




1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

   

денна форма навчання 

Кількість 

кредитів – 7 

Галузь зань: 

22 «Охорона здоров'я» 

Нормативна 

   

Рік підготовки 

   

6-й 

Загальна кількість 

годин – 210 

Спеціальність: 

222 «Медицина» 

 

Семестр 

  ХІ-й ХІІ -й 

Лекції 

  
Рівень вищої освіти: 

 

магістерський 

0 год. 

Практичні 

150 год 

Самостійна робота 

60 год. 

Вид контролю: 

          Екзамен 



2. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

НАВЧАННЯ 

 
 

Згідно освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, спеціальності 222 «Медицина», галузі знань 22 «Охорона здоров’я», кваліфікації «Магістр 

медицини» дисципліна «Внутрішня медицина» забезпечує набуття здобувачами наступних 

компетентностей та 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 
 

 

 



3. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ТА ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Програма з дисципліни "Внутрішня медицина" складена для студентів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 222 «Медицина», галузі знань 22 «Охорона  здоров’я», кваліфікації 

«Магістр медицини». 

 

4. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою викладання навчальної дисципліни "Внутрішня медицина" є формування здатності 

застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння для вирішення типових задач професійної 

діяльності лікаря в галузі охорони здоров’я, сфера застосування яких передбачена визначеними 

переліками синдромів та симптомів захворювань, невідкладних станів та захворювань, що потребують 

особливої тактики ведення пацієнтів; лабораторних та інструментальних досліджень, медичних 

маніпуляцій. Метою викладання навчальної дисципліни "Внутрішня медицина" є: вивчення студентом 

основ внутрішньої медицини. 

Вивчення дисципліни "Внутрішня медицина" забезпечує у студентів клінічну підготовку та 

набуття практичних навичок для наступної професійної діяльності лікаря. Акцент робиться на навичках 

збору анамнезу, проведення фізикального обстеження та проведення диференціальної діагностики частих 

клінічних проявів та захворювань. Студенти беруть участь у діагностично-лікувальному процесі 

стаціонарних пацієнтів під керівництвом викладачів кафедри. Також передбачено ознайомлення з 

діагностичними процедурами, що найчастіше застосовуються в практиці внутрішньої медицини, 

призначення лікування та заповнення медичної документації (тобто ведення історії хвороби, клінічні 

обходи з асистентами та доцентами кафедри є найголовнішою частиною цього курсу). 

Завдання: 
 

1. проводити опитування і фізикальне обстеження хворих та аналізувати їх результати у клініці 

внутрішньої медицини; 

2. визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених захворювань у клініці внутрішньої 

медицини; 

3. класифікувати і аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених захворювань у клініці 

внутрішньої медицини; 

4. виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань у клініці внутрішньої 

медицини; 

5. визначати провідні синдроми і симптоми у клініці внутрішньої медицини; 

6. обґрунтовувати і формулювати попередній діагноз найбільш поширених захворювань у клініці 

внутрішньої медицини; 

7. складати план обстеження хворого, інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних 

досліджень при найбільш поширених захворюваннях у клініці внутрішньої медицини та їх ускладненнях; 

8. проводить диференціальну діагностику, обґрунтовувати та формулювати клінічний діагноз основних 

захворювань у клініці внутрішньої медицини; 

9. визначати тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, лікування, реабілітаційні заходи) 

хворого при найбільш поширених захворюваннях у клініці внутрішньої медицини; 

10. призначати медикаментозне лікування при найбільш поширених захворюваннях у клініці внутрішньої 

медицини; 



11. проводити первинну та вторинну профілактику при основних захворюваннях у клініці внутрішньої 

медицини; 

12. визначати прогноз та працездатність хворих з основними захворюваннями у клініці внутрішньої 

медицини; 

13. діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у клініці внутрішньої медицини; 

14. застосовувати основні алгоритми інтенсивної терапії невідкладних станів у клініці внутрішньої 

медицини; 

15. виконувати медичні маніпуляції ; 

16. вести медичну документацію у клініці внутрішньої медицини. 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни "Внутрішня медицина" студент повинен 

знати: 

• етіопатогенетичні механізми розвитку захворювань внутрішніх органів; 

• основні клінічні синдроми при захворюваннях внутрішніх органів; 

• сучасні стандарти та протоколи діагностики захворювань внутрішніх органів; 

• диференціальну діагностику поширених захворювань у клініці внутрішньої медицини; 

• сучасні класифікації, особливості перебігу та ускладнення захворювань внутрішніх органів; 

• сучасні алгоритми лікування захворювань внутрішніх органів. 

 
 

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Програма дисципліни "Внутрішня медицина " структурована на сім розділів: 

1. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в кардіологічній клініці». 

2. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в ревматологічній клініці». 

3. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в гастроентерологічній клініці». 

4. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в пульмонологічній клініці». 

5. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в ендокринологічній клініці». 

6. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в нефрологічній клініці». 

7. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в гематологічній клініці». 
 
 

 

Назви тем 
лекції практичні Самостійна 

робота 

Розділ 1.«Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в 

кардіологічній клініці» 

Тема 1. Ведення пацієнта з 
кардіалгією. 

 4 4 

Тема 2. Ведення пацієнта з 

порушеннями ритму та провідності 

серця. Покази до проведення та 
методика проведення ЕКС, ЕІТ. 

 4 4 

Тема 3. Ведення пацієнта з 
кардіомегалією (карідіоміопатії). 

 4 4 

Тема 4. Ведення хворого з гострим 

болем в грудній клітці. 
 4  



Тема 5. Ведення хворого з 

некоронарогенними захворюваннями 

серця (міокардити, перикардити) 

 4  

Тема 6. Ведення пацієнта з серцевою 

недостатністю і задишкою. 

Особливості ведення важкохворих, 

інкурабельних пацієнтів. 

 4 4 

Тема 7. Ведення хворих з 

кровоточивістю. 

 4  

Тема 8. Ведення хворого з 

хронічною серцевою недостатністю 

 4  

Тема 9. Ведення хворих з артеріальною 

гіпертензією та гіпотензією. Бойова та 
психічна травма. 

