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1. Мета дисципліни – передбачає вивчення студентами основ новітніх даних щодо 

епідеміології серцево-судинних захворювань, їх етіології та патогенезу з акцентом  

на надбання навичок збору анамнезу, фізикального обстеження, проведенні 

диференціальної діагностики, аналізу сучасних методів діагностики та лікування, 

що базуються на результатах міжнародних багатоцентрових досліджень та 

принципах доказової медицини. Значну увагу приділено профілактичним аспектам 

кардиології, сучасним даним клінічної фармакології, що застосовуються в 

лікуванні захворювань серцево-судинної системи. 

 

 

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 

Навчальна дисципліна «Актуальні питання діагностики в кардіології» є 

складовою циклу підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою 

програмою «Медицина». «Актуальні питання діагностики в кардіології» є 

вибірковою дисципліною. 

Кардіологія є однією з базових дисциплін в підготовці лікарів будь-якого 

профілю, оскільки серцево-судинні захворювання – найважливіша проблема 

людства у зв’язку значною розпосюдженістю та інвалидізацією і смертністю 

пацієнтів. Кардіологія вивчає особливості патогенезу та закономірності розвитку 

клінічного перебігу захворювань серцево-судинної системи з використанням 

комплексного міждисциплінарного підходу до їх лікування, процеси  реабілітації 

після перенесенних важких судинних катастроф, а також основні заходи їх 

профілактики. 
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Навчальна дисципліна «Актуальні питання діагностики в кардіології» є 

забезпечення майбутніх фахівців науково обґрунтованими знаннями основ 

кардіології та необхідними практичними навичками за кваліфікацією магістр 

медицини, лікар.  

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1) навчання студента з формуванням навичок вирішення професійних завдань в 

відповідності з видами професійної діяльності (профілактичної, діагностичної, 

лікувальної, реабілітаційної); 

2) формування у студентів навичок спілкування з хворим, проведення повного 

обсягу діагностичних і лікувальних заходів відповідно до клінічних протоколів 

ведення хворих з основними хворобами серцево-судинної системи на 

госпітальному і амбулаторному етапах; 

3) розвиток у студентів навичок опитування і клінічного обстеження пацієнтів з 

патологією серцево-судинної системи, інтерпретації результатів рутинних і 

спеціальних лабораторних та інструментальних методів дослідження органів і 

систем; 

4) формування у студентів навичок постановки, обґрунтування і формулювання 

діагнозу, складання плану обстеження пацієнтів, визначення тактики їх 

ведення; 

5) формування у студентів умінь проводити профілактику, лікування і 

реабілітацію пацієнта з патологією серцево-судинної системи, призначати і 

безпосередньо здійснювати лікування пацієнтів в госпітальних і амбулаторних 

умовах; 

6) формування навичок оформлення історії хвороби і амбулаторної картки з 

викладенням у них всіх основних розділів, обґрунтування клінічного 

діагнозу, плану обстеження і лікування, визначення працездатності і 

показань до госпіталізації, ведення щоденників і оформлення етапних 

епікризів при роботі з терапевтичними хворими.  

Предмет «Актуальні питання діагностики в кардіології» 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 в 

кардіології» забезпечує набуття студентами наступних компетентностей:  

o 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.  
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 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, в тому 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 

 Знати 

1.1. Методики та стандартні схеми 

опитування і фізикального 

обстеження хворого із 

захворюванням серцево-судинної 

системи 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 

1, 2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

4 

1.2. Алгоритми виділення провідного 

симптому або синдрому при 

захворюваннях серцево-судинної 

системи. Алгоритми діагностики 

захворювань серцево-судинної 

системи 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 

1, 2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

4 

1.3. Стандартні методи обстеження 

(лабораторні та інструментальні) 

хворого із захворюваннями серцево-

судинної системи 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 

1, 2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

4 

1.4. Критерії діагнозу захворювань 

серцево-судинної системи. 

Диференційну діагностику 

захворювань серцево-судинної 

системи. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 

1, 2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

6 

1.5. Алгоритми та стандартні схеми 

лікування захворювань серцево-

судинної системи, в тому числі 

прогнозмодифікуючу терапію. 

 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 

1, 2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

 6 

1.6. Критерії діагностики та принципи 

надання екстреної медичної 

допомоги при невідкладних станах 

при захворюваннях серцево-

судинної системи. 

