
Анотація на дисципліну 
ТРОПІЧНІ ІНФЕКЦІЇ 

(курс за вибором) 
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу — поглиблення знань з інфекційної патології країн з тропічним 
кліматом в умовах глобалізації економічних процесів та з᾽ясування 
закономірностей сучасного перебігу патологічного процесу при різноманітних 
за етіологічним чинником захворюваннях тропічного кліматичного поясу 
внаслідок зростання міжнародного туризму, міжнародного перерозподілу 
трудових ресурсів. 
Тропічні інфекції як навчальна дисципліна базується на вивченні студентами 
медичної і біологічної фізики, морфологічних дисциплін, мікробіології, 
вірусології та імунології, фізіології, патофізіології, внутрішніх хвороб, хірургії, 
неврології, дерматології, епідеміології, офтальмології, отоларингології, 
ендокринології, клінічної фармакології, реаніматології, інфекційних хвороб та 
інтегрується з цими дисциплінами. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність проводити санітарно-просвітницьку роботу 
серед населення з метою профілактики поширених захворювань внутрішніх 
органів, попередження небезпечних інфекційних та паразитарних захворювань, 
а також з метою сприяння своєчасному виявленню та підтриманню 
прихильності до лікування цих захворювань згідно з їхніми медико-
біологічними характеристиками та мікробіологічними особливостями. 
Програмні результати навчання: 
знати: основи законодавства про охорону здоровʼя та директивні документи, що 
визначають діяльність органів та закладів охорони здоровʼя; загальні питання 
організації медико-психологічної допомоги в Україні; організацію роботи 
лікарняно-поліклінічних відділень; організацію роботи швидкої та невідкладної 
допомоги дорослому населенню; організацію диспансерного нагляду; 
протиепідемічні заходи при виникненні осередку інфекції; принципи 
дієтотерапії, фізіотерапії та лікувальної фізкультури; форми і методи санітарно-
просвітньої роботи;  
уміти: узагальнювати науково-практичну літературу; брати активну участь в 
поширенні медичних знань серед населення; проводити просвітницьку роботу 
(бесіди, лекції) серед населення, хворих і в закладах загальної медичної служби; 
трактувати поняття “паразитологія”, «тропічна медицина»; визначити місце 
субтропічних, тропічних інфекційних хвороб в системі інфекційних хвороб та 
тропічної медицини; інтерпретувати епідеміологічні й патогенетичні 
закономірності, особливості клінічного перебігу, діагностики та профілактики 



паразитозів та тропічних інфекційних хвороб; визначати тактику госпіталізації 
та ізоляції хворих на найбільш поширені паразитози та тропічні інфекційні 
хвороби; діагностувати невідкладні стани при паразитозах та тропічних 
інфекційних хворобах;  
володіти: навичками проводити санітарно-просвітницьку роботу у фаховій 
діяльності при виникненні спалахів інфекційних захворювань 
Зміст навчальної дисципліни: 
ТРОПІЧНІ ІНФЕКЦІЇ. Протозойні інвазії.  Гельмінтози тропічних та 
субтропічних регіонів.  Хвороби, обумовлені вірусами та такі, що 
контролюються Міжнародними медико-санітарними правилами. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: : 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 
 

 


