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 ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни “ Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень 
” складена     
 
відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі – Стандарт) бакалавр 
                                                                                                                                                    (назва рівня вищої 

освіти) 
галузі знань   _______1201 «Медицина 
                                                                     (шифр і назва галузі знань) 
напрям підготовки 120102__Лабораторна діагностика 
                                                 (код і найменування спеціальності) 
освітня програма _____Лабораторна діагностика, _________________________. 
                                                                                                (найменування освітньої програми) 
 

Опис навчальної дисципліни (анотація).  «Внутрішня медицина з оцінкою результатів 
досліджень» охоплює вивчення основних етіологічних  та патогенетичних факторів виникнення захворювань 
органів травлення, дихальної, серцево-судинної та сечевидільних систем; основи клінічного обстеження 
хворого, основні симптоми та синдроми при  захворюваннях внутрішніх органів та їх оцінка, методичні 
основи фізикального обстеження хворого та   семіологічна оцінка результатів обстеження хворого, клініко-
діагностична інтерпретація показників найважливіших лабораторно-інструментальних досліджень в нормі та 
при  даних захворюваннях; основні принципи лікування, прогнозу та профілактики.  

Предмет навчальної дисципліни  “ Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень ”  охоплює 
вивчення понять, етіології, патогенезу, клінічних симптомів, принципів, методів дослідження, методичних 
підходів у внутрішній медицини з оцінкою результатів досліджень та суміжних наук. В ході вивчення 
дисципліни наводиться чи демонструється практичне застосування і значення методів діагностики з оцінкою 
результатів досліджень та лікування, синдромів та симптомів у клініці внутрішніх хвороб та в інших сферах 
медицини. 

 
Міждисциплінарні зв’язки: базується на вивченні студентами медичної біології та фізики, біоорганічної та 
біологічної хімії, гістології, цитології та ембріології, анатомії людини, патоморфології, фізіології та 
патофізіології, мікробіології, вірусології та імунології, радіології, медичної генетики й інтегрується з цими 
дисциплінами; закладає фундамент для засвоєння студентами знань з профільних клінічних професійно-
практичних дисциплін; та формує  уміння застосувати знання з внутрішньої медицини в процесі подальшого 
навчання й у професійній діяльності. 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з основними симптомами та синдромами, механізмами їх 
виникнення, з діагностикою та інтерпретацією результатів досліджень, з основними методами профілактики та 
лікування у клініці внутрішніх хвороб. 

. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Внутрішня медицина з оцінкою результатів 

досліджень ” є: 

 сформувати уявлення про загальні поняття і механізми патогенезу захворювань у клініці 
внутрішньої медицини; 

 засвоїти основну термінологію, класифікації, плани обстежень хворих згідно з міжнародними 
стандартами; 

 сформувати уяву про основні напрямки  фізикальних, лабораторних та інструментальних  
досліджень; 

 дати уявлення про сучасні тенденції розвитку внутрішньої медицини з оцінкою результатів 
досліджень та суміжних з нею науках для майбутньої професійної орієнтації 

 
1.3 Компетентності та результати навчання,  формуванню яких сприяє дисципліна (взаємозв’язок з 
нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів 
навчання у Стандарті). 
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Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами 
компетентностей:  
 інтегральна: Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

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

  загальні: 
 Здатність застосовувати знання з внутрішньої медицини з оцінкою результатів 

досліджень в практичних ситуаціях 
 Знання та розуміння предметної області внутрішньої медицини з оцінкою результатів 

досліджень  
 Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; навички 

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

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

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

 спеціальні (фахові, предметні): 
 Здатність до оцінювання результатів лабораторних досліджень 

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

Матриця компетентностей 
№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 
Інтегральна компетентність 

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

Загальні компетентності 
1. Здатність 

застосовувати 
знання 
внутрішньої 
медицини з 
оцінкою 
результатів 
досліджень в 
практичних 
ситуаціях 

Мати 
спеціалізовані 
концептуальні 
знання, набуті у 
процесі 
навчання 

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

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

Відповідати за  
прийняття рішень у  
складних умовах 

2. Знання та 
розуміння 
предметної 
області 
внутрішньої 
медицини з 
оцінкою 
результатів 
досліджень  

Мати глибокі 
знання із 
структури 
професійної 
діяльності 

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

Здатність 
ефективно 
формувати 
комунікаційну 
стратегію у 
професійній 
діяльності 

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

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

Знати тактики та 
стратегії 
спілкування, 
закони та 
способи 
комунікативної 
поведінки 

Вміти обирати 
способи та 
стратегії 
спілкування для 
забезпечення 
ефективної 
командної роботи 

Використовувати 
стратегії 
спілкування та 
навички 
міжособистісної 
взаємодії 

Нести відповідаль- 
ність  
за вибір та тактику  
способу комунікації 
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взаємодії 
4 Здатність 

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

Мати досконалі 
знання рідної 
мови та базові 
знання іноземної 
мови 

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

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

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

5 Навички 
використання 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій 

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

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

Використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у 
професійній 
діяльності 

Нести відповідаль- 
ність 
за розвиток  
професійних знань  
та умінь. 

