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1. Мета викладання навчальної дисципліни за вибором «Актуальні питання 

діагностики, профілактики і лікування хвороб органів травлення» є формування 

здатності застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння для вирішення 

типових задач діяльності лікаря в галузі охорони здоров’я, сфера застосування яких 

передбачена визначеними переліками синдромів та симптомів хвороб, невідкладних 

станів та хвороб, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів; лабораторних 

та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій.  

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «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 внутрішніх хвороб», «Пропедевтика педіатрії». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання з 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 

внутрішніх хвороб, пропедевтики педіатрії 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: 
Програма дисципліни за вибором „Актуальні питання діагностики, профілактики і 

лікування хвороб органів травлення”, викладання якої здійснюється на 5 курсі, 

передбачає удосконалення знань з актуальних питань теорії та практики найбільш 

поширених хвороб і синдромів, що зустрічаються в гастроентерології та стосуються 

діагностики, диференційної діагностики, лікування, необхідності здорового способу 

життя і профілактики основних хвороб шлунково-кишкового каналу (ШКК). Видами 

навчальних занять згідно з навчальним планом є: а) практичні заняття, б) самостійна 

робота студентів. Тематичні плани практичних занять та самостійної роботи 

розкривають проблемні питання гастроентерологічних хвороб. Практичні заняття 

проводять на клінічних базах кафедри. Студенти беруть участь у діагностично-

лікувальному процесі пацієнтів під керівництвом викладачів кафедри. Також 

передбачено оволодіння/ознайомлення з процедурами, що найчастіше застосовуються 

для діагностики та лікування хвороб ШКК. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

 навчання студента з формуванням навичок вирішення професійних завдань в 

відповідності з видами професійної діяльності (профілактичної, діагностичної, 

лікувальної, реабілітаційної); 

 формування у студентів навичок спілкування з хворим, проведення повного 

обсягу діагностичних і лікувальних заходів відповідно до клінічних протоколів 

ведення хворих з основними хворобам ишлунково-кишкового тракту на 

госпітальному і амбулаторному етапах; 

 розвиток у студентів навичок опитування і клінічного обстеження пацієнтів з 

гастроентерологічною патологією, інтерпретації результатів рутинних і 
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спеціальних лабораторних та інструментальних методів дослідження органів і 

систем; 

 формування у студентів навичок постановки, обґрунтування і формулювання 

діагнозу, складання плану обстеження пацієнтів, визначення тактики їх 

ведення; 

 формування у студентів умінь проводити профілактику, лікування і 

реабілітацію пацієнта з патологією шлунково-кишкового тракту, призначати і 

безпосередньо здійснювати лікування пацієнтів в госпітальних і амбулаторних 

умовах; 

 формування навичок оформлення історії хвороби і амбулаторної картки з 

викладенням у них всіх основних розділів, обгрунтування клінічного діагнозу, 

плану обстеження і лікування, визначення працездатності і показань до 

госпіталізації, ведення щоденників і оформлення етапних епікризів при роботі 

з терапевтичними хворими 

 

Навчальна дисципліна «Актуальні питання діагностики, профілактики і лікування 

хвороб органів травлення» 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 за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», 

спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Актуальні питання діагностики, 

профілактики і лікування хвороб органів травлення» 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: 

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

 спеціальні (фахові, предметні): 

 Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні 

дані. 

 Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

 Навички виконання медичних маніпуляцій. 

 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. Методики та стандартні схеми 

опитування і фізикального 

обстеження хворого із 

захворюваннями органів 

травлення 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

5 

1.2. Алгоритми виділення провідного 

симптому або синдрому при 

захворюваннях органів 

травлення. Алгоритми 

діагностики захворювань органів 

травлення 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

5 

1.3. Стандартні методи обстеження 

(лабораторні та інструментальні) 

хворого із захворюваннями 

органів травлення 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

5 

1.4. Критерії діагнозу захворювань 

органів травлення. 

Диференційну діагностику 

захворювань органів травлення. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

5 

1.5. Алгоритми та стандартні схеми 

лікування захворювань органів 

травлення, в тому числі 

прогнозмодифікуючу терапію. 

