




 

Опис навчальної дисципліни 

 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

 

 

Кількість кредитів 4 

Галузь знань 

22 «Охорона 

здоров’я» 

 
Нормативна 

Спеціальність: 

222 

Медицина 

Рік підготовки 

5-й 

Загальна кількість 

годин - 120 

ІХ-й Х-й 

Лекції 

  

 

 

 

 

 
 

Освітньо- 

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

- 20 год . 

Практичні заняття 

- 80 год 
Самостійна робота 

- 
20 год 

Вид контролю: 

 

 

 
Залік 



 

 

 

 

 

1. СТРУКТУРОВАНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН З ДИСЦИПЛІНИ 
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2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Внутрішня медицина  як навчальна дисципліна: 

а) ґрунтується безпосередньо на вивченні студентами пропедевтики внутрішньої медицини, 

пропедевтики інших клінічних дисциплін (педіатрії, загальної хірургії), а також інших базових 

дисциплін (медичної біології, медичної та біологічної фізики, біоорганічної та біологічної 

хімії, гістології, цитології та ембріології, анатомії людини, патоморфології, фізіології та 

патофізіології, мікробіології, вірусології та імунології, радіології) й інтегрується з цими 

дисциплінами; 

б) закладає фундамент для засвоєння студентами знань з профільних клінічних професійно- 

практичних дисциплін. 

в) формує уміння застосовувати знання з патології внутрішніх органів у процесі подальшого 

навчання та професійній діяльності відповідно до принципів доказової медицини. 

Термін вивчення навчальної дисципліни “Основи внутрішньої медицини ” здійснюється 

студентами на 5 курсі, в ІІ семестрах. 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «Внутрішня медицини» (кардіологія, ревматологія, нефрологія,) 
 
 

Денна форма навчання  

Назви тем усього у тому числі 
Л п лаб. інд. С.р 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основи внутрішньої медицини (кардіологія, 

 ревматологія, нефрологією) 

120 20 80   20 

1. Есенціальна артеріальна гіпертензія. 

               Вторинні артеріальні гіпертензії. 

8 2 5   1 

2. Гострі коронарні синдроми Гострий     

інфаркт міокарда . 

9 2 5   2 

3.Атеросклероз .Хронічні форми ішемічної 

хвороби серця. 

8  6   2 

4.Набуті вади серця. Вроджені вади серця . 8  6   2 

5.Кардіоміопатії. Міокардити та перикардити. 8 2 5   1 



 

 

6. Легеневе серце та тромбоемболія   легеневої 

артерії. 

8 2 5   1 

7.Порушення серцевого ритму. Порушення 

провідності. 

8 2 5   1 

8. Серцева недостатність. Нейроциркуляторна 

дистонія. 

8 2 5   1 

9 Анкілозуючий спондилоартрит . 

Ревматоїдний артрит. Реактивні артрити. 

8  6   2 

10. Ревматична лихоманка. Інфекційний 

ендокардит 

8 2 5   1 

11. Остеоартроз.Подагра . 8  6   2 

12. Системні хвороби сполучної тканини. 8 2 5   1 

13. Гломерулонефрити .     Нефротичний 

синдром . 

Пієлонефрити . 

8 2 5   1 

14. Гостра та хронічна ниркова недостатність. 9 2 5   2 

15. Тубулоінтерстиціальний нефрит та 

амілоїдоз нирок 

6  6    

Разом 120 20 80   20 

 

3. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета (кінцеві цілі) вивчення внутрішньої медицини встановлена на 

основі ОКХ та ОПП підготовки лікаря за фахом і є основою для побудови 

змісту навчальної дисципліни. Опис цілей 

 сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі 

кінцевих цілей сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), 

цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення 

дисципліни. 

Згідно з вимогами ОПП дисципліна забезпечує набуття студентами  

Компетентностей nа програмних результатів навчання: 

Загальні компетентності(ЗК) 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК-4 Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

ЗК-5 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 



 

ЗК-6 Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення. 

ЗК-7 Здатність працювати в команді. 

ЗК-8 Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК-11 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК-12 Визначеність і наполегливість щодо поставлених 

завдань і взятих обов’язків. 

ЗК-13 Здатність діяти соціально, відповідально та свідомо. 

ЗК-15 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Фахові компетентності(ФК) 

ФК-1 Навички опитування та клінічного обстеження пацієнта. 

ФК-2 Здатність до визначення необхідного переліку 

лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки 

їх результатів. 

ФК-3 Здатність до встановлення попереднього та клінічного 

діагнозу захворювання. 

ФК-4 Здатність до визначення необхідного режиму праці та 

відпочинку при лікуванні захворювань 

ФК-5 Здатність до визначення характеру харчування при 

лікуванні захворювань. 

ФК-6 Здатність до визначення принципів та характеру 

лікування захворювань 

ФК-7 Здатність до діагностування невідкладних станів 

ФК-8 Здатність до визначення тактики надання екстреної 

медичної допомоги.  

ФК-9 Навички надання екстреної медичної допомоги 

ФК-11 Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК-15 Здатність до визначення тактики ведення осіб, що 

підлягають диспансерному нагляду. 

ФК-16 Здатність до проведення експертизи працездатності. 

ФК-17 Здатність до ведення медичної документації. 

ФК-19 Здатність до оцінювання впливу навколишнього 

середовища, соціально-економічних та біологічних 

детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, 

популяції. 

ФК-22 Здатність інтерпретувати біохімічні, лабораторні, 

функціональні результати обстеження ,розуміючи 

взаємозв’язок між ними, як невід’ємної частини для 

встановлення остаточного клінічного діагнозу. 

Програмні результати навчання(ПРН) 

ПРН-1 Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, 

анамнез життя. 



 

ПРН-2 Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи 

стандартну процедуру на підставі результатів 

лабораторних та інструментальних досліджень (за 

списком 4). 

ПРН-3 Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за 

списком 1). Встановлювати найбільш вірогідний або 

синдромний діагноз захворювання (за списком 2). 

Призначати лабораторне та/або інструментальне 

обстеження хворого (за списком 4). 

Здійснювати диференціальну діагностику захворювань 

(за списком 2). Встановлювати попередній клінічний 

діагноз (за списком 2).  

ПРН-4 Визначати необхідний режим праці та відпочинку при 

лікуванні захворювання (за списком 2). 

ПРН-5 Визначати необхідне лікувальне харчування при 

лікуванні захворювання (за списком 2). 

ПРН-6 Визначати принципи та характер лікування 

(консервативне, оперативне) захворювання (за списком 

2).  

 

ПРН-7 Встановлювати діагноз (за списком 3). 

ПРН-8 Визначати тактику надання екстреної медичної 

допомоги на підставі діагнозу невідкладного стану (за 

списком 3). 

ПРН-9 Надавати екстрену медичну допомогу на підставі 

діагнозу невідкладного стану (за списком 3). 

ПРН-

12 

Формувати серед закріпленого контингенту населення 

диспансерні групи хворих; групи здорових людей, що 

підлягають диспансерному нагляду. Здійснювати 

систему протиепідемічних та профілактичних заходів в 

межах первинної медико-санітарної допомоги 

населенню. Здійснювати систему заходів первинної 

профілактики в межах первинної медико-санітарної 

допомоги населенню. Організовувати проведення серед 

закріпленого контингенту населення заходів вторинної 

та третинної профілактики. 

ПРН-

14 

Визначати джерело та/або місце знаходження потрібної 

інформації залежно від її типу; отримувати необхідну 

інформацію з визначеного джерела; обробляти та 

проаналізувати отриману інформацію. 

ПРН-

15 

Визначати наявність та ступінь обмежень 

життєдіяльності, виду, ступеню та тривалості 



 

непрацездатності з оформленням відповідних 

документів. 

ПРН-

16 

Готувати річний звіт про особисту виробничу діяльність; 

вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення державною мовою. 

ПРН-

17 

Проводити скринінг щодо виявлення найважливіших 

неінфекційних захворювань; оцінювати показники 

захворюваності, інтегральні показники здоров’я; 

виявляти фактори ризику виникнення та перебігу 

захворювань; формувати групи ризику населення. 

ПРН-

18 

Визначати негативні фактори навколишнього 

середовища; аналізувати стан здоров’я певного 

контингенту; визначати наявність зв’язку між станом 

навколишнього середовища та станом здоров’я певного 

контингенту; розробляти профілактичні заходи на 

підставі даних про зв’язок між станом навколишнього 

середовища та станом здоров’я певного контингенту. 

Проводити оцінку впливу соціально-економічних та 

біологічних детермінант на здоров’я індивідуума, сім’ї, 

популяції. 

ПРН-

19 

Досліджувати обсяги та результативність діяльності 

лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я; виявляти 

дефекти діяльності та причин їх формування. Проводити 

відбір та використовувати уніфіковані клінічні 

протоколи щодо надання медичної допомоги, що 

розроблені на засадах доказової медицини; розробляти 

та використовувати локальні протоколи надання 

медичної допомоги. Проводити контроль якості 

медичного обслуговування; визначати фактори, що 

перешкоджають підвищенню якості та безпеки медичної 

допомоги. Оцінювати собівартість медичних послуг; 

обґрунтовувати вибір адекватного методу фінансування 

(оплати) та вибір раціональних форм організації надання 

медичних послуг. Застосовувати методи економічного 

аналізу при виборі методів діагностики, профілактики, 

лікування, реабілітації. 