 4 6 

Розділ 2. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в 
ревматологічній клініці» 

Тема 10. Ведення хворого 

з  суглобовим синдромом 

 4 4 

Тема 11. Ведення хворих із 

системними захворюваннями 

сполучної тканини 

(дерматополіміозит, системна 

склеродермія) 

 4 4 

Тема 12. Системний червоний 

вовчак. 

 4  

Тема 13. Ведення хворих із 

системними васкулітами 

(вузликовий поліартеріїт, 

геморагічний васкуліт, 

гіперсенситивний васкуліт). 

 4 4 

Розділ 3. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в 

гастроентерологічній клініці». 



Тема14. Ведення пацієнта з 

диспепсією. 

 4 2 

Тема 15. Ведення пацієнтів з 

хронічним панкреатитом 

 4  

Тема 16. Ведення пацієнтів з 

хронічним ураженням шлунку і 12-

палої кишки. 

 4  

Тема 17. Ведення пацієнта з 

хронічним діарейним синдромом. 

Ведення пацієнта із закрепами. 

 4 2 

Тема 18.Ведення пацієнта з 

гепатолієнальним синдромом. 

Ведення пацієнта з портальною 

гіпертензією.  

 

 4 2 

Тема 19. Ведення хворого з 

жовтяницею 

 4  

Тема 20. Ведення пацієнта з 

асцитом. 

 4  

Розділ 4. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в 

пульмонологічній клініці». 

Тема 21. Ведення пацієнта з 

хронічним кашлем. Ведення 

пацієнта з бронхообструктивним 

синдромом 

 4 2 

Тема 22. Ведення хворих з 

легеневою недостатністю. Дихальна 

недостатність. 

 4  

Тема 23. Ведення хворого з 

кровохарканням. 

 4  

Тема 24. Ведення хворих з 

легеневими 

інфільтратами. 

Ведення хворих з плевральним 

випотом 

 4 2 

Розділ 5. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в 

ендокринологічній клініці». 

Тема   25. Ведення  хворого з 

хронічними  ускладненнями 

цукрового діабету та метаболічним 

синдромом. Особливості ауто-, ало-, 

та ксенотрансплантації 

ендокринних залоз та культури їх 

тканин. 

 4 2 



Тема 26. Ведення хворого з 

некомпенсованими формами 

цукрового діабету (кетоацидозом). 

 4 2 

Тема 27. Ведення хворого з 

синдромом зоба. 

 4 2 

Тема 28. Ведення хворого з 
ураженням надниркових залоз. 

 4  

Розділ 6. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в 

нефрологічній клініці». 

Тема 29. Ведення пацієнта з 
сечовим синдромом. 

 4 2 

Тема 30. Ведення пацієнта з 

нефротичним синдромом.  
 

 4 2 

Тема 31. Ведення  пацієнта з 

ренальною артеріальною 

гіпертензією. 

 4  

Тема 32. Ведення хворих з 

хронічною нирковою 

недостатністю. Ведення хворих 

з набряками. 

 4 2 

Тема 33. Ведення хворих , що 
знаходяться на 

гемодіалізі. 

 4  



Розділ 7. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в 

гематологічній клініці». 

Тема 34. Ведення хворих з 

анеміями. Ведення хворих з 

геморагічними діатезами. 

 4 2 

Тема 35. Ведення хворих з 

лімфаденопатією та лейкоцитозом. 

. 

 4 2 

Тема 36. Ураження органів та 

систем при ВІЛ-інфекції 

 4  

Тема 37. Захист історії хвороби.  2  

Тема 38. Екзамен.  4  

Усього годин  150 60 

 

6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Розділ 1. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в кардіологічній клініці» 

Тема. Ведення пацієнта з кардіалгією. 

 

Визначення. 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. Ускладнення гострого інфаркту міокарда 

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

аневризма серця, післяінфарктний синдром Дреслера та ін.). 

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

лікування. Реабілітація. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність при різних формах 

ІХС. 

Тема. Ведення пацієнта з порушеннями ритму та провідності серця. Покази до проведення та 

методика проведення ЕКС, ЕІТ. 

 

Визначення. 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. 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. 

Тема . Ведення пацієнта з кардіомегалією (карідіоміопатії). Введення хворого з міокардитами, 

перикардитами. 



Визначення. Класифікація. Етіологія та патогенез основних видів кардіоміопатій (запальних, 

метаболічних, ідиопатичних). 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. 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. Пргноз та працездатність. 

Тема . Ведення пацієнта з серцевою недостатністю і задишкою. Особливості ведення важкохворих, 

інкурабельних пацієнтів. 

Визначення. 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. 

Тема . Ведення хворих з артеріальною гіпертензією та гіпотензією. Бойова та психічна травма. 
 

Визначення. Класифікація. Клінічні прояви. Диференційний діагноз. Ускладнення. Протоколи 

лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Розділ 2. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в ревматологічній клініці» 

Тема  Ведення хворого  з суглобовим синдромом. 

 

Визначення. 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. 

Тема . Ведення хворих із системними захворюваннями 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 органів та систем. Діагностичні критерії, Диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи 

лікування. Профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема . Ведення хворих із системними васкулітами. 
 

Геморагічний васкуліт (пурпура Шенлейн-Геноха, гіперсенситивний васкуліт). Визначення. Етіологія, 

патогенез. Клінічні прояви, критерії діагностики. Диференційний діагноз. Лікування. Профілактика. 

Прогноз та працездатність. 

Вузликовий поліартеріїт. Визначення. Етіологія, патогенез. Клінічні прояви, критерії діагностики. 

Диференційний діагноз. Лікування. Профілактика. Прогноз та працездатність. 

Розділ 3. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в гастроентерологічній 

клініці» 

Тема . Ведення пацієнта з диспепсією. 
 

Визначення. Етіологія, патогенез. Роль гастроезофагального рефлюксу у розвитку езофагіту. 

Класифікація. Ерозивна та неерозивна ГЕРХ. Клінічні прояви залежно від варіанту та стадії. Критерії 



діагностики, диференційна діагностика. Ускладнення гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (стравохід 

Барретта). Диференційована терапія. Первинна та вторинна профілактика. 

