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СТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни “СНІД” складена  відповідно до Стандарту вищої освіти 
України (далі – Стандарт) Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
                                                                                                                     (назва рівня вищої освіти) 

галузі знань   1201 Медицина____ 
 
                                                                    (шифр і назва галузі знань) 

спеціальності   120102 Лабораторна діагностика 
                                                                                                (код і найменування спеціальності) 

освітньої програми _____ Лабораторна діагностика_____________________. 
                                                                                                (найменування освітньої програми) 

Опис навчальної дисципліни (анотація). Дана дисципліна розглядає процеси, що 
розвиваються в організмі у відповідь на інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). 
Приділено увагу будові ВІЛ, особливостям його життєвого циклу, проаналізовано вплив ВІЛ на 
біохімічні системи клітин-мішеней, а також механізми експресії генів ВІЛ. Охарактеризовано дію 
вірусу на клітинний та гуморальний імунітет, зокрема на основні клітини-мішені та інші 
імунокомпетентні клітини, продукцію цитокінів, розвиток аутоімунного процесу; описано механізми 
розвитку імунодефіциту при ВІЛ-інфекції та розглянуто причини виникнення опортуністичних 
інфекцій, онкологічних захворювань та порушень нервової системи (neuroAIDS) під час СНІДу. 
Докладно висвітлено методи діагностики ВІЛ-інфекції та СНІДу, зокрема імуноферментний аналіз, 
Western-blot, полімеразна ланцюгова реакція, висвітлено їх переваги та недоліки.  

Розглянуто стадії ВІЛ-інфекції та описано діагностичні підходи до її моніторингу для оцінки 
стану як стану імунної системи, так і загального стану хворого. Детально вивчено клінічну картину 
ВІЛ-інфекції та СНІДу, зокрема, опортуністичні інфекції, що виникають на тлі пригнічення 
імунітету. Проаналізовано методи лікування ВІЛ-інфекції (від традиційної антиретровірусної терапії 
до новітніх методів генної терапії), а також підходи до пошуку потенційних препаратів та розробки 
вакцин проти ВІЛ.  

Знання, засвоєні під час вивчення даної дисципліни, є необхідними медичними працівникам, які 
спеціалізуються у галузі лабораторної діагностики, ця дисципліна надає інформацію не тільки про 
діагностику ВІЛ-інфекції, а й створює уявлення про діагностику імунітету взагалі.  

Дисципліна «СНІД» пов’язана з такими дисциплінами як «Клінічна лабораторна діагностика», 
«Епідеміологія», «Біологічна хімія», «Молекулярна біологія», «Імунологія», "Вірусологія", 
«Інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень». Методи та прийоми цієї дисципліни можуть 
застосовуватись як у дослідженнях суміжних наук, так і в міждисциплінарних. 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1.  Дати студентам знання щодо процесів, які розвиваються в організмі людини у відповідь 
на інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), а також методів діагностики та лікування 
ВІЛ-інфекції та СНІДу. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “СНІД”: 

 з’ясувати будову вірусу імунодефіциту, його життєвий цикл та механізми дії на клітини-
мішені (зокрема, на метаболічні шляхи та експресію генів у заражених клітинах); 

 сформувати чітке уявлення про реакції імунної системи людини під час ВІЛ-інфекції та 
СНІДу;  

 надати всебічну характеристику методам клінічної діагностики ВІЛ-інфекції та СНІДу та 
підходам до інтерпретації результатів; 

 докладно вивчити клінічну картину СНІДу, механізми розвитку опортуністичних інфекцій, 
онкологічних захворювань та ураження нервової системи; 

 охарактеризувати напрямки антиретровірусної терапії та новітні підходи до лікування СНІДу;  

 сформувати у студентів знання про сучасні методи розробки вакцин проти ВІЛ. 
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1.3 Компетентності та результати навчання,  формуванню яких сприяє дисципліна (взаємозв’язок з 
нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів 
навчання у Стандарті). 
 
Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами 
компетентностей:  
  інтегральна: здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог 

 
  загальні: 

 Здатність застосовувати знання про механізми розвитку ВІЛ-інфекції та СНІДу в 
професійній діяльності; 

 Знання та розуміння предметної області процесів перебігу ВІЛ-інфекції та СНІДу; 
 Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; 

навички міжособистісної взаємодії; 
 Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись другою мовою; 
 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим; 
 Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які виконуються; 
 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

 спеціальні (фахові, предметні): 
 Знання будови ВІЛ (білків та геному), особливостей експресії генів ВІЛ взаємодії 

ВІЛ з клітинами-мішенями, життєвого циклу. 
 Розуміння механізмів розвитку імунодефіциту в організму людини, інфікованої 

ВІЛ, імунопатогенезу СНІДу та клінічної картину ВІЛ. 
 Знання опортуністичних інфекції, які виникають під час СНІДу, а також ракових 

захворювань та особливостей порушення нервової системи (neuro-AIDS). 
 Знання методів лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції, здатність обґрунтовано 

підбирати спектр лабораторних досліджень для діагностики, моніторингу ВІЛ-
інфекції і СНІДу і контролю ефективності антиретровірусної терапії та здатність 
оцінювати їх результати.  

 Знання стратегії лікування СНІДу з використанням різних фармакологічних 
препаратів та тенденцій розробки вакцин проти ВІЛ. 

 
 
Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці компетентностей». 
 

Матриця компетентностей 
№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 
Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній 
діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 
та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 

Загальні компетентності 
1. Здатність 

застосовувати 
знання з обміну 
речовин в 
практичних 
ситуаціях 

Мати 
спеціалізовані 
концептуальні 
знання, набуті у 
процесі 
навчання. 

Вміти 
розв’язувати 
складні задачі і 
проблеми, які 
виникають у 
професійній 
діяльності. 

Зрозуміле і 
недвозначне 
донесення власних 
висновків, знань 
та пояснень, що їх 
обґрунтовують, до 
фахівців та 
нефахівців. 

Відповідати за  
прийняття 
рішень у  
складних 
умовах 
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2. Знання та 
розуміння 
предметної 
області розвитку 
імунодефіцитного 
стану при ВІЛ-
інфекції і СНІДі 

Мати глибокі 
знання із 
структури 
професійної 
діяльності. 

Вміти 
здійснювати 
професійну 
діяльність, що 
потребує 
оновлення та 
інтеграції знань. 

Здатність 
ефективно 
формувати 
комунікаційну 
стратегію у 
професійній 
діяльності 

Нести 
відповідаль- 
ність  
за професійний  
розвиток, 
здатність  
до подальшого  
професійного  
навчання  
з високим 
рівнем  
автономності. 

3 Здатність до 
вибору стратегії 
спілкування; 
здатність 
працювати в 
команді; навички 
міжособистісної 
взаємодії 

Знати тактики та 
стратегії 
спілкування, 
закони та 
способи 
комунікативної 
поведінки 

Вміти обирати 
способи та 
стратегії 
спілкування для 
забезпечення 
ефективної 
командної роботи 

Використовувати 
стратегії 
спілкування та 
навички 
міжособистісної 
взаємодії 

Нести 
відповідаль- 
ність  
за вибір та 
тактику  
способу 
комунікації 

4 Здатність 
спілкуватися 
рідною мовою як 
усно, так і 
письмово; 
здатність 
спілкуватись 
другою мовою 

Мати досконалі 
знання рідної 
мови та базові 
знання іноземної 
мови 

Вміти 
застосовувати 
знання рідної 
мові, як усно так і 
письмово, вміти 
спілкуватись 
іноземною мовою. 

Використовувати 
при фаховому та 
діловому 
спілкуванні та при 
підготовці 
документів рідну 
мову. 
Використовувати 
іноземну мову у 
професійній 
діяльності 

Нести 
відповідаль- 
ність  
за вільне 
володіння  
рідною мовою, 
за  
розвиток  
професійних  
знань. 