 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

5 

1.6. Критерії діагностики та 

принципи надання екстреної 

медичної допомоги при 

невідкладних станах при 

захворюваннях органів 

травлення. 

Алгоритми надання екстреної 

медичної допомоги при 

невідкладних станах при 

захворюваннях органів 

травлення. 

Алгоритми виконання медичних 

маніпуляцій. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

5 

1.7. Принципи організації 

раціонального харчування, 

режиму діяльності та відпочинку 

хворих із захворюваннями 

органів травлення. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

5 
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Первинну та вторинну 

профілактику, прогноз та 

працездатність хворих із 

захворюваннями органів 

травлення.  

1.8. Знати систему офіційного 

документообігу в професійній 

роботі лікаря, включаючи  

сучасні комп’ютерні 

інформаційні технології. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

5 

 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 хворого із 

захворюваннями органів 

травлення. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 

виконання практичних 

робіт; іспит 

5 

2.2. Приймати обґрунтоване рішення 

щодо виділення провідного 

клінічного симптому або 

синдрому при захворюваннях 

органів травлення. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 

виконання практичних 

робіт; іспит 

5 

2.3. Встановлювати попередній 

діагноз захворювань органів 

травлення.  

Призначати лабораторне та 

інструментальне обстеження 

хворого із захворюваннями 

органів травлення. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; захист історії 

хвороби; оцінювання 

виконання практичних 

робіт; іспит 

6 

2.4. Оцінювати інформацію щодо 

діагнозу, застосовуючи 

стандартну процедуру, на 

підставі результатів 

лабораторних та 

інструментальних досліджень.  

Здійснювати диференціальну 

діагностику захворювань органів 

травлення. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; захист історії 

хвороби; оцінювання 

виконання практичних 

робіт; іспит 

5 

2.5. Встановлювати клінічний діагноз 

захворювання органів травлення. 

Визначати необхідний режим 

праці та відпочинку, характер 

харчування при лікуванні 

захворювань органів травлення. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; захист історії 

хвороби; оцінювання 

виконання практичних 

робіт; іспит 

6 

2.6. Визначати принципи та характер 

лікування, призначати 

немедикаментозне і 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

Проміжний контроль 1, 

2; захист історії 

хвороби; оцінювання 

6 
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медикаментозне лікування, в т.ч. 

прогнозмодифікуюче, при 

захворюваннях органів 

травлення. 

Використовувати уніфіковані 

клінічні протоколи щодо надання 

медичної допомоги, що 

розроблені на засадах доказової 

медицини. 

робота виконання практичних 

робіт; іспит 

2.7. Визначати тактику надання 

екстреної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного 

стану.  

Надавати екстрену медичну 

допомогу на підставі діагнозу 

невідкладного стану.  

Виконувати медичні маніпуляції. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 

виконання практичних 

робіт; іспит 

6 

2.8. Проводити первинну та 

вторинну профілактику 

захворювань органів травлення. 

Визначати прогноз хворих та 

оцінювати працездатність хворих 

із захворюваннями органів 

травлення. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 

виконання практичних 

робіт; іспит 

6 

2.9. Вміти вести медичну 

документацію 

Дотримуватися вимог етики, 

біоетики та деонтології у своїй 

фаховій діяльності. 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 1, 

2; захист історії 

хвороби; оцінювання 

виконання практичних 

робіт 

5 

 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 вико-

нання завдань та обов’язків 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання презентації 

/доповіді; усних 

відповідей / доповнень 

5 

 Автономність та відповідальність 

4.1. Дотримуючись етичних та юри-

дичних 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 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.  

    + +      +  +    + + 

ПР.08. 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 – 6 балів / 3 бали 

2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–2.9 – 6 балів / 3 бали 

3. Захист історії хвороби – РН 2.3–2.6, 2.9. – 10 балів / 5 балів 

4. Презентації / доповіді – РН 1.1-1.8, 3.1, 4.1. – 4 бали / 2 бали 

5. Усні відповіді /доповнення  - РН 1.1–1.8, 3.1. – 4 бали / 2 бали 

6. Оцінювання виконання практичних занять - РН 2.1–2.9 – 30 балів / 15 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 двох 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   

№ 

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. Вступ в гастроентерологію. Основні 

методи лабораторної та інструментальної 

діагностики при патології органів шлунково-

кишкового тракту 

2    

2.  