Визначення. Етіологія та патогенез. Роль H.рylori у виникненні гастродуоденальної патології. 

Класифікація. Необстежена та функціональна диспепсія. Критерії діагнозу. Диференційний діагноз з 

органічною патлогією. Сучасні підходи до лікування функціональної диспепсії. Первинна та вторинна 

профілактика. Прогноз та працездатність. 

Визначення. Етіологія та патогенез. Роль H.рylori у виникненні хронічних гастритів. Класифікація. 

Неатрофічний та атрофічний гастрит. Значення ендоскопічного (з морфологією) та рентгенологічного 

дослідження для встановлення діагнозу.Сучасні підходи до лікування різних типів хронічного гастриту. 

Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Визначення. Роль H.рylori, кислото-пептичного фактору та медикаментів у виникненні пептичних 

виразок та їх рецидивів. Особливості перебігу Нр-позитивних та Нр-негативних виразок. Ускладнення 

(перфорація, пенетрація, кровотеча, порушення евакуатор-моторної функції). Значення інструментальних та 

лабораторних методів діагностики. Методи діагностики Нр-інфекції. Диференційна діагностика виразкової 

хвороби шлунка і 12-палої кишки з синдромом Золлінгера-Еллісона, гастропарезом. 

Сучасна тактика ведення хворого з виразкою. Ерадикаційна терапія. Контроль ерадикації. 

Медикаментозна терапія Нр-негативних виразок. Показання до хірургічного лікування. Первинна та 

вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема . Ведення пацієнта з хронічним діарейним синдромом. Ведення 

пацієнта із закрепами. 

 

Целіакія та інші ентеропатії. Визначення. Етіологія, патогенез. Роль непереносимості компонентів їжі,  

ензимопатій і імунних факторів. Синдроми мальабсорбції та мальдигестії. Критерії діагностики, 

диференційна діагностика. Ускладнення. Диференційована терапія. Первинна та вторинна профілактика.  

Прогноз та працездатність. 

Синдром подразненої кишки, визначення, Римські критерії діагностики. Етіологія та патогенез. 

Класифікація. Клінічні прояви різних варіантів. Діагностичні критерії та критерії виключення діагнозу. 

Диференційна діагностика. Лікування різних форм. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 

працездатність. Неспецифічні коліти (неспецифічний виразковий коліт та хвороба Крона): визначення, 

етіологія та патогенез. Класифікація. Особливості клінічного перебігу залежно від ступеня активності, 

тяжкості і фази перебігу. Критерії діагностики. Диференційна діагностика хвороби Крона, неспецифічного 

виразкового коліту з антибіотико-асоційованою діареєю, псевдомембранозним колітом, целіакією, 

карциноїдним синдромом, лактазною недостатністю, дивертикулярною хворобою, поліпозом і раком 

кишечника, лінч-синдромом. Ускладнення та захворювання, асоційовані з виразковим колітом 

(склерозуючий холангіт, спондиліт, артрити, дерматози). 

Тема . Ведення пацієнта з гепатолієнальним синдромом. 

Ведення пацієнта з портальною гіпертензією. 

Ведення пацієнта з асцитом. 
 

Визначення гепатитів. Класифікація. Роль персистенції вірусу, медикаментозних агентів, порушень 

імунних порушень та алкоголю. Методи діагностики вірусної інфекції. Аутоімунний гепатит, хронічні 

вірусні, медикаментозний гепатити. Алкогольна хвороба печінки. Основні клініко-біохімічні синдроми. 

Особливості клінічного перебігу та діагностики окремих форм. Значення морфологічних, біохімічних і 

радіоізотопних методів. Диференційна діагностика гепатитів з гемохроматозом, хворобою Коновалова- 

Вільсона. Ускладнення. Особливості лікування різних форм. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз 

та працездатність. 

Визначення цирозу печінки. Значення вірусної інфекції, нутритивних факторів, алкоголю, токсичних 

речовин та імунологічних порушень. Класифікація. Особливості клінічних проявів та діагностики різних 

варіантів. Печінкова недостатність та інші ускладнення. Диференційна діагностика дифузних уражень 

печінки і первинного біліарного цирозу печінки, первинного склерозуючого холангіту. Диференційована 

терапія. Невідкладна терапія ускладнень. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Розділ 4. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в пульмонологічній клініці» 



Тема . Ведення пацієнта з хронічним кашлем. Ведення пацієнта з бронхообструктивним синдромом. 

Визначення ХОЗЛ. Значення паління, екологічних, професійних факторів та інфекції у розвиткуХОЗЛ. 

Класифікація. Клінічні прояви, зміни даних додаткових інструментальних методів дослідження залежно від 

стадії (ступеня тяжкості). Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування залежно від ступеня тяжкості. 

Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. Діагностичні критерії апное сну. Синдром 

обструктивного апное сну. 

Визначення. Етіологія, особливості патогенезу. Класифікація. Клінічні прояви і зміни даних 

інструментальних методів дослідження в залежності від ступеня тяжкості. Патогенез та діагностичні 

критерії аспіринової астми. Диференційний діагноз. Діагностичні критерії алергічного бронхолегеневого 

аспергильозу. Ускладнення. Лікування залежно від ступеня тяжкості. Роль пікфлоуметрії. Невідкладна 

допомога при приступі бронхіальної астми. Первинна та вторинна профілактика. Алергенспецифіча 

імунотерапія. Прогноз та працездатність. 

Тема . Ведення хворих з легеневими інфільтратами. Ведення хворих з плевральним випотом. 
 

Визначення. Етіологічні фактори та патогенез. Класифікація. Клінічні прояви і їх особливості при 

негоспітальній, нозокоміальній, аспіраційній пневмонії та пневмонії у осіб з тяжкими дефектами імунітету. 

Зміни інструментальних і лабораторних методів дослідження. Диференційний діагноз. Ускладнення 

(респіраторний дистрес-синдром:патогенез розвитку, дихальна недостатність, синдром поліорганних 

уражень). Диференційоване лікування. Первинна та вторинна профілактика. Покази до вакцинації від 

пневмококової інфекції. Прогноз та працездатність. 