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

Знати способи 
аналізу,синтезу 
та подальшого 
сучасного 
навчання 

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

Встановлювати 
відповідні зв’язки 
для досягнення 
цілей. 

Нести відповідаль- 
ність  
за своєчасне  
набуття  
сучасних знань. 

7 Здатність 
оцінювати та 
забезпечувати 
якість виконаних 
робіт. 

Знати методи 
оцінювання 
показників 
якості 
діяльності.  

Вміти 
забезпечувати 
якісне виконання 
робіт. 

Встановлювати 
зв’язки для 
забезпечення 
якісного 
виконання робіт. 

Нести відповідаль- 
ність  
за якісне виконання  
робіт. 

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

Знати обов’язки 
та шляхи 
виконання 
поставлених 
завдань 

Вміти визначити 
мету та завдання 
бути 
наполегливим та 
сумлінним при 
виконанні 
обов’язків 

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

Відповідати за  
якісне  
виконання  
поставлених  
завдань 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
1 Здатність до 

оцінювання 
результатів 
лабораторних 
досліджень 

Мати 
спеціалізовані 
знання про 
закономірності 
спадковості та 
мінливості у 
людини, знати 
стандартні 
методики 
проведення 
лабораторних 
досліджень 

Вміти 
аналізувати 
результати 
лабораторних 
досліджень та 
на їх підставі 
оцінювати 
інформацію 
щодо діагнозу 
хворого  

Обґрунтовано 
призначати та 
оцінювати 
результати 
лабораторних 
досліджень  

Нести 
відповідальність за 
прийняття рішення 
щодо оцінювання 
результатів 
лабораторних 
досліджень 

 
Результати навчання: Оцінювати інформацію щодо діагнозу в умовах закладу охорони здоров’я, його 
підрозділу, використовуючи знання щодо патогенезу, клініки, діагностики та лікування, на підставі 
результатів лабораторних досліджень  
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
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На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин 4 кредити ЄКТС. 

 
Якщо програма структурована у модулі: 
 
 
Змістовий модуль 1. Основи діагностики, лікування та профілактики основних захворювань органів    

травлення та серцево-судинної системи. Основні методи дослідження в клініці внутрішніх хвороб. 
 

         Змістовий модуль 2. Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб  
органів дихання та сечевидільної системи. 
 
 

         3. Структура навчальної дисципліни 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі:  
Лекцій – 14 год.  
Семінарські заняття – 30 год. 
Самостійної роботи – 44 год. 
Консультації – 2 год. 

 
 

№ 
лекції  

НАЗВА ТЕМИ  Кількість годин  

Лекції  Семінар
ські 
заняття  

Кон-
суль-
тація 

Самос-
тійна 
робота  

Змістовий модуль 1. Основи діагностики, лікування та профілактики основних захворювань 
органів травлення та серцево -судинної системи. Основні методи дослідження в клініці внутрішніх 
хвороб. 
1.  Схема історія хвороби. Проведення 

розпитування хворого. Основні симптоми та 
синдроми у клініці внутрішніх хвороб. Основні 
методи дослідження в клініці внутрішніх 
хвороб. 

2  2  4  

2  Основні симптоми гастроентерологічної 
патології. Методи дослідження в 
гастроентерології 
 

2  2  4 

3  Шлункова диспепсія. Хронічні гастрити. 
Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба 
Пептичні виразки шлунка та 12-палої кишки. 
Етіологія,  патогенез, класифікація, діагностика, 
клініка, лікування.  

 2  4 

4  Хронічні гепатити. Цирози. Етіологія,  
патогенез, класифікація, діагностика, клініка, 
лікування. 

 2  4  

5  Жовчнокам'яна хвороба, хронічний холецистит 
та функціональні біліарні порушення. Етіологія,  
патогенез, класифікація, діагностика, клініка, 
лікування. 