Практичне заняття 1. Методи обстеження 

гастроентерологічного пацієнта. Сучасні принципи 

вибору діагностичного методу 

 4   

3.  Самостійна робота.  

- Опанування навичками трактування 

результатів лабораторних та інструментальних 

методів обстеження. 

   5 

4.  Практичне заняття 2. Сучасний підхід до 

діагностики та лікування захворювань стравоходу 

(еозинофільний езофагіт, стравохід Баретта, 

інфекційні захворювання стравоходу) 

 4   

5.  

Самостійна робота.  

- Опанування навичками трактування 

дослідження кислотоутворення 

(внутрішньошлункова топографічна експрес 

рН-метрія, добове рН-моніторування). 

- Опанування навичками трактування 

результатів Езофагогастродуоденоскопії  з 

біопсією 

   5 

6.  Лекція 2. Функціональні та органічні розлади в 

клініці гастроентеролога 
2    

7.  Практичне заняття 3.  Сучасний підхід до 

діагностики та лікування пацієнтів із 

функціональними розладами шлунково-кишкового 

тракту (функціональна диспепсія, синдром 

подразненого кишківника, біліарні розлади)  

 4   

8.  Самостійна робота.  

- Опанування навичками трактування 

лабораторних та інструментальних методів 

обстеження шлунка та дванадцятипалої кишки 

за темою 

   5 
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9.  Практичне заняття 4. Принципи діагностичного 

пошуку та лікування пацієнтів із захворюваннями 

шлунка (аутоімуний гастрит, атрофічний гастрит, 

синдром Золінгера-Елісона, неоплазії шлунка) 

 4   

10.  Самостійна робота.  

- Опанування навичками трактування 

дослідження (внутрішньошлункова 

топографічна експрес рН-метрія, добове рН-

моніторування, ГАСТРО-панелі). 

- Опанування навичками трактування результатів 

ПГЗ отриманих після проведення ЕГДС 

   4 

11.  Лекція 3. Порушення процесів травлення та 

всмоктування їжі в кишківнику (синдром 

мальасиміляції)  

2    

12.  Практичне заняття 5. Принципи діагностики та 

шляхи корекції хронічних захворювань тонкої 

кишки (хронічні ентеропатії, целіакія, СНБР)    
 4   

13.  Самостійна робота.  
- Опанування навичками трактування результатів 

копроцитограми. 

- Опанування навичками трактування результатів 

імуноферментного визначення антитіл до 

тканинної трансглутамінази та до пептидів 

гліадину при целіакії (метод ELISA), водневих 

тестів.  

- Опанування навичками трактування 

копроцитограми, ендоскопічної картини 

уражень кишківника 

   5 

14.  Лекція 4. Сучасний підхід до діагностичного 

пошуку захворювань кишківника. Новітні методи та 

перспективи в лікуванні захворювань кишківника 

2    

15.  Практичне заняття 6. Сучасний підхід до 

лікування ЗЗК (НВК, ХК) 
 4   

16.  Самостійна робота.  
- Опанування навичками трактування 

ендоскопічної картини товстого кишківника. 

- Опанування навичками трактування результатів 

лабораторних методів дослідження (фекального 

кальпротектину, лактоферину, антитіл до 

ієрсиніозу, клостридіальної інфекції і т.д.) 

   4 

17.  Практичне заняття 7. Діагностичний пошук та 

лікування захворювань кишківника (дивертикуліт, 

мікроскопічний коліт, туберкульоз кишківника, 

інфекційні захворювання кишківника) 

 4   
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18.  Самостійна робота.  

- Опанування навичками трактування 

ендоскопічної картини товстого кишківника. 