Визначення плевритів. Основні причини виникнення плевральних випотів. Класифікація. Клінічні 

прояви, зміни інструментальних і лабораторних даних і їх особливості залежно від форми (сухий, 

ексудативний) та етіології. Диференційний діагноз. Ускладнення. Показання до плевральної пункції та 

дренування плевральної порожнини. Лікування. Первинна і вторинна профілактика. Прогноз та 

працездатність. 

Бронхоектатична хвороба, абсцес та гангрена легень. Визначення. Фактори, які сприяють розвитку.  

Клініка, діагностика різних варіантів. Синдром Картагенера.Значення рентгенологічного та ендоскопічного 

дослідження. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування. Показання до хірургічного лікування. 

Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Розділ 5. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в ендокринологічній клініці» 

Тема. Ведення хворого з хронічними ускладненнями цукрового діабету та метаболічним 

синдромом. . Особливості ауто-, ало-, та ксенотрансплантації ендокринних залоз та культури їх 

тканин. 

Хронічні ускладнення цукрового діабету, діабетичні ангіопатії та нейропатії (діабетична нефропатія, 

ретинопатія, нейропатія, діабетична стопа). Метаболічний синдром. Диференціально-діагностичне значення 

клінічних проявів і даних додаткових лабораторних та інструментальних методів дослідження. Алгоритм 

диференціальної діагностики. Тактика ведення хворого. Немедикаментозне та медикаментозне лікування 

хронічних ускладнень цукрового діабету, метаболічного синдрому. Сучасний підхід до лікування пацієнтів 

з цукровим діабетом. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз і працездатність. 

ТЕМА . Ведення хворого з некомпенсованими формами цукрового діабету (кетоацидозом). 
 

Цукровий діабет 1 та 2 типу, некомпенсовані форми. Диференціально-діагностичне значення клінічних 

проявів і даних додаткових лабораторних та інструментальних методів дослідження. Постпрандіальна 

гіпоглікемія. Алгоритм диференціальної діагностики. Тактика ведення хворого. Немедикаментозне та 

медикаментозне лікування цукрового діабету. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз і 

працездатність. 

ТЕМА . Ведення хворого з синдромом зоба. 



Основні захворювання, що супроводжуються синдромом зоба (нетоксичний зоб - ендемічний, 

вузловий; дифузний токсичний зоб; тиреоїдити – гострий, підгострий, автоімунний). Диференціально- 

діагностичне значення клінічних проявів і даних додаткових лабораторних та інструментальних методів 

дослідження. Алгоритм диференціальної діагностики. Тактика ведення хворого. Немедикаментозне та 

медикаментозне лікування основних захворювань, що супроводжуються синдромом зоба. Первинна та 

вторинна профілактика. Прогноз і працездатність.Гіпокальціємія. Гіперкальціємія. Гіпопаратиреоз. 

Тиреотоксикоз. Тиреотоксична криза. Неоплазії ЩЗ. 

Розділ 6. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в нефрологічній 

клініці» 

Тема 17. Ведення пацієнта з сечовим синдромом. 
 

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. 

Визначення. 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. 

Тема . Ведення пацієнта з нефротичним синдромом. Ведення пацієнта з ренальною артеріальною 

гіпертензією. 

Визначення. Етіологія, патогенез.  Клінічні прояви.  Критерії  діагностики та диференційний діагноз. 

Ускладнення. Лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема . Ведення хворих з хронічною нирковою недостатністю. 

Ведення хворих з набряками. Ведення хворих , що знаходяться на гемодіалізі. 

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. 

Розділ 7. « Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в гематологічній клініці » 

Тема . Ведення хворих з анеміями. Ведення хворих з геморагічними діатезами. 

Анемії (залізодефіцитна, В12-дефіцитна, фолієводефіцитна, гемолітична, гіпопластична, 

постгеморагічна). Визначення. Етіологічні фактори та патогенез. Механізми внутрісудинного та 

внутріклітинного гемолізу. Особливості клініки та лабораторної діагностики різних форм. Диференційний 

діагноз. Ускладнення. Лікування різних форм. Переливання компонентів крові та компонентів. Первинна 

та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. Пароксизмальна нічна гемоглобінурія – етіологія, 

патогенез, клінічні прояви, діагностика і тактика лікування. Дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази – 

етіологія, клініка, діагностика, лікування. 

Визначення гемофілії. Етіологія та патогенез, основні клінічні синдроми. Критерії діагнозу. 

Диференційний діагноз. Лікування. Терапія різних гемофілій. Профілактика кровотеч. Первинна та 

вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. Дефіцит вітаміну К – визначення, етіологія, клініка, 

діагностика, лікування. Порушення коагуляційного гемостазу при захворюваннях печінки – визначення, 

причини, діагностика, лікування. 



Тема . Ведення хворих з лімфаденопатією та лейкоцитозом. Ураження органів та систем при 

ВІЛ-інфекції. 

Визначення лейкемій. Сучасні погляди на етіологію та патогенез. Класифікація. Основні клініко- 

гематологічні синдроми. Клінічні прояви. Критерії діагнозу. Диференційний діагноз. Ускладнення. 

Принципи лікування. Трансплантація кісткового мозку Підтримуюча терапія. Первинна та вторинна 

профілактика. Прогноз та працездатність. Мієлодиспластичний синдром – визначення, клінічна картина, 

діагностика, лікування. Істинна поліцитемія – визначення, клінічна картина, діагностика, лікування. 

Визначення та класифікація. Ходжкінські та неходжкінські лимфоми. Клінічні прояви та їх особливості 

при різних варіантах перебігу. Критерії діагнозу. Диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи 

лікування. Профілактика. Прогноз та працездатність. Моноклональна гаммапатія невизначеного ґенезу – 

визначення, етіологія, клініка, діагностика, лікування. Синдром лізису пухлин – визначення, етіологія, 

клініка, тактика лікування. 

 

 

 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ– не передбачено 
 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
 

№ 
п/п 

 К-сть 
год. 

 Тема заняття  

Розділ 1. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в 

кардіологічній клініці» 

1. Ведення пацієнта з кардіалгією 4 

2. Ведення пацієнта з порушеннями ритму серця. Покази до проведення та методика 
проведення ЕКС,ЕІТ. Ведення пацієнта з порушенням провідності серця. 