2 2  4 

6 Хронічні панкреатити. Хронічні захворювання 
тонкого та товстого кишечника: целіакія, 
неспецифічні запальні захворювання кишечника 
та синдром подразненого кишечника. Етіологія,  
патогенез, класифікація, діагностика, клініка, 
лікування. 

 2  3 

7 Основні симптоми патології серцево- судинної 
системи. Методи дослідження в кардіології 

 2  3 
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8 ІХС (стенокардія та інфаркт міокарду). 
Етіологія,  патогенез, класифікація, діагностика, 
клініка, лікування. 

2 2  3 

9  Гіпертонічна хвороба, гіпертонічні кризи та 
симптоматичні артеріальні гіпертензії. 
Етіологія,  патогенез, класифікація, 
діагностика, клініка, лікування. 

2 2  3 

10 Модульна контрольна робота  2   

Змістовний модуль 2. Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб  
органів дихання та сечевидільної системи. 
11 Тема 10. Основні симптоми пульмонологічної 

патології та методи дослідження в 
пульмонології.    

2 2  3 

12 Тема 11. Хронічні обструктивні захворювання 
легень. Бронхіальна астма. (Пневмонії. 
Плеврити. Бронхоектатична хвороба. Етіологія,  
патогенез, класифікація, діагностика, клініка, 
лікування. 

2 2  3 

13 Тема 12. Основні симптоми нефрологічної 
патології та методи дослідження в нефрології.    

2   3 

14 Тема 13. Хронічні гломерулонефрити та 
пієлонефрити. Подагра. Етіологія,  патогенез, 
класифікація, діагностика, клініка, лікування. 

2    3  

15 Модульна контрольна робота      
16 Консультація   2  
 ВСЬОГО 14 30 2 44 

 
 

         4. Теми лекцій    
 

№ 
з/п 

Тема лекції Кількість годин 

1 

Схема історія хвороби. Проведення розпитування хворого. Основні 
симптоми та синдроми у клініці внутрішніх хвороб. Шлункова диспепсія. 
Хронічні гастрити. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба Пептичні 
виразки шлунка та 12-палої кишки. Етіологія,  патогенез, класифікація, 
діагностика, клініка, лікування. 

2,0 

2 
Захворювання печінки та жовчновивідних шляхів. Етіологія,  патогенез, 
класифікація, діагностика, клініка, лікування. 

2,0 

3 

Хронічні панкреатити. Хронічні захворювання тонкого та товстого 
кишечника: целіакія, неспецифічні запальні захворювання кишечника та 
синдром подразненого кишечника. Етіологія,  патогенез, класифікація, 
діагностика, клініка, лікування. 

2,0 

4 

Основні симптоми патології серцево- судинної системи. Методи 
дослідження в кардіології. Порушення серцевого ритму та провідності. 
Гіпертонічна хвороба, гіпертонічні кризи та симптоматичні артеріальні 
гіпертензії. Етіологія,  патогенез, класифікація, діагностика, клініка, 
лікування. 
 

2,0 

5 
ІХС (стенокардія та інфаркт міокарду). Гострий коронарний синдром. 
Етіологія,  патогенез, класифікація, діагностика, клініка, лікування 

2,0 



8 
 

  

6 Основні симптоми, етіологія, патогенез найбільш розповсюджених 
захворювань органів дихання та методи дослідження в пульмонології. 
Принципи лікування. 
 

 
2,0 
 
  
 
 
   

7  
Основні симптоми найбільш розповсюджених захворювань сечевидільної 
ситеми та методи дослідження в нефрології 
 
 
 

 
2,0 
 
 
 

 
 
 
         5. Теми семінарських занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

                                                                                                              
         6. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Тема Кількість годин 

1.  Схема історія хвороби. Проведення розпитування хворого. Основні 
симптоми та синдроми у клініці внутрішніх хвороб. Основні методи 
дослідження в клініці внутрішніх хвороб. 

2,0 

2  Основні симптоми гастроентерологічної патології. Методи дослідження в 
гастроентерології 
 

2,0 

3  Шлункова диспепсія. Хронічні гастрити. Гастроезофагеальна рефлюксна 
хвороба Пептичні виразки шлунка та 12-палої кишки. Етіологія,  
патогенез, класифікація, діагностика, клініка, лікування.  

2,0 

4  Хронічні гепатити. Цирози. Етіологія,  патогенез, класифікація, 
діагностика, клініка, лікування. 

2,0 

5  Жовчнокам'яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні біліарні 
порушення. Етіологія,  патогенез, класифікація, діагностика, клініка, 
лікування. 

