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1. Мета – створення у студентів цілісного уявлення про паліативну допомогу, що є 

підтримкою якості життя у його фінальній стадії, максимальному полегшення 

фізичних та моральних страждань пацієнта та його близьких, а також збереженням 

людської гідності пацієнта наприкінці земного життя. 

 

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», «Внутрішня медицина в тому числі ендокринологія, 

медична генетика, клінічна фармакологія, клінічна імунологія та алергологія, 

професійні хвороби», «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами», «Хірургія у 

тому числі дитяча хірургія, нейрохірургія», «Акушерство і гінекологія», «Соціальна 

медицина, громадське здоров'я», «Неврологія», «Урологія», «Оториноларингологія», 

«Офтальмологія», «Медична психологія», «Психіатрія, наркологія», «Дерматологія, 

венерологія», «Епідеміологія та принципи доказової медицини», «Фтизіатрія», 

«Екстрена та невідкладна медична допомога». 

 

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 ендокринології, медичної генетики, клінічної фармакології, клінічної 

імунології та алергології, професійних хвороб, педіатрії з дитячими інфекційними 

хворобами, хірургії у тому числі дитячої хірургії, нейрохірургії, акушерства і 

гінекології, епідеміології та принципів доказової медицини та ін. дисциплін для рішення 

конкретних науково-практичних задач; працювати з науковою та науково-

методичною літературою. 

 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Паліативна та хоспісна медицина» є складовою циклу 

підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою 

«Медицина». Паліативна медицина, як галузь клінічної медицини та охорони 

здоров'я та навчальна дисципліна є невід’ємною частиною клінічної медицини, тому 

вивчення основних положень цієї галузі науки – важливий момент підготовки лікаря 

будь-якої спеціальності.  

Паліативна допомога – це підхід, який дозволяє покращити якість життя 

пацієнтів із невиліковними захворюваннями та членів їхніх родин шляхом 

запобігання та полегшення страждань невиліковно хворої людини. 
Хоспісна медицина – це складова паліативної медицини, основним завданням 

якої є забезпечити максимально можливу якість життя паліативних хворих в 

термінальному періоді прогресування захворювання, шляхом своєчасної діагностики 

больового синдрому та розладів життєдіяльності, запобігання та полегшення 

страждань методами ад’ювантної терапії, кваліфікованого медичного догляду 

фахівцями, які одержали спеціальну підготовку з надання паліативної та хоспісної 

допомоги.  
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4. Завдання (навчальні цілі) – набуття студентом компетенцій, знань, умінь і навичок 

для здійснення професійної діяльності за спеціальністю: 

 розглядати паліативну допомогу як медико-соціальний напрямок зусиль держави 

та суспільства, головною метою якої є підтримка якості життя людини в її 

фінальному періоді життєдіяльності, максимальне полегшення фізичних та 

моральних страждань пацієнта та його близьких, збереження людської гідності 

пацієнта на порозі неминучої біологічної смерті людини; 

 враховувати особливості перебігу пацієнтами, що потребують паліативної 

медичної допомоги, які є особи з хронічними невиліковними хворобами 

(онкологічними, серцево- та нейросудинними, нейродегенеративними 

ураженнями головного мозку, пацієнти в термінальних стадіях туберкульозу, 

ВІЛ/СНІДу, цукрового діабету тощо); 

 забезпечувати професійну психологічну допомогу, яка стосується також членів 

сім'ї пацієнта, у тому числі в найближчий період після смерті останнього; 

 використовувати цілісний міждисциплінарний (холістичний) підхід, який 

досягається за рахунок координації з боку лікарів, медичних сестер та інших 

фахівців медичного та немедичного профілю усіх аспектів допомоги пацієнту; 

 полегшення болю та інших симптомів невиліковної прогресуючої хвороби, 

забезпечення максимально можливого врахування потреб та побажань пацієнтів 

із невиліковними захворюваннями; 

 духовний супровід паліативних пацієнтів з врахуванням їхніх релігійних 

переконань і потреб; надання підтримки та реабілітаційних заходів, які 

допомагають вести максимально активне соціальне життя; забезпечення 

максимально можливої якості життя та гідності паліативних пацієнтів. 

 

Навчальна дисципліна «Паліативна та хоспісна медицина» формує засади для 

подальшого вивчення студентом 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 «Паліативна та хоспісна медицина» 

забезпечує набуття студентами наступних компетентностей:  

 інтегральна:  

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, 

що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.  
 