5 Навички 
використання 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій 

Мати глибокі 
знання в галузі 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій, що 
застосовуються 
у професійній 
діяльності 

Вміти 
використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у 
професійній 
галузі, що 
потребує 
оновлення та 
інтеграції знань. 

Використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у 
професійній 
діяльності 

Нести 
відповідаль- 
ність 
за розвиток  
професійних 
знань  
та умінь. 

6 Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу 
та синтезу, 
здатність вчитися 
і бути сучасно 
навченим. 

Знати способи 
аналізу,синтезу 
та подальшого 
сучасного 
навчання 

Вміти проводити 
аналіз інформації, 
приймати 
обґрунтовані 
рішення, вміти 
придбати сучасні 
знання 

Встановлювати 
відповідні зв’язки 
для досягнення 
цілей. 

Нести 
відповідаль- 
ність  
за своєчасне  
набуття  
сучасних знань. 

7 Здатність 
оцінювати та 
забезпечувати 
якість виконаних 
робіт. 

Знати методи 
оцінювання 
показників 
якості 
діяльності.  

Вміти 
забезпечувати 
якісне виконання 
робіт. 

Встановлювати 
зв’язки для 
забезпечення 
якісного 
виконання робіт. 

Нести 
відповідаль- 
ність  
за якісне 
виконання  
робіт. 

8 Визначеність і 
наполегливість 
щодо поставлених 
завдань і взятих 
обов’язків  

Знати обов’язки 
та шляхи 
виконання 
поставлених 
завдань 

Вміти визначити 
мету та завдання 
бути 
наполегливим та 
сумлінним при 
виконанні 

Встановлювати 
міжособистісні 
зв’язки для 
ефективного 
виконання завдань 
та обов’язків 

Відповідати за  
якісне  
виконання  
поставлених  
завдань 
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обов’язків 
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

1 Знання будови 
ВІЛ (білків та 
геному), 
функції його 
ферментів, 
процесу 
взаємодії ВІЛ з 
клітинами-
мішенями. 
 
 

Знати структурну 
організацію 
віріону ВІЛ, 
функції його 
білків у 
життєвому циклі 
вірусу, 
організацію генів 
ВІЛ та механізми 
взаємодії ВІЛ з 
клітинами-
мішенями 

Вміти 
обґрунтовано 
пояснювати 
причини 
порушень у 
клітинах 
імунної 
системи, 
виходячи зі 
знання функцій 
білків ВІЛ.  

Зрозуміле і 
недвозначне 
донесення 
власних 
висновків, 
знань та 
пояснень щодо 
даного питання 

Нести 
відповідальніст
ь за якість 
виконаної 
роботи 

2 Розуміння 
регуляції 
експресії генів 
ВІЛ та 
механізми 
впливу 
вірусних білків 
на клітинами-
мішені.  
 
 

Знати і розуміти 
процеси регуляції 
експресії вірусних 
генів за участю 
білків клітин 
людини, а також 
процеси, які 
виникають в 
імунній системі 
під впливом 
білків ВІЛ.  

Вміти вірно 
аналізувати 
механізми 
розвитку 
порушень, що 
виникають в 
організмі при 
ВІЛ-інфекції, та  
вірно 
пояснювати їх 
причини, 
виходячи із 
знання 
молекулярних 
механізмів дії 
вірусних білків 
на клітини.  

Встановлювати 
зв’язки для 
дискусії при 
виборі спектра 
діагностичних 
процедур для 
аналізу 
порушень, що 
виникають в 
організмі при 
ВІЛ-інфекції,  
виходячи із 
знання 
молекулярних 
механізмів дії 
вірусних білків 
на клітини. 

Нести 
відповідальніст
ь за прийняття 
рішення при 
виборі спектра 
діагностичних 
процедур для 
порушень, що 
виникають в 
організмі при 
ВІЛ-інфекції,  
виходячи із 
знання 
молекулярних 
механізмів дії 
вірусних білків 
на клітини. 
 