Алгоритми надання екстреної 

медичної допомоги при 

невідкладних станах при 

захворюваннях серцево-судинної 

системи. 

Алгоритми виконання медичних 

маніпуляцій. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 

1, 2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

6 

1.7. Принципи організації раціонального 

харчування, режиму діяльності та 

відпочинку хворих із 

захворюваннями серцево-судинної 

системи. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 

1, 2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

4 
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Первинну та вторинну 

профілактику, прогноз та 

працездатність хворих із 

захворюваннями серцево-судинної 

системи.  

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 

4 

 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 серцево-судинної 

системи. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 

1, 2; оцінювання 

виконання практичних 

робіт; іспит 

6 

2.2. Приймати обґрунтоване рішення 

щодо виділення провідного 

клінічного симптому або синдрому 

при захворюваннях серцево-

судинної системи. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 

1, 2; оцінювання 

виконання практичних 

робіт; іспит 

6 

2.3. Встановлювати попередній діагноз 

захворювань серцево-судинної 

системи.  

Призначати лабораторне та 

інструментальне обстеження 

хворого із захворюваннями серцево-

судинної системи. 

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 серцево-

судинної системи. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 

1, 2; захист історії 

хвороби; оцінювання 

виконання практичних 

робіт; іспит 

6 

2.5. Встановлювати клінічний діагноз 

захворювання серцево-судинної 

системи. 

Визначати необхідний режим праці 

та відпочинку, характер харчування 

при лікуванні захворювань серцево-

судинної системи. 

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 медикаментозне 

лікування, в т.ч. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 

1, 2; захист історії 

хвороби; оцінювання 

виконання практичних 

6 
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прогнозмодифікуюче, при 

захворюваннях серцево-судинної 

системи. 

Використовувати уніфіковані 

клінічні протоколи щодо надання 

медичної допомоги, що розроблені 

на засадах доказової медицини. 

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 серцево-

судинної системи. 

Визначати прогноз хворих та 

оцінювати працездатність хворих із 

захворюваннями серцево-судинної 

системи. 

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 

6 

 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 

4 

 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 

4 
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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 

 



 

 

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. Симптоматичні гіпертензії, 

резистентна та злоякісна артеріальна 

гіпертензія: діагностика та лікування 

2    

2.  
Практичне заняття 1. Резистентна артеріальна 

гіпертензія. Нейроциркуляторна дистонія 
 4   

3.  Самостійна робота. Есенціальна артеріальна 

гіпертензія. Нейроциркуляторна дистонія. 

Визначення. Роль порушень центральних та 

ниркових механізмів регуляції артеріального тиску, 

ендотеліальної функції та інших факторів. 

Класифікація. Клінічні прояви та дані додаткових 

методів дослідження. Ураження органів-мішеней. 

Диференційний діагноз. Стратифікація ризику. 

Ускладнення. Немедикаментозне та 

медикаментозне лікування. Ускладнені та 

неускладнені гіпертензивні кризи, особливості 

лікувальної тактики. Первинна та вторинна 

профілактика. Прогноз та працездатність. 

   5 

4.  Практичне заняття 2. Злоякісні артеріальні 

гіпертензії. 
 4   

5.  

Самостійна робота. Нейроциркуляторна дистонія. 

Визначення. Етіологія та патогенез. Класифікація. 

Особливості клінічних синдромів. Критерії 

діагнозу. Диференційний діагноз. Диференційована 

терапія. Первинна і вторинна профілактика. 

Прогноз та працездатність. 

   4 

6.  Лекція 2. Тактика ведення хворих на ІХС та 

цукровий  діабет 
2    

7.  Практичне заняття 3. Тактика ведення хворих на 

ІХС та цукровий  діабет 
 4   

8.  Самостійна робота. Атеросклероз. Визначення. 

Роль гіперліпідемій, загального та місцевого 

запалення, ушкодження судинної стінки і 

тромбоцитів у розвитку атеросклерозу. Фактори 

ризику. Особливості клінічних проявів залежно від 

переважної локалізації (аорта, коронарні, 

мезентеріальні та ниркові артерії, артерій нижніх 

кінцівок). Значення лабораторних, променевих та 

   5 
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інших інструментальних методів дослідження. 

Диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи 

лікування. Лікувальна тактика при різних варіантах 

перебігу. Первинна і вторинна профілактика. 