4 

3. Ведення пацієнта з кардіомегалією (карідіоміопатії ).  4 

4. Ведення хворого з гострим болем в грудній клітці  

5 Ведення хворого з 
некоронарогенними захворюваннями серця (міокардити, перикардити). 

4 

6. Ведення пацієнта з серцевою недостатністю і задишкою. Особливості ведення 

важкохворих, інкурабельних пацієнтів. 

4 

7. Ведення хворого з кровоточивістю 4 

8. Ведення хворого з хронічною серцевою недостатністю  

9. Ведення хворих з артеріальною гіпертензією та гіпотензією. Бойова та психічна 
травма. 

4 

Розділ 2. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в ревматологічній 
клініці» 

10. Ведення хворого з суглобовим синдромом. 4 

11. Ведення хворих із системними захворюваннями сполучної тканини ( дерматополіміозит, 

системна склеродермія). 

4 

12. Системний червоний      вовчак 4 

13. Ведення хворих із системними васкулітами (вузликовий полі артеріїт, геморагічний 

васкуліт, гіперсенситивний васкуліт). 

4 



Розділ 3. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в 

гастроентерологічній клініці» 

14. Ведення пацієнта з диспесією. 4 

15. Ведення пацієнтів з хронічним панкреатитом.  

16.  Ведення пацієнтів з хронічним ураженням шлунку і 12-палої кишки.   

17. Ведення пацієнта з хронічним діарейним синдромом. Ведення пацієнта із закрепами. 4 

18. Ведення пацієнта з гепатолієнальним синдромом. 

Ведення пацієнта з портальною гіпертензією. 

 

4 

19. Ведення хворого з жовтяницею  

20. Ведення пацієнта з асцитом. 4 

Розділ 4. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в пульмонологічній 



клініці» 

21. Ведення пацієнта з хронічним кашлем. Ведення пацієнта з 

бронхоообструктивним синдромом. 

4 

22. Ведення хворих з легеневою недостатністю. Дихальна недостатність 4 

23. Ведення хворого з кровохарканням  

24. Ведення хворих з легеневими інфільтратами. Ведення хворих з плевральним 

випотом. 

4 

Розділ 5. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в 

ендокринологічній клініці» 

25. Ведення хворого з хронічними ускладненнями цукрового діабету та метаболічним 

синдромом. Особливості ауто-, ало-, та ксено- трансплантації ендокринних залоз та 

культури їх тканин. 

4 

26. Ведення хворого з некомпенсованими формами цукрового діабету 

(кетоацидозом). 

4 

27. Ведення хворого з синдромом зоба. 4 

28. Ведення хворого з ураженням надниркових залоз. 4 

Розділ 6. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в нефрологічній 

клініці» 

29. Ведення пацієнта з сечовим синдромом. 4 

30. Ведення пацієнта з нефротичним синдромом. 

 

4 

31. Ведення пацієнта з ренальною артеріальною гіпертензією.        4 

32. Ведення хворих з хронічною нирковою недостатністю. 

Ведення хворих з набряками. 

 

4 

33. Ведення хворих, що знаходяться на гемодіалізі. 4 

Розділ 7. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в 

гематологічній клініці» 

 

34. Ведення хворих з анеміями. Ведення хворих з геморагічними діатезами. 4 

35. Ведення хворих з лімфаденопатією та лейкоцитозом. 

 

4 

36. Ураження органів та систем при ВІЛ-інфекції. 4 

37. Захист історії хвороби 2 

38. Екзамен 4 

 Всього 150 



 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

 
 

№ 

з/п 

Тема Кількість 

годин 

Розділ 1.«Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в кардіологічній 

клініці» 

1. • Опанування навичками реєстрації та інтерпретації ЕКГ. 

• Опанування навичками вимірювання артеріального тиску. 

2 

2. • Опанування навичками трактування даних доплерехокардіографії. 2 



3. • Опанування навичками трактування результатів тесту з дозованим 
фізичним навантаженням. 

4 

4.  

• Опанування навичками трактування даних рентгенологічного 

дослідження органів грудної клітки. 

• Опанування навичками трактування даних рентгенконтрастної 

ангіографії. 

4 

5. Опанування навичками трактування результатів лабораторних методів 

дослідження (біохімічні маркери некрозу міокарда, загальний аналіз крові, 

мікробіологічне дослідження крові, аналіз асцитичної рідини, гострофазові 

показники крові, загальний білок крові та його фракції, трансамінази крові, 

коагулограма, ліпідний спектр крові, креатинін крові, швидкість 

клубочкової фільтрації, електроліти крові). 

6 

Розділ 2. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в ревматологічній клініці» 

6. • Опанування навичками трактування даних променевого 

ослідження суглобів, кісток. 

4 

7. • Опанування навичками трактування даних рентгенологічного 

ослідження органів грудної клітки. 

4 

8. • Опанування навичками трактування результатів лабораторних 

етодів дослідження (аналіз синовіальної рідини, загальний аналіз крові, 

гальний аналіз сечі, мікробіологічне дослідження крові, гострофазові 

оказники крові, загальний білок крові та його фракції, трансамінази крові, 

гальний білірубін крові та його фракції, коагулограма, показники імунного 

атусу, дані серологічних досліджень при аутоімунних захворюваннях, 

ектроліти, креатинін, сечовину та сечову кислоту крові, швидкість убочкової 

фільтрації). 

4 

Розділ 3. «Ведення хворих із основними симтомами та синдромами в 

гастроентерологічній клініці» 

9 . Підготовка до практичних занять, утому числі: 
 

• Опанування навичками трактування даних ендоскопічного 

ослідження травного тракту. 

• Опанування навичками трактування даних променевого 
ослідження травного тракту та органів черевної порожнини. 

• Опанування навичками трактування даних 

4 

10. • дослідження секреторної функції шлунку (рН-метрії). 

• Опанування навичками трактування даних багатомоментного 

уоденального зондування. 

• Опанування навичками трактування даних мікробіологічного та 

охімічного дослідження жовчі. 

• Опанування навичками трактування даних імуноферментних, 
унохімічних, молекулярно-біологічних досліджень крові. 

