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1. Мета дисципліни – на основі наукових знань сформувати теоретичні знання, уміння 

та практичні навички з питань ЕКГ- діагностики захворювань серцево-судинної 

системи необхідні у професійній медичній діяльності. Ознайомлення їх з 

основними досягненнями сучасної електрокардіографії з питань діагностики 

аритмій, інфаркту міокарда, міокардитів та інших уражень міокарда. 

 

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 

Навчальна дисципліна «Основи ЕКГ. Від теорії до практики» є складовою циклу 

підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина». 

«Основи ЕКГ. Від теорії до практики» є вибірковою дисципліною. 

Сучасна функціональна діагностика має в своєму розпорядженні велику кількість 

різних інструментальних методів досліджень. Одним з найбільш поширених, 

інформативних і доступних з них є електрокардіографія. Цей метод дослідження 

біоелектричної активності серця з часу його відкриття Ейнтховеном є провідним в 

діагностиці порушень ритму і провідності, ішемічної хвороби серця, кардіоміопатій і 

інших захворювань серцево-судинної системи.  

Однією з істотних і очевидних переваг цього методу дослідження є його 

безпечність. Це дозволяє повторювати дослідження без обмежень, що досить важливо 

не тільки для діагностики захворювання, але і для спостереження за його перебігом, 

контролю ефективності лікування та прогнозування ускладнень 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1) Набути знань з нормальної ЕКГ 

2) Оволодіти навичками реєстрації ЕКГ в загальноприйнятих 12 відведеннях, її 

аналізу 

3) Написання протоколу ЕКГ висновку і клінічної інтерпретації отриманих даних.  
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4) Оволодіти знаннями зі змін ЕКГ при порушеннях функції автоматизму, 

збудливості і провідності.  

5) Вивчити ЕКГ-ознаки гіпертрофій відділів серця, змін ЕКГ при різних клінічних 

формах ІХС, електролітних, метаболічних змінах і синдромах передзбудження 

(преекситації) шлуночків.  

6) Ознайомитися з наочними посібниками, в т.ч. з таблицями і набором ЕКГ з теми 

заняття, з організацією роботи кабінету функціональної діагностики кафедри 

базової лікувальної установи. 

Предмет «Основи ЕКГ. Від теорії до практики» 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 «Основи ЕКГ. Від теорії до практики» 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 Здатність спілкуватись англійською мовою. 

o Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
 

 спеціальні (фахові, предметні): 

 Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати 

клінічні данні. 

 Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

 Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 

 Навички виконання медичних маніпуляцій. 

 Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм. 

 Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання 

медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг. 
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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. Принцип методу ЕКГ і його анатомо-

фізіологічні основи (основні поняття з 

електрофізіології серця, будова провідної 

системи серця) 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 

оцінювання презентації 
/доповіді; усних 

відповідей / доповнень 

5 

1.2. Основи аналізу ЕКГ (оцінка вольтажу, 

джерела ритму, визначення електричної 

вісі серця, вимірювання і оцінка зубців і 

інтервалів Р, PQ, QRS, QT, RRсередн, з 

визначенням ЧСС)  

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 

Оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

5 

1.3. Механізми виникнення аритмій, ЕКГ- 

ознаки порушень функцій автоматизму і 

збудливості, принципи надання 

невідкладної допомоги при пароксизмах 

тахіаритмій 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 

оцінювання презентації 
/доповіді; усних 

відповідей / доповнень 

5 

1.4. ЕКГ ознаки блокад  

ЕКГ ознаки синдромів передзбудження 

(преекситації) шлуночків 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 
оцінювання презентації 

