
Дисципліна Вибіркова дисципліна 9.2  
«Коронавірусні інфекції » 

Рівень ВО другий (магістерський) 
Назва спеціальності/ освітньо- професійної 
програми 

222 Медицина/ Медицина  

 
Форма навчання Денна 
Курс, семестр, протяжність 3 курс, 5 семестр, 4 кредити 
Семестровий контроль Залік 
 Обсяг годин (усього: з них 
лекції/практичні) 

Усього 120 годин, з них: 10 лекцій і 32 
лабораторні заняття 

 Мова викладання Українська 
 Кафедра, яка забезпечує викладання  

Автор дисципліни Гайдучик Петро Данилович, кандидат 

психологічних наук, старший викладач  

кафедри клінічної медицини 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Необхідною навчальною базою перед 

початком вивчення дисципліни є володіння 

знаннями в межах програми «Анатомія і 

фізіологія людини», «Біохімія», 

«Мікробіологія з основами іммунології», 

«Гігієна та екологія», «Перша долікарська 

допомога» 

Що буде вивчатися Предметом вивчення навчальної дисципліни 

«Коронавірусні інфекції» є етіолого-

епідеміологічні дані, принципи діагностики, 

лікування та імунопрофілактики, 

профілактичні та протиепідемічні заходи при 

коронавірусних  інфекціях 

Чому це цікаво / треба вивчати Метою викладання навчальної дисципліни   

«Коронавірусні інфекції» є засвоєння 

причин і механізмів виникнення та 

поширення хвороби викликаної 

коронавірусом( COVID-19,MERS,SARS) , 

вивчення міжнародних клінічних 

протоколів лікування та діагностики 

коронавірусної інфекції, методів 

профілактики та організації 

протиепідемічних заходів, засвоєння 

теоретичних та практичних навичок щодо 

організації імунопрофілактики,  

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Результатами навчання є вміння 

діагностувати, виявляти основні клінічні 

симптоми, що формують характерний 

синдром при коронавірусних інфекціях, 

здійснювати клінічну і лабораторну 

диференціальну діагностику різних 

коронавірусних інфекцій, визначити тактику 

ведення хворих на коронавірусну  хворобу 

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності) 

Після вивчення навчальної дисципліни 

студент буде вміти визначати пріоритетні 

проблеми профілактики коронавірусних 



інфекційних захворювань , тактику 

госпіталізації та ізоляції інфекційних хворих 

з коронавірусом, встановлювати попередній 

клінічний діагноз, визначити тактику 

ведення хворих на коронавірусні інфекції 
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Web-посилання на (опис дисципліни) 

силабус навчальної дисципліни на веб-сайті 

факультету 

 

 