 загальні: 

ЗК.07. Здатність працювати в команді. 

ЗК.12. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

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; 
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ЗК.15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 
 

 спеціальні (фахові, предметні):  

ФК.05. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

ФК.09. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

ФК.11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

 

 

 

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. Формування і розвиток ідеї 

хоспісного руху та паліативної 

допомоги 

Практичне 

заняття,  
самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 

оцінювання презентації 
/доповіді; усних 

відповідей / доповнень 

5 

1.2. Сутність, принципи, складові 

паліативної та хоспісної 

медицини 

Практичне 

заняття,  
самостійна 

робота 

Підсумковий 

контроль; оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

5 

1.3. Поняття процесу помирання 

(фази) та смерті 

Практичне 
заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий 
контроль; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

5 

1.4. Характеристику інкрабельного 

пацієнта 

Практичне 

заняття, 

самостійна 
робота 

Підсумковий 

контроль; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

доповнень 

5 

1.5. Форми організації паліативної та 

хоспісної медицини 

Практичне 
заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий 
контроль;  

оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

5 

1.6. Психологічні та духовні аспекти 

паліативної та хоспісної 

медицини 

Практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

Підсумковий 

контроль; оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

5 

1.7. Поняття синдрому емоційного Практичне Підсумковий 5 
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вигорання, методи профілактики заняття, 

самостійна 

робота 

контроль;  

оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

доповнень 

Вміти 
2.1. Діагностувати невиліковне 

захворювання, термінальний 

стан та його фази 

Самостійна 

робота 

Підсумковий 

контроль; оцінювання 

виконання 
практичних робіт; 

оцінювання усних 

відповідей / 

доповнень 

10 

2.2. Діагностувати, лікувати 

больовий синдром, володіючи 

широким спектром сучасних 

технологій знеболення 

Практичне 

заняття, 

самостійна 
робота 

Підсумковий 

контроль; оцінювання 

виконання 
практичних робіт; 

оцінювання усних 

відповідей / 

доповнень 

10 

2.3. Проводити реанімаційні заходи 

невиліковно хворим.  

Практичне 

заняття, 

самостійна 
робота 

Підсумковий 

контроль; оцінювання 

виконання 
практичних робіт; 

оцінювання усних 

відповідей / 

доповнень 

10 

2.4. Надавати психологічну 

підтримку невиліковно хворим 

та їхнім близьким під час 

хвороби і в період скорботи 

Практичне 

заняття, 

самостійна 
робота 

Підсумковий 

контроль; оцінювання 

виконання 
практичних робіт; 

оцінювання усних 

відповідей / 

доповнень 

7 

2.5. Застосувати правила поведінки з 

померлою людиною відповідно 

до чинного законодавства 

Практичне 

заняття, 

самостійна 
робота 

Підсумковий 

контроль; оцінювання 

виконання 
практичних робіт; 

оцінювання усних 

відповідей / 

доповнень 

8 

2.6. Дотримуватись біотичних та 

законодавчих норм під час 

надання паліативної та хоспісної 

медицини 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий 

контроль; оцінювання 

виконання 

практичних робіт; 
усних відповідей / 

доповнень 

10 

Комунікація 
3.1 Використовувати при фаховому 

та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну 

мову; іноземну мову у 

професійній діяльності; 

встановлювати міжособистісні 

зв’язки для ефективного 

виконання завдань та обов’язків 

Практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

доповнень 

5 

Автономність та відповідальність 
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4.1. Дотримуючись етичних та 

юридичних норм, нести 

відповідальність за прийняття 

обґрунтованих рішень і дій щодо 

правильності встановленого 

синдромного діагнозу 

захворювання 

Самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації / доповіді 
5 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
                              Результати  навчання  

                                      дисципліни  (код) 

Програмні результати  

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 4.1 

ПР.12. Надавати екстрену 

медичну допомогу, за будьяких 

обставин, дотримуючись 

відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом 

прийняття обґрунтованого 

рішення, на підставі головного 

клінічного синдрому (тяжкості 

стану) діагнозу невідкладного 

стану (за списком 3) в умовах 

обмеженого часу згідно з 

визначеною тактикою, 

використовуючи стандартні 

схеми 

  + +   +   + +   + + 

ПР.14. Виконувати медичні 

маніпуляції (за списком 5) в 

умовах лікувального закладу, 

вдома або на виробництві на 

підставі попереднього клінічного 

діагнозу та/або показників стану 

пацієнта шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, 

дотримуючись відповідних 

етичних та юридичних норм. 

