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

Викладач: к.п.н., доц. Білик В.Г. 

Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 
Вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- кість 

балів 

17.03.2020 

 

11.00–12.20 

 

Лабораторне  

заняття 

 

12-вл 

Тема заняття: Патогенез 

вірусних інфекцій на рівні клітин 

та організму 

План заняття 

Теоретична складова: 

1. Сучасна класифікація 

інфекційних захворювань.  

2. Основні ланки патогенезу 

вірусного захворювання. 

Патогенність та вірулентність.  

3. Фактори, що визначають 

патогенез вірусного 

захворювання.  

4. Форми взаємодії вірусів з 

клітинами. Основні типи 

взаємодії вірусів з клітинами.  

5. Цитопатична дія вірусів.  

6. Фактори, що зумовлюють 

взаємодію вірусів та клітин. 

7. Репродукція вірусів в клітині.  

8. Фактори, що лежать в основі 

класифікації вірусних інфекцій на 

рівні організму.  

9. Порівняльна характеристика 

осередкових та генералізованих 

вірусних інфекцій.  

10. Гострі та персистентні, 

маніфестні та інапарантні вірусні 

інфекції.  

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 03.03.2020 та 

10.03.2020 (прдовження)) та літературні 

джерела: 

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.– 74 с. 

2. Шувалова О.П. Інфекційні хвороби. К. –

2005. – 224 с. 

3. Блюмкин В.Н., Жданов В.М., Влияние 

вирусов на хромосомный аппарат и 

деление клеток .-М., 2008. 21 с.  

4. Носач Л.Н., Дяченко Н.С. 

Цитопатология аденовирусной инфекции. 

–К., 1982.  

 

*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. 



11. Порівняльна характеристика 

латентних, хронічних та 

повільних вірусних інфекцій  

12. Специфічні стадії вірусного 

патогенезу.  

13. Механізми та шляхи передачі 

вірусів.  

14. Класифікація інфекційних 

хвороб у відповідності до шляхів 

передачі збудника.  

15. Механізми поширення вірусів 

всередині організму. 

Практчна 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 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. 

Виконані завдання надсилати на 

електронну адресу: 

Valya-bilyk@bigmir.net 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: Valya-

bilyk@bigmir.net, або через Vider. 

 

 