2,0 

6 Хронічні панкреатити. Хронічні захворювання тонкого та товстого 
кишечника: целіакія, неспецифічні запальні захворювання кишечника та 
синдром подразненого кишечника. Етіологія,  патогенез, класифікація, 
діагностика, клініка, лікування. 

2,0 

7 Основні симптоми патології серцево- судинної системи. Методи 
дослідження в кардіології. Порушення серцевого ритму та провідності 
 

2,0 

8 ІХС (стенокардія та інфаркт міокарду). Гострий коронарний синдром. 
Етіологія,  патогенез, класифікація, діагностика, клініка, лікування. 

2,0 

9  Гіпертонічна хвороба, гіпертонічні кризи та симптоматичні 
артеріальні гіпертензії. Етіологія,  патогенез, класифікація, 
діагностика, клініка, лікування. 

2,0 

10 Змістовний модуль 1 2,0 
11  Основні симптоми пульмонологічної патології та методи дослідження в 2,0 
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пульмонології.    
12  Хронічні обструктивні захворювання легень. Бронхіальна астма. 

(Пневмонії. Плеврити. Бронхоектатична хвороба. Етіологія,  патогенез, 
класифікація, діагностика, клініка, лікування. 

2,0 

13  Основні симптоми нефрологічної патології та методи дослідження в 
нефрології.    

2,0 

14  Хронічні гломерулонефрити та пієлонефрити. Етіологія,  патогенез, 
класифікація, діагностика, клініка, лікування. 

2,0 

15 Змістовний модуль 2 2,0 
 
 

                                                                                                             
        7. Теми лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

 
        8. Самостійна робота (60 год) 

№ 
з/п 

Тема Кількість годин 

1. - Підготовка до практичного заняття за темою 1 «Схема історія хвороби. 
Проведення розпитування хворого. Основні симптоми та синдроми у 
клініці внутрішніх хвороб. Основні методи дослідження в клініці 
внутрішніх хвороб.»  
Змоделювати клінічну історію хвороби за діагнозом «Пептична виразка 
шлунка, асоційована з Helicobacter pylori, ускладнена стенозом воротаря 
у стадії декомпенсації (скарги, анамнез хвороби, життя, фізикальне 
обстеження та дані лабораторного і інструментального обстеження,На 
основі аналізу медичної літератури написати реферат (зробити 
доповідь). Роль Helicobacter pylori в розвитку уражень інших органів, 
крім шлунка та 12-палої кишки. 

- Опанування навичками аналізувати дані фізикальних лабораторних  
методів дослідження (-опанування  навичками  трактування  даних  
загального  аналізу  крові 

-опанування  навичками  трактування  даних  імуноферментних  
досліджень  крові  та  калу., глікемічний профіль, С-пептид, НbА1с), 
ліпідемії. -опанування  навичками  трактування  даних  променевого  
(рентгенологічного  та  сонографічного), КТ, МРТ  дослідження, 
дихальних тестів.  

4,0 

2. - Підготовка до практичного заняття за темою 2 «Основні симптоми 
гастроентерологічної патології. Методи дослідження в 
гастроентерології» 
 -опанування  навичками  трактування  даних фізикальних та  
ендоскопічних  дослідження  травного  тракту 

-опанування  навичками  трактування  даних  променевого  
(рентгенологічного  та  сонографічного)  дослідження  травного тракту  
та  органів  черевної  порожнини 

-опанування  навичками  трактування  даних  дослідження  секреторної  
функції  шлунка  (рН-метрії) 

-опанування  навичками  трактування  даних  мікробіологічного  та  
біохімічного  дослідження  жовчі 

-опанування  навичками  трактування  даних  біохімічного  
(функціональні  печінкові  проби)  аналізу  крові 

-опанування  навичками  трактування  даних  імуноферментних  

4,0 
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досліджень  крові  та  калу. 
3. - Підготовка до практичного заняття за темою 3 «Шлункова диспепсія. 

Хронічні гастрити. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба Пептичні 
виразки шлунка та 12-палої кишки. Етіологія,  патогенез, класифікація, 
діагностика, клініка, лікування». 
- Оформляти короткі проатоколи огляду хворого. 
-опанування  навичками  трактування  даних фізикальних т  
ендоскопічних  дослідження  травного  тракту 

-опанування  навичками  трактування  даних  променевого  
(рентгенологічного  та  сонографічного)  дослідження  травного тракту  
та  органів  черевної  порожнини 

-опанування  навичками  трактування  даних  дослідження  секреторної  
функції  шлунка  (рН-метрії), методами визначення інфекції H.pylori 

-опанування  навичками  трактування  даних  біохімічного  аналізу  
крові 

-опанування  навичками  трактування  даних  імуноферментних  
досліджень  крові  та  калу. 