+ +    +  + +  +  +  + 

ПР.23. Дотримуватися вимог 

етики, біоетики та деонтології у 

своїй фаховій діяльності. 

  + + + + +    + +  + + 

ПР.24. Організовувати 

необхідний рівень індивідуальної 

безпеки (власної та осіб, про 

яких піклується) у разі 

виникнення типових 

небезпечних ситуацій в 

індивідуальному полі діяльності. 

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

 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

 

- семестрове оцінювання:  

1. Підсумковий контроль  – РН 1.1–1.7, 2.1–2.6   – 20 балів / 10 балів 

2. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.7, 3.1, 4.1 – 10 балів / 5 балів 

3. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.7, 2.1–2.6, 3.1 – 10 балів / 5 балів 

4. Оцінювання виконання практичних завдань – РН 2.1–2.6  – 60 бали / 30 балів. 

 

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової 

оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 

«зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

7.2. Організація оцінювання: 

Підсумковий контроль проводиться по завершенні курсу практичних занять. 

Оцінювання практичних занять здійснюється протягом семестру. Оцінювання 

підготовлених презентацій/доповідей,  усних відповідей/доповнень проводиться упродовж 

практичних занять.  

 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план   

 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

Л
е
к

ц
ії

 

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

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.  
Практичне заняття 1. Тема1. Введення в спеціальність. 

Основи геронтології. Основні завдання геріатричної 

допомоги в Україні. 
 3   

2.  

Самостійна робота.  

Геронтологія як наука, її складові, завдання. Демографічні, 

соціальні, соціально-гігієнічні питання старості і старіння. 

Видова та індивідуальна тривалість життя людини. 

Біологічний і календарний вік людини. 

Співвідношення фізіологічних чинників у віковій 

інволюції. 

Класифікація ВООЗ вікових періодів життя людини. 

Старість як закономірний заключний період вікового 

розвитку людини. Біологія старіння: сучасні теорії, 

закономірності, механізми, види. 

Паліативна та хоспісна медицина. 

   4 

3.  
Практичне заняття 2. Принципи організації та надання 

паліативної та хоспісної допомоги в Україні. 
 3   

4.  

Самостійна робота.  

Сучасні міжнародні підходи, стандарти та принципи 

організації надання паліативної та хоспісної допомоги 

населенню. Потреби населення України в паліативній та 

хоспісній допомозі. Нормативно-правова база, що регулює 

надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. 

Стаціонарні заклади паліативної та хоспісної допомоги. 

Надання 

паліативної допомоги вдома. Доступ пацієнтів до  

армакологічного знеболення.  

Підготовка кадрів, які залучені до надання паліативної та 

хоспісної допомоги. Проблеми розвитку системи 

паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Сучасні 

міжнародні підходи, стандарти і принципи організації 

надання ПХД населенню. 

   4 

5.  
Практичне заняття 3. Паліативна допомога у практиці 

сімейного лікаря 
 4   

6.  

Самостійна робота.  
Паліативна та хоспісна допомога: дефініції, загальні 

концепції. Головна мета паліативної допомоги. Складові 

системи паліативної допомоги. 

Паліативна допомога дітям.  

Критерії надання пацієнтові статусу паліативного хворого. 

Визначення поняття “первинна паліативна допомога”; 

складові. Термінальний стан пацієнта. Агонія. Правила 

   4 
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догляду за помираючим пацієнтом. Елементи медичної 

танатології. 

Патологоанатомічний розтин.Законодавче регулювання та 

забезпечення доступності паліативної допомоги в Україні. 

7.  
Практичне заняття 4. Закономірності розвитку та 

перебігу хронічних невиліковних хвороб, концепція якості 

життя.  
 4   

8.  

Самостійна робота.  

Хвороба, основні закономірності та періоди розвитку, 

варіанти 

завершення. 

Смерть клітини. Смерть організму: клінічна та біологічна 

смерть; термінальний період життя. 

Якість життя та причини її порушення у пацієнтів з 

хронічними 

невиліковними хворобами. 

