




1. Мета викладання навчальної дисципліни «Сучасні методи лікування при змінах в 
системі гемостазу» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, 
навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, 
розв'язання комплексних завдань з цієї дисципліни, а також проведення власного 
наукового дослідження, що розв'язує актуальне наукове завдання гематологічних 
хвороб, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

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», «Неврологія», «Внутрішня 
медицина». 

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 "Сучасні методи лікування при змінах в системі 

гемостазу" надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, 
вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно 
зорієнтуватися в ситуаціях при наявності у пацієнтів гематологічної патології та 
інших невідкладних станів, уникнути фатальних помилок або втрати часу та 
здійснити першочергові кроки, які врятують життя людині і/або стануть добрим 
підґрунтям для її успішного подальшого лікування у стаціонарі. При опануванні 
дисципліни "Сучасні методи лікування при змінах в системі гемостазу" раціональним 
є впровадження в навчальний процес сучасних світових напрацювань та стандартів з 
основних питань гематології. 

4. Завдання (навчальні цілі): 
1) навчання студента з формуванням навичок вирішення професійних завдань в 

відповідності з видами професійної діяльності (профілактичної, діагностичної, 
лікувальної, реабілітаційної) при порушенні системи згортання крові; 

2) формування у студентів навичок спілкування з хворим, проведення повного 
обсягу діагностичних і лікувальних заходів відповідно до клінічних протоколів 
ведення хворих з геморагічним синдром на госпітальному і амбулаторному 
етапах; 
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3) розвиток у студентів навичок опитування і клінічного обстеження пацієнтів на 
гематогенні та негематогенні форми тромбофілій, інтерпретації результатів 
рутинних і спеціальних лабораторних методів дослідження; 

4) формування у студентів навичок постановки, обґрунтування і формулювання 
діагнозу, складання плану обстеження пацієнтів хворих на тромбоцитопенію 
та тромбоцитопатію; 

5) формування у студентів умінь проводити профілактику, лікування і 
реабілітацію пацієнтів з гемофілією, призначати і безпосередньо здійснювати 
лікування пацієнтів в госпітальних і амбулаторних умовах; 

6) формування навичок оформлення історії хвороби, обґрунтування клінічного 
діагнозу, плану обстеження і лікування, визначення працездатності і 
показань до госпіталізації пацієнтів з артеріальними та венозними 
тромбозами. 

Дисципліна «Сучасні методи лікування при змінах в системі гемостазу» 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 «Сучасні методи лікування при змінах 
в системі гемостазу» 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): 
o Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати 

клінічні данні. 
o Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 
o Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання. 
o Навички виконання медичних маніпуляцій. 
o Здатність до ведення медичної документації, втому числі електронних форм. 
o 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 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

Знати 
1.1. Методики та стандартні схеми 

опитування і фізикального 
обстеження хворого з патологією 
системи гемостазу 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Проміжний контроль 1, 2; 
оцінювання презентації 

/доповіді; усних 
відповідей / доповнень; 

іспит 

2 

1.2. Алгоритми виділення провідного 
симптому або синдрому у пацієнтів 
зі схильністю до кровотечі. 
Алгоритми діагностики у пацієнтів 
зі схильністю до тромбозів 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Проміжний контроль 1, 2; 
оцінювання презентації 

/доповіді; усних 
відповідей / доповнень; 

іспит 

2 

1.3. Стандартні методи обстеження 
(лабораторні та інструментальні) 
хворого із порушеннями в системі 
згортання крові 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Проміжний контроль 1, 2; 
оцінювання презентації 

/доповіді; усних 
відповідей / доповнень; 

іспит 

2 

1.4. Критерії діагнозу постановки 
діагнозу пацієнтам з порушеннями 
тромбоцитарної ланки системи 
гемостазу. 
Диференційна діагностика 
тромбоцитопеній та 
тромбоцитопатій 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Проміжний контроль 1, 2; 
оцінювання презентації 

/доповіді; усних 
відповідей / доповнень; 

іспит 

3 

1.5. Алгоритми та стандартні схеми 
лікування геморагічного синдрому 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Проміжний контроль 1, 2; 
оцінювання презентації 

/доповіді; усних 
відповідей / доповнень; 

іспит 

3 

1.6. Критерії діагностики та принципи 
надання екстреної медичної 
допомоги у пацієнтів з тромбозами. 
Алгоритми надання екстреної 
медичної допомоги при ТЕЛА. 
Алгоритми виконання медичних 
маніпуляцій. 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Проміжний контроль 1, 2; 
оцінювання презентації 

