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1. Метою вивчення курсу «Актуальні питання ревматології» є засвоєння теоретичних та 

практичних знань з етіології, патогенезу, клінічних проявів основних захворювань суглобів 

і сполучної тканини, методів діагностики, лікування, профілактики ускладнень і 

реабілітації хворих у межах, що відповідають підготовці лікаря загального профілю з 

урахуванням особливостей його спеціальності. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Медична біологія», «Медична та біологічна 

фізика», «Медична інформатика», «Медична хімія», «Біологічна та біоорганічна 

хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Фізіологія», 

«Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Безпека життєдіяльності; основи 

біоетики та біобезпеки», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Фармакологія», 

«Пропедевтика внутрішньої медицини». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання з медичної біології, Медичної та біологічної 

фізики, медичної інформатики, медичної хімії, біологічної та біоорганічної хімії, 

анатомії людини, гістології, цитології та ембріології, фізіології, мікробіології, 

вірусології та імунології, безпеки життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки, 

патоморфології, патофізіології, фармакології, пропедевтики внутрішньої медицини 

та ін. дисциплін для рішення конкретних науково-практичних задач; працювати з 

науковою та науково-методичною літературою. 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни 

Впродовж останніх років у світі спостерігається значне зростання кількості 

ревматологічних хвороб, які є причиною збільшення частоти інвалідизації, втрати 

працездатності та значно погіршують якість життя пацієнтів. Своєчасна діагностика є 

запорукою успішного лікування, адже від знань лікаря, володіння практичними навичками, 

ретельності та точності дослідження суглобів, кістково-м'язової системи значною мірою 

залежить своєчасність та правильність встановлення діагнозу, ефективність лікування. 

Програма курсу «Актуальні питання ревматології» на 5 курсі передбачає удосконалення 

знань з актуальних питань теорії та практики основних ревматичних хвороб і синдромів з 

метою покращення лікування, профілактики, якості життя та здоров’я населення.  

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори захворювань кістково-м’язової 

системи та сполучної тканини; 

 класифікувати ревматологічні хвороби; визначати стадію ревматичних хвороб; 

 вільно володіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;  

 знати будову і функції суглобів та внутрішніх органів;  

 проводити опитування і клінічне обстеження хворих із ревматичними хворобами і 

аналізувати їх результати; 

 аналізувати типові клінічні ознаки, виявляти клінічні варіанти та ускладнення 

ревматичних хвороб; 
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 Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення захворювань кістково-м’язової та 

сполучної тканини; 

 на підставі оцінки результатів лабораторного та інструментального обстеження, 

проводити диференційний діагноз, обґрунтовувати та встановлювати клінічний 

діагноз ревматичних хвороб;  

 призначати лікування, в тому числі прогноз-модифікуюче, враховуючи необхідний 

режим праці та відпочинку, лікувальне харчування хворих на ревматичні хвороби; 

 оцінювати прогноз та працездатність хворих із найбільш поширеними 

ревматичними хворобами;  

 виконувати медичні маніпуляції;  

 

Навчальна дисципліна «Актуальні питання ревматології» формує засади для подальшого 

вивчення студентом клінічних дисциплін та вміння застосовувати клінічне мислення для 

подальшого навчання та у професійній діяльності. 

 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень 

вищої освіти, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина») 

дисципліна «Актуальні питання ревматології» забезпечує набуття студентами наступних 

компетентностей:  

 

 інтегральна:  

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: 
o Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
o Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
o Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
o Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 
o Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
o Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
o Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

 

 спеціальні (фахові, предметні): 
o Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні 

дані. 
o Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних 

досліджень та оцінки їх результатів. 
o Навички виконання медичних маніпуляцій. 
o Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1 - знати; 2 - вміти; 3 – комунікація; 4 - автономність 

та відповідальність) 

Форми (та/ 

або методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

Код Результат навчання    

Знати 
1.1. Основні клінічні синдроми при 

основних захворюваннях кістково-

м’язової системи та сполучної 

тканини. 

Самостійна 

робота 

Проміжний контроль1, 

2; 

оцінювання презентації 

/доповіді; усних 

відповідей / доповнень 

6 

1.2. Методики проведення фізикального 

обстеження хворих із основними 

захворюваннями кістково-м’язової 

системи та сполучної тканини. 

Практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

Проміжний контроль1, 

2; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

6 

1.3. Етіопатогенетичні механізми 

розвитку основних захворюваннях 

кістково-м’язової системи та 

сполучної тканини. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль1, 

2; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

6 

1.4. Сучасні класифікації, особливості 

перебігу та ускладнення основних 

захворювань кістково-м’язової 

системи та сполучної тканини. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль1, 

2; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

6 

1.5. Сучасні стандарти і протоколи 

діагностики та алгоритми лікування 

основних захворювань кістково-

м’язової системи та сполучної 

тканини. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль1, 

2; оцінювання 

виконання практичних 

робіт; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

6 

1.6. Особливості застосування основних 

груп препаратів, які застосовують 

для лікування пацієнтів з 

захворюваннями суглобів і сполучної 

тканини (нестероїдні протизапальні 

засоби, глюкокортикоїди, 

цитостатики, імунобіологічні агенти). 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль1, 

2; оцінювання 

виконання практичних 

робіт; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

10 

Вміти 
2.1. Проводити опитування і фізикальне 

обстеження хворих з поглибленим 

Самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації / доповіді 
10 
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дослідження суглобів і м’язів та 

аналізувати їх результати. Визначати 

етіологічні та патогенетичні фактори 

захворювань суглобів та сполучної 

тканини, найбільш поширених 

системних ревматичних 

захворюваннях. 
2.2. Аналізувати типову клінічну картину 

основних захворювань кістково-

м’язової системи та сполучної 

тканини. Виявляти різні клінічні 

варіанти та ускладнення при 

захворюваннях кістково-м’язової 

системи та сполучної тканини. 

Формулювати попередній діагноз 

найбільш поширених захворюваннях 

кістково-м’язової системи та 

сполучної тканини. 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль1, 

2; 

оцінювання виконання 

практичних робіт 

10 

2.3. Складати план обстеження хворого 

та аналізувати дані лабораторних та 

інструментальних обстежень 

Значення імунологічних тестів в 

діагностиці та моніторингу перебігу 

ревматичних захворювань при 

найбільш поширених захворюваннях 

органів травлення, дихання, крові та 

кровотворних органів, ендокринної 

системи та їх ускладненнях. 

Проводити диференційний діагноз, 

обґрунтовувати та формулювати 

клінічний діагноз при основних 

захворюваннях кістково-м’язової 

системи та сполучної тканини. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль1, 

2; 

оцінювання виконання 

практичних робіт 

10 

2.4. Визначати тактику ведення 

(рекомендації стосовно режиму, 

дієти, лікування, реабілітаційні 

заходи) хворого та призначати 

немедикаментозне і медикаментозне 

лікування, в тому числі 

прогнозмодифікуюче при 

Раціональна терапія нестероїдними 

протизапальними препаратами. 

Раціональна терапія 

глюкокортикоїдними препаратами. 

Роль цитостатичних 

імуносупресантів та 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль1, 

2; 

оцінювання виконання 

практичних робіт 

10 
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імунобіологічних агентів у 

фармакотерапії ревматичних 

захворювань. Виявити основні 

клінічні прояви остеопорозу при 

системній патології в ревматології. 

Оцінювати прогноз та працездатність 

при основних захворюваннях 

кістково-м’язової системи та 

сполучної тканини. 
2.5. Діагностувати та надавати медичну 

допомогу при невідкладних станах. 

Проводити первинну і вторинну 

профілактику Виконувати медичні 

маніпуляції. Демонструвати 

володіння морально-

деонтологічними принципами 

медичного фахівця та принципами 

фахової субординації. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль1, 

2; 

оцінювання виконання 

практичних робіт 

10 

Комунікація 
3.1 Використовувати при фаховому та 

діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну 

мову; іноземну мову у професійній 

діяльності; встановлювати 

міжособистісні зв’язки для 

ефективного виконання завдань та 

обов’язків 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

5 

Автономність та відповідальність 
4.1. Дотримуючись етичних та 

юридичних норм, нести 

відповідальність за прийняття 

обґрунтованих рішень і дій щодо 

правильності встановленого 

синдромного діагнозу захворювання 

Самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації / доповіді 
5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 
                                  Результати  навчання  

                                      дисципліни  (код) 

Програмні результати  

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 

Збирати інформацію про 

загальний стан пацієнта, 

оцінювати психомоторний та 

фізичний розвиток пацієнта, стан 

органів та систем організму, на 

підставі результатів 

лабораторних та 

інструментальних досліджень 

оцінювати інформацію щодо 

діагнозу (за списком 4). 

+  + +   +  + + + +  

Призначати та аналізувати 

додаткові (обов’язкові та за 

вибором) методи обстеження 

(лабораторні, рентгенологічні, 

функціональні та/або 

інструментальні ) за списком 4, 

пацієнтів із захворюваннями 

органів і систем організму для 

проведення диференційної 

діагностики захворювань (за 

списком 2). 

+ +   + + +  +  +  + 

Аналізувати та оцінювати 

державну, соціальну та медичну 

інформацію з використанням 

стандартних підходів та 

комп’ютерних інформаційних 

технологій. 

 +  + +  + + + + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

 

- поточне оцінювання (поточний контроль):  

1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1 – 1.6, 2.2 – 2.5  – 20 балів / 10 балів 

2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1 – 1.6, 2.2 – 2.5  – 20 балів / 10 балів 

3. Оцінювання презентації / доповіді – РН 1.1 – 2.1, 3.1, 4.1 – 20 балів / 10 балів 

4. Оцінювання усних відповідей / доповнень – РН 1.1 – 1.6, 3.1 – 10 балів / 5 балів 

5. Оцінювання виконання практичних завдань – РН 1.5 – 1.6; 2.2 – 2.5  – 30 балів / 15 балів 

 

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової 

оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 

«зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

7.2. Організація оцінювання: 

Підсумковий контроль проводиться після завершення курсу лекцій та практичних занять. 

Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання 

підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доповнень 

проводиться упродовж семестру.  

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план   

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

Л
е
к

ц
ії

 

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
ії

  

С
а

м
о

ст
ій

н
а

 

р
о

б
о

т
а

*
 

Змістовний модуль 1 

1.  
Практичне заняття 1. Сучасні можливості 

оптимального лікування болю у суглобах. 
 2   

2.  
Самостійна робота. Загальна симптоматологія 

ревматичних хвороб. Анатомія і функції суглобів. 
   5 

3.  Практичне заняття 2. Методи дослідження у хворих 

із ревматичними хворобами 
 2   

4.  
Самостійна робота. Артрити і артропатії, 

остеохондропатії, псоріатичний артрит. 
   6 

5.  Практичне заняття 3. Артрити у хворих із 

хворобами кишківника.  Метаболічні артрити. 
 2   

6.  Самостійна робота. Артрити, пов’язані з 

неревматичними хворобами 

 

   6 

7.  Практичне заняття 4. Ревматоїдний артрит: 

діагностика та лікування згідно з сучасними 

протоколами та клінічними настановами. 

 2   

8.  Самостійна робота. Остеоартроз: новітні аспекти 

ефективного лікування 

 

   5 

9.  Практичне заняття 5. Анкілозивний 

спондилоартрит 
 1   

10.  Самостійна робота. Системні васкуліти 

 
   5 

11.  Практичне заняття 6. Подагра  1   

12.  Самостійна робота. Диференційних підхід до ведення 

хварих з болем в спині та кінцівках. 
   6 

 

Проміжний контроль 1 
   2 

Змістовний модуль 2 

13.  Практичне заняття 7. Раціональна терапія 

нестероїдними протизапальними препаратами  
 2   

14.  Самостійна робота. Імунобіологічне лікування 

ревматичних хвороб. 
   6 
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15.  Практичне заняття 8. Остеопороз при системних 

ревматичних захворюваннях. 
 2   

16.  Самостійна робота. Диференційних підхід до ведення 

хварих із суглобовим синдромом. 

 

   5 

17.  Практичне заняття 9. Роль цитостатичних 

імуносупресантів та імунобіологічних агентів у 

фармакотерапії системних ревматичних 

захворювань.  

 2   

18.  Практичне заняття 10.  Значення імунологічних 

тестів в діагностиці та моніторингу перебігу 

ревматичних захворювань. 

 1  
 

 

19.  Самостійна робота. Диференційних підхід до ведення 

хварих із пурпурою. 
   6 

20.  Практичне заняття 11. Антифосфоліпідний 

синдром. 
 1   

21.  Самостійна робота. Диференційних підхід до ведення 

хварих із лихоманкою. 
   5 

22. Практичне заняття 12. Диференційних підхід до 

ведення хварих із схудненням. 
 1   

23. Самостійна робота. Роль цитостатичних 

імуносупресантів та імунобіологічних агентів у 

фармакотерапії системних ревматичних захворювань . 

   5 

24. Практичне заняття 13. Загальні принципи лікування 

пацієнтів з хворобами кістково-суглобової системи. 

Курорти для лікування ревматичних хвороб.  

 1   

25. Самостійна робота. Показання та протипоказання до 

санаторно-курортного лікування. 
   6 

 

Проміжний контроль 2 
   2 

 
Всього: 90 годин / 3 кредити 0 20 0 70 

  * За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Практичні заняття – 20 год. 

Самостійна робота – 70 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основна 

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

та синдроми. – К. :»Книга плюс», 2006. – 680 с. 

4. Клинические рекомендации. Ревматология. Е.Л.Насонова.–М.: ГЭОТАР–Медиа, 2008.-

288 с 

5. Наказ МОЗ України від 11.04.2014 р. № 263 «Про затвердження та впровадження 

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

ревматоїдному артриті». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної 

(спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної 

реабілітації «Ревматоїдний артрит». 

6. Номенклатура, класифікація, критерії діагностики та програми лікування ревматичних 

хвороб / Під ред. В.М.Коваленка, Н.М.Шуби. – К.: «Зовнішторгвидав» України, 2004. – 

156 с. 

7. Рациональная терапия ревматических заболеваний. Руководство для практикующих 

врачей / Под ред. В.А.Насоновой. – М.: Литерра, 2003. – 507 с. 
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1. Наказ МОЗ України № 676 від 12.10.2006 Про затвердження протоколів надання 
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2. Стерлинг Дж. Вест. Секреты ревматологии. – М.: Бином-пресс, 1999. – 134 с.3. 
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