Клінічні підходи та методи оцінки якості життя 

паліативних пацієнтів. 

Базові клінічні та етичні принципи надання паліативної 

допомоги. 

Філософія та холістичні постулати С. Сондерс. Евтаназія: 

медикоюридичні та біоетичні аспекти. 

   4 

9.  
Практичне заняття 5. Типові клінічні симптоми в 

паліативній та хоспісній медицині. 
 3   

10.  

Самостійна робота.  
Наявність типових клінічних симптомів у паліативних 

пацієнтів. 

Больовий синдром у паліативних пацієнтів: клініка, 

патофізіологія болю. Загальні принципи контролю болю в 

паліативній медицині. Фармакологічний контроль 

больового синдрому в паліативній медицині. Контроль 

синдрому хронічного болю згідно зі схемою ВООЗ. 

Нормативна база та порядок використання опіоїдних 

анальгетиків у паліативній медицині. Засоби 

фармакологічного контролю хронічного болю в 

паліативній медицині. 

Анорексія/кахексія й інші клінічні синдроми в паліативній 

онкології: Втома. Запор. Діарея. Нудота. Блювання. 

Пролежні. Нудота. Блювання. 

Ураження шкіри та слизових оболонок. Пролежні.  

Задишка/диспное. Кашель. Кровохаркання.  

Асцит: клініка, ведення хворого 

   4 

11.  
Практичне заняття 6. Лікарські засоби ад’ювантної дії в 

паліативній медицині. 
 4   

12.  

Самостійна робота.  
Загальна характеристика застосування ад’ютантів у 

паліативній та хоспісній медицині. Основні класи 

ад’ювантних лікарських засобів, що застосовуються в 

паліативній та хоспісній медицині. Ад’ювантні лікарські 

засоби – коанальгетики: психо- та нейролептики. 

Клінікофармакологічна характеристика ад’ювантних 

лікарських засобів. 

Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту. 

Антигістамінні засоби для системного застосування. 

   4 
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Глюкокортикоїди для системного застосування. 

Протисудомні засоби. Лікарські засоби для лікування 

кісток. 

Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту. 

Антигістамінні засоби для системного застосування. 

Глюкокортикоїди для системного застосування.  

Лікарські засоби для надання ПХД, що рекомендовані 

EAPC 

та ВООЗ. 

13.  
Практичне заняття 7. Психологічні та 

психотерапевтичні аспекти паліативної та хоспісної 

медицини. 
 3   

14.  

Самостійна робота.  
Психологічні аспекти термінального періоду життя. 

Модель КюблерРосс. 

Депресія у паліативних пацієнтів. Безсоння. Реакції родини 

та близьких осіб. Реакції родини та близьких осіб (горе і 

втрата).  

Етичні та духовні аспекти паліативної допомоги.  

Повідомлення неприємних новин (діагнозу невиліковного 

захворювання, несприятливого прогнозу) пацієнтам або 

їхнім родичам. Ключові етапи надання інформації 

(неприємних новин про невиліковний діагноз, 

несприятливий прогноз) пацієнтові та його родині. 

Духовні аспекти паліативної допомоги. 

Психічне перенапруження персоналу при роботі з 

паліативними пацієнтами.  

Програма антистресової поведінки. 

   4 

15.  

Практичне заняття 8. Паліативна онкологія. Надання 

паліативної та хоспісної допомоги пацієнтам із 

злоякісними новоутвореннями, на ВІЛ/СНІД та 

туберкульоз. 

 3   

16.  

Самостійна робота.  
Епідеміологія та соціальна значимість онкологічних 

захворювань. Захворюваність та смертність від злоякісних 

новоутворень в Україні та у світі.  

Загальна характеристика пухлинного росту і типів 

злоякісних пухлин. Етіологія, патогенез, молекулярна 

біологія злоякісних новоутворень. Принципи діагностики 

та лікування злоякісних пухлин і місце паліативної 

допомоги. Біоетичні проблеми в паліативній онкології. 

Паліативна та хоспісна допомога пацієнтам з інфекцією 

ВІЛ/СНІД. 

ВІЛ-інфекція та СНІД у ХХІ сторіччі: медичні та соціальні 

проблеми. Етіологія та патогенез ВІЛ-інфекції та СНІДу: 

молекулярна біологія, патофізіологія, клінічна біохімія. 

