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1. Мета дисципліни  

Метою викладання навчальної дисципліни «Фтизіатрія» є здобуття студентами 

фундаментальних знань з фтизіатрії, оволодіння сучасними методами діагностики, 

диференціальної діагностики, лікування, профілактики туберкульозу, формування 

здатності використовувати знання, уміння, навички для вирішення різних задач 

професійної діяльності лікаря в галузі охорони здоров'я. 

 

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.  

 

2. Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Фтизіатрія» є обов’язковим компонентом освітньо-

професійної програми підготовки магістрів медицини. Студенти вивчають 

епідеміологію, методи своєчасного виявлення і діагностики, клініко-діагностичні 

ознаки туберкульозу, основні принципи лікування хворих на туберкульоз, 

профілактику туберкульозу та заходи інфекційного контролю; вдосконалюють 

вміння опитування та об’єктивного обстеження хворого, інтерпретувати дані 

лабораторних та інструментальних досліджень, формулювання клінічного 

діагнозу, призначення лікування, надання екстреної медичної допомоги. 

 

3. Завдання (навчальні цілі): 

1) визначати клінічні форми туберкульозу і формулювати клінічний діагноз 

відповідно до класифікації; 

2) виявляти і направляти на обстеження осіб з підвищеним ризиком 

захворювання на туберкульоз. 

3) призначати стандартні схеми лікування хворим на туберкульоз органів 

дихання; 

4) діагностувати туберкульоз слизової оболонки порожнини рота, 

підщелепних і шийних лімфатичних вузлів та кісток щелепи; 

5) призначати стандартні схеми лікування хворим на туберкульоз органів 

дихання; 

6) проводити і аналізувати результати внутрішньошкірної проби Манту з 2 ТО 

ППД-Л; 



4 

 

7) оцінити результати рентгенографії кісток щелепи; 

8) діагностувати невідкладні стани у хворих на туберкульоз та надавати їм 

екстрену допомогу. 

9) здійснювати протиепідемічні заходи в сім’ї, де є хворий – 

бактеріовиділювач. 

 

Предмет «Фтизіатрія» формує засади для подальшого вивчення студентом клінічних 

дисциплін та вміння застосовувати клінічне мислення для проведення диференційної 

діагностики, призначення плану обстеження, інтерпретації результатів дослідження в 

процесі 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 «Фтизіатрія» 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: 

ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК.07. Здатність працювати в команді. 

ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК.14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні 

 

 спеціальні (фахові, предметні): 

ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати 

клінічні данні.  

ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.  

ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання.   

ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування 

захворювань.  

ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та 

протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.  
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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. Визначити клінічні форми 

туберкульозу і сформулювати 

клінічний діагноз відповідно 

до класифікації. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

доповнень; іспит 

7 

1.2. Визначити фактори ризику 

виникнення туберкульозу. 

Практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

7 

1.3. Пояснювати значення 

бактеріоскопічних і 

бактеріологічних методів 

дослідження харкотиння. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень; іспит 

8 

1.4. Пояснювати основні 

принципи лікування хворих 

на туберкульоз і визначити 

критерії їх вилікування. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

доповнень; іспит 

7 

1.5. Використовувати принципи 

диспансеризації осіб з групи 

ризику захворювання на 

туберкульоз та принципи 

профілактики туберкульозу. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень; іспит 

7 

 Вміти 
2.1. Демонструвати вміння 

ведення медичної 

документації у клініці 

фтизіатрії. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

 

Оцінювання 
презентації / доповіді; 

виконання практичних 

робіт 

10 

2.2. Діагностувати та надавати 

екстрену допомогу при 

невідкладних станах у хворих 

на туберкульоз. 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; усних відповідей 

/ доповнень; іспит 

10 

2.3. Класифікувати осередки 

туберкульозної інфекції та 

використовувати в них 

принципи проведення 

протитуберкульозних заходів. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання 

виконання практичних 

робіт; усних відповідей 

/ доповнень; іспит 

10 

2.4. Планувати схему обстеження 

хворого на туберкульоз, 

аналізувати отримані дані та 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання 

виконання практичних 

робіт; усних відповідей 

10 
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визначити режими лікування 

хворих із різними клінічними 

формами 

туберкульозу. 

/ доповнень; іспит 

2.5. Використовувати принципи 

диспансеризації осіб з групи 

ризику 

захворювання на туберкульоз 

та принципи профілактики 

туберкульозу; 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання 

виконання практичних 

робіт; усних відповідей 
/ доповнень; іспит 

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 

7 

 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 

7 
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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 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.8 3.1 4.1 

ПР.02. 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). 

+ +   + + +  +    + 

ПР.03. 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). 

  +     + +   +  

ПР.16. Планувати та 

втілювати систему санітарно-

гігієнічних та профілактичних 

заходів виникнення та 

розповсюдження захворювань 

серед населення. 

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

7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):  

- поточне оцінювання (поточний контроль):  

1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.5, 2.2–2.5  – 10 балів / 5 балів 

2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.5, 2.2–2.5  – 10 балів / 5 балів 

3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.5, 2.1., 3.1, 4.1 – 10 балів / 5 бали 

4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.5, 2.2–2.5, 3.1 – 10 балів / 5 балів 

5. Оцінювання виконання практичних завдань – РН 2.1–2.5 – 20 бали / 10 балів. 

 

- семестрове оцінювання (семестровий контроль): у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою 

контролю за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма 

успішно оціненими результатами навчання під час семестру (оцінки нижче 

мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, 

отриманої під час іспиту. 