3 Знання 
механізмів 
розвитку 
імунодефіциту 
в організму 
людини, 
інфікованої 
ВІЛ, 
імунопатогенез
у СНІДу та 
клінічну 
картину ВІЛ 

Знати механізми 
впливу ВІЛ на 
клітинний та 
гуморальний 
імунітет, 
особливості 
виникнення 
імуносупресії під 
час СНІДу та 
прояви 
опорутністичних 
інфекцій.  

Вміти вірно 
підбирати 
діагностичні 
маркери 
порушення 
імунного 
статусу при 
ВІЛ-інфекції та 
СНІДі та 
показники 
стану організму 
при 
опортуністични
х інфекціях. 

Встановлювати 
зв’язки для 
дискусії при 
виборі 
діагностичних 
маркерів 
порушення 
імунного 
статусу при 
ВІЛ-інфекції та 
СНІДі та 
показників 
стану організму 
при 
опортуністични
х інфекціях. 

Нести 
відповідальніст
ь за прийняття 
рішення при 
виборі 
діагностичних 
маркерів 
порушення 
імунного 
статусу при 
ВІЛ-інфекції та 
СНІДі та 
показників 
стану організму 
при 
опортуністични
х інфекціях. 

4 Знання методів 
лабораторної 
діагностики 
ВІЛ-інфекції та 
їх застосування 

Знати підходи 
лабораторної та 
клінічної 
діагностики ВІЛ-
інфекції, 

Вміти 
вірно підбирати  

лаборатор
ні методи для  

підтвердж

Обґрунтов
ано призначати 
лабораторні 
тести для  
підтвердження 

Нести 
відповідальніст
ь за прийняття 
рішення при 
виборі 
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з метою 
встановленні 
діагнозу та 
контролю 
ефективності 
антиретровірус
ної терапії. 
 

особливості їх 
використання для 
постановки 
діагнозу,моніторин
ну перебігу ВІД-
інфекції та 
контролю 
успішності 
антиретровірусної 
терапії. 

ення ВІЛ-
статусу 
обстеженого та 
встановлення 
діагнозу 
«СНІД», 
контролю 
успішності 
антиретровірус
ної терапії. 

ВІЛ-статусу 
обстеженого та 
встановлення 
діагнозу 
«СНІД», 
контролю 
успішності 
антиретровірус
ної терапії та 
оцінювати їх 
результати. 

діагностичних 
показників  
для 
підтвердження 
ВІЛ-статусу 
обстеженого та 
встановлення 
діагнозу 
«СНІД», 
контролю 
успішності 
антиретровірус
ної терапії. 

5 Знання стратегії 
лікування 
СНІДу з 
використанням 
різних 
фармакологічни
х препаратів та 
тенденції 
розробки 
вакцин проти 
ВІЛ. 

Мати 
спеціалізовані 
знання про 
методи лікування 
ВІЛ-інфекції та 
СНІДу, стратегії 
пошуку нових 
антиретровірусни
х препаратів та 
напрямків 
створеня вакцин 
проти ВІЛ.  

Вміти  
аналізувати 
результати  
лабораторних 
досліджень 
стану імунної 
системи та 
всього 
організму ВІЛ-
інфікованого та 
хворого на 
СНІД та 
оцінювати за 
цими 
показниками 
ефективність 
терапії.  

Зрозуміло і 
недвозначне 
донесення  
здійсненої 
інтерпретації 
результатів 
лабораторних 
досліджень 
стану імунної 
системи та 
всього 
організму ВІЛ-
інфікованого та 
хворого на 
СНІД з метою 
оцінки 
ефективності 
терапії. 

Нести 
відповідальніст
ь за прийняття 
рішення щодо 
оцінювання та 
інтерпретації 
результатів 
лабораторних 
досліджень 
стану імунної 
системи та 
всього 
організму ВІЛ-
інфікованого та 
хворого на 
СНІД з метою 
оцінки 
ефективності 
терапії. 