- Опанування навичками трактування результатів 

ПГЗ отриманих після проведення КС 

   5 

19.  
Проміжний контроль 1    1 

20.  Лекція 5. Сучасні підходи діагностичного пошуку в 

практиці гепатолога. 
2    

21.  Практичне заняття 8. Сучасні підходи та 

принципи лікування пацієнтів різних категорій на 

вірусний гепатит 

 4   

22.  Самостійна робота.  
- Опанування навичками інтерпретації даних 

загального та біохімічного аналізу крові 

(загальний білок, білкові фракції, білірубін та 

його фракції, активність АЛТ, АСТ, лужної 

фосфатази). 
- Опанування навичками оцінки результатів 

серологічного дослідження крові (сироваткові 

маркери вірусних гепатитів, полімеразна 

ланцюгова реакція на виявлення вірусу в 

сироватці крові, якісний і кількісний аналіз, 

генотипування вірусу). 

   5 

23.  Практичне заняття 9. Підходи в лікуванні 

пацієнтів з цирозом печінки, печінковою 

недостатністю, печінковою енцефалопатією. 

Печінкова кома: чи є шлях назад ?  

 4   

24.  Самостійна робота.  

- Опанування навичками інтерпретації даних 

загального та біохімічного аналізу крові 

(загальний білок, білкові фракції, білірубін та 

його фракції, активність АЛТ, АСТ, лужної 

фосфатази). 

- Опанування навичками трактування даних УЗД 

печінки, еластометрії, використання спеціальних 

тестів 

- Опанування навичками трактування даних УЗД 

судин портальної системи (доплерографії) за 

темою. 

   5 

25.  Практичне заняття 10. Холестатичні 

захворювання печінки (первинний біліарний 

холангіт, первинний склерозуючий холангіт 

 4   

26.  Самостійна робота.  

- Опанування навичками інтерпретації даних 
   5 
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загального та біохімічного аналізу крові 

(загальний білок, білкові фракції, білірубін та 

його фракції, активність АЛТ, АСТ, лужної 

фосфатази). 
- Опанування навичками трактування даних УЗД, 

еластометрії, МРТ, МРХПГ 

27.  Практичне заняття 11. Over-lapp синдроми в 

гепатології. Методи верифікації та підходи до 

лікування. 

 4   

28.  Самостійна робота.  

- Опанування навичками інтерпретації даних 

загального та біохімічного аналізу крові 

(загальний білок, білкові фракції, білірубін та 

його фракції, активність АЛТ, АСТ, лужної 

фосфатази). 

- Опанування навичками інтерпретації даних 

специфічних методів дослідження 

- Опанування навичками трактування даних УЗД, 

еластометрії, МРТ, МРХПГ 

   5 

29.  Практичне заняття 12. Сучасний погляд на IgG4-

асоційовані захворювання   
 2   

30.  Самостійна робота.  

- Опанування навичками інтерпретації даних 

загального аналізу крові, сечі (а-амілаза), 

біохімічного аналізу крові (еластаза 1, а-

амілаза), аналізу калу на фекальну еластазу1. 

-  Опанування навичками інтерпретації даних 

специфічних методів дослідження 

- Особливості ведення пацієнтів з аутоімунним 

панкреатитом 

   5 

31.  Самостійна робота.  

- Написання історії хвороби 
   2 

32.  Захист історії хвороби  2   

33.  
Проміжний контроль 2    1 

 
Всього 10 48 0 62 

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

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекції – 10 год. 

Практичні заняття – 48 год. 
Самостійна робота – 62 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основна 

 

1. Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19 

/ А.С. Свінціцький, П. Гаєвські – Польща, Краків, Практична Медицина, 2018. – 1632 

с.  

2. Внутрішні хвороби: у 2 частинах, за редакцією Л.В. Глушка. – К. ВСВ «Медицина», 

2019. – 680 с.  

3. Гастроентерологія: підручник у 2-х томах / За редакцією Харченко Н.В., Бабака О.Я. – 

2-е вид., переробл., доповн. – Кіровоград.: Поліум, 2016. – Т. 1. – 488 с. 

4. Гастроентерологія: підручник у 2-х томах / За редакцією Харченко Н.В., Бабака О.Я. – 

2-е вид., переробл., доповн. – Кіровоград.: Поліум, 2017. – Т. 2. – 432 с.  