4,0 

4. - Підготовка до практичного заняття за темою 4 «Хронічні гепатити. 
Цирози. Етіологія,  патогенез, класифікація, діагностика, клініка, 
лікування.» Опанування навичками аналізувати дані лабораторних та 
фізикальних методів дослідження (даних  біохімічного  (функціональні  
печінкові  проби, білкові фракції, коагулограми, зак)  аналізу  крові, 
фібромаксу -опанування  навичками  трактування  даних  КТ, 
еластографії  та  сонографічного)  дослідження  печінки, біопсії печінки. 

- опанування навичками надання медичної допомоги у хворих з 
печінковою енцефалопатією та комою. - Оформляти короткі протоколи 
огляду хворого. Порівнювати результати обстежень у хворого на 
активний хронічний гепатит та у хворого на цироз печінки 
 

4,0 

5. - Підготовка до практичного заняття «Жовчнокам'яна хвороба, 
хронічний холецистит та функціональні біліарні порушення. Етіологія,  
патогенез, класифікація, діагностика, клініка, лікування.». 

- Опанування навичками аналізувати даних фізикальних і лабораторних 
методів дослідження (даних  біохімічного  (функціональні  печінкові  
проби, білкові фракції, коагулограми, зак)  аналізу  крові, фібромаксу  

-опанування  навичками  трактування  даних  КТ, еластографії  та  
сонографічного)  дослідження  печінки, біопсії печінки. 

 

4,0 

6. - Підготовка до практичного заняття «Хронічні панкреатити. Хронічні 
захворювання тонкого та товстого кишечника: целіакія, неспецифічні 
запальні захворювання кишечника та синдром подразненого кишечника. 
Етіологія,  патогенез, класифікація, діагностика, клініка, лікування». 
- Оформляти короткі протоколи огляду хворого; 
- опанування навичками трактування даних фізикальних та 
ультразвукового обстеження підшлункової залози; 
- опанування навичками трактування  тригліцерідного тесту та з D-
ксилозою, еластазою-1 калу, імуноферментних аналізів на целіакію. 
Трактувати особливості копрограми при даних захворюваннях. 
Трактувати результати біопсії слизової оболонки тонкого кишківника та 
товстого кишечника. 

Трактувати результати результати рентґенологічного обстеження 
тонкого та товстого кишечника. Описати клінічні ознаки кишкової 
непрохідності. 
Описати клінічні симптоми перитоніту. 
Описати клінічні ознаки кишкової кровотечі. 
Описати особливості клінічних проявів раку товстої кишки. 

3,0 
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Сформулювати  показання та протипоказання до фіброколоноскопії. 
Описати значення біопсії для діагностики пухлин Сформулювати 
показання і протипоказання до іригоскопії,  
Пояснити діагностичне значення онкомаркерів у діагностиці раку 
товстої кишки. 

Описати особливості дієтичного харчування при СПК, хронічних 
колітах та панкреатитах. Змоделюватии тактику діагностичного пошуку 
у пацієнта із клінічними ознаками синдрому кишкової диспепсії. 
На основі даних медичної літератури написати реферат (зробити 
доповідь) про основні етіопатогенетичні механізми розвитку хронічних 
ентеритів та їх клінічних проявів. 
 
 

7. - Підготовка до практичного заняття «Основні симптоми патології 
серцево- судинної системи. Методи дослідження в кардіології. 
Порушення серцевого ритму та провідності». 

- Опанування навичками аналізувати дані фізикальних, лабораторних 
методів дослідження (-опанування  навичками  трактування  даних  
загального  аналізу  крові, біохімічного аналізу крові) 

-опанування  навичками  трактування  даних  імуноферментних  
досліджень  крові  та  калу., глікемічний профіль, С-пептид, НbА1с), 
ліпідемії. -опанування  навичками  трактування  даних  променевого  
(рентгенологічного  та  сонографічного), дослідження, - опанування 
навичками трактування результатів ЕКГ у хворих з патологією  ССС. 
Оформляти короткі протоколи огляду хворого 

3,0 

8.  Підготовка до практичного заняття «ІХС (стенокардія та інфаркт 
міокарду). Гострий коронарний синдром. Етіологія,  патогенез, 
класифікація, діагностика, клініка, лікування» 

-Опанування навичками аналізувати дані фізикальних, лабораторних 
методів дослідження (-опанування  навичками  трактування  даних  
загального  аналізу  крові, біохімічного аналізу крові), маркери 
пошкодження міокарду. 