• Опанування навичками трактування результатів 

4 



11. • лабораторних методів дослідження (загальний аналіз крові, 

гальний аналіз сечі, копроцитограма, загальний білок крові та його ракції, 

трансамінази крові, загальний білірубін крові та його фракції, ужна 

фосфатаза, альфа-амілаза, електроліти крові, фекальна еластаза-1). 

• Опанування навичками трактування результатів дихальних тестів 

13С-сечовиною, 13С-тригліцеридами, 13С-крохмалем, 13С-лактозою та 
дневого тесту з глюкозою і лактулозою). 

4 

Розділ 4. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в 
 

пульмонологічній клініці» 

12. Підготовка до практичних занять, у тому числі: 
 

• Опанування навичками трактування даних променевих досліджень 

ганів грудної порожнини. 

• Опанування навичками трактування даних ендоскопічного 
ослідження бронхів 

• Опанування навичками трактування показників функції 

внішнього дихання. 

2 

13. • Опанування навичками трактування результатів лабораторних 

етодів дослідження (загальний аналіз крові, загальне та мікробіологічне 

ослідження харкотиння, загальне та мікробіологічне дослідження левральної 

рідини, гострофазові показники крові). 

2 

Розділ 5. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в 

ендокринологічній клініці» 

14. Підготовка до практичних занять, у тому числі: 
 

• Опанування навичками визначення рівня глюкози за допомогою 

юкометра. 

• Опанування навичками трактування тесту толерантності до 
юкози. 

• Опанування навичками трактування рівня глікованого гемоглобіну 
вА1с). 

2 

15. • Опанування навичками трактування рівня мікро- та 

акроальбумінурії. 

• Опанування навичками призначення інсулінотерапії за 
адиційною та інтенсивною методиками. 

2 

16. • Опанування навичками пальпації щитоподібної залози. 

• Опанування навичками трактування результатів УЗД щитоподібної 

лози. 

• Опанування навичками трактування результатів лабораторних 

етодів дослідження рівня гормонів ТТГ, Т4в, Т3в, кортизолу, АКТГ, 

ролактину, соматотропного, вазопресину, паратгормону, антитіл до 

реопероксидази, тиреоглобуліну, до рецепторів ТТГ. 

2 

Розділ 6. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в нефрологічній 



клініці» 

17. • Опанування навичками трактування даних 2 

18. • променевих досліджень органів сечовивідної системи. 

• Опанування навичками трактування результатів лабораторних 

2 

19. • методів дослідження (загальний аналіз крові, загальний аналіз чі, 

аналіз сечі за Нечипоренко і Зимницьким, мікробіологічне дослідження чі, 

гострофазові показники крові, загальний білок крові та його фракції, 

еатинін, сечовина, сечова кислота крові, швидкість клубочкової ільтрації). 

2 

Розділ 7. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в гематологічній 

клініці» 

20. • Опанування навичками визначення групи крові. 

• Опанування навичками переливання компонентів крові та 

овозамінників. 

• Опанування навичками трактування загального аналізу крові, 
унктату кісткового мозку та трепанобіопсії. 

2 

21. • Опанування навичками трактування показників обміну заліза в 

роватці сироватки крові. 

• Опанування навичками трактування даних рентгенографії черепа. 

• Опанування навичками трактування даних цитологічного 

ослідження біоптату лімфатичного вузла. 

2 

Разом 60 

 
 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ВНЕСЕНИХ У МАТРИКУЛ 

ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 

№п/п Назви практичних навичок Рівень засвоєння Лінія матрикула 

1 Менеджмент пацієнта з ішемічною 

хворобою серця 

4 4 

2 Менеджмент пацієнта із запальним 

захворюванням хребта 

4 4 

3 Менеджмент пацієнта з хронічними 

захворюваннями стравоходу, 

шлунка і кишківника 

4 4 



4 Менеджмент пацієнта з 

бронхообструктивним синдромом 

4 4 

5 Менеджмент пацієнта з 

гіпеглікемічним синдромом 

4 4 

 

 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА: 

- Призове місце на міжвузівських олімпіадах та міжвузівських наукових студентських конференціях з 

надрукуванням роботи з дисциплін «внутрішня медицина» ; 

- Призові місця на внутрішньо університетських олімпіадах та студентських наукових конференціях з 

надрукуванням роботи; 

- Участь (якщо студент приймав участь, але не отримав призового місця) у міжнародних олімпіадах з 

дисципліни та міжвузівських наукових студентських конференціях з надрукуванням роботи; 

- Участь ( якщо студент приймав участь, але не отримав призового місця ) у внутрішньо 

університетських олімпіадах і студентських наукових конференціях з надрукуванням роботи; 

- Виготовлення на кафедрах препаратів, схем, таблиць та відеофільмів – з урахуванням важливості 

виконаної роботи; 

- Написання реферату до теми, змістового модуля. 

 

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТІ. 

Форми контролю: 
 Попередній (вхідний) контроль слугує засобом виявлення наявного рівня знань студентів на 

початку заняття. 

 Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних 

цілей теми. На всіх практичних заняттях застосовується об’єктивний контроль теоретичної 

підготовки та засвоєння практичних навичок із метою перевірки підготовленості студента до 

заняття. 

 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 диференційованого заліку ,семестрового тестового іспиту та практично-

орієнтованого державного іспиту з метою встановлення дійсного змісту знань студентів за 

обсягом, якістю та глибиною, а також вміннями застосувати їх у практичній діяльності. Під час 

підсумкового контролю враховуються результати здачі усіх видів навчальної роботи згідно із 

структурою робочої програми. 

 
 

ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ 

Оцінка з дисципліни визначається як сума кількості балів поточної успішності, що складає 

60% загальної оцінки з дисципліни, та оцінки, отриманої на екзамені, що складає 40% загальної 

оцінки з дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні дисципліни становить 

200 балів, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за екзаменаційний 

підсумковий контроль (іспит) – 80 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 

119 балів і менше 2– незадовільно 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ УСПІШНОСТІ 
 
 

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 пацієнток, 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.  