/доповіді; усних 

відповідей / доповнень 

5 

1.5. Класифікація порушень ритму і 

провідності серця 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 

оцінювання презентації 

/доповіді; усних 
відповідей / доповнень 

5 

1.6 Зміни ЕКГ при гіпертрофіях відділів серця  

Зміни ЕКГ при різних клінічних формах 

ІХС 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 

оцінювання презентації 
/доповіді; усних 

відповідей / доповнень 

5 

1.7 ЕКГ при метаболічних і електролітних 

порушеннях 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 

оцінювання презентації 

/доповіді; усних 

відповідей / доповнень 

5 

 Вміти 
 

2.1. Зняти ЕКГ в загальноприйнятих 12-ти 

відведеннях 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 

оцінювання виконання 

практичних робіт 

5 

2.2. Провести аналіз ЕКГ (оцінити вольтаж, 

джерело ритму серця, визначити 

електричну вісь серця, виміряти і оцінити 

зубці і інтервали ЕКГ) 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 
усних відповідей / 

доповнень; оцінювання 

виконання практичних 
робіт 

10 
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2.3. Діагностувати порушення ритму і 

провідності хворого по клінічним проявам 

і електрокардіограмі, надати невідкладну 

допомогу при порушеннях ритму  

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 
оцінювання презентації 

/доповіді; усних 

відповідей / доповнень; 
оцінювання виконання 

практичних робіт 

10 

2.4. Виявити ЕКГ-ознаки гіпертрофій відділів 

серця і оцінити первинні порушення 

процесів реполяризації («систолічне 

перевантаження») при гіпертрофії лівого 

шлуночку. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 

оцінювання презентації 
/доповіді; усних 

відповідей / доповнень; 

оцінювання виконання 
практичних робіт 

10 

2.5. Виявити ознаки вогнищевих 

(постінфарктний кардіосклероз) і 

дифузних змін міокарду (порушення 

процесів реполяризації, пов'язані з 

ішемією, метаболічними і електролітними 

змінами) і дати їм оцінку 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 

оцінювання презентації 

/доповіді; усних 
відповідей / доповнень; 

оцінювання виконання 

практичних робіт 

10 

2.6. Написати протокол висновку ЕКГ Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання усних 

відповідей / доповнень; 
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 

Самостійн

а 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 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 4.1 

Виділяти та ідентифікувати провідні 

клінічні симптоми та синдроми (за 

списком 1); за стандартними 

методиками, використовуючи 

попередні дані анамнезу хворого, дані 

огляду хворого, знання про людину, її 

органи та системи, встановлювати 

найбільш вірогідний нозологічний або 

синдромний попередній клінічний 

діагноз захворювання (за списком 2). 

  + +      + +  + + + 

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). 

+ +    + + + +  +  +  + 

Встановлювати остаточний клінічний 

діагноз шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та логічного 

аналізу отриманих суб’єктивних і 

об’єктивних даних клінічного, 

додаткового обстеження, проведення 

диференційної діагностики), 

дотримуючись відповідних етичних і 

юридичних норм, під контролем 

лікаря-керівника в умовах лікувальної 

установи (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:  

 

- семестрове оцінювання:  

1. Підсумковий контроль – РН 1.1–1.5, 2.2–2.8 – 20 балів / 10 балів 

2. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 2.1, 3.1, 4.1 – 20 балів / 10 балів 

3. Усні відповіді /доповнення  - РН 1.1–1.4, 3.1 – 10 балів / 5 балів 

4. Оцінювання виконання практичних занять - РН 2.2–2.8 – 50 балів / 25 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
*
 

1.  Лекція 1. Теоретичні основи ЕКГ. Нормальна ЕКГ. 

Аналіз ЕКГ 
2    

2.  
Практичне заняття 1. ЕКГ-відведення. Аналіз ЕКГ. 