5. Класифікації захворювань органів травлення: довідник / О.Я. Бабак, О.А. Голубовська, 

Н.Б. Губергріц та ін.; за ред. Н.В. Харченко. Кіровоград: Поліум, 2015. 55 с.  

6. Клінічне тлумачення й діагностичне значення лабораторних показників у загально-

лікарській практиці: навчальний посібник. 2-е вид. / І.П. Катеринчук. – К: Медкнига; 

2018. – 228 с.  

7. Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. 

Невідкладні стани в терапії. Аналізи: нормативні показники, трактування змін: 

довідник-посібник, 26-е вид., змінене / за ред. Ю.М. Мостового. – К.: Центр ДЗК, 

2019. – 791 с.  

8. Функціональні розлади шлунково-кишкового тракту (Римські критерії IV – вибрані 

питання). / Т.Д. Звягінцева, І.М. Скрипник, С.М. Ткач, Н.В. Харченко. – К., 2017. – 56 

с.  

 

Додаткова 

1. Clinical gastroenterology, 4th Edition / R. Mehta. – Jain, 2019. – 452 р.  

2. Evidence-based gastroenterology and hepatology, 4th edition / J.W.D. McDonald, B.G. 

Feagan, R. Jalan, P.J. Kahrilas. – Wiley-Blackwell, 2019. – 816 р.  

3. Gastroenterology clinical focus: high yield gi and hepatology review- for boards and 

practice, 2nd edition / E.S.Qayed. – Independently Published, 2019. – 332 р.  

4. Harrison's principles of internal medicine (Vol.1 & Vol.2), 20th edition / J. Larry Jameson, 

A.Fauci, D.Kasper, S.Hauser, D.Longo, J.Loscalzo. – OH, United States: McGraw-Hill 

Education, 2018. – 4048 р.  

5. Malfertheiner P, Megraud F, O'Morain C et al. Management of Helicobacter pylori infection 

– the Maastricht V/Florence Consensus Report. Gut 2017; 66 (1): 6–30. 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://www.osvita.org.ua –  Освітній портал – все про освіту в Україні. 

2. http://nbuv.gov.ua – сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

3. http://korolenko.kharkov.com – сайт Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. 