ПРН-

21 

Формувати цілі та визначати структуру особистої 

діяльності. Вміти приймати обґрунтоване рішення, 

обирати способи та стратегії спілкування для 

забезпечення ефективної командної роботи. Нести 

відповідальність за вибір та тактику способу комунікації 



 

ПРН-

23 

Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності 

громадянськими правами, свободами та обов’язками, 

підвищувати загальноосвітній культурний рівень. 

ПРН-

24 

Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у 

своїй фаховій діяльності. 

ПРН-

25 

Організовувати необхідний рівень індивідуальної 

безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі 

виникнення типових небезпечних ситуацій в 

індивідуальному полі діяльності. 

ПРН-

26 

Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5). 

ПРН-

27 

Оцінювати ефективність лікування хворих на інфекційні 

та неінфекційні захворювання за допомогою  

лабораторно-діагностичних та функціональних  

досліджень. 

ПРН-

28 

Складати алгоритм біохімічного, лабораторно-

діагностичного та функціонального дослідження 

пацієнта в залежності від  стану та етапності 

захворювання, з урахуванням основних патологічних 

симптомів і синдромів захворювання, аналізуючи 

функціональний стан органів та систем, в залежності від  

стану та етапності захворювання 

 
 

 

Кінцеві цілі дисципліни: 

• Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених терапевтичних 

захворювань згідно списку 1 ОКХ 

• Аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених терапевтичних 

захворювань 

• Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань 
внутрішніх органів 

• Проводити диференціальну діагностику, обґрунтовувати і сформулювати попередній 
діагноз найбільш поширених захворювань внутрішніх органів 

• Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного 

лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених захворюваннях 

внутрішніх органів та їх ускладненнях 

• Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та 

інструментальних обстежень при типовому перебігу найбільш поширених 
терапевтичних захворювань та їх ускладненнях 

•  Оцінювати прогноз життя та працездатності при найбільш поширених терапевтичних 
захворюваннях 

• Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у клініці 

внутрішніх хвороб 

• Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених захворювань 



 

внутрішніх органів 

• Проводити медичні маніпуляції згідно списку 5 ОКХ 

• Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця 

та принципами фахової субординації у терапії. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

•  Критерії діагностики та план лікування найбільш частих 

нозологій з галузей кардіології, ревматології, нефрології. 

•  Діагностичні методи, що допомагають у прийнятті рішення 

(плану лікування) з курації різних захворювань в галузі кардіології, 

ревматології, нефрології. 

•  Принципи доказової медицини у прийнятті діагностичних та 

терапевтичних рішень при внутрішніх захворюваннях в галузі кардіології, 

ревматології, нефрології. 
 

• Основні класи препаратів, що застосовуються в кардіології, 

ревматології, нефрології. Показати здібність застосувати відповідні 

клініко-фармакологічні принципи для ведення пацієнтів з найбільш 

частими станами з цих галузей внутрішньої медицини. 

• Питання військової терапії , такі як організаціятерапевтичної 

допомоги у воєнний час та при надзвичайних ситуаціях мирного часу; - 

радіаційні ураження, клінічну характеристику іонізуючих випромінювань; 

-патогенез променевої хвороби.; - клінічну класифікацію радіаційних 

уражень, гострої променевої хвороби ; - поняття про променеву травму , 

надання медичної допомоги на етапах 



 

медичної евакуації; - гостру променеву хворобу; - кістково-мозкову форма  гострої 

променевої хвороби; - етапне лікування хворих з гострою променевою хворобою; 

атипові форми гострої променевої хвороби. 

вміти: 

•  Продемонструвати здібність проводити фокусований медичний огляд та 

націлене фізикальне обстеження відповідно до провідних скарг пацієнта та 

історії захворювання. 

• Проводити фізикальний огляд та описувати історії хвороби . 

•  Продемонструвати оцінку стану здоров’я дорослих та застосування відповідних 

рекомендацій з профілактики. 

•  Продемонструвати легкість у застосуванні медичних інформаційних технологій 

та критичних експертних оцінок медичної літератури у діагностиці та лікуванні 

в галузі кардіології, ревматології, нефрології. 

•  Продемонструвати уміння застосовувати методи біостатистики та клінічної 

епідеміології в клініці внутрішніх хвороб. 

•  Скласти та обґрунтувати список з двадцяти показань для направлення пацієнта 

у відділення невідкладної допомоги або прямої госпіталізації. 

•  Написати направлення на госпіталізацію з 10 найбільш частих медичних 

проблем з галузі кардіології, ревматології, нефрології. 

• Написати виписку зі стаціонару. 

У результаті вивчення дисципліни « Основи внутрішньої медицини» студент 

повинен оволодіти навичками: 

• Курації хворого з вторинною артеріальною гіпертензією. 

• Курації хворого з есенціальною артеріальною гіпертензією. 

• Курації хворого з ішемічною хворобою серця. 

• Курація хворого з порушенням серцевого ритму. 

• Курація хворого з пієлонефритом. 

• Курація хворого з нирковою недостатністю. 

• Курація хворого з гломерулонефритом. 

• Курації хворого з артрозом. 

• Курації хворого з ревматоїдним артритом. 

• Курація хворого з системними хворобами сполучної тканини. 

• Курація хворого з набутими вадами серця. 

- Курація хворого з гострим подагричним нападом. 

 



 

 

 

 

4. ЗМІСТ ПРОГРАМИ. 

 
Програма  дисципліни « Внутрішня медицина» включає 15 тем. 

 

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: 

А) лекції; 

Б) практичні заняття. 

В) самостійна робота студентів; 

Г) консультації. 

 

Лекції охоплюють основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної 

дисципліни, розкривають основні проблемні питання відповідних розділів дисципліни. 

 

Практичні заняття передбачають детальний розгляд студентами окремих теоретичних 

положень навчальної дисципліни з викладачем і формування вміння та навичок їх практичного 

застосування шляхом індивідуального виконання студентом сформульованих завдань та 

вирішення ситуаційних задач. 

 

Самостійна робота студентів передбачає оволодіння студентом навчальним 

матеріалом, а саме самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни у час, вільний 

від обов’язкових навчальних занять, а також передбачає підготовку до усіх видів контролю. 

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння 

студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з 

навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять. 

 

Консультації (індивідуальні або групові) проводяться з метою допомоги студентам 

розібратись та роз'яснити складні для самостійного осмислення питання, вирішити складні 

проблеми, які виникли при самостійному опрацюванні навчального матеріалу при підготовці до 

практичного заняття, підсумкового заняття або перед іспитом. 

 

При вивченні дисципліни використовують адекватні методи навчання. 

За джерелами знань використовують методи навчання: словесні – розповідь, пояснення, 

лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстрація; практичні – практична робота, вирішення 

задачі. За характером логіки пізнання використовуються методи: аналітичний, синтетичний, 

аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. За рівнем самостійної розумової діяльності 

використовуються методи: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький. 

 
 

Тема 1. Есенціальна артеріальна гіпертензія. Вторинні артеріальні 

 гіпертензії. 
 

Визначення поняття «есенціальна артеріальна гіпертензія». Роль порушень 

центральних та ниркових механізмів регуляції тиску, ендотеліальної функції та 

інших факторів. Класифікація. Клінічні прояви та дані додаткових методів 

дослідження. Ураження органів-мішеней. Диференційний діагноз. Стратифікація 

ризику. Ускладнення. Ізольована систолічна артеріальна гіпертензія. Лікування. 



 

Ускладнені та неускладнені гіпертензивні кризи, особливості лікувальної тактики. 

Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 
 

Визначення поняття « вторинна артеріальна гіпертензія». Особливості 

клініки, діагностики ниркових (реноваскулярних, ренопаренхіматозних), 

ендокринних (синдром і хвороба Іценко-Кушинга, феохромоцитома, синдром 

Конна, дифузний токсичний зоб) і гемодинамічних артеріальних гіпертензій. 

Артеріальна гіпертензія при вагітності, метаболічних порушеннях (метаболічний 

синдром). Значення лабораторних і інструментальних методів для диференційної 

діагностики та верифікації діагнозу. Терапевтичне та хірургічне лікування. 

Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 
 

УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ЕКСТРЕНОЇ ТА ВТОРИННОЇ 

(СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ . АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ. Наказ Міністерства 

охорони здоров'я від 24 травня 2012 року № 384. 

 

 Тема 2. Гострі коронарні синдроми .Гострий інфаркт міокарда . 
 

Визначення. Особливості клінічних проявів, критерії діагнозу гострого 
коронарного синдрому, гострого інфаркту міокарда . 

 

Ускладнення гострого інфаркту міокарда (гостра лівошлуночкова 

недостатність, порушення ритму серця і провідності, розрив міокарда, гостра 

аневризма серця, післяінфарктний синдром Дреслера та ін.). 
 