Формування заключення 
 3   

3.  Самостійна робота. Техніка запису ЕКГ на 

електрокардіографах різних конструкцій. 
   4 

4.  Практичне заняття 2. ЕКГ при гіпертрофіях 

передсердь та шлуночків 
 3   

5.  
Самостійна робота. Додаткові відведення ЕКГ їх 

застосування, інтерпретація.  
   4 

6.  Лекція 2. Аритмії, класифікація, етіологія, ЕКГ 

діагностика 
2    

7.  Практичне заняття 3. ЕКГ при екстрасистолічній 

аритмії 
 3   

8.  Самостійна робота. Гострий церебральний 

кардіосиндром 
   4 

9.  Практичне заняття 4. ЕКГ при суправентрикулярних 

тахікардіях  
 3   

10.  Самостійна робота. ЕКГ при поєднанні інфаркту 

міокарда з синдромом ранньої реполяризації 

шлуночків 

   4 

11.  Практичне заняття 5. ЕКГ при тріпотінні та 

фібриляції передсердь. 
 3   

12.  Самостійна робота. ЕКГ при електролітних і 

обмінних ураженнях міокарда. 
   4 

13.  Лекція 3. Блокади, класифікація, етіологія, ЕКГ 

діагностика 
2    

14.  Практичне заняття 6. ЕКГ при шлуночкових 

тахікардіях, тріпотінні та фібриляції шлуночків 
 3   

15.  Лекція 4. Синдроми ЕКГ: передчасного збудження 

шлуночків, ранньої реполяризації шлуночків, 

подовженого та вкороченого інтервалу QT, Бругада, 

Фредеріка. 

2    

16.  Практичне заняття 7. ЕКГ при синоаврикулярній, 

внутрішньопередсердній та атріовентрикулярній 

блокадах 

 2   

17.  Самостійна робота. ЕКГ при вислизаючих 

скороченнях, міграції водія ритму. 
   4 
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18.  Практичне заняття 8. ЕКГ при шлуночкових  моно-, 

бі- , трифасцикулярних блокадах, дистальних 

поперечних блокадах. 

 2   

19.  Самостійна робота. ЕКГ при мікседемі, 

тиреотоксикозі, інфільтративних кардіопатіях  
   3 

20.  Практичне заняття 9. ЕКГ при синдромах 

передчасного збудження шлуночків 
 2   

21.  
Самостійна робота. ЕКГ при перикардитах    4 

22.  
Лекція 5. ЕКГ при коронарній хворобі серця. 2    

23.  Практичне заняття 10. Диференціальна діагностика 

суправентикулярних та шлуночкових тахікардій 
 2   

24.  Самостійна робота. Техніка проведення і оцінка 

результатів діагностичних ЕКГ-проб з фізичним 

навантаженням 

   4 

25.  Лекція 6. Раптова серцева смерть: аритмогенні 

синдроми. ЕКГ прояви тромбоемболії легеневої 

артерії,  електролітних змін, порушень мозкового 

кровообігу,гіпотермії, впливу медикаментів 

2    

26.  Практичне заняття 11. ЕКГ-діагностика інфаркту 

міокарда: стадії, локалізація 
 2   

27.  
Самостійна робота. Холтерівське моніторування ЕКГ    3 

28.  Практичне заняття 12. ЕКГ при тромбоемболії 

легеневої артерії 
 2   

29.  Самостійна робота. Функціональні і медикаментозні 

провокаційні проби в кардіології 

 

   4 

30.  Практичне заняття 13. ЕКГ-діагностика в 

невідкладній кардіології 
 2   

31.  
Самостійна робота. Вплив медикаментів на ЕКГ.    3 

32.  Підсумковий контроль    1 

 
Всього 12 32  46 

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

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекції – 12 год. 

Практичні заняття – 32 год. 

Самостійна робота – 46 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основні: (Базові) 

1. Вороненко Ю.В., Шекера О.Г, Долженко М.М. та співав. //Актуальні питання 

сецевосудинних хвороб у практиці сімейного лікаря Видавництво «Заславский», 412 

ст., 2016  

2. Долженко М.М., Поташев С.В. Ехокардіографія у хворих на серцеву недостатність. 

– Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., 2011. – 160 с.  

3. Коваленко В.М., Медведь В.І., Долженко М.М. та співавтори. Вроджені вади серця і 

вагітність // Київ, Наукова думка. – 2016. – С. 165.  

4. Коваленко В.М., Сичов О.С., Долженко М.М., Іванів Ю.А. Деяк С.І, Поташев С.В. 