Короленка. 
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	«17» червня 2021 року (1)
	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Гігієна та екологія», «Клінічна біохімія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Пропедевтика педіатрії», «В...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з мікробіології, вірусології та імунології, гігієни та екології, клінічної біохімії, патоморфології, патофізіології, пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, внутрішньої медицини в тому числі...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби” 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 інфекцій...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби» забезпечує набуття студентами ...
	● 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 компле...
	●  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.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	10  семестр
	11  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	10 семестр
	11 семестр
	7. Схема формування оцінки.
	10 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 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...
	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:
	Проміжні контролі 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 та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	11 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 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 пороговог...
	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, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- 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 на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	10 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	11 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 195 год., в тому числі:
	Лекції – 10 год.
	Практичні заняття – 140 год.
	Самостійна робота – 45 год.
	РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:
	Основна:
	1. Андрейчин М.А. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині / Під редакцією проф. Андрейчина М.А. – Тернопіль ТДМУ « Укрмедкнига» - 2009 – С.498
	2. Практична інсектологія / Б.М. Дикий, З.М. Митник, О.Я. Пришляк та інші.// 2010 – С.512
	3. Класифікації терапевтичних захворювань / Сиволап В.Д., Каленський В.Х., Михайловська Н.С. та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарівтерапевтів. - Рекомендовано Центр...
	4. Техніка лікарських маніпуляцій в терапевтичній практиці / В.Д. Сиволап, В.Х. Каленський, Н.С. Михайловська та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарів-терапевтів. – Р...
	Додаткова:
	1. Проблеми епідеміології та профілактики гепатиту С в Україні / А. Л. Гураль, В.Ф. Марієвський, Т.А. Сергеєва [и др.] // Інфекційні хвороби (Тернопіль). - 2007. - № 3. - С. 23-31. [21]
	2. Співставлення біохімічних та морфологічних характеристик хронічного гепатиту С / В. А. Дєєв, В. І. Янченко, І. В. Гомоляко [и др.] // Лабораторна діагностика. – 2011. – Т 55, № 1. – С. 7- 11.
	3. Біопсія печінки: клінічні та патоморфологічні аспекти / Ю.В. Бісярін, О.М.Гаврилюк, І. О. Кіселик // Гепатологія. – 2009. - №1. – С. 16-27.
	4. Боброва І.А. Вміст прозапальних цитокінів у хворих на гепатит С з розвитком цитокініндукованих тиреопатій / І.А.Боброва // Лабораторна діагностика.-2012.-№4 (62).- С.13-17.
	5. Гаврилюк А. О. Фібропластичні зміни печінки при хронічних вірусних гепатитах / А. О. Гаврилюк, А. Г. Скорук, В. В. Біктіміров // Вісник морфології. - 2008. - Т. 14, № 1. - С. 185-186.
	6. Гомоляко І. В. Використання каріометрії гепатоцитів для оцінки імовірності фіброза печінки при хронічному гепатиті С / І. В. Гомоляко, В. І. Янченко, І. О. Швадчин // Лабораторна діагностика : Наук.-практ. журн. - 2007. - № 4. - С. 41-46.
	7. Brass V. New insight into hepatitis B and C co-infection / V. Brass, D. Moradpour // Journal of Hepatology. – 2009. – Vol. 51. – P. 423-425.
	8. Castera L. How to assess liver fibrosis in chronic hepatitis C: serum markers or transient elastography vs. liver biopsy / L. Castera, P. Bedossa // Liver International. – 2011. –Suppl. 1. – 13-17.
	9. Castera L. Non-invasive assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis C / L. Castera // Hepatology International. – 2011. – Vol. 5. – P. 625-634.
	10. CD4+ T-lymphocyte telomere length is related to fibrosis stage, clinical outcome and treatment response in chronic hepatitis C virus infection / M. Hoare, W. Gelson, A. Das [et al.] // Journal of hepatology. – 2010. –Vol. 53. – P. 252-260.
	11. Cell Signals Influencing Hepatic Fibrosis / M. Cong, K. Iwaisako, C. Jiang [et al.] // International Journal of Hepatology. – 2012. – Vol. 2012. – P. 1-18.
	12. Association between Schistosomiasis mansoni and hepatitis C: systematic review / D. S. Lume, M. F. Albuquerque, A. I. Souza [et al.] // Rev Saude Publica. – 2013. Vol. 47 (2). – P. 414-424.
	13. Association of functional gene polymorphisms of intrleukin-10 with the progression of liver fibrosis in Japanese patients with hepatitis C virus-related chronic liver disease / C. Ishida, Y. Ikebuchi, K. Okamoto [et al.] // Jornal of Hepatology -2...
	14. Association of IL1 gene polymorphisms with chronic periodontitis in Brazilians P. C. Trevilatto, A. P. Pardo, R. M. Scarel-Caminaga [et al.] // Archives of oral biology.- 2011. – Vol. 56. – P. 54–62.
	15. Association of IL-10, IL-4, and IL-28B gene polymorphisms with spontaneous clearance of hepatitis C virus in a population from / J. A. Ramos, R. Silva, L. Hoffmann [et al.] // BMC Research Notes. – 2012. Vol. 5 (508). – P. 1-6.