Для методичного забезпечення опанування модулю 3 дисципліни «Внутрішня 

медицина» колектив кафедри  підготовив ряд методичних матеріалів: 

1. Методичні розробки для викладачів по проведенню практичних занять за 

темами  

2. Методичні розробки для студентів по проведенню практичних занять за 

темами. 

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.  

 

Екзамен 

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 екзамену. 

Під час іспиту студент відповідає на два теоретичних питання та вирішує одну 

ситуаційну задачу, та 40 тестових завдань. 

Критерії оцінювання: 



Оцінка «5» виставляється, коли студент без помилок та неточностей відповів на 2 

теоретичних питання, відповів правильно на понад 90% тестових завдань, 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, відповів правильно на понад 75% тестових завдань але при 

вирішенні ситуаційної задачі допустив деякі помилки, неточності; 

 

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

теоретичні питання ,відповів правильно на понад 60% тестових завдань та вирішив 

ситуаційну задачу; 

 

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

правильно на менше  60% тестових завдань 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); 

2) традиційна оцінка за екзамену.  

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. 

 

. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС 
ЕКЗАМЕНУ 

Оцінка за іспит вираховується з врахуванням питомої ваги кількості балів, отриманих 
студентом за складання тестового контролю (75%) та питомої ваги кількості балів, отриманих 
студентом під час усної співбесіди з екзаменатором (25%). 

Максимальна кількість балів за іспит, яку може набрати студент, становить 

80. 
Екзамен вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 48 балів. 
Якщо студент не склав однієї із складових частин екзамену, він вважається таким що не 
склав екзаменаційний підсумковий контроль в цілому. Студент перескладає лише ту 
частину яку не склав
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8. ЕЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ  

1. Ведення пацієнта з артеріальною гіпертензією: існуючі алгоритми та 

стандарти діагностики та лікування. 

2. Ведення пацієнта з артеріальною гіпотензією та непритомністю: існуючі 

алгоритми діагностики та лікування. 
3. Ведення пацієнта з кардіалгією: існуючі алгоритми діагностики та лікування. 

4. Ведення пацієнта з порушенням серцевого 

ритму: існуючі алгоритми та стандарти діагностики та лікування. 

5. Ведення пацієнта з порушенням провідності

 серця: існуючі алгоритми та стандарти діагностики та 

лікування. 

6. Ведення хворого зі стабільною стенокардією: існуючі алгоритми та 

стандарти діагностики та лікування. 

7. Ведення хворого з безбольовою ішемією

 міокарду: існуючі алгоритми та стандарти 

діагностики та лікування. 

8. Ведення хворого з нестабільною стенокардією: існуючі алгоритми та стандарти 

діагностики та лікування. 

9. Ведення пацієнта з задишкою: існуючі алгоритми та стандарти діагностики 

та лікування 

10. Ведення пацієнта з кардіомегалією: існуючі алгоритми та стандарти 

діагностики та лікування. 

11. Ведення хворого з ціанозом: існуючі алгоритми та стандарти діагностики та 

лікування. 

12. Ведення хворого з серцевою недостатністю: існуючі алгоритми та стандарти 

діагностики та лікування. 

13. Ведення хворого з серцевими шумами:

 існуючі алгоритми та стандарти діагностики та лікування. 

14. Ведення хворого з болем у кінцівках та спині: існуючі алгоритми та стандарти 

діагностики та лікування. 

15. Ведення пацієнта з артралгіями/міальгіями: існуючі алгоритми та стандарти 

діагностики та лікування. 

16. Ведення пацієнта з суглобовим синдромом: існуючі алгоритми та стандарти 

діагностики та лікування. 

17. Ведення хворого з геморагічним синдромом: існуючі алгоритми та 

стандарти діагностики та лікування. 

18. Ведення хворого з артозом: існуючі алгоритми та стандарти діагностики та 

лікування. 

19. Ведення пацієнта з шлунковою диспепсією: існуючі алгоритми та стандарти 

діагностики та лікування. 
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20. Ведення пацієнта з дисфагією: існуючі алгоритми та стандарти діагностики та 

лікування. 

21. Ведення пацієнта з печією: існуючі алгоритми та стандарти діагностики та 

лікування. 

22. Ведення пацієнта з абдомінальним болем: існуючі алгоритми та стандарти 

діагностики та лікування. 

23. Ведення пацієнта з хронічним діарейним синдромом: існуючі алгоритми та 

стандарти діагностики та лікування. 

24. Ведення пацієнта з закрепами: існуючі алгоритми та стандарти діагностики та 

лікування. 

25. Ведення пацієнта з жовтяницею: існуючі алгоритми та стандарти діагностики та 

лікування. Ведення пацієнта з асцитом: існуючі алгоритми та стандарти 

діагностики та лікування. 

26. Ведення пацієнта з гепатомегалією та гепато-лієнальним синдромом: існуючі 

алгоритми та стандарти діагностики та лікування. 

27. Ведення пацієнта з портальною гіпертензією: існуючі алгоритми та стандарти 

діагностики та лікування. 

28. Ведення хворого з печінковою енцефалопатією: існуючі алгоритми та стандарти 

діагностики та лікування. 

29. Ведення пацієнта з бронхообструктивним синдромом: існуючі алгоритми та 

стандарти діагностики та лікування. 

30. Ведення пацієнта з хронічним кашлем:

 існуючі алгоритми та стандарти діагностики та лікування. 

31. Ведення пацієнта з інфільтративним затемненням в легенях: існуючі 

алгоритми та стандарти діагностики та лікування. 

32. Ведення пацієнта з лихоманкою невизначеного генезу: існуючі алгоритми та 

стандарти діагностики та лікування. 

33. Ведення пацієнта з кровохарканням: існуючі алгоритми та стандарти 

діагностики та лікування. 

34. Ведення хворого з задухою та асфіксією: існуючі алгоритми та стандарти 

діагностики та лікування. 

35. Ведення хворого з плевральним випотом: існуючі алгоритми та стандарти 

діагностики та лікування. 

36. Ведення хворого з дихальною недостатністю: існуючі алгоритми та 

стандарти діагностики та лікування. 

37. Ведення хворого з негоспітальною пневмонією: існуючі алгоритми та 

стандарти діагностики та лікування. 

38. Ведення хворого з госпітальною пневмонією: існуючі алгоритми та 

стандарти діагностики та лікування. 

