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І. Основна мета дисципліни: ознайомлення студентів з основними нозологічними 

формами інфекційних хвороб які найчастіше зустрічаються в Україні; з різноманіттям та 

особливостями морфології та біології збудників глобальних інвазійних та інфекційних 

хвороб, принципами їхньої класифікації, характеристикою основних доменів, категорій, 

таксономічних груп. Особливу увагу приділено питанням профілактики інфекційних та 

паразитарних захворювань, проведенню протиепідемічних заходів та наданню 

долікарської допомоги у невідкладним станам, що можуть супроводжувати перебіг 

інфекційних хвороб. 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного 

напряму підготовки (спеціальності). 

Дисципліна «Інфекційні хвороби та паразитологія» дозволяє набути студентам 

додаткових ключових (життєвих) та професійних компетентностей. 

ІІІ. Завдання дисципліни сформувати знання про основні нозологічні формами 

інфекційних хвороб які найчастіше зустрічаються в Україні та уміння володіти методами: 

надання долікарської допомоги у невідкладним станам, що можуть супроводжувати 

перебіг інфекційних хвороб; профілактики інфекційних і паразитарних захворювань; 

проведення протиепідемічних заходів.  

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної 

дисципліни. 

Основні знання: 

- про нозологічні формами інфекційних хвороб які найчастіше зустрічаються в 

Україні;  

- про особливості морфології та біології збудників глобальних інвазійних та 

інфекційних хвороб; 

- про способи профілактики інфекційних та паразитарних захворювань. 

Основні вміння: 

- розпізнавати основні нозологічні форми інфекційних хвороб які найчастіше 

зустрічаються в Україні;  

-  проводити профілактику інфекційних та паразитарних захворювань; 

- проводити протиепідемічні заходи; 

- надавати долікарську допомогу у невідкладним станам, що можуть супроводжувати 

перебіг інфекційних хвороб. 

V. Короткий зміст дисципліни. 

Змістовий модуль І. Інфекційні хвороби. 

Тема 1. Інфектологія. Поняття про інфекційні хвороби та їх особливості.  

Тема 2. Інфекційні хвороби з фекальнооральним механізмом передавання. 

Тема 3. Інфекційні хвороби з повітряно-крапельним механізмом передавання. 

Тема 4. Вірусні гепатити. ВІЛ-інфекція. 

Тема 4. Інфекційні хвороби з трансмісивним механізмом передавання. 

Змістовий модуль II. Паразитологія.  

Тема 1. Паразитизм та особливості життєвих циклів паразитів.  

Тема 2. Медична паразитологія. Найпростіші – паразити людини: тип 

Саркомастигофори та Апікомплексні.  



Тема 3. Медична гільментологія. Паразитичні черви: тип Плоскі черви та 

Первиннопорожнинні.  

Тема 4. Медична арахноентомологія. Тип Членистоногі: паразитоформні кліщі, 

побутові ектопаразити і синантропи (таргани, воші, блохи, кліщі, комарі, мошки, мокриці, 

оводи)  

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати 

викладання курсу. 

Кафедра медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя та здоров’я 

факультету педагогіки та психології: доцент        В. Г. Білик. 

VII. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу. 

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: лекції  – 

10 год., практичні заняття – 10 год., лабораторні роботи – 10 год., самостійна робота 

студентів – 60 год. 

Дисципліна викладається у V семестрі. 

VIII.  Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни. 

1. Галат В. Ф., Березовський А. В., Сорока Н. М., Прус М. П., Євстаф’єва В. О., 

Галат М. В. Паразитологія та інвазійні хвороби: підручник / За ред. проф. Галат В. Ф. – 

Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2012. – 338 с. 

2. Інфекційні хвороби: підручник / О. А. Голубовська, М. А. Андрейчин, 

А. В. Шкурба та ін. ; за ред. О. А. Голубовської. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : ВСВ 

«Медицина», 2018. – 688 с.  

3. Інфекційні хвороби: підручник / За редакцію В. П. Малого, М. А. Андрейчина. – 

К.: ВСВ « Медицина», 2015– 523 с. 

4. Інфекційні хвороби у дітей: національний підручник / Л. І. Чернишова, 

А. П. Волоха, А. В. Бондаренко, Ф. І. Лапій / Під ред. Чернишової Л. І. – К., ВСВ 

«Медицина», 2016. – 1024 с. 

5. Методичні вказівки з діагностики гельмінтозів / В. Ф. Галат, А. В. Березовський, 

Н. М. Сорока. – К.: Ветінформ, 2004. – 54 с.  

6. Паразитологія та інвазійні хвороби / В. Ф. Галат, А. В. Березовський, М. П. Прус, 

Н. М. Сорока; За ред. В. Ф. Галата. – К.: Вища освіта, 2003. – 464 с. 

7. Практикум із паразитології / В. Ф. Галат, Ю. Г. Артеменко, М. П. Прус та ін.; За 

ред. В. Ф. Галата. – К.: Урожай, 2001. – 192 с.  

IX. Метод навчання: Лекції та практичні заняття. 

X. Система оцінювання: 

Поточний контроль – оцінювання: усної відповіді на практичних заняттях; 

виконання практичних та лабораторних робіт; презентації індивідуального проекту; 2-х 

модульних контрольних робіт. 

Підсумковий контроль: залік  у V семестрі. 

XI. Реєстрація на навчальну дисципліну: 1 березня 
 

 