/доповіді; усних 
відповідей / доповнень; 

іспит 

3 

1.7. Принципи організації 
раціонального харчування, режиму 
діяльності та відпочинку хворих із 
порушеннями системи згортання 
крові. 
Первинну та вторинну 
профілактику, прогноз та 
працездатність хворих із 
геморагічним синдромом та при 
тромбозі. 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Проміжний контроль 1, 2; 
оцінювання презентації 

/доповіді; усних 
відповідей / доповнень; 

іспит 

2 

1.8. Знати систему офіційного Практичне Проміжний контроль 1, 2; 2 
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документообігу в професійній 
роботі лікаря, включаючи сучасні 
комп'ютерні інформаційні 
технології. 

заняття, 
самостійна 

робота 

оцінювання презентації 
/доповіді; усних 

відповідей / доповнень; 
іспит 

Вміти 
2.1. Збирати дані про скарги пацієнта, 

анамнез хвороби, анамнез життя за 
стандартною схемою опитування 
хворого, за встановленими 
алгоритмами проводити та 
оцінювати результати фізикального 
обстеження пацієнта із патологією 
системи гемостазу. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Проміжний контроль 1, 2; 
оцінювання виконання 
практичних робіт; іспит 

3 

2.2. Приймати обґрунтоване рішення 
щодо виділення провідного 
клінічного симптому або синдрому 
у пацієнтів з геморагічним 
синдромом. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Проміжний контроль 1, 2; 
оцінювання виконання 
практичних робіт; іспит 

3 

2.3. Встановлювати попередній діагноз 
хворому з порушеннями в судинно-
тромбоцитарній ланки гемостазу. 

Призначати лабораторне та 
інструментальне обстеження 
пацієнтів із груп ризику по 
тромбофілії. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Проміжний контроль 1, 2; 
захист історії хвороби; 
оцінювання виконання 
практичних робіт; іспит 

3 

2.4. Оцінювати інформацію щодо 
постановки діагнозу пацієнтам з 
геморагічним синдромом 
застосовуючи стандартну 
процедуру, на підставі результатів 
лабораторних та інструментальних 
досліджень. 

Здійснювати диференціальну 
діагностику при артеріальних та 
венозних тромбозах. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Проміжний контроль 1, 2; 
захист історії хвороби; 
оцінювання виконання 
практичних робіт; іспит 

3 

2.5. Встановлювати клінічний діагноз 
при порушеннях тромбоцитарної та 
плазмової ланок системи гемостазу. 
Визначати необхідний режим праці 
та відпочинку, характер харчування 
при лікуванні пацієнтів схильних до 
кровотечі. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Проміжний контроль 1, 2; 
захист історії хвороби; 
оцінювання виконання 
практичних робіт; іспит 

3 

2.6. Визначати принципи та характер 
лікування, призначати відповідне 
лікування, в т.ч. 
прогнозмодифікуюче, у пацієнтів з 
групи високого ризику по 
тромбофілії. 
Використовувати уніфіковані 
клінічні протоколи щодо надання 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Проміжний контроль 1, 2; 
захист історії хвороби; 
оцінювання виконання 
практичних робіт; іспит 

3 
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медичної допомоги, що розроблені 
на засадах доказової медицини. 

2.7. Визначати тактику надання Практичне Проміжний контроль 1, 2; 3 
екстреної медичної допомоги на 
підставі діагнозу невідкладного 
стану при кровотечі. 

заняття, 
самостійна 

робота 

оцінювання виконання 
практичних робіт; іспит 

Надавати екстрену медичну 
допомогу на підставі діагнозу 
невідкладного стану при тромбозі. 
Виконувати медичні маніпуляції. 

2.8. Проводити первинну та вторинну Практичне Проміжний контроль 1, 2; 3 
профілактику пацієнтам з 
порушеннями в системі гемостазу. 
Визначати прогноз хворих та 

заняття, 
самостійна 

робота 

оцінювання виконання 
практичних робіт; іспит 

оцінювати працездатність хворих 
схильних до кровотечі або 
тромбозу. 

2.9. Вміти вести медичну документацію Практичне Проміжний контроль 1, 2; 3 
Дотримуватися вимог етики, 
біоетики та деонтології у своїй 
фаховій діяльності. 