Носенко Н.М. Кількісна ехокардіографічна оцінка порожнин серця. Рекомендації 

робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та 

Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії. 2013.  

5. Коваленко В.М., Сичов О.С., Долженко М.М., Іванів Ю.А. Деяк С.І, Поташев С.В. 

Носенко Н.М. // Рекомендації з ехокардіографічної оцінки діастолічної функції 

лівого шлуночка Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики 

Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії. 

2013  

6. Кушаковский М.С. Аритмии сердца (расстройства сердечного ритма и нарушения 

проводимости. Причины, механизмы, электрокардиографическая и 

электрофизиологическая диагностика, клиника. Лечение). Руководство для врачей.- 

Издание 2-е, дополненное.-СПб: ИКФ”Фолиант”. 1998.-640 с.  

7. Лечение желудочковых нарушений ритма и профилактика внезапной сердечной 

смерти 2012. Подготовлены членами Асоциации аритмологов Украины и Рабочей 

группой по нарушениям ритма сердца Асоциации аритмологов Украины.  

8. Наджелудочковые нарушения ритма сердця. Диагностика, лечение, профилактика 

осложнений. Практическое руководство / С.П.Голицын , Е.П.Панченко, Е.Б. 

Майков, Н.Б. Шлевков, Е.С. Кропачева–Москва.: МИА.-2018.-112 с.  

9.  Наказ МОЗ України від 02.03.2016 «Про затвердження та впровадження 

медикотехнологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

стабільній ішемічній хворобі серця».  

10.  Наказ МОЗ України від 02.07.2014 № 455 «Про затвердження та впровадження 

медикотехнологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому 

коронарному синдромі з елевацією сегмента ST».  

11.  Наказ МОЗ України від 03.03.2016 «Про затвердження та впровадження 

медикотехнологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому 

коронарному синдромі без елевації сегмента ST».  

12.  Наказ МОЗ України від 16.06.2016 № 597 «Про затвердження та впровадження 

медикотехнологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

фібриляції передсердь».  

13.  Наказ МОЗ України від 24.05.2012 № 384 «Про затвердження та впровадження 

медикотехнологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

артеріальній гіпертензії».  

14.  Невідкладна допомога в кардіології. Навчальний посібник під редакцією Долженко 

М.М.- К. Наукова думка. - 2018. – 412 с.  

15.  Положення про експертизу тимчасової непрацездатності. Наказ МОЗ України 

09.04.2008 N 189  
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16.  Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги «Артеріальна гіпертензія» (2016 р.). Проект. 

Журнал «Артериальная гипертензия» 3 (47) 2016 с. 51-83  

17.  Функціональна діагностика/ О.Жарінов, Ю.Іванів, В.Куць.- К.: Четверта хвиля.-

2018.- 732с.  

18.  Аритмология и электрофизиология. Сборник лекций в схемах и таблицах / Под ред. 

О.С.Сычева – Киев, 2010. – 243 С.  

19.  Дифференциальная диагностика болезней сердца. / Под ред. А.Л. Сыркина –

Москва.: МИА.-2017.- 352 с. 

20.  Долженко М.М., Конопляник Л.І, Базилевич А.Я., Лимарь Ю.В., Особенности 

дисфункции эндотелия у пациентов с постинфартной ишемической 

кардиомиопатией в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени // УКЖ. – 

2014. - №4. – С. 78-83 

21.  Клиническая диагностика заболеваний сердца. Кардиолог у постели больного / 

Дж.Констант; Под ред. А.В. Добровольского –Москва.: Бином.-2017.-448 с.  

22.  Коваленко В.Н., Долженко М.Н., Несукай Е.Г., группа исследователей. Европейское 

исследование профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 

EUROASPIRE IV - Ukrainian Journal of Cardiology, 2014  

23.  Майерсон С., Чаудари Р., Митчелл Э. Неотложные состояния в кардиологии. 2-е 

издание. / 2015  

24.  Підготовка хворих з фібриляцією передсердь до відновлення синусового ритму. 

