/1725716/
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://infectio.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf
http://infectio.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf


  заняття 

 

протозоології.  

План заняття 

Теоретична складова: 

1. Методи діагностики медичної 

гельмінтології.  

2. Методи діагностики медичної 

протозоології.  

Практична складова: 

1. На основі знань отриманих на лекції та 

під час самостійної підготовки до 

практичного заняття розробити 

презентацію теоретичного матеріалу. 

2. Виконати практичну частину заняття, а 

саме: 

Розробити тести для самоперевірки 

опанованими знаннями. 

Рекомендована література: 
1. Возіанова Ж. І. Інфекційні і паразитарні 

хвороби. Київ: Здоров’я, 2001. Т. 1. С. 748-
803.. URL: 

https://www.twirpx.com/file/1725716/ 

2. Інфекційні хвороби/За ред. Тітова М.Б. 

Київ: Вища школа,1995. с.100–127. 

Інфекційні хвороби. Курс лекцій : навч. 

посібник / Є. В. Нікітін, К. Л. Сервецький, Т. 
В. Чабан [та ін.]. Одеса : ОНМедУ, 2012. С. 

232–249. URL: 
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/ 

NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

2. Методичні вказівки для організації 

самостійної роботи студентів / В.М. Козько 

та ін.  Львів, 2010. С. 84–100. URL: 

http://infectio.lviv.ua/wp-

content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf 

практичного заняття подати у 

вигляді: 

1. презентації теоретичного 

матеріалу; 

2. тести для самоперевірки 

опанованими знаннями (не 

менше 10). Ключі до тестів 

обов’язкові.  

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

виконання до 

12.05.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 6, 

зокрема: 

презентація 

теоретичного 

матеріалу – 3 

бали; 

розроблення 

тестів – 3 бали. 

 

9. 12.05.2020 

 

11.00–12.20 

 

Практичне 

заняття 

Тема заняття: Принципи 

профілактики гельмінтозів .  

План заняття 

Теоретична складова: 

Результати виконання плану 

практичного заняття подати у 

вигляді: 

*Термін 

виконання до 

https://www.twirpx.com/file/1725716/
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://infectio.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf
http://infectio.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf
mailto:Valya-bilyk@bigmir.net


 1. Методи визначення наявності у 

людини аскариди людської, гостриків, 

волосоголовця людського, кривоголовки 

дванадцятипалої, вугриця кишкового, 

трихінели спіральної. 

2. Протокол збору анамнестичних даних. 

3. Клінічні методи діагностики: 

лабораторні методи діагностики. 

Практична складова: 

1. На основі знань отриманих на лекції та 

під час самостійної підготовки до 

практичного заняття розробити 

презентацію теоретичного матеріалу. 

2. Виконати практичну частину заняття, а 

саме: 

Розробити тести для самоперевірки 

опанованими знаннями. 

Рекомендована література: 
1.. Інфекційні хвороби. / О.А. Голубовська, 

Б.А. Герасун, О. М. Зінчук та ін. Київ: ВСВ 

«Медицина», С. 414–438.. URL: 
http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/1363/...PDF 
2. Інфекційні хвороби/За ред. М.Б. Тітова. 

Київ: Вища школа,1995. С. 55–70. 

3. Інфекційні хвороби. Курс лекцій : навч. 
посібник / Є. В. Нікітін, К. Л. Сервецький, Т. 

В. Чабан [та ін.]. Одеса : ОНМедУ, 2012. С. 

153–204. URL: 
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/ 

NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

4. Методичні вказівки для організації 

самостійної роботи студентів / В.М. Козько 
та ін.  Львів, 2010. URL: 

http://infectio.lviv.ua/wp-

content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf 

5. Інфекційні та неінфекційні хвороби, що 

набули соціального значення / С.В. Страшко, 

І.П.Кривич, Г.М.Гусєва, В.Г. Білик // Додаток 

до підручника з основ медичних знань для 

1. презентації теоретичного 

матеріалу; 

2. тести для самоперевірки 

опанованими знаннями (не 

менше 10). Ключі до тестів 

обов’язкові.  

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

19.05.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 6, 

зокрема: 

презентація 

теоретичного 

матеріалу – 3 

бали; 

розроблення 

тестів – 3 бали. 

 

http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/1363/1/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20.%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%20%D0%92%D0%86%D0%9B..PDF
https://www.twirpx.com/file/1725716/
https://www.twirpx.com/file/1725716/
https://www.twirpx.com/file/1725716/
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://infectio.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf
http://infectio.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf
mailto:Valya-bilyk@bigmir.net


студентів педагогічних спеціальностей 

закладів вищої освіти. Київ: Видавництво 

«Алатон», 2018. Вид. 2. С, 19–33. URL: 

http://autta.org.ua/files/files/ОМЗ_книга.pdf 

10. 19.05.2020 

 

11.00–12.20 

 

Лабораторне 

заняття 

 

Тема заняття: Принципи 

профілактики гельмінтозів .  