 
Результати навчання: Студент має знати основні механізми порушень, що розвиваються ВІЛ-
інфекції та СНІДі на молекулярному рівні (експресія генів та синтез вірусних білків), 
клітинному рівні (імунокомпетентні клітни), а також рівні імунної системи та всього організму. 
Студент повинен мати знання про методи лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції, 
антиретровірусної терапії та стратегії розробки вакцин проти ВІЛ. 
 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин 3 кредити ЄКТС. 

 
Програма структурована у модулі: 
 

Змістовий модуль 1. Будова, життєвий цикл вірусу імунодефіциту людини та його вплив на 
клітини-мішені, механізми порушень імунної системи при ВІЛ-інфекції, імунопатогенез СНІДу. 

 
Змістовий модуль 2. Методи діагностики ВІЛ-інфекції та СНІДу, клінічна картина ВІЛ-

інфекції, антиретровірусна терапія та розробка вакцин проти ВІЛ. 
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         3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів 
 і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Будова, життєвий цикл вірусу імунодефіциту людини та його вплив на 
клітини-мішені, механізми порушень імунної системи при ВІЛ-інфекції, імунопатогенез СНІДу. 

Тема 1. Будова та 
життєвий цикл вірусу 
імунодефіциту людини  
та вплив вірусних білків 
на клітини-мішені 
організму. 

12 4    8       

Тема 2. Порушення 
клітинного і 
гуморального імунітету 
при ВІЛ-інфекції. 

18 6  4  8       

Тема 3. Імунопатогенез 
СНІДу. 

20 6  4  10       

Разом за змістовим 
модулем 1 

50 16  8  26       

Змістовий модуль 2. Методи діагностики ВІЛ-інфекції та СНІДу, клінічна картина ВІЛ-
інфекції, антиретровірусна терапія та розробка вакцин проти ВІЛ. 

Тема 4. Лабораторна 
діагностика ВІЛ-інфекції 

20 6  4  10       

Тема 5. Лікування ВІЛ-
інфекції: 
антиретровірусна терапія 
та новітні методи 
лікування, створення 
вакцин проти ВІЛ 

18 6  2  10       

Разом за змістовим 
модулем 2 

38 12  6  20       

Консультації 2            
Усього годин  90 28  14  46       

 
         4. Теми лекцій    
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Пандемія ВІЛ-інфекції. Шляхи передачі ВІЛ. Структура віріону ВІЛ.  2 
2 Життєвий цикл ВІЛ та шляхи втручання в нього. Взаємодія ВІЛ з 

клітинами-мішенями. 
2 

3 Будова геному ВІЛ. Регуляція експресії генів ВІЛ. 2 
4 Вплив ВІЛ на клітинний імунітет. 2 
5 Вплив ВІЛ на гуморальний імунітет. 2 
6 Аутоімунний процес при ВІЛ-інфекції. 2 
7 Запальний процес та продукція цитокінів при ВІЛ-інфекції. 2 
8 Механізм виникнення імунодефіциту при ВІЛ-інфекції та СНІДу. 2 
9 Аутоімунний процес та продукці цитокінів при ВІЛ-інфекції.  

10 Стадії ВІЛ-інфекції та їх діагностика. 2 
11 Прямі і непрямі методи діагностики ВІЛ-інфекції. Імуноферментний 

аналіз у діагностиці ВІЛ-інфекції. 
2 

12 Алгоритм лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції. 2 
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13 Антиретровірусна терапія.   
14 Генна терапія СНІДу. Створення вакцин проти ВІЛ 2 
 Разом 28 

 
         5. Теми семінарських занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

                                                                                                              
         6. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   

 Разом  
 
 
                                                                                                              

        7. Теми лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Опанування методу імуноферметного аналізу з метою діагностики ВіЛ-
інфекції.  

4 

2 Методи визначення білків ВІЛ у сироватці крові. 4 
3 Методи оцінки стану клітинного імунітету під при ВІЛ-інфекції. 4 
 Методи оцінки стану гуморального імунітету під при ВІЛ-інфекції 2 
 Разом  14 

 
        8. Самостійна робота* 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Історія відкриття ВІЛ та хронологія подій при вивченні ВІЛ-інфекції ТА 
СНІДу. 