Клініка, діагностика, лікування ВІЛ-інфекції. Паліативна 

допомога в термінальних стадіях ВІЛ/СНІД. 

Біоетичні та юридичні проблеми ведення пацієнтів у 

термінальний період розвитку ВІЛ-інфекції. Паліативна і 

хоспісна допомога пацієнтам з інкурабельними формами 

туберкульозу, зокрема ВІЛ-асоційованого туберкульозу. 

   5 

17.  
Практичне заняття 9. Особливості надання паліативної 

допомоги пацієнтам літнього віку 
 3   
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18.  

Самостійна робота.  
Постаріння населення у світі та в Україні . Демографічні 

наслідки та проблема надання медичної допомоги в кінці 

життя. Біологічні та соціально-психологічні аспекти 

старіння і старості.  

Психологічні властивості пацієнтів літнього віку в 

контексті невиліковного захворювання. Загальні принципи 

надання медичної допомоги особам літнього віку. 

Особливості фармакотерапевтичної допомоги пацієнтам 

літнього віку. 

   4 

19.  
Практичне заняття 10.  Надання паліативної допомоги 

дітям: клінічні, біоетичні та організаційні проблеми. 
 3   

20.  

Самостійна робота.  
Актуальність проблеми надання паліативної допомоги 

дітям у світі та в Україні. Організаційні особливості 

надання паліативної допомоги дітям.  

Дитячі Центри паліативної допомоги: світовий та 

національний досвід 

   4 

21.  
Практичне заняття 11. Роль та функції лікаря в 

термінальний період життя: елементи медичної 

танатології. 
 3   

22.  

Самостійна робота.  

Термінальний стан пацієнта. Агонія.  

Правила догляду за помираючим пацієнтом. Елементи 

медичної танатології.  

Смерть пацієнта. Встановлення факту смерті. Констатація 

смерті.  

Патологоанатомічний розтин 

   5 

23.  
Практичне заняття 12. Основні підходи до соціальної 

роботи у сфері паліативної та хоспісної допомоги. 
 3   

24.  

Самостійна робота.  

Визначення соціальної роботи. Основні принципи 

соціальної роботи з паліативними пацієнтами. Соціальна 

робота з паліативними хворими в Україні.  

Співпраця фахівців із соціальної роботи та медичних 

працівників при наданні паліативної та хоспісної 

допомоги. 

   4 

25.  Підсумковий контроль  1   

Всього: 90 годин / 3 кредити 0 40 0 50 

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

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Практичні заняття – 40 год. 

Самостійна робота – 50 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основна 

1. Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря: 

посібник / [Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Губський Ю.І. та ін.]. - К.: Заславський А.Ю., 

2017. - 208 с. 

2. Губський  Ю.І. Паліативна  та хоспісна  допомога:  навчальний  посібник. Київ: 

«Нова  книга», 2018. – 392 с  

3. Губський Ю. І., Хобзей М. К. Фармакотерапія в паліативній та хоспісній медицині. 

Клінічні, фармацевтичні та медико-правові аспекти // Монографія. Київ, Здоров`я. – 

2011 р. 352 с.  

4. Догляд за пацієнтами госпісної служби / Ред. Л. І. Андріїшин. – Благодійний фонд Мати 

Тереза в Івано-Франківській області. – Івано-Франківськ, 2007. – 64 с.  

5. Паліативна медицина: підручник / В.Й. Шатило, П.В. Яворський. — К.: ВСВ 

“Медицина”, 2010. — 200 с.  

6. Паліативна та хоспісна допомога: підручник / [Вороненко Ю.В., Губський Ю.І., 

Князевич В.М., та ін.] за ред. Вороненка Ю.В., Губського Ю.І. - Вінниця: Нова книга, 

2017. - 392 с. 