39. Ведення хворого з абсцесом легень: існуючі алгоритми та стандарти 

діагностики та лікування. 

40. Ведення хворого з сечовим синдромом: існуючі

 алгоритми та стандарти діагностики та лікування. 

41. Ведення пацієнта з набряковим синдромом: існуючі алгоритми та стандарти 

діагностики та лікування. 
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42. Ведення хворого з хронічною нирковою недостатністю: існуючі алгоритми 

та стандарти діагностики та лікування. 

43. Ведення пацієнта з нефротичним синдромом: існуючі алгоритми та 

стандарти діагностики та лікування. 

44. Ведення пацієнта з анемією: існуючі алгоритми та стандарти діагностики та 

лікування. 

45. Ведення пацієнта з лейкемоїдною реакцією та лейкемією: існуючі алгоритми 

та стандарти діагностики та лікування. 

46. Ведення хворого з поліцитемією: існуючі алгоритми та стандарти діагностики 

та лікування. 

47. Ведення пацієнта з пурпурою: існуючі алгоритми та стандарти діагностики 

та лікування. 

48. Ведення пацієнта з лімфаденопатією: існуючі алгоритми та стандарти 

діагностики та лікування. 

49. Лікування захворювань внутрішніх органів згідно

 чинних протоколів, що затверджені МОЗ України. 

50. Курація хворого з ускладненим гіпертонічним кризом. Існуючі стандарти 

діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та госпітальному 

етапі. 

51. Курація хворого з серцевою астмою та набряком легень. Існуючі стандарти 

діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та госпітальному 

етапі. 

52. Курація хворого з гострим коронарним синдромом. Існуючі стандарти 

діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та госпітальному 

етапі. 

53. Курація хворого з інфарктом міокарда. Існуючі стандарти ургентної діагностики 

та невідкладного лікування на догоспітальному та госпітальному етапі. 

54. Курація хворого з кардіогеним шоком. Існуючі стандарти ургентної діагностики 

та невідкладного лікування на догоспітальному та госпітальному етапі. 

55. Курація хворого з тромбоемболією легеневої артерії. Існуючі стандарти 

ургентної діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та 

госпітальному етапі. 

56. Тактика лікування при раптовій серцевій смерті. Існуючі стандарти ургентної 

діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та госпітальному 

етапі. 

57. Курація хворого з пароксизмальними порушеннями ритму та провідності. 

Існуючі стандарти ургентної діагностики та невідкладного лікування на 

догоспітальному та госпітальному етапі. 

58. Курація хворого з гострим реактивним артритом. Існуючі стандарти ургентної 

діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та госпітальному 

етапі. 

59. Курація хворого з тромбоцитопенічною пурпурою. Існуючі стандарти ургентної 

діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та госпітальному 

етапі. 
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60. Курація хворого з гострим болем у спині. Існуючі стандарти діагностики та 

лікування. 

61. Курація хворого з тяжкою негоспітальною та госпітальною пневмонією. Існуючі 

стандарти діагностики та невідкладного лікування. 

62. Курація хворого з тотальним плевральним випотом та пневмотораксом. Існуючі 

стандарти діагностики та лікування. 

63. Курація хворого з астматичним статусом. Існуючі стандарти діагностики та 

лікування. 

64. Курація хворого з анафілактичним шоком та набряком Квінке. Існуючі стандарти 

діагностики та лікування. 

65. Курація хворого з гострою печінковою

 недостатністю. Існуючи стандарти діагностики та лікування. 

66. Курація хворого з гострим абдомінальним болем. Існуючі стандарти діагностики 

та ведення хворих. 

67. Курація хворого з шлунково-кишковою кровотечею. Існуючі стандарти 

діагностики та ведення хворих. 

68. Курація хворого з тяжкою анемією. Існуючі стандарти діагностики та ведення 

хворих. 

69. Курація хворого з агранулоцитозом. Існуючі стандарти діагностики та ведення 

хворих. 

70. Курація хворого з пурпурою. Існуючі стандарти діагностики та лікування. 

71.Курація хворого з гострим тромбозом. Існуючі стандарти діагностики та 

ведення 

хворих. 

72.Курація хворого з гострою нирковою недостатністю. Існуючі стандарти 

діагностики та ведення хворих. 

 

 
9.ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Матеріали підготовки до практичних занять. 

2. Методичні вказівки до практичних занять. 

3. Тестові завдання. 

4. Ситуаційні задачі. 

 

10. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

ОСНОВНА: 

 
1. Практичний посібник з внутрішньої медицини або кишенькова книжечка сімейного лікаря. 

Посібник для студентів медичних закладів вищої освіти І V рівня акредитації: навч. Посібник 

/Н.В.Пасєчко, Н.І.Ярема, А.О.Боб та інші (за ред.. Пасєчко Н.В.) – Тернопіль. - видавництво 

«Підручники і посібники».-2020.- 303С. 

 

2. Основи внутрішньої медицини/ Посібник під редакцією Шведа М.І., Пасечко Н.В., Боб А.О. та 

інші. – Укрмедкнига, 2019. – 1088 с. 

3. Harrison`s Principles of Internal Medicine/ Antony Fauchi, Dennis Kasper, Larry Jameson 2020 

4. Внутрішня медицина. У 3 т. Т. 1 /За ред. проф. К.М. Амосової. – К.: Медицина, 2016. – 1056 с. 

5. Внутрішня медицина. У 3 т. Т. 2 /А.С.Свінцицький, Л.Ф.Конопльова, Ю.І.Фещенко та ін.; За ред. 

проф. К.М. Амосової. – К.: Медицина, 2014. – 1088 с. 

6. Ендокринологія. Підручник / За ред. проф. П.М. Боднара. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 464 

стор. 
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7. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. В 3 т. Том 1. «Нова книга», 2016. – 

640 с. 

8. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. В 3 т. Том 2. «Нова книга», 2016. - 

784 с. 

9. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. В 3 т. Том 3. «Нова книга», 2016. - 

1006 с. 

ДОДАТКОВА: 
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1. Номенклатура, класифікация, критерії діагностики та програма лікування ревматичних хвороб. 
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