2 

2 Методи інактивації ВІЛ. 2 
3 Штами ВІЛ та особливості перебігу інфекції, викликаної ними.   2 
4 Роль хемокінів і хемокінових рецепторів у патогенезі ВІЛ-

інфекції. 
2 

5 Антигенні детерминанти ВІЛ. 2 
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6 Роль білка gp120 ВІЛ у створенні вакцин gp120 (targeted vaccines). 2 
7 Взаємозв’язок між запальним процесом й експресією генів ВІЛ. 2 
8 Апотоз при ВІЛ-інфекції.  2 
9 Вплив ВІЛ на нервову систему (neuro-AIDS). 2 

10 ВІЛ-інфекція у кишечнику.  2 
11 Реакції гіперчутливості при СНІДі. 2 
12 Утворення синцитіїв при ВІЛ-інфекції. 2 
13 Вплив ВІЛ на клітинну проліферацію.  2 
14 Туберкульоз і гепатит при ВІЛ-інфекції. 2 
15 Антигенемія при ВІЛ-інфекції та її визначення.  2 
16 Стадія гострої ретровірусної сероконверсії: її значення та 

діагностика. 
2 

17 Тест-системи ІФА для діагностики ВІЛ-інфекції та СНІДу.  2 
18 Застосування методу проточної цитофлуориметрії для 

прогнозування перебігу ВІЛ-інфекції. 
2 

19 Вірусне навантаження як діагностичний і прогностичний 
показник ВІЛ-інфекції та СНІДу. 

2 

20 Метод раідоімунопреципітації у діагностиці ВІЛ-інфекції.  2 
21 Трансплантація органів при лікуванні СНІДу. Берлінський 

пацієнт. 
2 

22 Шляхи подолання резистентності до антиретровірусних 
препаратів. 

 

23 Біотехнологічні методи створення вакцин проти ВІЛ. 2 
 Разом  46 

 
* - У випадку зміни графіку навчального процесу порядок проведення та оцінювання самостійної роботи 

див. у додатку.  
 

        9. Індивідуальні завдання: написання рефератів, підготовка презентацій,  
 

10. Завдання для самостійної роботи:  
підготовка рефератів або презентацій на теми з Таблиці 8 «Самостійна робота» 

 
11. Методи навчання: викладення лекційного матеріалу, відповіді на запитання студентів, опанування 
практичних навичок на лабораторних заняттях  

                                                                                                  
12. Методи контролю: тестовий поточний контроль, модульні контрольні роботи, оцінювання 
захищених лабораторних робіт 
 
13.  Форма підсумкового контролю успішності навчання: письмова відповідь на запитання з білета                                                                    
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14. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти:  

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни “СНІД” виставляється як 
сума балів за поточну навчальну діяльність. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Форми семестрового оцінювання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форми семестрового 
оцінювання 

ЗМ1 ЗМ2 

Min. – 18 балів Max. – 30 
балів 

Min. – 18 
балів 

Max. – 30 балів 

Поточна контрольна 
робота 3 5 3 5 

Доповіді під час занять 3 5 3 5 

Захист лабораторних 
робіт 

3 5 3 5 

Модульна контрольна 
робота 1 9 15   

Модульна контрольна 
робота 2   9 15 

 Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Підсумкова 
оцінка 

Кількість навчальних 
годин / кредитів 

50 40  

Кількість тем / їхні 
номери 

3 (№№1-3) 2 (№№5-6)  

Мінімум 15 15 30 

Максимум 30 30 60 
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Єдина шкала оцінок для студентів 

Оцінка  ЕCTS Статистичний       показник 

А 

B 

C 

D 

E 

Найкращі 10%  студентів 

Наступні 25 % студентів 

Наступні 30 % студентів 

Наступні 25 % студентів 

Останні 25 % студентів 

FX 

F 

Повторне перескладання 

Обов’язковий повторний 
курс навчання 

 

Шкала оцінювання в Україні та її відповідність ECTS: 

 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

Для студентів, які бажають покращити свою успішність при засвоєнні    змістових    
модулів, можливе проведення повторного підсумкового контролю засвоєння 
дисципліни (змістового модуля) під час іспиту в комісії. 