-опанування  навичками  трактування  даних  імуноферментних  
досліджень  крові  та  калу., глікемічний профіль, С-пептид, НbА1с), 
ліпідемії. -опанування  навичками  трактування  даних  променевого  
(рентгенологічного  та  сонографічного), дослідження, - опанування 
навичками трактування результатів ЕКГ у хворих з патологією  ССС. 
Оформляти короткі протоколи огляду хворого 

3,0 

9. - Підготовка до практичного заняття «Гіпертонічна хвороба, 
гіпертонічні кризи та симптоматичні артеріальні гіпертензії. 
Етіологія,  патогенез, класифікація, діагностика, клініка, 
лікування.». 

- Опанування навичками аналізувати дані фізикальних, лабораторних 
методів дослідження (-опанування  навичками  трактування  даних  
загального  аналізу  крові, біохімічного аналізу крові), маркери 
пошкодження міокарду. 

-опанування  навичками  трактування  даних  імуноферментних  
досліджень  крові  та  калу., глікемічний профіль, С-пептид, НbА1с), 
ліпідемії. -опанування  навичками  трактування  даних  променевого  
(рентгенологічного  та  сонографічного), дослідження, - опанування 
навичками трактування результатів ЕКГ у хворих з патологією  ССС. 
Оформляти короткі протоколи огляду хворого 

3,0 

10. Підготовка до практичного заняття за темою №10 «Основні симптоми 
пульмонологічної патології та методи дослідження в пульмонології.   ». 
Опанування навичками інтерпретації аналізу крові, харкотиння, 
Опанування навичками трактування результатів рентгенологічного 
дослідження, бронхоскопії, КТ, спірографії.  

3,0 
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Опанування навичками аналізувати дані фізикальних, лабораторних 
методів дослідження (-опанування  навичками  трактування  даних  
загального  аналізу  крові, біохімічного аналізу крові). 

-опанування  навичками  трактування  даних  імуноферментних  
досліджень  крові  Оформляти короткі протоколи огляду хворого 

11.  Підготовка до практичного заняття за темою №11 «Хронічні 
обструктивні захворювання легень. Бронхіальна астма. (Пневмонії. 
Плеврити. Бронхоектатична хвороба. Етіологія,  патогенез, 
класифікація, діагностика, клініка, лікування.». 
Опанування навичками інтерпретації аналізу крові, харкотиння, 
Опанування навичками трактування результатів рентгенологічного 
дослідження, бронхоскопії,  УЗД, КТ, спірографії.  

Опанування навичками аналізувати дані фізикальних, лабораторних 
методів дослідження (-опанування  навичками  трактування  даних  
загального  аналізу  крові, біохімічного аналізу крові). 

-опанування  навичками  трактування  даних  імуноферментних  
досліджень  крові  Оформляти короткі протоколи огляду хворого 

3,0 

12. Підготовка до практичного заняття за темою №12 «Основні симптоми 
нефрологічної патології та методи дослідження в нефрології ». 
Опанування навичками інтерпретації аналізу крові, сечі, біохімії 
Опанування навичками трактування результатів біопсії, КТ,  
-опанування  навичками  трактування  даних  імуноферментних  
досліджень  крові  Оформляти короткі протоколи огляду хворого 

3,0 

13. Підготовка до практичного заняття за темою №13 «Хронічні 
гломерулонефрити та пієлонефрити. Етіологія,  патогенез, класифікація, 
діагностика, клініка, лікування.». 
Опанування навичками інтерпретації аналізу крові, сечі, біохімії 
Опанування навичками трактування результатів УЗД, КТ,  
-опанування  навичками  трактування  даних  імуноферментних  
досліджень  крові  Оформляти короткі протоколи огляду хворого 

3,0 

 
 

        9. Індивідуальні завдання: написання рефератів, підготовка презентацій, виготовлення наочних засобів 
навчання (таблиці, постери) 
 

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

 
11. Методи навчання: опитування студентів з роз’ясненням ключових питань предмету, відповіді на 
запитання студентів, опанування практичних навичок 
 
12. Методи контролю: вирішення задач, тестовий контроль, усне опитування, письмова відповідь на 
запитання викладача 

 
13.  Форма підсумкового контролю успішності навчання: контроль засвоєння практичних навичок 
(вирішення задач, складання  та аналіз історії хвороби, робота з хворим, аналіз результатів досліджень, 
клінічних випадків), тестовий контроль, письмова відповідь на запитання з білета 

14. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти:  

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модуля 
(залікового кредиту ECTS) - 100. 
   Бали, які нараховуються студентам.  
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Номер 
змістового 
модуля, 
кількість 
навчальних  
годин/кількість 
кредитів 

 
Кількість 
тем, їх 
номери 

 
Кількість 
практичних 
занять 

За написання 
контрольних робіт на 
заняттях 

При 
виконан 
ні індивід. 
завдання 
(вирішення 
задач) 

 
Мінімальна 
кількість  
балів. 