7. Фещенко Ю. І. Паліативна  та хоспісна  допомога  хворим  на туберкульоз; 

навчальний  посібник: Київ: ВСВ «Медицина». 2017. – 128с 

 

 

Інформаційні ресурси 

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

2. ttp://unci.org.ua/ 

3. http:// www.esmo.org 

4. https:// www.nccn.org/ 

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

6. https://www.thelancet.com/journals/lanonc/issue/current 

7. http:// medserver.tripod.com 

8. http:// pain.com/ 

9. http://www.esmo.org 

10. https://nebolet.com.ua/medarea/oncology.html 
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	1. Мета – метою викладання дисципліни є здобуття та поглиблення знань, умінь, навичок та інших компетентностей з питань ендокринології, необхідних у професійній діяльності. Мета створення у студентів цілісного уявлення про ендокринну систему, глибоке ...
	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:
	Програма дисципліни „Ендокринологія”, викладання якої здійснюється на 6 курсі, передбачає удосконалення знань з актуальних питань теорії та практики найбільш поширених хвороб і синдромів, що зустрічаються в ендокринології та стосуються діагностики, ди...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	● Організацію ендокринологічної служби в країні та принципи диспансеризації хворих з ендокринною патологією
	● Роль ендокринної системи в патогенезі захворювань внутрішніх органів;
	● Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань ендокринної системи.
	● Виявляти основні варіанти перебігу та ускладнення основних захворювань ендокринної системи.
	● Складати план обстеження хворих із основними захворюваннями ендокринної системи, обґрунтовувати застосування основних інвазивних та неінвазивних діагностичних методів і визначати показання та протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення.
	● На підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження обґрунтовувати та формулювати діагноз при основних захворюваннях ендокринної системи.
	● Призначати лікування, проводити первинну та вторинну профілактику при основних захворюваннях ендокринної системи.
	● Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця.
	Навчальна дисципліна «Ендокринологія» формує засади для подальшого вивчення студентом 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 «Ендокринологія» забезпечує набуття студентами наст...
	● 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:
	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.
	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. Підсумковий контроль  – РН 1.1–1.6, 2.2–2.5   – 20 балів / 10 балів
	2. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.6,  2.1, 2.3, 2.5, 3.1, 4.1 – 10 балів / 5 балів
	3. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.6, 2.3, 3.1 – 10 балів / 5 балів
	4. Оцінювання виконання практичних занять – РН 1.5–1.6, 2.1–2.5  – 60 бали / 30 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:
	Підсумковий контроль проводиться по завершенні курсу практичних занять. Оцінювання практичних занять здійснюється протягом семестру. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей,  усних відповідей/доповнень проводиться упродовж практичних занять.
	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:
	Практичні заняття – 20 год.
	Самостійна робота – 100 год.
	9. Рекомендовані джерела:
	Основна
	1. Ендокринологія: підручник (П.М. Боднар, Г.П. Михальчишин, Ю.І. Комісаренко та ін.) За ред. професора П.М. Боднара, - Вид. 3, перероб. та доп. – Вінниця. Нова Книга, 2013. – 480 с.
	2. Ендокринологія: навч. посіб. для студ. вищ. мед. закладів / за ред. проф. П.М. Боднара. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 360с.
	3. Невідкладні стани в ендокринології: навч. – метод. посіб. (М.В. Власенко, А.В. Паламарчук, В.С. Вернигородський та ін..) – К.: РВХ «ФЕРЗЬ», 2010. – 104с.
	Додаткова
	1. Basic & Clinical Endocrinology. Seventh edition. Edited by Francis S. Greenspan, David G. Gardner. – Mc Grew – Hill Companies, USA, 2004. – 976p.
	2. Endocrinology: Textbook (Ed. by prof. Petro M. Bodnar. – 2th ed. – Vinnytsia: Нова Книга, 2012. – 328 рр.
	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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	1. Метою вивчення курсу «Теоретичні і технічні основи діалізної терапії. Процедура гемодіалізу» є засвоєння теоретичних та практичних знань з діагностики хронічної хвороби нирок та її лікування за допомогою методів діалізної терапії у межах, що відпов...
	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
	Впродовж останніх років у світі спостерігається значне зростання кількості пацієнтів на хронічну хворобу нирок (ХХН), яка є причиною збільшення частоти інвалідизації, втрати працездатності та значно погіршують якість життя пацієнтів. Лікування пацієнт...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори ХХН;