План заняття 

Теоретична складова: 

1. Методи профілактики гельмінтозів. 

Практична складова: 

1. На основі знань отриманих на лекції та 

під час самостійної підготовки до 

лабораторного заняття розробити 

презентацію теоретичного матеріалу. 

2. Виконати практичну частину 

лабораторного заняття, а саме: 

Розробити інструктивну карту щодо 

профілактики гельмінтозів. 

*Умови для розроблення картки: 

*Місце реалізації інструкції – заклад 

освіти (тип кожен студент вибирає 

самостійно); 

* Захворювання для якого розробляється 

інструктивна карта студент обирає 

самостійно. 

Рекомендована література: 
1.. Інфекційні хвороби. / О.А. Голубовська, 

Б.А. Герасун, О. М. Зінчук та ін. Київ: ВСВ 

«Медицина», С. 414–438.. URL: 
http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/1363/...PDF 
2. Інфекційні хвороби/За ред. М.Б. Тітова. 

Київ: Вища школа,1995. С. 55–70. 

3. Інфекційні хвороби. Курс лекцій : навч. 
посібник / Є. В. Нікітін, К. Л. Сервецький, Т. 

В. Чабан [та ін.]. Одеса : ОНМедУ, 2012. С. 

153–204. URL: 
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/ 

NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Результати виконання плану 

практичного заняття подати у 

вигляді: 

1. презентації теоретичного 

матеріалу; 

2. розробленої інструктивної 

карти щодо профілактики 

гельмінтозів. 

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

*Термін 

виконання до 

26.05.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 6, 

зокрема: 

презентація 

теоретичного 

матеріалу – 3 

бали; 

розроблення 

інструктивної 

картки – 3 бали. 

 

http://autta.org.ua/files/files...pdf
http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/1363/1/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20.%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%20%D0%92%D0%86%D0%9B..PDF
https://www.twirpx.com/file/1725716/
https://www.twirpx.com/file/1725716/
https://www.twirpx.com/file/1725716/
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
mailto:Valya-bilyk@bigmir.net


4. Методичні вказівки для організації 

самостійної роботи студентів / В.М. Козько 

та ін.  Львів, 2010. URL: 

http://infectio.lviv.ua/wp-
content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf 

5. Інфекційні та неінфекційні хвороби, що 

набули соціального значення / С.В. Страшко, 

І.П.Кривич, Г.М.Гусєва, В.Г. Білик // Додаток 

до підручника з основ медичних знань для 

студентів педагогічних спеціальностей 

закладів вищої освіти. Київ: Видавництво 

«Алатон», 2018. Вид. 2. С, 19–33. URL: 

http://autta.org.ua/files/files/ОМЗ_книга.pdf 

11. 26.05.2020 

 

11.00–12.20 

 

Практичне 

заняття 

 

Тема заняття: Медична протозоологія.  

План заняття 

Теоретична складова: 

1. Методи визначення наявності у 

людини амеби дизентерійної та лямбліїв. 

2. Протокол збору анамнестичних даних. 

3. Клінічні методи діагностики: 

лабораторні методи діагностики. 

Практчна складова: 

1. На основі знань отриманих на лекції та 

під час самостійної підготовки до 

практичного заняття розробити 

презентацію теоретичного матеріалу. 

2. Виконати практичну частину заняття, а 

саме: 

Розробити тести для самоперевірки 

опанованими знаннями. 

Рекомендована література: 
1.. Інфекційні хвороби. / О.А. Голубовська, 

Б.А. Герасун, О. М. Зінчук та ін. Київ: ВСВ 

«Медицина», С. 414–438.. URL: 
http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/1363/...PDF 
2. Інфекційні хвороби/За ред. М.Б. Тітова. 

Київ: Вища школа,1995. С. 55–70. 

Результати виконання плану 

практичного заняття подати у 

вигляді: 

1. презентації теоретичного 

матеріалу; 

2. тести для самоперевірки 

опанованими знаннями (не 

менше 10). Ключі до тестів 

обов’язкові.  

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

*Термін 

виконання до 

02.06.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 6, 

зокрема: 

презентація 

теоретичного 

матеріалу – 3 

бали; 

розроблення 

тестів – 3 бали. 

 

http://infectio.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf
http://infectio.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf
http://autta.org.ua/files/files...pdf
http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/1363/1/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20.%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%20%D0%92%D0%86%D0%9B..PDF
https://www.twirpx.com/file/1725716/
https://www.twirpx.com/file/1725716/
https://www.twirpx.com/file/1725716/
mailto:Valya-bilyk@bigmir.net


3. Інфекційні хвороби. Курс лекцій : навч. 

посібник / Є. В. Нікітін, К. Л. Сервецький, Т. 

В. Чабан [та ін.]. Одеса : ОНМедУ, 2012. С. 