заняття захист історії хвороби; 
оцінювання виконання 

практичних робіт 
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 ефек-
тивного виконання завдань та 
обов'язків 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Оцінювання презентації 
/доповіді; усних 

відповідей / доповнень 

2 

Автономність та відповідальність 
4.1. Дотримуючись етичних та юри- Самостійна Оцінювання презентації / 2 

дичних норм, нести робота доповіді 
відповідальність за прийняття 
обґрунтованих рішень і дій щодо 
правильності встановленого 
синдромного діагнозу при патології 
системи згортання крові. 
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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 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 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. 

+ + + + + + + + + + + 

Призначати та аналізувати додаткові 
(обов'язкові та за вибором) методи 
обстеження (лабораторні, 
рентгенологічні, функціональні та/або 
інструментальні), пацієнтів із 
захворюваннями органів і систем 
організму для проведення 
диференційної діагностики 
захворювань. 

+ + + + + + 

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. 

+ + + + + + + + + + + + + + 

Визначати необхідний режим праці та 
відпочинку при лікуванні хворих на 
захворювання в умовах закладу 
охорони здоров'я, вдома у хворого та 
на етапах медичної евакуації, в т.ч. у 
польових умовах, на підставі 
попереднього клінічного діагнозу, 
дотримуючись відповідних етичних та 
юридичних норм, шляхом прийняття 
обґрунтованого рішення за існуючими 
алгоритмами та стандартними 
схемами. 

+ + + + + + 

Визначати необхідну дієту при 
лікуванні хворих на захворювання в 
умовах закладу охорони здоров'я, 
вдома у хворого та на етапах медичної 
евакуації, в т.ч. у польових умовах на 
підставі попереднього клінічного 
діагнозу, дотримуючись відповідних 
етичних та юридичних норм, шляхом 
прийняття обґрунтованого рішення за 
існуючими алгоритмами та 
стандартними схемами. 

+ + + + + + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 
7.1. Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 
1. Проміжний контроль 1 - РН 1.1-2.9 - 10 балів / 5 балів 
2. Проміжний контроль 2 - РН 1.1-2.9 - 10 балів /10 балів 
3. Захист історії хвороби - РН 2.3-2.6, 2.9. - 8 балів / 4 бали 
4. Презентації / доповіді - РН 1.1-1.8, 3.1, 4.1. - 6 балів / 3 бали 
5. Усні відповіді /доповнення - РН 1.1-1.8, 3.1. - 6 бали / 3 бали 
6. Оцінювання виконання практичних занять - РН 2.1-2.9 - 20 балів /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 1.1-2.8. 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 чотирьох 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 та 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 та 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 

Кількість годин 

№ 
п/п Назва тем 

Л
ек

ці
ї 

П
ра

кт
ич

ні
 

за
ня

тт
я 

К
он

су
ль

та
ці

ї 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
* 

1. Лекція 1. 
Система згортання крові та методи дослідження системи 
гемостазу. Фактори ризику, лікування та профілактика 
тромбоутворення. 

2 

2. т 

Практичне заняття 1. 
Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Інтегральна схема 
функціонування гемостазу in vivo. Лабораторні методи 
дослідження судинно-тромбоцитарної та коагуляціонної 
(плазмової) ланок системи гемостазу. 

3 

3. Самостійна робота. 
Система антикоагулянтів. Система фібринолізу. 
Інтегральні методи дослідження системи згортання 
крові. 

4 

4. Практичне заняття 2. 
Етіологія, патогенез, фактори ризику тромбоутворення. 
Морфологія та типи тромбів. Методи профілактики 
тромбоемболічних ускладнень. Тромболітична терапія. 

3 

5. 

Самостійна робота. 
Сучасні методи діагностики претромботичних станів 
при артеріальних та венозних тромбозів. Алгоритми 
діагностики артеріальних тромбозів та венозних 
тромбоемболій. 

4 

6. Лекція 2. 
Геморагічниі діатези в практиці сучасного лікаря. 
Тромбоцитопенії та гіпокоагуляційні стани при 
патології з боку різних органів та систем організму. 

2 

7. Практичне заняття 3. 
Геморагічні прояви при патології судинно-
тромбоцитарної ланки системи гемостазу. Клінічні 
прояви та діагностика тромбоцитопеній та 
тромбоцитопатій. Лікувальна тактика ведення пацієнтів. 