Лікувальна тактика в різні періоди гострого інфаркту міокарда. Показання до 

хірургічного лікування. Реабілітація. Первинна та вторинна профілактика. 
Прогноз та працездатність при інфаркті міокарда. 

 
УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ, ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ 

(СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА 

МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST 2016. 

Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги  «Гострий  коронарний  синдром  з  елевацією  сегмента  ST» 

,2014 

 

 Тема 3. Атеросклероз . Хронічні форми ішемічної хвороби серця. 
 

Визначення. Роль гіперліпідемій, загального та місцевого запалення, 

ушкодження судинної стінки і тромбоцитів у розвитку атеросклерозу. Фактори 

ризику. Особливості клінічних проявів залежно від переважної локалізації (аорта, 

коронарні, мезентеріальні та ниркові артерії, артерій нижніх кінцівок). Значення 

лабораторних, променевих та інших інструментальних методів дослідження. 

Диференційний діагноз. Ускладнення. Загальні принципи лікування. Лікувальна 

тактика при різних варіантах перебігу. Первинна і вторинна профілактика. Прогноз 

та працездатність. 
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Роль атеросклерозу, дестабілізації атеросклеротичної бляшки і 

функціональних факторів в патогенезі різних форм ІХС. Класифікація. 

Особливості клінічного перебігу і діагностики різних варіантів стабільної 

стенокардії, гострого інфаркту міокарда. Поняття “гострий коронарний синдром”. 

Різні форми ІХС. Критерії діагнозу. Диференційний діагноз різних форм ІХС. 

Безбольові форми ІХС (безбольова ішемія міокарду, післяінфарктний та дифузний 

кардіосклероз). Особливості клінічних проявів, критерії діагнозу. 
 

Диференційована терапія різних форм ІХС. Терапія нападів стенокардії, гострої 

лівошлуночкової недостатності. Прогноз та працездатність при різних формах 

ІХС. 
 

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Профілактика серцево-судинних захворювань», Наказ МОЗ 

України від 13.06.2016 № 564 

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) 

та третинної(високоспеціалізованої) медичної допомоги "Стабільна ішемічна хвороба серця",.2016 р 

 

 

 

 Тема 4. Набуті вади серця . Вроджені вади серця. 
 

Визначення поняття «набуті вади серця». Вади мітрального, аортального, 

трикуспідального клапанів. Етіологія, механізми порушень геодинаміки. 

Класифікація. Комбіновані мітральні та аортальні вади. Клінічні прояви. Значення 

неінвазивних та інвазивних методів. Диференційний діагноз. Ускладнення. 

Показання до хірургічного лікування. Первинна та вторинна профілактика. 

Прогноз та працездатність. 
 

Визначення поняття «вроджені вади серця». Дефект міжпередсердної і 

міжшлуночкової перегородок, відкритий артеріальний проток, коарктація аорти. 

Механізми порушень гемодинаміки, значення легеневої гіпертензії. Значення 

неінвазивних і інвазивних методів для діагностики і диференційної діагностики. 

Ускладнення. Синдром Ейзенменгера. Показання до хірургічного лікування. 

Профілактика ускладнень. Прогноз та працездатність. 
 

 Тема 5. Міокардити та перикардити. Кардіоміопатії. 
 

Визначення. Класифікація. Етіологія міокардитів. Клінічні прояви, зміни 

ЕКГ, ЕхоКГ та інших променевих методів дослідження залежно від етіології і 

варіанту перебігу. Критерії діагнозу та диференційний діагноз. Ускладнення. 

Особливості лікування міокардитів. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз 

та працездатність. 
 

Визначення. Етіологія та патогенез. Класифікація. Особливості клініки, 

перебігу і діагностики різних варіантів перикардитів. Методи верифікації діагнозу. 

Диференційний діагноз з ураженнями міокарду. Тампонада серця. 
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Показання до пункції перикарду, її діагностичне та лікувальне значення. 

Диференційована терапія різних форм із урахуванням етіологічних факторів. 

Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 
 

Визначення. Класифікація. Етіологія та патогенез основних видів 

кардіоміопатій (запальних, метаболічних, ідіопатичних). Клінічні прояви, зміни 

ЕКГ, ЕхоКГ та інших променевих методів дослідження залежно від етіології і 

варіанту перебігу. Критерії діагнозу та диференційний діагноз. Ускладнення. 

Особливості лікування різних кардіоміопатій. Первинна та вторинна профілактика. 

Прогноз та працездатність. 
 

Показання до трансплантації серця. 
 

Діагностика та лікування хвороб перикарда Рекомендації робочої групи з хвороб міокарда, перикарда, 

ендокарда та клапанів серця/ Асоціація кардіологів України . 2016 р. 

 

 Тема 6. Легеневе серце. Тромбоемболія легеневої артерії. 
 

Визначення. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічні прояви, зміни 

даних інструментальних методів дослідження у залежності від етіологічного 

фактора і стадії (компенсація або декомпенсація). Диференційний діагноз. 

Принципи диференційованого лікування. Первинна та вторинна профілактика. 

Прогноз та працездатність. 
 

Визначення. Класифікація. Фактори ризику. Патогенез порушень 

гемодинаміки. Клінічний перебіг різних форм. Критерії діагнозу, диференційний 

діагноз. Діагностичне значення змін даних інструментальних методів дослідження. 

Лікувальна тактика. Показання до хірургічного лікування. Первинна та вторинна 

профілактика. Прогноз та працездатність. 
 

 Тема 7. Порушення серцевого ритму. Порушення провідності. 
 

Визначення аритмій. Етіологія. Електрофізіологічні механізми аритмій 

(екстрасистолія, фібриляція та тріпотіння передсердь, шлуночкові тахікардія та 

фібриляція шлуночків). Клініка, ЕКГ-діагностика та диференційна діагностика. 

Ускладнення. Медикаментозні та немедикаментозні методи лікування. Роль 

електроімпульсної терапії. Невідкладна терапія при пароксизмальних порушеннях 

ритму та раптовій зупинці серця. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 

працездатність. 
 

Визначення блокад. Етіологія. Класифікація. Клініка та ЕКГ- діагностика 

атріовентрикулярних блокад та блокад ніжок жмутка Гіса. Тактика при гострих  та 

хронічних порушеннях провідності. Невідкладна допомога при нападах Моргань-

Адамса-Стокса. Показання та принципи електрокардіостимуляції (тимчасової, 

постійної). Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 



 

УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) та 

ТРЕТИННОЇ      (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ)     МЕДИЧНОЇ     ДОПОМОГИ ФІБРИЛЯЦІЇ 

ПЕРЕДСЕРДЬ 15.06.2016 №597 

ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ЕКСТРАСИСТОЛІЇ І ПАРАСИСТОЛІЇ/Асоціація артимологів 

України.2009 р. 

 

ЛІКУВАННЯ ШЛУНОЧКОВИХ ПОРУШЕНЬ СЕРЦЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА РАПТОВОЇ СЕРЦЕВОЇ 

СМЕРТІ /Рекомендації Асоціації кардіологів України 2009 р. 

 
 Тема 8. Серцева недостатність Нейроциркуляторна дистонія. 

 

Визначення серцевої недостатності. Основні причини. Патогенез порушень 

центральної та периферичної гемодинаміки при різних формах (лівих та правих 

відділів серця). Роль нейрогуморальної активації та ремоделювання серця. 

Класифікація. Клінічні прояви та їх особливості залежно від варіанту (систолічний, 

діастолічний), стадії та функціонального класу. Діагностика. Значення 

ехокардіографії. Лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 

працездатність. 
 

Визначення нейро-циркулятрної дистонії. Етіологія та патогенез. 

Класифікація. Особливості клінічних синдромів. Критерії діагнозу, Диференційний 

діагноз. Диференційована терапія. Первинна і вторинна профілактика. Прогноз та 

працездатність. 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ , 

Асоціації кардіологів України .2012 р. 

 

 Тема 9. Анкілозивний спондилоартрит . Ревматоїдний артрит 

 Реактивні артрити. 
 

Визначення анкілозивного спондилоартриту. Етіологічні фактори, патогенез. 

Класифікація. Клінічна картина. Значення інструментальних та лабораторних 

методів. Критерії діагностики. Диференційний діагноз. Лікування. Профілактика. 

Прогноз та працездатність. 
 

Визначення ревматоїдного артриту. Етіологічні фактори, патогенез. Роль 

порушень імунного статусу в розвитку захворювання. Класифікація та 

номенклатура. Клінічна картина з урахуванням активності патологічного процесу, 

стадії захворювання, системних проявів. Значення лабораторних та 

інструментальних методів для діагностики захворювання, його стадії та активності. 

Критерії діагностики, значення дослідження синовіальної рідини. Диференційний 

діагноз. Ускладнення. Стратегія лікування. Базисна терапія. Тактика лікування 

глюкокортикостероїдами та нестероідними протизапальними засобами. 

Профілактика. Прогноз та працездатність. 



 

Визначення реактивних артритів. Етіологія, патогенез. Класифікація. 