	16. Association of IL-10-1082 and IL-10-592 polymorphisms with chronic hepatitis B and/or hepatitis C virus infection among plasma donors in a rural area of Hebei Province, China / Q. Gao, S. Zhang, L. Wu [et al.] // Wei Sheng Yan Jiu. – 2011. –Vol. 4...
	17. Association of IL-18 promoter polymorphismhyhymorphism with liver disease severity in HCV-infected patients / K. Manohar, P. V. Suneetha, Sukriti [et al.] // Hepatology International. – 2009. – Vol. 3. – P. 371-377.
	18. Association study of the interleukin-1beta (C-511T) genetic polymorphism with major depressive disorder / W.-Y. Yu, T.-J. Chen, C.-J. Hong [et al.] // Neuropsychopharmacology. – 2003. – Vol. 28. – P. 1182–1185.
	19. Averhoff F. M. Global Burden of Hepatitis C: Considerationsfor Healthcare Providers in the United States / F. M. Averhoff, N. Glass, D. Holtzman // Clinical Infectious Diseases. – 2012. Vol.55. - Suppl1.- P. 10–15.
	20. Barnaba V. Hepatitis C virus infection: A ‘liaison a trois’ amongst the virus, the host, and chronic low-level inflammation for human survival / V. Barnaba // Journal of hepayology. – 2010. – Vol. 53. – P. 752-761.
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	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Біологічна та біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Фармакологія», «Пр...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, загальної хірургії, неврології, психіатрії і наркології, внутрішньої медицини, педіатрії з дитячими інфекційними хворобами, клінічної хірургії з кур...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби з основами епідеміології” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявн...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби з основами епідеміології» ...
	● 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 компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	● 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.
	ФК 17. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	9  семестр
	10  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	9  семестр (1)
	10  семестр (1)
	7. Схема формування оцінки.
	9 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 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...
	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:
	Проміжні контролі 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 та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	10 семестр
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН  1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 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 пороговог...
	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, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- 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 на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	9  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	10  семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 180 год., в тому числі:
	Лекції – 12 год.
	Практичні заняття – 76 год.
	Самостійна робота – 92 год.
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	11. Cell Signals Influencing Hepatic Fibrosis / M. Cong, K. Iwaisako, C. Jiang [et al.] // International Journal of Hepatology. – 2012. – Vol. 2012. – P. 1-18.
	12. Association between Schistosomiasis mansoni and hepatitis C: systematic review / D. S. Lume, M. F. Albuquerque, A. I. Souza [et al.] // Rev Saude Publica. – 2013. Vol. 47 (2). – P. 414-424.
	13. Association of functional gene polymorphisms of intrleukin-10 with the progression of liver fibrosis in Japanese patients with hepatitis C virus-related chronic liver disease / C. Ishida, Y. Ikebuchi, K. Okamoto [et al.] // Jornal of Hepatology -2...
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	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 комплекс...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Біологічна та біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Фармакологія», «Пр...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, загальної хірургії, неврології, психіатрії і наркології, внутрішньої медицини, педіатрії з дитячими інфекційними хворобами, клінічної хірургії з кур...
	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 ситуаці...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	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 за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Сучасні методи лікування при змінах в системі гемо...
	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 компле...
	5. Результати навчання за дисципліною:
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	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 / 5 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 рівн...
	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 п...
	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 двох проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру набра...
	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 ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	* 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.
	РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:
	Основна:
	1. Вибрані лекції з лабораторної медицини. Частина 1. Гематологічні дослідження /Лаповець Л.Є., Лебедь Г.Б., Ястремська О.О., Луцик Б.Д., Порохнавець Л.Є, Акімова В.М., Залецький М.П. - Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2011. – 338 с.
	2. Клінічна біохімія / Підручник / за заг. редакцією Г.Г. Луньової. - К.: Атіка, 2013. – 1156 с.
	3. Клінічна лабораторна діагностика. Практикум (3-є видання) / Л.Є. Лаповець, Б.Д. Луцик, Г.Б. Лебедь, Л.Є. Порохнавець, О.О. Ястремська, О.Ю. Андрушевська, І.П. Кокодиняк, Г.В. Максимюк, В.М. Акімова, Н.Д. Бойків, А.С. Кость, З.Я. Лавро. – Львів, 201...