Форма проведення іспиту - письмово-усна, вид письмових завдань - запитання з 

відкритими відповідями. Результатами навчання, які оцінюються під час проведення 

іспиту, є РН 1.1–1.5, 2.2–2.5. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана 

здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки 

не допускається. 

 

- умови допуску до іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та 

відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка 

презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру 

набрав менше ніж 20 балів. 

7.2. Організація оцінювання:  

Проміжний контроль 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 

відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. 

Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень 

проводиться упродовж семестру.  

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / 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
*
 

Змістовий модуль 1    

1.  Лекція 1. Вступ. Визначення туберкульозу як наукової та 

практичної проблеми. Історія розвитку фтизіатрії. 

Епідеміологія туберкульозу. 
2    

2.  

Практичне заняття 1. Загальні підходи до діагностики 

туберкульозу. Спеціальні методи виявлення і діагностики 

туберкульозу (мікробіологічна діагностика, 

рентгенологічна діагностика, туберкулінодіагностика). 

Курація хворих. 

 2   

3.  

Самостійна робота. Неспецифічна терапія хворих на 

туберкульоз. Хірургічне лікування. Санаторно-курортне 

лікування. 
   4 

4.  Практичне заняття 2. Організація виявлення 

туберкульозу. Особливості клінічного обстеження хворого 

на туберкульоз.  
 2   

5.  
Самостійна робота. Туберкульоз периферичних 

лімфатичних вузлів.    4 

6.  Практичне заняття 3. Загальні принципи лікування 

хворих на туберкульоз. Антимікобактеріальні препарати. 

Стандартні режими лікування хворих на туберкульоз. 
 2   

7.  Самостійна робота. Туберкульоз кісток і суглобів. 

Клініка, діагностика, лікування.    4 

8.  Лекція 2. Профілактика туберкульозу. 2    

9.  Практичне заняття 4. Робота в осередку туберкульозної 

інфекції з профілактики туберкульозу. Вакцинація і 

ревакцинація БЦЖ.  
 2   

10.  Самостійна робота. Туберкульоз легень, поєднаний з 

професійними пиловими захворюваннями.    4 

11.  Практичне заняття 5. Хіміопрофілактика туберкульозу, 

покази, методика проведення. Інфекційний контроль. 
 2   

12.  Самостійна робота. Туберкульоз у поєднанні із 

вагітністю.    4 
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13.  Лекція 3. Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, 

диференціальна діагностика, лікування первинних і 

вторинних форм туберкульозу. 
2    

14.  Практичне заняття 6. Туберкульоз невстановленої 

локалізації. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних 

вузлів. Первинний туберкульозний комплекс. Патогенез, 

патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування, наслідки. 

 2   

15.  Самостійна робота. Ускладнення первинних форм 

туберкульозу.    4 

16.  Практичне заняття 7. Ускладнення туберкульозу 

внутрішньогрудних лімфатичних вузлів та первинного 

туберкульозного комплексу. 
 2   

17.  Самостійна робота. Туберкульоз у хворих на цукровий 

діабет, виразкову хворобу шлунку.    4 

18.  Проміжний контроль 1  1   

Змістовий модуль 2 

19.  Лекція 4. Вторинні форми туберкульозу (легеневого та 

позалегеневого). Ускладнення вторинного туберкульозу. 2    

20.  Практичне заняття 8. Дисемінований туберкульоз легень. 

Міліарний туберкульоз. Туберкульоз нервової системи і 

мозкових оболонок. Патогенез, патоморфологія, клініка, 

діагностика, диференціальна діагностика, лікування, 

наслідки. Курація хворих. 

 2   

21.  Самостійна робота. Патогенез і патоморфологія 

туберкульозного менінгіту. Клініка, особливості 

діагностики та перебігу, диференціальна діагностика, 

лікування, наслідки. 

   3 

22.  Практичне заняття 9. Вогнищевий та інфільтративний 

туберкульоз легень. Казеозна пневмонія.  2   

23.  Самостійна робота. Туберкульома легень. Фіброзно-

кавернозний та циротичний туберкульоз легень. Патогенез, 

патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування, наслідки. 

   4 

24.  Практичне заняття 10. Пневмоконіози. Класифікація, 

патоморфологія, форми, перебіг. Силікоз. 

Силікотуберкульоз. Клініка, рентгенологічна 

характеристика, лікування. 

 2   

25.  Самостійна робота. Туберкульоз легень, поєднаний з 

професійними пиловими захворюваннями.    4 

26.  Лекція 5. Туберкульоз у хворих на ВІЛ/СНІД. 2    
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27.  Практичне заняття 11. Виявлення туберкульозу у ВІЛ 

інфікованих і хворих на СНІД. Особливості перебігу 

туберкульозу у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.  

 2   

28.  Самостійна робота. Профілактика туберкульозу у ВІЛ-

інфіковани та хворих на СНІД. 
   3 

29.  Практичне заняття 12. Лікування туберкульозу у ВІЛ-

інфіковани та хворих на СНІД. 
 2   

30.  Самостійна робота. Туберкульоз слизових оболонок 

ротової порожнини та щелепно-лицевих кісток. 
   4 

31.  Практичне заняття 13. Особливості перебігу первинного 

туберкульозу у дітей та підлітків. Курація хворих 
 2   

32.  
Самостійна робота. Експертиза працездатності.    3 

33.  Практичне заняття 14. Хірургічні методи лікування 

туберкульозу. 
 2   

34.  Проміжний контроль 2  1   

35.  Консультація   1  

 
Всього 10 30 1 49 

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

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекції – 10 год. 

Практичні заняття – 30 год. 

Самостійна робота – 49 год. 

Консультація – 1 год 
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