7 13 
Змістовий 
модуль1. 

60/2 

2 (№№1-7) 7 10 10 

Змістовий 
модуль2. 

60/2 

3 (№№8-14) 6 6 18 5 10 

Єдина шкала оцінок для студентів 

Оцінка  ЕCTS Статистичний       показник 

А 

B 

C 

D 

E 

Найкращі 10%  студентів 

Наступні 25 % студентів 

Наступні 30 % студентів 

Наступні 25 % студентів 

Останні 25 % студентів 

 

 

FX 

F 

Повторне перескладання 

Обов’язковий повторний курс 
навчання 

 

Шкала оцінювання в Україні та її відповідність ECTS: 
Відмінно / Excellent 90-100 А 

Добре / Good 75-89 В, С 
Задовільно / Satisfactory 60-74 D, E 

Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35-59 FX 
Незадовільно  з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни / Fail 
0-34 

F 

            

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

 
        15. Методичне забезпечення (навчальний контент): конспект або розширений план лекцій, плани 
практичних  занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового 
контролю знань і вмінь студентів    
 
        16. Рекомендована література 
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Основна: (Базова) 

1. Внутрішня медицина. У 3 т. Т. 1 /За ред. проф. К.М. Амосової. – К.: Медицина, 2008. – 1056 с. 

2. 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, 2009. – 1088 с. 

3. Внутрішня медицина: Порадник лікарю загальної практики: навчальний посібник. / А.С. 

Свінціцький, О.О. Абрагамович, П.М. Боднар та ін.; За ред. проф. А.С. Свінціцького. – ВСВ «Медицина», 

2014. – 1272 с. + 16с. кольоров. вкл. 

4. Ендокринологія: підручник (П.М. Боднар, Г.П. Михальчишин, Ю.І. Комісаренко та ін.) За ред. 

професора П.М. Боднара, - Вид. 3, перероб. та доп. – Вінниця. Нова Книга, 2013. – 480 с. 

5.  Наказ МОЗ України № 271 від 13.06.2005 «Про затвердження клінічних протоколів надання 

медичної допомоги за спеціальністю «Гастроентерологія». 

7. Наказ МОЗ України від 03.07.2006 р. №430 Про затвердження протоколів надання медичної 

допомоги за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія» 

8. Наказ МОЗ України № 128 від 19.03.2007 «Про затвердження клінічних протоколів надання 

медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія». 

10. Наказ МОЗ України від 27 червня 2013 р. № 555 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному обструктивному захворюванні 

легень». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Хронічне обструктивне захворювання 

легені». 

11. Наказ МОЗ України від 08 жовтня 2013 р. № 868 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при бронхіальній астмі». Уніфікований 

клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Бронхіальна астма». 

12. Наказ МОЗ України від 31.10.2013 р. № 943 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі». 

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги 

«Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба». 

13. Наказ МОЗ України від 02.04.2014 р. №233 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при вірусному гепатиті С». Уніфікований 

клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям «Вірусний 

гепатит С». 

14. Наказ МОЗ України від 03.09.2014 р. № 613 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при пептичній виразці шлунка та 

дванадцятипалої кишки». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної 

допомоги «Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки у дорослих». 

15. Наказ МОЗ України від 10.09.2014 р. № 638 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному панкреатиті». Уніфікований 

клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації 

«Хронічний панкреатит». 
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16. Наказ МОЗ України від 06.11.2014 р. №826 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічних неінфекційних гепатитах». 

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Алкогольний 

гепатит». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги 

«Аутоімунний гепатит». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної 

допомоги «Неалкогольний стеатогепатит». 

17. Невідкладна медична допомога: Навч. посібник / К.М.Амосова, Б.Г.Безродний, О.А.Бур’янов, 

Б.М.Венцківський та ін.; За ред. Ф.С.Глумчера, В.Ф.Москаленка. – К.: Медицина, 2006. – 632 с. 

18. Невідкладні стани в ендокринології: навч. – метод. посіб. (М.В. Власенко, А.В. Паламарчук, В.С. 

Вернигородський та ін..) – К.: РВХ «ФЕРЗЬ», 2010. – 104с. 

19. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. В 3 т. Том 1. «Нова книга», 2009. – 640 с. 

20. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. В 3 т. Том 2. «Нова книга», 2009. - 784 с. 

21. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. В 3 т. Том 3. «Нова книга», 2010. - 1006 

с. 

22. Практикум з внутрішньої медицини: навч. пос. / К.М. Амосова, Л.Ф. Конопльова, Л.Л. Сидорова, 

Г.В. Мостбауер та ін. – К.: Український медичний вісник, 2012 р. – 416 с. 

23. Эндокринология. Учебник: П.Н. Боднар, Г.П. Михальчишин, Ю.И. Комиссаренко и др. под ред.: 

проф. П.Н. Боднара. – Винница. Нова Книга, 2015. – 496 с. 

Додаткова 

1. Анестезіологія та інтенсивна терапія: підручник / Ф.С. Глумчер, Л.П. Чепкий,   Л.В. Усенко та ін.; за 

ред. Ф.С. Глумчера. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 336 с. 

2. Воронков Л.Г., Амосова К.М., Багрій А.Е. та ін.; Робоча група Української асоціації кардіологів 

(2006) Рекомендації Української асоціації кардіологів з діагностики, лікування та профілактики 

хронічної серцевої недостатності у дорослих. Укр. кардіол. журн., №5. – С. 107–117. 

3. Діагностика, профілактика та лікування дисліпідемій // Методичні рекомендації робочої групи 

Українського наукового товариства кардіологів. - К., 2011. – 48 c. 

4. Класифікація кардіоміопатій, міокардитів та перикардитів (2000) (Інформація Українського 

наукового товариства кардіологів; робоча група - проф. В.М. Коваленко (модератор), проф. К.М. 

Амосова, проф. І.М. Ганджа та ін.). Укр. кардіол. журнал, №1-2. – С. 122-124. 

5. Коваленко В.М. (1999а) Підходи до сучасної термінології та клінічної класифікації 

некоронарогенних хвороб серця. Українська наук.-практ. конф. кардіологів, кардіохірургів з 

міжнародною участю «Нові напрямки діагностики та лікування серцево-судинних захворювань». 

Київ, С. 208-209. 

6. Коваленко В.М. (1996) Некоронарогенні хвороби серця: класифікація та клінічна систематизація, 

критерії діагностики. Українська наук.-практ. конф. кардіологів, кардіохірургів з міжнародною 

участю «Нові напрямки діагностики та лікування серцево- судинних захворювань». Київ, С. 4-8. 

7. Коваленко В.М. (2000) Некоронарогенні хвороби серця: методологія систематизації та принципи 

диференціальної діагностики. Матеріали VI Конгресу кардіологів України, 18-21 вересня 2000 р., С. 

205-206. 



16 
 

  

8. Коваленко В.М., Лутай М.І., Сіренко Ю.М. (2007) Серцево-судинні захворювання. Класифікація, 

стандарти діагностики та лікування кардіологічних хворих. Київ, 128 с. 

9. Набуті вади серця та інфекційний ендокардит (2000) (Інформація Українського наукового 

товариства кардіологів; робоча група - акад. Г.В. Книшов (модератор), проф. Я.А. Бендет, акад. 

Г.В. Дзяк та ін.). Укр. кардіол. журнал, №1-2. – С. 125-128. 

10. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. – Вінниця, 2009. – Т. 2. – 783 с. 

11. Руководство Європейського товариства кардіологів (ESC) з ведення пацієнтів з фібриляцією 

передсердь (2006) // Терапія. - 2007.  - № 2, 3.- С. 5-12, С. 5-11. 

12. Руководство Європейского общества кардиологов по диагностике и лечению обмороков. – 2008. 

13. Свищенко Е.П., Коваленко В.Н. Артериальная гипертензия. Практическое руководство. - К.: 

Моріон, 2002. - 527 с. 

14. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, схеми діагностики та лікування / За ред. проф. 

В.М. Коваленка, проф. М.І. Лутая, проф. Ю.М. Сіренка. - К.: Моріон, 2011. - 407 с. 

15.  Третяк Н.М. Гематологія: Навч. Посібник. – К.: Зовнішня торгівля, 2005.- С.240. 

16.  Харченко Н.В., Бабак О.Я., Гастроентерологія. Підручник - К., 2007. – 720 с. 

 
17. Endocrinology: Textbook (Ed. by prof. Petro M. Bodnar. – 2th ed. – Vinnytsia: Нова Книга, 2012. – 328 рр. 

 