	4. Клінічна біохімія / Редакція: С. Ангельські, М.Г. Домінічак, З. Якубовські. Видавництво «Персей», Польща, 2010. – 445 с.
	Додаткова:
	1. Лабораторна діагностика гемофілій та хвороби Віллебранда : навч. посіб. для студ. мед. ун-тів та лікарів - слухачів курсів установ післядиплом. освіти / Г. І. Мороз, В. В. Красівська, С. В. Видиборець, В. Л. Новак. - К. : НМАПО ім. П. Л. Шупика, 20...
	2. Властивості патологічних інгібіторів зсідання крові з антифосфоліпідною активністю у хворих на імунну тромбоцитопенічну пурпуру / В. В. Красівська, І. Й. Євстахевич, О. В. Стасишин, В. Є. Логінський // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Ш...
	3. Діагностика вроджених та набутих геморагічних захворювань в осіб з ізольованим продовженим активованим частковим тромбопластиновим?часом за допомогою лабораторного алгоритму / В. В. Красівська, О. В. Стасишин // Журн. клініч. та експерим. мед. досл...
	4. Вплив на гемостаз паталогічних інгібіторів зсідання крові у гематологічних хворих : автореф. дис... канд. біол. наук : 14.01.31 / В. В. Красівська; ДУ "Ін-т гематології та трансфузіології АМН України" АМН України. - К., 2009. - 20 c.
	Інтернет-ресурси:
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	1. Мета викладання навчальної дисципліни за вибором «Актуальні питання діагностики, профілактики і лікування хвороб органів травлення» є формування здатності застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння для вирішення типових задач діяльно...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Медична хімія», «Біологічна та біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Безпека життєдіяльності; основи біоет...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з медичної хімії, біологічної та біоорганічної хімії, анатомії людини, гістології, цитології та ембріології, фізіології, мікробіології, вірусології та імунології, безпеки життєдіяльності; основи біоетики та бі...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни:
	Програма дисципліни за вибором „Актуальні питання діагностики, профілактики і лікування хвороб органів травлення”, викладання якої здійснюється на 5 курсі, передбачає удосконалення знань з актуальних питань теорії та практики найбільш поширених хвороб...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 навчання студента з формуванням навичок вирішення професійних завдань в відповідності з видами професійної діяльності (профілактичної, діагностичної, лікувальної, реабілітаційної);
	 формування у студентів навичок спілкування з хворим, проведення повного обсягу діагностичних і лікувальних заходів відповідно до клінічних протоколів ведення хворих з основними хворобам ишлунково-кишкового тракту на госпітальному і амбулаторному ета...
	 розвиток у студентів навичок опитування і клінічного обстеження пацієнтів з гастроентерологічною патологією, інтерпретації результатів рутинних і спеціальних лабораторних та інструментальних методів дослідження органів і систем;
	 формування у студентів навичок постановки, обґрунтування і формулювання діагнозу, складання плану обстеження пацієнтів, визначення тактики їх ведення;
	 формування у студентів умінь проводити профілактику, лікування і реабілітацію пацієнта з патологією шлунково-кишкового тракту, призначати і безпосередньо здійснювати лікування пацієнтів в госпітальних і амбулаторних умовах;
	 формування навичок оформлення історії хвороби і амбулаторної картки з викладенням у них всіх основних розділів, обгрунтування клінічного діагнозу, плану обстеження і лікування, визначення працездатності і показань до госпіталізації, ведення щоденник...
	Навчальна дисципліна «Актуальні питання діагностики, профілактики і лікування хвороб органів травлення» формує засади для подальшого вивчення студентом клінічних дисциплін та вміння застосовувати клінічне мислення для подальшого навчання та у професій...
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Актуальні питання діагностики, профілактики і ліку...
	 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 компле...
	 загальні:
	 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
	 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
	 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
	 Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності.
	 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
	 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
	 спеціальні (фахові, предметні):
	 Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні дані.
	 Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	 Навички виконання медичних маніпуляцій.
	 Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	7. Схема формування оцінки.
	7.1. Форми оцінювання студентів:
	- семестрове оцінювання:
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–2.9 – 6 балів / 3 бали
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–2.9 – 6 балів / 3 бали
	3. Захист історії хвороби – РН 2.3–2.6, 2.9. – 10 балів / 5 балів
	4. Презентації / доповіді – РН 1.1-1.8, 3.1, 4.1. – 4 бали / 2 бали
	5. Усні відповіді /доповнення  - РН 1.1–1.8, 3.1. – 4 бали / 2 бали
	6. Оцінювання виконання практичних занять - РН 2.1–2.9 – 30 балів / 15 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 рівн...
	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 п...
	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 двох проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру набра...
	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 ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
	Лекції – 10 год.
	Практичні заняття – 48 год.
	Самостійна робота – 62 год.
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