Прогноз та працездатність. 
9.  Практичне заняття 4. Показання та клінічна 

ефективність різних методів реваскуляризації 

міокарда  

 4   

10.  Самостійна робота. ЕКГ при поєднанні інфаркту 

міокарда з синдромом ранньої реполяризації 

шлуночків 

   4 

11.  Лекція 3. Показання та клінічна ефективність 

різних методів реваскуляризації міокарда. 

Первинна та вторинна профілактика ІХС та її 

вплив на прогноз 

2    

12.  Практичне заняття 5. Вторинна профілактика 

ІХС та її вплив на прогноз. Немедикаментозна 

профілактика ІХС 
 4   

13.  Самостійна робота. Вторинні (симптоматичні) 

артеріальні гіпертензії. Визначення. Основні 

причини. Особливості клініки, діагностики 

ниркових (реноваскулярних, ренопаренхіматозних), 

ендокринних (синдром і хвороба Іценко-Кушинга, 

феохромоцитома, синдром Конна, дифузний 

токсичний зоб) і гемодинамічних (ізольована 

систолічна артеріальна гіпертензія, коарктація 

аорти) артеріальних гіпертензій. Артеріальна 

гіпертензія при вагітності. Значення лабораторних і 

інструментальних методів для диференційної 

діагностики та верифікації діагнозу. Лікування, в 

тому числі хірургічне лікування. Первинна та 

вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

   5 

14.  
Проміжний контроль 1    1 

15.  Лекція 4. Діагностика та лікування 

недостатності мітрального клапану різної 

етіології. 

2    

16.  Практичне заняття 6. Діагностика та лікування 

недостатності мітрального клапану різної 

етіології 

 4   

17.  Самостійна робота. Хронічний коронарний 

синдром (Ішемічна хвороба серця). Визначення 

ХКС. Етіологія. Класифікація ХКС. Особливості 

клінічного перебігу і діагностики різних варіантів 

стабільної стенокардії. Безбольова форма ІХС, 

післяінфарктний та дифузний кардіосклероз. 

Особливості клінічних проявів. Критерії діагнозу. 

Диференційована терапія різних форм ІХС. 

Прогноз-модифікуюча терапія. Первинна і вторинна 

   5 
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профілактика. Прогноз та працездатність. 

18.  Практичне заняття 7. Діагностика та лікування 

аортальних вад різної етіології 
 4   

19.  Самостійна робота. Гострий коронарний синдром 

(нестабільна стенокардія і гострий інфаркт 

міокарда). Визначення. Класифікація. Особливості 

клінічного перебігу і діагностики гострого інфаркту 

міокарда. Критерії діагнозу. Ускладнення гострого 

інфаркту міокарда (гостра лівошлуночкова 

недостатність, порушення ритму і провідності 

серця, розрив міокарда, гостра аневризма серця, 

післяінфарктний синдром Дреслера та ін.). 

Діагностика. Лікувальна тактика в різні періоди 

гострого інфаркту міокарда. Прогноз-модифікуюча 

терапія. Показання до хірургічного лікування. 

Реабілітація. Первинна та вторинна профілактика. 

Прогноз та працездатність. 

   5 

20.  Практичне заняття 8. Тактика ведення хворих з 

фібриляцією передсердь 
 4   

21.  Самостійна робота. Легеневе серце. Визначення 

легеневого серця. Етіологія, патогенез. 

Класифікація. Клінічні прояви, зміни даних 

додаткових методів дослідження у залежності від 

етіологічного фактора. Диференційний діагноз. 

Принципи диференційованого лікування. Первинна 

та вторинна профілактика. Прогноз та 

працездатність. 

   5 

22.  Практичне заняття 9. Тактика ведення хворих з 

атріовентрикулярними блокадами 
 4   

23.  Самостійна робота. Вроджені вади серця у 

дорослих. Визначення. Дефект міжпередсердної і 

міжшлуночкової перегородок, відкрита артеріальна 

протока, коарктація аорти. Механізми порушень 

гемодинаміки, значення легеневої гіпертензії. 

Значення неінвазивних і інвазивних методів для 

діагностики і диференційної діагностики. 

Ускладнення. Синдром Ейзенменгера. Лікування. 

Показання до хірургічного лікування. Профілактика 

ускладнень. Прогноз та працездатність. 

   5 

24.  Практичне заняття 10. Гостра серцева 

недостатність: діагностика та лікування 
 4   

25.  Самостійна робота. Інфекційний ендокардит. 