Клінічні прояви реактивних артритів різної етіології. Синдром Рейтера, значення 

лабораторних і інструментальних методів діагностики. Критерії діагностики, 

Диференційний діагноз. Лікування, роль антибактеріальної терапії. Первинна та 

вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 
 

УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), 

ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ , Наказ № 263 11.04.2014. Вивчення нозологій, які не 

включені в типову програму (з метою підготовки до іспиту IFOM , Step-2 за підручником 

Каплана), а саме: 1. Методика проведення імунобіологічної терапії в ревматології. 

 

 Тема 10. Ревматична лихоманка .Інфекційний ендокардит. 
 

Гостра ревматична лихоманка та хронічна ревматична хвороба серця. 

Визначення. Роль стрептококової інфекції та імунологічної реактивності у 

розвитку гострої ревматичної лихоманки. Класифікація. Клінічна картина (кардит, 

поліартрит, хорея, ураження шкіри). Значення лабораторних та інструментальних 

методів дослідження. Критерії діагностики. Диференційний діагноз Ускладнення. 

Лікування з урахування ступеня активності. Первинна та вторинна профілактика. 

Прогноз та працездатність. 
 

Визначення інфекційного ендокардиту . Етіологія, патогенез. Особливості 

перебігу залежно від збудника. Діагностичні критерії. Значення лабораторних 

методів і ехокардіографічного дослідження в діагностиці. Диференційний  діагноз. 

Ускладнення (серцева недостатність, емболії, абсцеси). Лікування. Режими 

антибактеріальної терапії. Показання до хірургічного лікування. Первинна і 

вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 
 

 Тема 11. Остеоартроз. Подагра.. Визначення остеоартрозу. Етіологія, патогенез. 

Класифікація. Клінічна картина в залежності від переважної локалізації уражень. 

Діагностика. Диференційний діагноз. Медикаментозне та немедикаментозне 

лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 
 

Визначення подагри. Етіологія, патогенез. Класифікація. Особливості 

суглобового синдрому та ураження внутрішніх органів. Критерії діагнозу. 

Диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи диференційованого лікування. 

Профілактика. Прогноз та працездатність. Вивчення нозологій, які не включені в 

типову програму (з метою підготовки до іспиту IFOM , Step-2 за підручником Каплана), а 

саме: 1. Псевдоподагра: критерії діагнозу, диференціальний діагноз з подагричним 

артритом, лікування. 

 

 Тема 12. Системні хвороби сполучної тканини 



 

Системний червоний вовчак. Визначення.  Етіологічні фактори та 

патогенез. Класифікація. Клінічні прояви залежно від ураження органів та систем, 

активності хвороби. Значення лабораторних, у тому числі імунологічних, методів 

дослідження. Діагностичні критерії. Диференційний діагноз. Ускладнення. 

Принципи лікування. Пульс-терапія. Профілактика. Прогноз та працездатність. 
 

Системна склеродермія. Визначення. Етіологічні фактори, патогенез. 

Класифікація. Клінічна картина залежно від ураження органів та систем. 

Діагностичні критерії, Диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи лікування. 

Профілактика. Прогноз та працездатність. 
 

Вивчення нозологій, які не включені в типову програму (з метою підготовки до іспиту 

IFOM , Step-2 за підручником Каплана), а саме: 1. Імунологічні маркери системних 

захворювань сполучної тканини. 2.Синдром та хвороба Шегрена : класифікація, критерії 

діагнозу, диференціальний діагноз, лікування. 3.Антифосфоліпідний синдром 

:класифікація, критерії діагнозу, лікування. 

 
 Тема 13. Гломерулонефрити. Нефротичний синдром. Пієлонефрити 

Визначення. Етіологія, роль стрептококової інфекції та імунологічних порушень в 

розвитку хвороби. Патогенез основних клінічних синдромів. Класифікація. 

Клінічні прояви та діагностика окремих форм. Диференційний діагноз. 

Ускладнення (еклампсія, гостра ниркова та хронічна ниркова недостатність и др.). 

Лікування з  урахуванням морфологічного варіанту та клінічного перебігу. 

Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

 Роль інфекції при  запальних захворюваннях нирок та сечовивідних шляхів. 

Первинний та вторинний пієлонефрит. Клінічні прояви. Інструментальні та 

лабораторні методи діагностики. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування. 

Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 
 

Вивчення нозологій, які не включені в типову програму (з метою підготовки до іспиту 

IFOM, Step-2 за підручником Каплана), а саме: 1. Нефролітіаз. Етіопатогенез захворювання. 

Клініка, діагностика. Лікування. 2. Полікістоз нирок. Етіопатогенез захворювання. 

Клініка, діагностика. Лікування. Солітарні кісти. 

 

 
 

 Тема 14. Гостра і хронічна ниркова недостатність. Визначення. Етіологічні 

фактори. Патогенез уражень органів та систем, їх клінічні прояви. Поняття 

“хронічна хвороба нирок”. Класифікація. Клініка та зміни лабораторних показників 

залежно від стадії. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування на різних 

стадіях. Нирково-замісна терапія: гемодіаліз, трансплантація нирок. 



 

Показання та протипоказання до нирково замісної терапії, ускладнення. Первинна 

та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 
 

Вивчення нозологій, які не включені в типову програму (з метою підготовки до іспиту 

IFOM, Step-2 за підручником Каплана), а саме: 1. Електролітні порушення. Клініка 

діагностика, лікування. 2. Порушення кислотно-лужної рівноваги. Клініка, діагностика, 

лікування. 3. Атероемболічна хвороба 4. Гострий папілярний некроз 5. Гіпертензивний 

нефросклероз 6. Синдром Альпорта 7. Хвороба Фабрі 8. Нефропатія тонких базальних 

мембран 9. Гемолітико-уремічний синдром 

 
НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК V СТАДІЇ, ЯКІ 

ЛІКУЮТЬСЯ   ГЕМОДІАЛІЗОМ АДАПТОВАНА КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА 

ДОКАЗАХ. Наказ МОЗ України від 11.02.2016 № 89 

ЛІКУВАННЯ МЕТОДОМ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ 

НИРОК V СТАДІЇ АДАПТОВАНА КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ. Наказ 

МОЗ України від 11.02.2016 № 89/ 

Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок 

V стадії: діагностика стану та корекція порушень фосфорно-кальцієвого обміну» Наказ МОЗ України 

від 11.02.2016 № 89 

Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок 

V стадії з анемією» Наказ МОЗ України від 11.02.2016 № 89 

 

 Тема 15. Тубулоінтерстиціальний нефрит та амілоїдоз нирок. Визначення 

тубуло-інтерстиціального нефриту. Етіологія, патогенез. Клінічні прояви. Критерії 

діагностики та диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування. Невідкладна 

допомога при гострій нирковій недостатності. Первинна та вторинна профілактика. 

Прогноз та працездатність. 

Визначення амілоїдозу. Етіологія, патогенез амілоїдозу. Класифікація. 

Клінічні прояви амілоїдозу нирок. Критерії діагностики. Диференційний діагноз. 

Ускладнення. Лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 

працездатність. 
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ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ (20 год.) 
 
 

№ 

з/

п 

Тема 
Кількість 

годин 

1. Гострі коронарні синдроми. 

Артеріальна гіпертензія. 

2 

2. Хронічні форми ішемічної хвороби 

серця 

2 

3. Міокардити та кардіоміопатії 2 

4. Набуті вади серця 2 

5. Порушення ритму серця. 2 

6. Порушення провідності серця. 2 

7. Ревматична гарячка. Інфекційний 

ендокардит 

2 

8. Системні захворювання сполучної 

тканини. 

2 

9. Гломерулонефрити. Пієлонефрити. 

Нефротичний синдром 

2 

10. Гостра та хронічна ниркова 

недостатність. 

2 

 Всього 20 



 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
( 80 год.) 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

1. Есенціальна артеріальна гіпертензія. Вторинні 

артеріальні гіпертензії. 

5 

2. Гострі коронарні синдроми . Гострий інфаркт 
міокарда . 

5 

3. Атеросклероз . Хронічні форми ішемічної 

хвороби серця. 

6 

4. Набуті вади серця. Вроджені вади серця . 6 
5. Кардіоміопатії. Міокардити та перикардити. 5 
6. Легеневе серце та тромбоемболія легеневої 

артерії. 
5 

7. Порушення серцевого ритму. Порушення 
провідності. 

5 

8. Серцева недостатність. Нейроциркуляторна 
дистонія. 

5 

9. Анкілозуючий спондилоартрит. Ревматоїдний 
артрит . 
Реактивні артрити 

6 

10. Ревматична лихоманка. Інфекційний ендокардит. 5 

11. Остеоартроз. Подагра . 6 
12. Системні хвороби сполучної тканини:системний 

червоний вовчак, системна склеродермія. 
5 

13. Гломерулонефрити . Нефротичний синдром  
Пієлонефрити.. 

5 

14. Гостра та хронічна ниркова недостатність 5 

15. Тубулоінтерстиціальний нефрит та амілоїдоз 
нирок . 