153–204. URL: 
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/ 

NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

4. Методичні вказівки для організації 
самостійної роботи студентів / В.М. Козько 

та ін.  Львів, 2010. URL: 

http://infectio.lviv.ua/wp-

content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf 

5. Інфекційні та неінфекційні хвороби, що 

набули соціального значення / С.В. Страшко, 

І.П.Кривич, Г.М.Гусєва, В.Г. Білик // Додаток 

до підручника з основ медичних знань для 

студентів педагогічних спеціальностей 

закладів вищої освіти. Київ: Видавництво 

«Алатон», 2018. Вид. 2. С, 19–33. URL: 

http://autta.org.ua/files/files/ОМЗ_книга.pdf 

 

12 02.06.2020 

 

11.00–12.20 

 

Лабораторне 

заняття 

 

Тема заняття: Принципи 

профілактики дизентерії та лямбліозу.  

План заняття 

Теоретична складова: 

1. Методи профілактики дизентерії. 

2. Методи профілактики лямбліозу. 

Практчна складова: 

1. На основі знань отриманих на лекції та 

під час самостійної підготовки до 

лабораторного заняття розробити 

презентацію теоретичного матеріалу. 

2. Виконати практичну частину 

лабораторного заняття, а саме: 

Розробити інструктивну карту щодо 

профілактики окреслених захворювань. 

*Умови для розроблення картки: 

*Місце реалізації інструкції – заклад 

освіти (тип кожен студент вибирає 

самостійно); 

Результати виконання плану 

практичного заняття подати у 

вигляді: 

1. презентації теоретичного 

матеріалу; 

2. розробленої інструктивної 

карти щодо профілактики 

окреслених хахворювань. 

 

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

Виконані завдання надсилати 

*Термін 

виконання до 

09.06.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 6, 

зокрема: 

презентація 

теоретичного 

матеріалу – 3 

бали; 

розроблення 

тестів – 3 бали. 

 

https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://infectio.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf
http://infectio.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf
http://autta.org.ua/files/files...pdf
mailto:Valya-bilyk@bigmir.net


* Захворювання для якого розробляється 

інструктивна карта студент обирає 

самостійно. 

Рекомендована література: 
1.. Інфекційні хвороби. / О.А. Голубовська, 

Б.А. Герасун, О. М. Зінчук та ін. Київ: ВСВ 

«Медицина», С. 414–438.. URL: 
http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/1363/...PDF 
2. Інфекційні хвороби/За ред. М.Б. Тітова. 

Київ: Вища школа,1995. С. 55–70. 

3. Інфекційні хвороби. Курс лекцій : навч. 

посібник / Є. В. Нікітін, К. Л. Сервецький, Т. 
В. Чабан [та ін.]. Одеса : ОНМедУ, 2012. С. 

153–204. URL: 
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/ 

NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

4. Методичні вказівки для організації 

самостійної роботи студентів / В.М. Козько 

та ін.  Львів, 2010. URL: 
http://infectio.lviv.ua/wp-

content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf 

5. Інфекційні та неінфекційні хвороби, що 

набули соціального значення / С.В. Страшко, 

І.П.Кривич, Г.М.Гусєва, В.Г. Білик // Додаток 

до підручника з основ медичних знань для 

студентів педагогічних спеціальностей 

закладів вищої освіти. Київ: Видавництво 

«Алатон», 2018. Вид. 2. С, 19–33. URL: 

http://autta.org.ua/files/files/ОМЗ_книга.pdf 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

 

13. 9.06. 11.00–12.20 

 

Практичне 

заняття 

Тема заняття: Захист індивідуальних 

проектів 

Теми проектів: 

1. Персистенція вірусів. Фактори та 

механізми вірусної персистенції . 

2.Вірусні інфекції з персистенцією 

збудника у вагітних та 

внутрішньоутробна патологія  

3.Повільні інфекції. Класифікація 

Результати виконаного 

індивідуального проекту подати 

у вигляді: 

1.реферату;  

2. презентації до реферату; 

3. кросворду з обраної теми. 

 

 

Консультація здійснюється 

* Проект 

виконувався 

протягом 

навчального 

семестру. 

* Термін 

виконання до 

http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/1363/1/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20.%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%20%D0%92%D0%86%D0%9B..PDF
https://www.twirpx.com/file/1725716/
https://www.twirpx.com/file/1725716/
https://www.twirpx.com/file/1725716/
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/NikitinInfekciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://infectio.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf
http://infectio.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/09/Metod_5m_samost.pdf
http://autta.org.ua/files/files...pdf


повільних інфекцій вірусної та невірусної 

етіології.  

4.Роль повільних вірусних інфекцій 

невірусної етіології у сучасній медичній  

5.Нозокоміальні інфекції. 

6. Вірусні гепатити. .  

7. Вірусні інфекції ЦНС.  

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

 

09.06.2020 р. 

 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 6, 

зокрема: реферат 

–2 бали; 

презентація до 

реферату – 2 

бали; 

розроблення 

кросворду – 2 

бали. 

 

mailto:Valya-bilyk@bigmir.net