Рекомендації робочої групи з порушень серцевого ритму Асціації кардіологів 

України /Київ, 2013  

25.  Рекомендации Европейского общества кардиологов по профилактике 

сердечнососудистых заболеваний. 2016.  

26.  Рекомендації з диференційної діагностики артеріальних гіпертензій (Українська 

асоціація кардіологів, Всеукраїнське об’єднання «Проти гіпертензії», Українська 

асоціація ендокринних хірургів, Асоціація нефрологів України) 2014  

27.  Серцева недостатність та коморбідні стани // Український науково-практичний 

журнал для лікарів з проблем СН, додаток № 1, березень 2017  

 

 

Додаткова:  
1. Jevon P., Gupta J. Medical student survival skills. ECG /John Wiley & Sons Ltd: 2020.- 

137 p 

2. Kusumoto F. ECG Interpretation From Pathophysiology to Clinical Application. 2 Edition/ 

Springer Nature Switzerland AG: 2020.- 364 p. 

3. Muniz J. Sparkson's Illustrated Guide to ECG Interpretation. 2 Edition / Medcomic LLC: 

2020.- 347 p. 

4. Strauss D. G., Schocken D. D. Marriott’s practical electrocardiography. 13 Edition / 

Philadelphia : Wolters Kluwer, 2021.-722p 

5. Thaler M. S. The Only EKG Book You'll Ever Need. 9 Edition /Lippincott Williams & 

Wilkins: 2021.- 260 p. 

6. ACC/AHA/HRS Guideline for the Evaluation and Management of Patients With Syncope, 

2017  

7. ACC/AHA/HRS Guideline for the Management of Adult Patients With Supraventricular 

Tachycardia 2015  

8. ACC/AHA HFSA Guideline for the Management of Heart Failure 2016  

1. AHA/ACC/HRS Guideline for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and 

the Prevention of Sudden Cardiac Death 2017  
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2.  Atrial Fibrillation (Management of) ESC Clinical Practice Guidelines 2016  

3.  de Asmundis C, Conte G, Sieira J, Chierchia GB, Rodriguez-Manero M, Giovanni G, 

Ciconte G,  

4.  ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism 

developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS) 2019  

5. ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia (ESC-

AEPC) 2019  

6. Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke. A 

Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American 

Stroke Association, 2018  

7. Syncope (Guidelines on Diagnosis and Management of) ESC Clinical Practice Guidelines 

2018  

 

 

Електронні ресурси:  

1. https://en.ecgpedia.org/index.php?title=Main_Page 

2. www.WebCardio.org/ Рекомендації, новини, відео-лекції.  

3. http://mon.gov.ua/ – офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України;  

4. http://nmapo.edu.ua/index.php/uk/ – офіційний сайт Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;  

5. http://president.gov.ua – офіційний веб-сайт Президента України;  

6. http://rada.gov.ua/ – офіційний портал Верховної Ради України;  

7. http://www.kmu.gov.ua/ – Урядовий портал, єдиний веб-портал органів виконавчої 

влади України;  

8. http://www.moz.gov.ua/ua/portal/ – офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров`я 

України;  

9. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського;  

10. http://www.nplu.org/ – Національна Парламентська бібліотека України;  

11. http://www.who.int/ – офіційний веб-сайт Всесвітньої організації охорони здоров`я.  

 

 

Предметно – тематичні каталоги:  

1. https://WebCardio.org  

2. http://WebMedFamily.org  

3. http://www.library.univ.kiev.ua – Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка;  

4. http://inmeds.com.ua/ – веб-ресурс «Єдиний медичний простір»;  

5. http://www.bnf.fr/ – Національна бібліотека Франції;  

6. http://www.ddb.de/ – Німецька електронна бібліотека; 

7. http://www.nlr.ru:8101 / – Російська національна бібліотека;  

8. http://www.rsl.ru/ – офіційний сайт Російської державної бібліотеки 

https://en.ecgpedia.org/index.php?title=Main_Page
https://webcardio.org/
http://webmedfamily.org/