3 

8. Самостійна робота. 
Геморагічні ускладнення у пацієнтів з цирозом печінки. 
Тромбоцитопенія, як прояв гіперспленізму. 
Тромбоцитопенія у пацієнтів з гепатитом С. 

4 

9. Практичне заняття 4. 
Геморагічний синдром при порушенні коагуляційної 
(плазмової) ланки системи гемостазу, як явище 
гіпокоагуляції. Алгоритм діагностики та лікування. 

3 

10. Самостійна робота. 
Гіпокагуляційний стан при синдромі холестазу та 
гострой печінковой недостатності. 

4 
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11. Лекція 3. 
Поєднані порушення тромбоцитарної та коагуляційної 
ланок системи гемостазу. Діагностика та лікування 
хвороби Віллебранда.ДВЗ-синдрома. 

2 

12. Практичне заняття 5. 
Етіологія, патогенез та клінічна картина хвороби 
Віллебранда та ДВЗ-синдрома. Методи лабораторної 
діагностики та надання невідкладної допомоги пацієнту 
з хворобою Віллебранда. 

3 

13. Самостійна робота. 
Клінічні форми ДВЗ-синдрома. Лабораторна 
діагностика та лікування гострого ДВЗ-синдрому. 

4 

14. 
Проміжний контроль 1 1 

15. Лекція 4. 
Тромбози та тромбофілії. Профілактика та лікування 
тромбозів. 

2 

16. Практичне заняття 6. 
Гематогенні тромбофілії при порушеннях судинно-
тромбоцитарної ланки гемостазу. Тромбофілії, що 
пояснюються дефіцитом природних антикоагулянтів, 
відсутніст'ю, аномалією або гіперпродукцією факторів 
згортання (прокоагулянтів). 

3 

17. Самостійна робота. 
Метаболічні тромбофілії. Тромбогенна 
дисфібриногенемія. Тромбофілії, які обумовлені 
порушенням фібринолізу. 

4 

18. Практичне заняття 7. 
Негематогенні тромбофілії: аутоімунні та інфекційно-
імунні тромбофілії. Паранеопластичні тромбоемболічні 
синдроми (синдром Труссо). Ятрогенні тромбофілії. 

3 

19. Самостійна робота. 
Спостереження пацієнтів, якім призначається 
антикоагулянт на терапія. Моніторинг терапії 
непрямими та пероральними антикоагулянтами. 

4 

20. Лекція 5. 
Антиагрегантні препарати в профілактиці та лікуванні 
тромбозів. 

2 

21. Практичне заняття 8. 
Антиагрегантна терапія при серцево-судинних 
захворюваннях та в практиці лікаря-невролога. 

3 

22. б Самостійна робота. 
Поняття про агрегацію та адгезію тромбоцитів. 
Агрегатограма - важливий метод діагностики при 
призначенні антиагрегантної терапії. 

4 

23. Лекція 6. 
Покази та можливі ускладнення при призначенні 
прямих та непрямих антикоагулянтів в наш час. 

2 

24. Практичне заняття 9. 
Сучасні Європейські рекомендації призначення 
антикоагулянтної терапії для профілактики та лікування 

3 
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захворювань серцево-судинної системи. Покази та 
ускладнення тромболітичної терапії при гострому 
коронарному синдромі. 

25. Самостійна робота. 
Залежні від антитрмбіну ІІІ інгібітори тромбіна. 
Механізм дії та дозування нефракціонованого та 
низькомолекулярних гепаринів. 

4 

26. Практичне заняття 10. 
Венозні тромбоемболічні ускладнення в акушерстві та 
гінекології. Ведення вагітності пацієнтки із групи 
високого ризику по тромбофілії. 

3 

27. Самостійна робота. 
Спадкові та набуті тромбофілії. Алгоритм діагностики 
та лікування пацієнтів із груп ризику по тромбофілії. 

4 

28. Практичне заняття 11. 
Клінічні та лабораторні ознаки антифосфоліпідного 
синдрома. Сучасні рекомендації по лікуванню та 
профілактиці первинного та вторинного 
антифосфоліпідного синдрому. 

2 

29. Самостійна робота. 
Специфічна та неспецифічна профілактика тромбозів. 3 

30. 
Проміжний контроль 2 1 

31. Консул ьтація 1 

Всього: 90 год. / 3 кредити 12 32 1 45 

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

Загальний обсяг90_год., в тому числі: 
Лекції - 12год. 
Практичні заняття - 32 год. 
Консультації - 1год. 
Самостійна робота - 45 год. 
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