	 класифікувати ХХН; визначати стадію ХХН;
	 вільно володіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 проводити опитування і клінічне обстеження хворих із ХХН і аналізувати їх результати;
	 аналізувати типові клінічні ознаки, виявляти клінічні варіанти та ускладнення ХХН;
	 на підставі оцінки результатів лабораторного та інструментального обстеження, проводити диференційний діагноз, обґрунтовувати та встановлювати клінічний діагноз ХХН;
	 призначати лікування, визначати показання та протипоказання до замісної ниркової терапії (ЗНТ); проводити вибір методу ЗНТ.
	 проводити моніторинг фізикальних показників пацієнта під час проведення діаліза;
	 виконувати медичні маніпуляції;
	Навчальна дисципліна «Теоретичні і технічні основи діалізної терапії. Процедура гемодіалізу» формує засади для подальшого вивчення студентом клінічних дисциплін та вміння застосовувати клінічне мислення для подальшого навчання та у професійній діяльно...
	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 «Теоретичні і технічні основи діалізної терапії. Пр...
	 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:
	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 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
	 спеціальні (фахові, предметні):
	o Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні дані.
	o Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	o Навички виконання медичних маніпуляцій.
	o 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:
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1 – 1.6, 2.2 – 2.5  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1 – 1.6, 2.2 – 2.5  – 20 балів / 10 балів
	3. Оцінювання презентації / доповіді – РН 1.1 – 2.1, 3.1, 4.1 – 20 балів / 10 балів
	4. Оцінювання усних відповідей / доповнень – РН 1.1 – 1.6, 3.1 – 10 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань – РН 1.5 – 1.6; 2.2 – 2.5  – 30 балів / 15 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 / до...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
	Практичні заняття – 36 год.
	Самостійна робота – 46 год.
	9. Рекомендовані джерела:
	Основна
	1. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Надання медичної допомоги хворим на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються гемодіалізом» - http://mtd.dec.gov.ua/index.php/uk/reiestr-mtd
	2. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Лікування методом перитонеального діалізу хворих на хронічну хворобу нирок V стадії» - http://mtd.dec.gov.ua/index.php/uk/reiestr-mtd
	3. Колесник М.О., Степанова Н.М. Скринінг, моніторинг та лікування хворих на хронічну хворобу нирок//К.:ТОВ «Поліграф плюс», 2018. с8-23
	4. Нефрологія: Національний підручник / Л.А. Пиріг, Д.Д. Іванов, О.І. Таран (та ін.); за ред. академіка НАМН України, д.м.н., проф. кафедри нефрології Пирога Л.А., д.м.н., проф., зав. кафедри нефрології та нирково-замісної терапії Д.Д. Іванова. — Доне...
	5. Іванов Д.Д., Гоженко А.І., Савицька Л.М. Ренопротекція і її взаємозв’язок із рШКФ і функціональним нирковим резервом. ЖУРНАЛ «НИРКИ» ТОМ 7, №4, 2018
	6. Гемодіаліз // Універсальний словник-енциклопедія. — 4-те вид. — К. : Тека, 2006.
	Додаткова
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	3. Abhinav Humar and Arthur J. Matas Kidney Transplantation. Atlas of Organ Transplantation. P. 91–131.
	4. Гемодіаліз. eurecamed.com.ua. Volume 17 Issue suppl_7 | Nephrology Dialysis Transplantation | Oxford Academic. academic.oup.com (англ.).
	5. Kalble T., Alcaraz A. Трансплантация почки. Пер. с англ. М. Ю. Федякина (2011).
	6. Хронічна ниркова недостатність. Пиріг Л.А., Іванов Д.Д. Таран О. І., Ротова С.О., Кушніренко С. В., Іванова Т. П.// Під. ред. Академіка ЛА. Пиріг. – К,: «Аврора плюс» 2004. – 96 с.
	7. Nils Alwall. The artificial kidney and Gambro | Medicinska fakulteten, Lunds universitet [Архівовано 28 листопада 2019 у Wayback Machine.] (англ.)
	8. Tattersall, J.; Martin-Malo, A.; Pedrini, L.; Basci, A.; Canaud, B.; Fouque, D.; Haage, P.; Konner, K. та ін. (1 травня 2007). EBPG guideline on dialysis strategies. Nephrology Dialysis Transplantation (англ.) 22 (Supplement 2). с. ii5–ii21. ISSN 0...
	9. Rivara, Matthew B.; Adams, Scott V.; Kuttykrishnan, Sooraj; Kalantar-Zadeh, Kamyar; Arah, Onyebuchi A.; Cheung, Alfred K.; Katz, Ronit; Molnar, Miklos Z. та ін. (1 грудня 2016). Extended-hours hemodialysis is associated with lower mortality risk in...
	10. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease
	11. KDIGO 2020 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease. OCTOBER 2020
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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)
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