6 

 Разом 80 



 

САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ 
за/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Підготовка до практичних занять, у тому числі: 

- Опанування навичками трактування 

даних допплерехокардіоскопічного 

дослідження 

- Опанування навичками трактування стрес-тестів 

- Опанування навичками трактування електрокардіограми 

- Опанування навичками трактування даних рентген-

контрастної ангіографії 

- Опанування навичками трактування даних 

рентгенологічного дослідження органів грудної клітки 

- Опанування навичками аналізувати данні лабораторних методів 

дослідження (мікробіологічне дослідження крові, гострофазові 

показники крові, загальний білок та білкові фракції, трансамінази 

крові, коагулограма, лабораторні маркери некрозу міокарду, 

ліпідний спектр крові, креатинін крові, кліренс креатиніну, 

електроліти крові, дані серологічних досліджень при аутоімунних 

процесах 

- Опанування навичками надання медичної допомоги при 

гострій серцевій недостатності, колапсі, шоках 

- Опанування навичками надання медичної допомоги 

при гіпертензивному кризі 

- Опанування навичками надання медичної допомоги при 

пароксизмальних порушеннях ритму, при синдромі Морган’ї-

Едемса- Стокса 

- Опанування навичками надання медичної допомоги при 

зупинці кровообігу та дихання, проведення легенево-серцевої 

реанімації 

- Опанування навичками реєстрації та інтерпретування ЕКГ 

- Опанування навичками вимірювання артеріального тиску 

- Опанування навичками трактування даних променевих 

досліджень суглобів 

- Опанування навичками трактування даних ехокардіографія 

- Опанування навичками аналізувати лабораторні дані (загальний 

аналіз крові, загальний білок та білкові фракції, креатинін, сечовину, 

сечову кислоту крові, електроліти крові, показники імунного 

статусу, гострофазові показники крові, дані серологічних 

досліджень при аутоімунних процесах, лабораторні показники 

функціонального стану печінки та нирок) 

- Опанування навичками трактування даних променевих 

досліджень органів сечовивідної системи 

- Опанування навичками аналізувати лабораторні дані (загальний 

аналіз сечі, за Нечипоренком та Зимницьким, дані 

мікробіологічного дослідження сечі, загальний аналіз крові, 

загальний білок та білкові фракції, креатинін, сечовину, сечову 

кислоту крові, електроліти крові) 

- Опанування навичками надання медичної допомоги при 

гострій нирковій недостатності 

20 

РАЗОМ 20 



 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ РОБІТ – не передбачено 

 

 
 

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ – не передбачено 

 

 
 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ – не передбачено 

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 
 

№ Назва практичної навички 

1. Курація хворого з вторинною артеріальною 
гіпертензією 

2. Курація хворого з есенціальною артеріальною 
гіпертензією 

3. Курація хворого з ішемічною хворобою серця 

4. Курація хворого з порушенням серцевого ритму 

5. Курація хворого з пієлонефритом 

6. Курація хворого з нирковою недостатністю 

7. Курація хворого з гломерулонефритом 

8. Курація хворого з артрозом 

9. Курація хворого з ревматоїдним артритом 

10. Курація хворого з системними хворобами сполучної 
тканини 

11. Курація хворого з набутими вадами серця 

12. Курація хворого з гострим подагричним нападом 
 

 

 

 
 

ПЕРЕЛІК   ЗАВДАНЬ   ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ  РОБОТИ СТУДЕНТА 

(ІРС): 
 

- Участь у роботі студентського наукового гуртка; 

- Підготовка тез на міжнародний конгрес студентів та молодих вчених; 

- Усна доповідь на міжнародному конгресі студентів та молодих вчених; 

- Стендова доповідь на конгресі студентів та молодих вчених; 

- Участь у студентській олімпіаді з внутрішніх хвороб І, ІІ (загальнодержавний) тури 



 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТІ.  

Форми контролю: 

 Попередній (вхідний) контроль слугує засобом виявлення наявного рівня знань студентів для 

використання їх викладачем на практичному занятті як орієнтування у складності матеріалу. 

Проводиться з метою оцінки міцності знань та з метою визначення ступеня сприйняття нового 

навчального матеріалу. 

 Поточний контроль – контроль самостійної роботи студентів щодо вивчення навчальних 

матеріалів. Здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей теми 

з метою перевірити ступінь та якість засвоєння матеріалу, що вивчається. На всіх 

практичних заняттях застосовується об’єктивний контроль теоретичної підготовки та засвоєння 

практичних навичок із метою перевірки підготовленості студента до заняття. В процесі 

поточного контролю оцінюється самостійна робота студента щодо повноти виконання 

завдань, рівня засвоєння навчальних матеріалів, оволодіння практичними навичками 

аналітичної, дослідницької роботи та ін. 
 Підсумковий контроль здійснює контролюючу функцію, проводиться з метою оцінки 

результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його 

завершених етапах. Проводиться у формі іспиту по завершенні дисципліни на 6му курсі з метою 

встановлення змісту знань студентів за обсягом, якістю та глибиною, а також вміннями 

застосувати їх у практичній діяльності. Під час підсумкового контролю враховуються результати 

складання здачі усіх видів навчальної роботи згідно із структурою робочої програми. 



 

 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ 

ВКЛЮЧАЄ: 

• письмовий контроль вхідного рівня знань , що включає розв’язування 

ситуаційних задач, вирішення тестових завдань та відповіді на конструктивні запитання, 

розшифрування ЕКГ. 

• оцінювання виконання практичної частини заняття, яка проводиться 

шляхом перевірки рівня засвоєння практичних вмінь і навичок, оцінювання заповнення 

протоколу огляду хворого з призначеним планом обстеження, проведенням 

диференціального діагнозу, обґрунтуванням діагнозу та призначенням лікування; 

• оцінювання знань теоретичного матеріалу шляхом індивідуального 

усного опитування та дискусійного обговорення на основі рекомендованої літератури 

під час семінарського заняття. 

 
Засобами для проведення всіх видів контролю є: 

 

1. Набори тестів (24 тести за типом Кроку-2) для підсумкового контролю 

знань на практичному занятті. 

2. Перелік питань для вхідного рівня знань на кожному практичному занятті. 

3. Перелік екзаменаційних питань . 

4. Комплекти тестів (по 80 в кожному, з 3-х циклів- ревматологія, кардіологія, 

нефрологія) .  

5. Набори електрокардіограм, рентгенограм , лабораторних обстежень. 

5.  
  

 
 

ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ 

ПО ЗАВЕРШЕННЮ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Оцінка з дисципліни яка завершується заліком  визначається як 

сума кількості балів поточної успішності. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при 

вивченні дисципліни становить 200 балів. 

Бали з дисципліни конвертуються у традиційну чотирибальну 

шкалу за абсолютними критеріями: 

Оцінка за 200-бальною 

шкалою 

Оцінка за 4-бальною 

шкалою 

180-200 балів 5 – відмінно 

150-179 балів 4– добре 

120-149 балів 3 – задовільно 

120 балів і менше 2– незадовільно 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ УСПІШНОСТІ 
 
 

Оцінка за дисципліну визначається на підставі суми оцінок поточної 



 

навчальної діяльності (середнє арифметичне поточної успішності), яка 

виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок 

відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності всіх студентів  є 

обов'язковим на кожному практичному занятті.  

Поточна навчальна діяльність студента оцінюється за 4-бальною 

(традиційною) шкалою. 

 При оцінюванні навчальної діяльності студентів враховуються: усна 

відповідь з тематики заняття, розв’язання ситуаційної задачі, курація 

пацієнтів, обґрунтування діагнозу, проведення диференційної діагностики, 

складання плану обстеження і лікування, оволодіння алгоритмами 

виконання медичних маніпуляцій або оцінки результатів обстеження 

пацієнтів. З одержаними оцінками студенти ознайомлюються наприкінці 

навчального дня.  

 

За темою кожного практичного заняття підготовлено по 10-30 

тестових питань, 5-15 ситуаційних задач та практичні навички. Для 

опанування кожної з практичних навичок.  

Оцінювання поточної навчальної діяльності: 

Поточна навчальна діяльність студента оцінюється за 4-бальною 

(традиційною) шкалою. 

В кінці вивчення дисципліни поточна успішність розраховується як 

середній бал усіх отриманих студентом оцінок за традиційною шкалою, 

округлене до 2 (двох) знаків після коми. 

Оцінювання індивідуальної самостійної роботи студентів 

(індивідуальних завдань): 

Оцінка за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за 

умов успішного їх виконання та захисту. Оцінка додається до поточної 

успішності. 

Оцінювання самостійної роботи студентів 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд 

із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми 

на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну 

роботу, перевіряється під час іспиту.  

 

Іспит( на 6му курсі) 

По завершенню вивчення дисципліни здійснюється іспит. До 

підсумкової атестації допускаються лише ті студенти, які не мають 

академічної заборгованості і мають середній бал за поточну навчальну 

діяльність не менше 3,00. 

Іспит студента оцінюється за 4-бальною (традиційною) шкалою.  

Форма проведення іспиту. 



 

Під час іспиту студент відповідає на два теоретичних питання та 

вирішує одну ситуаційну задачу. 