Визначення. Етіологія, патогенез. Клінічна картина. 

Особливості перебігу залежно від збудника. 

Діагностичні критерії. Значення лабораторних 

методів і ехокардіографічного дослідження в 

діагностиці. Диференційний діагноз. Ускладнення 

(серцева недостатність, емболії, абсцеси та ін.). 

Лікування. Режими антибактеріальної терапії. 

   5 
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Показання до хірургічного лікування. Первинна і 

вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 
26.  Лекція 5. Хронічна серцева недостатність зі 

збереженою та зниженою систолічною функцією 

лівого шлуночка: діагностика, диференційний 

діагноз і лікування 

2    

27.  Практичне заняття 11. Серцева недостатність зі 

збереженою систолічною функцією лівого 

шлуночка: діагностика, диференційний діагноз і 

лікування 

 4   

28.  Самостійна робота. Тромбоемболія легеневої 

артерії (ТЕЛА). Визначення ТЕЛА. Фактори ризику. 

Класифікація. Патогенез порушень гемодинаміки. 

Клінічний перебіг. Критерії діагнозу, 

диференційний діагноз. Діагностичне значення змін 

даних лабораторних та інструментальних методів 

дослідження. Лікувальна тактика. Показання до 

хірургічного лікування. Первинна та вторинна 

профілактика. Прогноз та працездатність. 

   5 

29.  Практичне заняття 12. Антитромбоцитарна та 

антикоагулянтна терапія при захворюваннях 

серцево-судинної системи 

 2   

30.  Самостійна робота. Комбіновані мітральні вади 

серця. Особливості порушень гемодинаміки, 

клінічних проявів. Класифікація. Діагностика. 

Ускладнення. Міжнародні та вітчизняні 

рекомендації з діагностики та лікування набутих 

вад серця. 

   5 

31.  
Проміжний контроль 2    1 

32.  
Самостійна робота. Написання історії хвороби    2 

33.  Захист історії хвороби  2   

 
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: 

Основні: (Базові) 
1. Вороненко Ю.В., Шекера О.Г, Долженко М.М. та співав. //Актуальні питання серцево-

судинних хвороб у практиці сімейного лікаря Видавництво «Заславский», 412 ст., 2016  

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

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

3. Невідкладна допомога в кардіології. Навчальний посібник під редакцією Долженко М.М.- 

К. Наукова думка. - 2018. – 412 с.  

4. Функціональна діагностика: Підручник для лікарів-інтернів та лікарів – слухачі закладів 

(факультетів) післядипломної освіти МОЗ України/за ред. О.Й. Жарінова, Ю.А. Іваніва, 

В.О. Куця. – Київ: Четверта хвиля, 2018. - 736 с.  

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. Функціональна діагностика/ О.Жарінов, Ю.Іванів, В.Куць.- К.: Четверта хвиля.-2018.- 732с.  

 

 

Додаткова:  

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

медикотехнологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при стабільній 

ішемічній хворобі серця».  

2.  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».  

3.  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».  

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

медикотехнологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при фібриляції 

передсердь».  

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

медикотехнологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній 

гіпертензії».  

6. Положення про експертизу тимчасової непрацездатності. Наказ МОЗ України 09.04.2008 N 

189  

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

Рекомендації робочої групи з порушень серцевого ритму Асоціації кардіологів України 

/Київ, 2013  

8. Рекомендації з диференційної діагностики артеріальних гіпертензій (Українська асоціація 

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

ендокринних хірургів, Асоціація нефрологів України) 2014  

9.  Серцева недостатність та коморбідні стани // Український науково-практичний журнал для 

лікарів з проблем СН, додаток № 1, березень 2017  

10. Jevon P., Gupta J. Medical student survival skills. ECG /John Wiley & Sons Ltd: 2020.- 137 p 

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

Springer Nature Switzerland AG: 2020.- 364 p. 

12. Muniz J. Sparkson's Illustrated Guide to ECG Interpretation. 2 Edition / Medcomic LLC: 2020.- 

347 p. 

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

Wolters Kluwer, 2021.-722p 
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14. Thaler M. S. The Only EKG Book You'll Ever Need. 9 Edition /Lippincott Williams & Wilkins: 

2021.- 260 p. 

15. ACC/AHA/HRS Guideline for the Evaluation and Management of Patients With Syncope, 2017  

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

Tachycardia 2015  

17. 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  

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 

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