 
        15. Методичне забезпечення (навчальний контент): конспект лекцій, презентації, завдання для 
самостійної роботи, питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь 
студентів        
        
        16. Рекомендована література 
 
Основна: 
1. За редакцією В.П. Семиноженка, В.Ф. Москаленка, А.Л. Гураля ВІЛ-інфекція/СНІД: проблеми 

етіології, епідеміології та діагностики (Семиноженко В.П., Москаленко В.Ф., Гураль А.Л., Співак 
М.Я., Щербінська А.М., Жеребцова Е.М., Іванська Н.В., Карпов О.В., Кислих О.М., Максименок 
О.В., Михайленко О.М., Раєвська Г.Є., Сергеєва Т.А., Шевчук О.А.) – К.:Видавнцитво «Поліграф-
Експрес», 2004. – 160 с. 

2. Белозеров Е.С., Змушко Е.И. ВИЧ-инфекция. Изд-во «Питер» (Второе издание). СПб.-2003. – 363 с. 
3. ВИЧ-инфекция: клиника, диагностика, лечение и профилактика. Учебное пособие для инстранных 

студентов, обучающихся по медицинским специальностям высшеного профессионального 
образования. – М.: Р. Валент. 2010. – 260 с.: илл. 

4. ВИЧ-инфекция: клиника, диагностика, лечение и профилактика. Учебное пособие для инстранных 
студентов, обучающихся по медицинским специальностям высшего профессионального образования. 
– М.: Р. Валент. 2010. – 260 с.: илл. 

5. Дж. Бартлетт, Дж. Галлант, П. Фам Клинические аспекты ВИЧ-инфекции. 2009–2010. —М.: Р.Валент, 
2010. — стр. 490. 
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6. Лечение ВИЧ-инфекции / под. ред. Хоффман К., Дж.  Роктрох К.,  Кампс Б.С. - Paris: Flying Publisher, 
2005. - 565 с. 

7. Запорожан В.Н., Аряев Н.Л. ВИЧ-инфекция и СПИД. — К.: Здоров'я, 2003. — 624с. 
8. https://aidsinfo.nih.gov/ 

 
 
 
Додаткова: 
1.  ВИЧ 2014/15 / www.hivbuch.de под редакцией К. Хоффмана и Ю.К. Рокштро. Гамбург: Medizin 

Fokus, 2015. – 920 с. 
2. Лечение ВИЧ-инфекции. 2005. http://www.hivmedicine.com/ Библиотека Инфосети «Здоровье 

Евразии»,www.eurasiahealth.org/. 
3.  
4. Fearon M. The laboratory diagnosis of HIV infections. Can J Infect Dis Med Microbiol. 2005 Jan;16(1):26-

30. 
5. Kitchen S. G., Shimizu S., An D.S. Stem cell based anti-HIV Gene therapy // Virology. - 2011. - vol. 411, 

No 2. - P. 260–272. 
6. Kilareski E.M., Shah S., Nonnemacher M.R., Wigdahl B. Regulation of HIV-1 transcription in cells of the 

monocyte-macrophage lineage // Retrovirology. - 2009. -vol. 6. - P. 118-142. 
7. Arts E.J., Hazuda D.J. HIV-1 Antiretroviral Drug Therapy // Cold Spring Harb. Perspect. Med. 

2012;2:a007161 http://perspectivesinmedicine.cshlp.org/ 
8. Процюк Р.Г., Москаленко В.Ф., Петренко В.І., Процюк Р.Р., Щербінська А.М.; за ред. Москаленка 

В.Ф., Процюка Р.Г. Туберкульоз, ВІЛ-інфекція/ СНІД: навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-
IV рівнів акредитації. - К.: Медицина, 2009. - 423 с. 

9. Symonds G.P., Johnstone H.A., Millington M.L., Boyd M.P., Burke B.P., Breton L.R. The use of cell-
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