Критерії оцінювання: 

Оцінка «5» виставляється, коли студент без помилок та неточностей 

відповів на 2 теоретичних питання, вирішив ситуаційну задачу та склав 

алгоритм дій лікаря при визначеній в задачі клінічній ситуації; 

 

Оцінка «4» виставляється, коли студент без помилок та неточностей 

відповів на 2 теоретичних питання, але при вирішенні ситуаційної задачі 

допустив деякі помилки, неточності; 

 

Оцінка «3» виставляється, коли студент з помилками та неточностями 

відповів на теоретичні питання та вирішив ситуаційну задачу; 

 

Оцінка «2» виставляється, коли студент не відповів на теоретичні питання 

та не вирішив або зі значними помилками відповів на ситуаційну задачу. 

Екзамен вважається зарахованим, якщо студент одержав оцінку 

«3» і вище. 

Оцінювання дисципліни 

На кафедрі у відомість виставляються дві оцінки: 

1) середнє арифметичне всіх поточних оцінок (розраховується як число, 

округлене до 2 (двох) знаків після коми, наприклад, 4,76); 
 

Таблиця 1. 

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу (для 

дисциплін, що завершуються заліком) 

 

4-бальна 

шкала 

200-бальна 

шкала 

4-бальна 

шкала 

200-бальна 

шкала 

4-бальна 

шкала 

200-бальна 

шкала 

4-бальна 

шкала 

200-бальна шкала 

5 200 4.47 179 3.94 158 3.42 137 

4.97 199 4.44 178 3.92 157 3.39 136 

4.94 198 4.42 177 3.89 156 3.37 135 

4.92 197 4.39 176 3.87 155 3.34 134 

4.89 196 4.37 175 3.84 154 3.32 133 

4.87 195 4.34 174 3.82 153 3.29 132 

4.84 194 4.32 173 3.79 152 3.27 131 

4.82 193 4.29 172 3.77 151 3.24 130 

4.79 192 4.27 171 3.74 150 3.22 129 

4.77 191 4.24 170 3.72 149 3.19 128 

4.74 190 4.22 169 3.69 148 3.17 127 

4.72 189 4.19 168 3.67 147 3.14 126 

4.69 188 4.17 167 3.64 146 3.12 125 

4.67 187 4.14 166 3.62 145 3.09 124 

4.64 186 4.12 165 3.59 144 3.07 123 

4.62 185 4.09 164 3.57 143 3.04 122 

4.59 184 4.07 163 3.54 142 3.02 121 

4.57 183 4.04 162 3.52 141 3 120 

4.54 182 4.02 161 3.49 140 < 3 70-119 (повторне 



 

4.52 181 4.00 160 3.47 139 перескладання) 

4.49 180 3.97 159 3.44 138 

 



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК. 

Практичні навички вважаються зарахованим у випадку, коли студент з повним знанням 

методики , самостійно, у чіткій послідовності проведення роботи, виконав практичну  навичку  

та  грамотно згідно з класифікаціями сформулював діагноз, призначив план обстеження, провів 

диференціальний діагноз, правильно інтерпретує дані додаткових методів обстеження та 

призначає лікування. Під час обстеження хворого з певною нозологією викладач має право 

скерувати студента, який допускає неточності та незначні помилки у виконанні роботи. 

Практичні навички вважаються не зарахованим у випадку, коли студент, орієнтуючись у 

фактичному матеріалі, показує незнання методики обстеження хворого з конкретною нозологією, 

невміння виконання практичної навички, допускає грубі помилки у формулюванні діагнозу, 

призначенні плану обстеження, проведенні диференціального діагнозу, інтерпретації даних 

додаткових методів обстеження та в призначенні лікування. 

 

Оцінка, яка виставляється в протокол складання матрикулів в балах: «0» - не склав,  «1» -  

склав. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ  

       (на 6му курсі) 

 
1. Есенціальна артеріальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба). Визначення. Класифікація. 

2. Діагностичні критерії гіпертонічної хвороби. 

3. Диференційний діагноз гіпертонічної хвороби. 

4. Основні принципи лікування гіпертонічної хвороби. 

5. Ускладнені та неускладнені гіпертензивні кризи, особливості лікувальної тактики. 

6.  Нейроциркуляторна дистонія. Визначення. Особливості клінічних синдромів. Критерії діагнозу. 

Диференційована терапія. 

7. Вторинні (симптоматичні) артеріальні гіпертензії. Визначення. Основні причини. 

8.  Особливості клініки, діагностики ниркових (реноваскулярних, ренопаренхіматозних), 

ендокринних (синдром і хвороба Іценко-Кушинга, феохромоцитома, синдром Конна, дифузний 

токсичний зоб) і гемодинамічних артеріальних гіпертензій. Терапевтичне та хірургічне лікування. 

9.  Атеросклероз. Визначення. Фактори ризику. Особливості клінічних проявів залежно від 

переважної локалізації. Значення лабораторних, променевих та інших інструментальних методів 

дослідження. Ускладнення. Загальні принципи лікування. 

10.  Гострий інфаркт міокарда. Визначення. Класифікація. Особливості клінічного перебігу і 

діагностики гострого інфаркту міокарда. 

11. Поняття «гострий коронарний синдром»Діагностичні критерії . Тактика ведення хворих. 

12.  Ускладнення гострого інфаркту міокарда (гостра лівошлуночкова недостатність, порушення ритму 

серця і провідності, розрив міокарда, гостра аневризма серця, післяінфарктний синдром  Дреслера та ін.). 

Лікувальна тактика в різні періоди гострого інфаркту міокарда. Показання до хірургічного лікування. 

13.  Хронічні форми ІХС. Особливості клінічного перебігу і діагностики різних варіантів стабільної 

стенокардії. Особливості клінічних проявів, критерії діагнозу. 

14.  Диференційована терапія різних форм ІХС. Терапія нападів стенокардії, гострої лівошлуночкової 

недостатності. 

15.  Серцева недостатність. Визначення. Основні причини. Класифікація. Клінічні прояви та їх 

особливості залежно від варіанту (систолічний, діастолічний), стадії та функціонального класу. 

Діагностика. Значення ехокардіографії. 

16. Основні принципи лікування серцевої недостатності. 

17.  Вроджені вади серця. Визначення. Дефект міжпередсердної і міжшлуночкової перегородок, 

тетрада Фалло, коарктація аорти. Значення неінвазивних і інвазивних методів для діагностики і 

диференційної діагностики. Ускладнення. Показання до хірургічного лікування. 

18. Діагностичні критерії аортальної недостатності. 

19. Діагностичні критерії аортального стенозу. 

20. Діагностичні критерії мітрального стенозу. 

21. Діагностичні критерії принципи лікування міокардитів. 



 

22. Діагностичні критерії та особливості лікування гіпертрофічної кардіоміопатії . 

23. Діагностичні критерії та особливості лікування ексудативного перикардиту. 

24. Тромбоемболія легеневої артерії. Визначення та класифікація. Фактори ризику. 

25. Діагностичні критерії та особливості лікування тромбоемболії легеневої артерії. 

26. Диференційна діагностика тромбоемболії легеневої артерії. 

27. Діагностичні критерії легеневого серця. 

28. Принципи диференційованого лікування легеневого серця. 

29. Діагностичні критерії та особливості лікування фібриляції передсердь. 

30. Діагностичні критерії та особливості лікування пароксизмальних тахікардій. 

31.  Діагностичні критерії та особливості лікування атріовентрикулярних блокад та блокад ніжок 

пучка Гіса. 

32.  Невідкладна допомога при нападах Морган’ї-Адамса-Стокса. Показання та принципи 

електрокардіостимуляції (тимчасової, постійної). 

33. Визначення анкілозивного спондилоартриту. Етіологічні фактори, патогенез. Класифікація. 

34. Клінічна   картина   анкілозивного   спондилоартриту.   Інструментальні   та лабораторні методи 

обстеження при анкілозивному спондилоартриті. 

35. Діагностичні критерії анкілозивного спондилоартриту. 

36. Лікування анкілозивного спондилоартриту (хворобомодифікуюче, симптоматичне). 

37. Визначення ревматоїдного артриту. Етіологічні фактори, патогенез. 

Лабораторна та інструментальна діагностика при ревматоїдному артриті . 

38. Визначення ступеня активності ревматоїдного артриту за індексом DAS 28. 

39. Діагностичні критерії ревматоїдного артриту 2010 р. 

40. Лікування ревматоїдного артриту (хворобомодифікуюче, симптоматичне). 

41. Визначення реактивних артритів, синдрому Рейтера. Етіологія, патогенез. 

42. Класифікація реактивних артритів. Клінічні прояви реактивних артритів, синдрому Рейтера. 

43. Діагностичні критерії реактивних артритів, хвороби Рейтера. 

44. Лікування реактивних артритів (етіологічне, симптоматичне, хворобомодифікуюче). 

45. Гостра ревматична лихоманка та хронічна ревматична хвороба серця. Визначення. Етіологія, 

діагностичні критеріЇ ревматичної лихоманки. Лабораторна та інструментальна діагностика. 

46. Лікування гострої ревматичної лихоманки (етіологічне, патогенетичне, симптоматичне). Первинна 

та вторинна профілактика. 

47. Визначення інфекційного ендокардиту . Етіологія, патогенез. Класифікація. 

48. Діагностичні критерії інфекційного ендокардиту Duke. 

