
Перелік компетентностей, якими повинні володіти студенти 6 курсу за 

дисципліною «Інфекційні хвороби» для підготовки для ОСКІ-2 

1. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну 

процедуру, використовуючи знання про людину, її органи та системи, 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень 

(за списком 1) 

 

Список 1. Перелік лабораторних та інструментальних досліджень, які 

виносяться на іспит: 

 

 

 загальний аналіз крові; 

 загальний аналіз сечі; 

 білірубін та його фракції, активність АлАТ, АсАТ, 

лужної фосфатази та γ-глутамілтранспептидази, 

сечовина, глюкоза, амілаза, креатинін, коагулограма; 

 копрограма; 

 мікроскопічний метод; 

 бактеріологічний метод;  

 внутішньошкірна алергічна проба; 

 серологічне дослідження крові; 

 біологічний метод; 

 ПЛР; 

 експрес-діагностика; 

 ЕКГ; 

 УЗД органів черевної порожнини; 

 Рентгенологічне дослідження органів грудної 

порожнини. 

 

 

2. Вміти встановити попередній клінічний діагноз (за списком 2) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою співставлення зі 

стандартами, використовуючи попередні дані анамнезу хворого та дані 

огляду хворого, на основі провідного клінічного симптому або 

синдрому, використовуючи знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм. 

 

Список 2. Перелік діагнозів які виносяться на іспит: 

 

 



 

 «Холера»;  

  «Черевний тиф»; 

  «Лептоспіроз»;  

  «Гострий гепатит А»; 

  «Гострий гепатит В»; 

  «Грип»;  

  «Дифтерія»; 

  «Малярія триденна»; 

  «Ботулізм»; 

  «Шигельоз»; 

  «ВІЛ-інфекція»; 

  «Правець»; 

  «Чума»; 

  «Бешиха»; 

  «Сальмонельоз»; 

  «Сказ»; 

  «Висипний тиф»; 

  «Сибірка»; 

  «Хвороба Лайма»; 

  «Кір». 

 

 

 

3. Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого 

(за списком 1) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, на підставі 

клінічного діагнозу, за стандартними схемами, використовуючи знання 

про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних 

та юридичних норм. 

4. Визначати необхідний режим при лікуванні захворювання (за списком 

2), в умовах закладу охорони здоров’я, вдома у хворого та на 

догоспітальному етапі, використовуючи знання про людину, її органи 

та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами 

та стандартними схемами. 

5. Визначати тактику специфічної профілактики. 

 

 