49.  Лікування інфекційного ендокардиту. Режими антибактеріальної терапії. Показання до хірургічного 

лікування. 
50. Первинна і вторинна профілактика інфекційного ендокардиту. 

51.  Визначення остеоартрозу. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічна картина в залежності від 

переважної локалізації уражень. 

52. Діагностичні критерії остеоартрозу. Диференційний діагноз. 

53. Медикаментозне та немедикаментозне лікування остеоартрозу. 

54. Визначення подагри. Етіологія, патогенез. Класифікація. 

55. Діагностичні критерії подагричного артриту. Диференційний діагноз. 

56. Принципи диференційованого лікування подагричного артриту. Профілактика. 

57. Системний червоний вовчак. Визначення. Етіологічні фактори та патогенез. 

58. Діагностичні критерії системного червоного вовчака . Диференційний діагноз. Ускладнення. 

59. Принципи лікування системного червоного вовчака. Пульс-терапія. Профілактика. Прогноз та 

працездатність. 

60. Системна склеродермія. Визначення. Етіологічні фактори, патогенез. Класифікація. 

61.  Діагностичні критерії системної склеродермії . Диференційний діагноз. Ускладнення. 

62.Принципи лікування системної склеродермії. 



 

62. Етіологія, патогенез, класифікація гломерулонефриту 

63. Діагностичні критерії гострого гломерулонефриту 

64. Діагностичні критерії хронічного гломерулонефриту 

65. Критерії сечового, нефритичного та нефротичного синдромів при гломерулонефриті 

66. Лікування гострого гломерулонефриту з сечовим синдромом 

67. Лікування гострого гломерулонефриту з нефритичном синдромом 

68. Лікування гострого гломерулонефриту з нефротичним синдромом 

69. Лікування швидкопрогресуючого гломерулонефриту 

70. Диференційна діагностика гострого гломерулонефриту та гострого пієлонефриту 

71. Диференційна діагностика гострого гломерулонефриту та гострого інтерстиціального нефриту 

72. Диференційна діагностика хронічного гломерулонефриту та амілоїдозу нирок 

73. Етіологія, патогенез, класифікація пієлонефриту 

74. Діагностичні критерії гострого пієлонефриту 

75. Діагностичні критерії хронічного пієлонефриту 

76. Диференційна діагностика гострого та хронічного пієлонефриту 

77. Рецидив та реінфекція гострого пієлонефриту: визначення, лікувальна тактика 

78. Лікування ускладненого пієлонефриту 

79. Лікування неускладненого пієлонефриту 

80. Диференційна діагностика гострого пієлонефриту та гострого інтерстиціального нефриту 

81. Визначення, класифікація амілоїдозу нирок 

82. Діагностичні критерії амілоїдозу нирок 

83. Лікування амілоїдозу нирок 

84. Визначення, етіологія, класифікація тубулоінтерстиціального нефриту 

85. Діагностичні критерії гострого тубулоінтерстиціального нефриту 

86. Діагностичні критерії хронічного тубулоінтерстиціального нефриту 

87. Лікування інтерстиціального нефриту 

88. Диференційна діагностика амілоїдозу нирок та хронічного тубулоінтерстиціального нефриту 

89. Визначення та класифікація хронічної хвороби нирок 

90. Діагностичні критерії хронічної ниркової недостатності 

91. Діагностичні критерії гострої ниркової недостатності 

92. Лікування гострої ниркової недостатності 

93. Принципи лікування хронічної ниркової недостатності 

94. Методи ниркової замісної терапії 

95. Принципи лікування V стадії хронічної хвороби нирок 

96. Анемія при хронічній хворобі нирок: класифікація, діагностика, лікування 

97. Артеріальна гіпертензія при хронічній хворобі нирок: класифікація, діагностика, лікування 

98. Порушення фосфорно-кальцієвого обміну при хронічній хворобі нирок: діагностика, лікування 

 
ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ  ДО  УСНОЇ  СПІВБЕСІДИ по нозологіях, які не включені в 

типову програму з дисципліни (з метою підготовки до IFOM, за Капланом ) 

1. Псевдоподагра: критерії діагнозу, диференціальний діагноз з подагричним артритом, 

лікування. 

2. Методика проведення імунобіологічної терапії в ревматології. 

3. Імунологічні маркери системних захворювань сполучної тканини. 

4. Синдром та хвороба Шегрена : класифікація, критерії діагнозу, диференціальний 

діагноз, лікування. 



 

5. Антифосфоліпідний синдром :класифікація, критерії діагнозу, лікування. 

6. Нефролітіаз. Етіопатогенез захворювання. Клініка, діагностика. Лікування. 

7. Полікістоз нирок. Етіопатогенез захворювання. Клініка, діагностика. Лікування. 

Солітарні кісти. 

8. Електролітні порушення. Клініка діагностика, лікування. 

9. Порушення кислотно-лужної рівноваги. Клініка, діагностика, лікування. 

10. Атероемболічна хвороба 

11. Гострий папілярний некроз 

12. Гіпертензивний нефросклероз 

13. Синдром Альпорта 

14. Хвороба Фабрі 

15. Нефропатія тонких базальних мембран 

16. Гемолітико-уремічний синдром 

 

 
7. ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ. 

При оцінюванні студентів надається перевага стандартизованим методам контролю: 

• тестування ( письмове, комп’ютерне); 

• оформлення протоколу обстеження хворого; 

• структурований контроль практичних навичок ; 

• усне опитування; 

• усна співбесіда. 

 

 

8. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

УНІФІКОВАНІ ПРОТОКОЛИ ТА КЛІНІЧНІНІ НАСТАНОВИ 

 

1. УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ 

(СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ АЛКОГОЛЬНИЙ ГЕПАТИТ. 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України 06 листопада 2014 року № 826// 

2. УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ЕКСТРЕНОЇ ТА 

ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ. Наказ Міністерства охорони здоров'я від 24 

травня 2012 року № 384//с.8-13, 17-19, 27-30,31-43 

3. УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ 

(СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ БРОНХІАЛЬНА АСТМА. 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України 08 жовтня 2013 року № 868// 

с.8-13, 17-19, 27-30,31-43 

4. УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ, ПЕРВИННОЇ, 

ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ 

(ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ 

СЕГМЕНТА ST. Наказ Міністерства охорони здоров’я України 03.03.2016 № 

164// 



 

5. УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ, ПЕРВИННОЇ, 

ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) ТА ТРЕТИННОЇ 

(ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ З ЕЛЕВАЦІЄЮ 



 

СЕГМЕНТА ST. Наказ Міністерства охорони здоров’я України 02.07.2014 № 

455// 

6. УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ ДИСПЕПСІЯ. Наказ Міністерства охорони здоров'я 03.08.2012 
№ 600// с.11-16, 23-26 

7. УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ ТА ВТОРИННОЇ 

(СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНА 

АНЕМІЯ. Наказ Міністерства охорони здоров’я України 02.11.2015 № 709//с.11-

29. 

8. УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ КАШЕЛЬ У ДОРОСЛИХ. Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України 8 червня 2015 р. № 327//с.9-16, додатки1-5. 

9. УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ 

(СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПЕПТИЧНА ВИРАЗКА 

ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ДОРОСЛИХ. Наказ 

Міністерства охорони здоров’я України 03.09.2014 № 613//с.7-22, додаток 1. 

10. УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ 

(СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) ТА ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРОФІЛАКТИКА СЕРЦЕВО-СУДИННИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ. Наказ Міністерства охорони здоров'я України 13.06.2016 № 

564// с.12-42 

11. УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ 

(СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПСОРІАЗ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПСОРІАТИЧНІ 

АРТРОПАТІЇ. Наказ Міністерства охорони здоров’я України 20.11.2015 № 

762// с.11, 21-32. 

12. УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ 

(СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ РЕВМАТОЇДНИЙ 

АРТРИТ. Наказ Міністерства охорони здоров’я України 11.04.2014 № 

263//с.12, 15-16,21-28, 29-32. 

13. УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ 

(СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) ТА ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ СТАБІЛЬНА ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ. Наказ 

Міністерства охорони здоров’я України 02.03.2016 № 152 (зі змінами 

23.09.2016 № 994)// 

14. УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ 

(СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) ТА ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ФІБРИЛЯЦІЯ ПЕРЕДСЕРДЬ. Наказ Міністерства 

охорони здоров’я України 15.06.2016 № 597.// 

15. НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ 

НИРОК V СТАДІЇ, ЯКІ ЛІКУЮТЬСЯ ГЕМОДІАЛІЗОМ АДАПТОВАНА 

КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ. Наказ МОЗ України від 

11.02.2016 № 89// 
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16. ЛІКУВАННЯ МЕТОДОМ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ ХВОРИХ НА 

ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК V СТАДІЇ АДАПТОВАНА КЛІНІЧНА 

НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ. Наказ МОЗ України від 11.02.2016 № 

89// 

17. УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ВТОРИННОЇ 

(СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) ТА ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ 

ХВОРОБОЮ НИРОК V СТАДІЇ: ДІАГНОСТИКА СТАНУ ТА КОРЕКЦІЯ 

ПОРУШЕНЬ ФОСФОРНО-КАЛЬЦІЄВОГО ОБМІНУ. Наказ МОЗ України від 

11.02.2016 № 89// 

18. УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ВТОРИННОЇ 

(СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) ТА ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ 

ХВОРОБОЮ НИРОК V СТАДІЇ З АНЕМІЄЮ. Наказ МОЗ України від 11.02.2016 № 

89// 

19. УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ 

(СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХРОНІЧНЕ 

ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНІ. Наказ Міністерства охорони здоров'я 

від 27 червня 2013 року № 555//с.34-44,51-64. 

20. УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ЕКСТРЕНОЇ, 

ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) ТА ТРЕТИННОЇ 

(ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЦУКРОВИЙ 

ДІАБЕТ 1 ТИПУ У МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ ТА ДОРОСЛИХ. Наказ Міністерства 

охорони здоров’я України 29 грудня 2014 № 1021//с.11-14,27-47 

УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ ТА ВТОРИННОЇ 

(СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ. 
Наказ Міністерства охорони здоров'я 21 грудня 

Базова 
 

1. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини в 3-х 

томах/Підручник для студентів вищих навчальних закладів -Вінниця:Нова 

книга, 2009. 
 

2. Внутрішня медицина: Підручник / Н.М.Середюк, Є.М.Нейко, І.П.Вакалюк та 

ін.; за ред. Є.М.Нейка .- К.; Медицина, 2009. - 1104 с. 
 

3. Основи внутрішьої медицини: Навчальний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів / За ред. М.І.Шведа. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2013 

 

3. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та 

лікування кардіологічних хворих/За ред. Проф. В.М.Коваленка і проф. 

М.І.Лутая проф. Ю. М. Сіренка // Київ-2011.-96с. 
 

4. Рекомендації Української асоціації кардіологів з профілактики та лікування 

артеріальної гіпертензії (2008) Київ, 71 с. Практичні навички в ревматології. 

http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_89_Peryt_dializ_dorosli/2016_89_nakaz_per_dializ.pdf
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_89_Peryt_dializ_dorosli/2016_89_nakaz_per_dializ.pdf
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_89_Peryt_dializ_dorosli/2016_89_nakaz_per_dializ.pdf
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_89_Peryt_dializ_dorosli/2016_89_nakaz_per_dializ.pdf
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_89_Peryt_dializ_dorosli/2016_89_nakaz_per_dializ.pdf
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_89_Peryt_dializ_dorosli/2016_89_nakaz_per_dializ.pdf
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_89_Peryt_dializ_dorosli/2016_89_nakaz_per_dializ.pdf


 

Навчальний посібник. Під ред. В. М. Коваленка, Н. М. Шуби. – К.: МОРІОН, 

2008. - 256 с. 
 

5. Практичні навички в ревматології. Навчальний посібник. Під ред. В. М. 

Коваленка, Н. М. Шуби. – К.: МОРІОН, 2008. - 256 с. 
 

6. Номенклатура, класифікація, критерії діагностики та програми лікування 

ревматичних хвороб, під ред. В.М.Коваленка, Н.М.Шуби, - Київ, 2004. 

Свінціцький А. С., Яременко О. Б., Пузанова О. Г., Хомченкова Н. І. Ревматичні 

хвороби та синдроми. — К.: Книга плюс, 2006. — 680 с. 
 

7. Справочник по кардиологии/ Под ред.. Целуйко В. И. К.: ТОВ «Доктор- 

Медиа»,2009.-404с. 
 

8. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю 

„Кардіологія" : наказ МОЗ України № 436 від 3.07.2006. – Режим доступу : 
htth://www.moz.gov.ua/ua/main/docs 

 

9. Діагностика серцевої недостатності (Рекомендації з діагностики та лікування 

гострої та хронічної серцевої недостатності Європейського товариства 

кардіологів, 2008) // Мистецтво лікування. – 2008. - № 8(54). 
 

10 .Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування 

хронічної серцевої недостатності . Воронков Л. Г. – модератор, робоча група 

Української Асоціації фахівців з серцевої недостатності.2012.101с 
 

11. Багрий А.Э. Дядык А. И. Ишемическая болезнь сердца , современные 
подходы к лечению, Донецк-2012.-132с. 

 

12. Методические рекомендации по диагностике и лечению стабильной 

стенокардии (Текст рекомендаций подготовлен Рабочей группой по стабильной 

стенокардии Европейского общества кардиологов под председательством Kim 

Fox, 2006) // Практична ангіологія. – 2006. – № 4; – 2007. – № 1, №2, № 4. 
 

13. Нефрология: неотложные состояния / Под ред. Мухина Н.А. – М: 

Медицина, 2010. 
 

14. Клиническая   нефрология.   Руководство   /   Под   ред. Батюшина  М.М. – 

Издательство: Джангар, 2009. 
 

Допоміжна 

 

1. USMLE ® STEP 2 CK : INTERNAL MEDICINE. Lecture Notes 2019, 

KAPLAN. 

http://www.moz.gov.ua/ua/main/docs


 

 

2. Сиренко Ю.Н. Гипертоническая болезнь и артериальные гипертензии.- Донецк: 

Издатель Заславский А. Ю., 2011.-288с. 
 

3. Профилактика сердечной недостаточности. Научный отчет Американской 

ассоциации сердца (АНА). // Практична ангіологія. – 2008. - № 4 (15). – С. 14-24. 

Яременко О.Б. 
 

4. Кожные проявления ревматических заболеваний: диф-диагностические 

проблемы (геморрагическая сыпь) Материалы (лекции) украинской 

ревматологической школы. – К.: КНИГА, 2003.– С. 203-207; 
 

5. Функція нирок у хворих з артеріальною гіпертензією: методи дослідження та 

стратегія корекції порушень. Методичні рекомендації МОЗ та АМН України (2006) 

Київ, 38 с. 

 

6. Чихладзе Н.М., Чазова И.Е. (2006) Симптоматические артериальные 

гипертонии. Диагностика и лечение. Вазоренальная артериальная гипертония. 

Болезни сердца и сосудов, 3. 
 

7. Європейські рекомендації з профілактики серцево-судинних захворювань у 

клінічній практиці //Серце і судини. -2009. - №1. (Eur.Heart J. -2003. – Vol.24, 

N 17. – P. 1601-1610). 
 

8. Серкова В.К. Внутренние болезни. Клиническая ревматология и приобретенные 

пороки сердца/ В.К. Серкова, Ю.И. Монастырский, Н.А. Станиславчук. -2-е изд., 

перераб и доп. -Винница, 2003. -210 с. 
 

9. Болезни суставов в практике семейного врача, под ред. Г.В.Дзяка, - Киев, 2005. 

 

10. Нефрология: Учебное пособие /Издательство: МИА Под. ред. Осадчук М.А., 

2010. 1. В.Г.Передерій, С.М.Ткач. Практична гастроентерологія (укр. та рос. 

мовами). 

 

11. Передерий В.Г., Чернявский В.В. Изжога. Опасно ли это? Диагностика и 

лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, пищевода Барретта и 

предупреждение рака пищевода в вопросах и ответах гастроэнтеролога врачу 

общей практики и пациенту. 2-е издание: Монография. 

 

12. Пєрєдєрій В.Г. Ткач С.М. Синдром подразненої кишки. 

 

13. С.М. Ткач, Ю.Г. Кузенко. Кислотозависимые заболевания. 



 

14. Передерий В.Г., Чернявский В.В. Как вылечить хронический гастрит, 

язвенную болезнь желудка и 12-перстной кишки и предупредить рак желудка. В 

вопросах и ответах гастроэнтеролога врачу общей практики и пациенту. 

 

15. Передерій В.Г., Ткач С.М., Ларін О.С., Скопіченко С.В. Зовнішньосекреторна 

недостатність підшлункової залози. Що це таке? Як часто зустрічається? Як 

діагностується і лікується? У запитаннях і відповідях гастроентеролога лікарям та 

пацієнтам. 

 

16. В.Г.Передерий В.Г., Ткач С.М., Марусанич Б.Н., Чернов А.Ю. Диспепсия как 

самостоятельный диагноз и неспецифический синдром. 

 

17. В.Г.Передерий, В.В.Чернявский, Н.Н.Безюк, С.В.Скопиченко Нормализация 

АД. 

 

18. Передерій В.Г., Ткач С.М., Скопіченко С.В. Язвенная болезнь: прошлое, 

настоящее, будуще. 

 

19. Передерій В.Г., Ткач С.М. Язвенная болезнь или пептическая язва. 

20. Атлас клинической гастроэнтерологии. А.Форбс, Дж.Мисиевич, К.Комптон. 

Под ред. проф. В.Г.Передерия, проф. С.М.Ткача.2 

 

21. Передерий В.Г., Губская Е.Ю., Кожевников А.Н. Целиакия: особенности 

клинического течения, диагностики и лечения. Методические рекомендации. 

            

22. Лабораторная и инструментальная диагностика заболеваний внутренних 

органов. Руководство для врачей и студентов / Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. 

 

23. Струтынский А.В. / Эхокардиограмма: анализ и интерпретация. Учебное 

пособие. 

 

9. Інформаційні ресурси 

 
1.Лекції та презентації 

 

2. Методичні вказівки  
 

3. Матеріали для підготовки студентів до практичних занять
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