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1. Мета дисципліни –  вивчення студентами некоронарогенних захворювань міокарду: 

етіології, патогенезу, класифікації та клінічних особливостей; розглянення основних 

сучасних методів діагностики та принципів лікування.  

 

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», «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Пропедевтика 

педіатрії», «Загальна хірургія», «Неврологія», «Психіатрія і наркологія», 

«Внутрішня медицина», «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами», 

«Клінічна хірургія з курсом анестезіології та реаніматології», «Акушерство і 

гінекологія». 

 

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 курсом анестезіології та реаніматології, акушерства і гінекології 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 «Сучасна діагностика  некоронарогенних захворювань 

серця» є складовою циклу підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за 

освітньою програмою «Медицина». «Сучасна діагностика  некоронарогенних 

захворювань серця» є вибірковою дисципліною. 

Актуальність теми визначається невпинним зростанням данної захворюванності, 

труднощами діагностики, високою частотою тимчасової та стійкої непрацездатності. 

Серед усіх пацієнтів, госпіталізованих в кардіологічні відділення близько 10 % 

припадає на некоронарогенні захворювання міокарда, які мають подібну симптоматику 

з іншими захворюваннями серцево-судинної системи (ІХС, ГХ, вади серця) та 

характеризуються несприятливим прогнозом, високим рівнем інвалідизації та 

смертності. 

 

Навчальна дисципліна «Сучасна діагностика  некоронарогенних захворювань 

серця» є забезпечення майбутніх фахівців науково обґрунтованими знаннями основ 

кардіології та необхідними практичними навичками за кваліфікацією магістр 

медицини, лікар.  
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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 «Сучасна діагностика некоронарогенних захворювань серця» 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 «Сучасна діагностика некоронарогенних 

захворювань серця» забезпечує набуття студентами наступних компетентностей:  

 

 

 інтегральна:  

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

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

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.  

 

 загальні: 

o Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

o Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
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o Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

o Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

o Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

o Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

o Здатність спілкуватись англійською мовою. 

o Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

 

 спеціальні (фахові, предметні): 

 Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати 

клінічні данні. 

 Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

 Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання. 

 Навички виконання медичних маніпуляцій. 

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

 Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання 

медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1 - знати; 2 - вміти; 3 – комунікація; 4 - 

автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати 

1.1. Визначення та класифікацію 

некоронарогенних захворювань 

міокарда 

Лекція, 

практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

доповнень; іспит 

4 

1.2.  Етіологію та патогенез, форми та 

особливості клінічної картини 

кардіоміопатій 

Лекція, 

практичне 
заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

4 

1.3. Лабораторно-інструментальну 

характеристику різних форм 

кардіоміопатій 

Лекція, 
практичне 

заняття, 

самостійна 
робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень; іспит 

6 

1.4. Принципи лікування 

кардіоміопатій 

Лекція, 

практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

доповнень; іспит 

6 

1.5. Визначення, класифікацію, 

етіопатогенез та основні клінічні 

синдроми міокардитів 

 

Лекція, 
практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

 6 

1.6. Лабораторно-інструментальні 

методи діагностики, лікувальну 

тактику при міокардитах 

Лекція, 

практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

доповнень; іспит 

6 

1.7. Класифікацію, етіопатогенез, 

клінічні прояви 

міокардіодистрофіі, їх 

діагностику та лікування 

Лекція, 

практичне 
заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

6 

1.8. Механізми розвитку 

кардіосклерозу 

 

Практичне 
заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень; іспит 

4 

 Вміти 

2.1.  Оцінити об’єктивний статус 

пацієнта (загальний огляд, 

об’єктивне дослідження органів та 

систем) 

Практичне 
заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання виконання 

практичних робіт; іспит 

6 

2.2.  Самостійно зібрати повний 

анамнез, виявити чинники ризику 

Практичне 
заняття, 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання виконання 

4 
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та причини розвитку 

захворювання 

самостійна 

робота 

практичних робіт; іспит 

2.3. Інтерпретувати результати 

лабораторно-інструментальних 

методів дослідження 

Практичне 

заняття, 

самостійна 
робота 

Проміжний контроль 1, 

2; захист історії хвороби; 

оцінювання виконання 
практичних робіт; іспит 

6 

2.4. Проводити диференційний 

діагноз з подібними 

захворюваннями серцево-

судинної системи 

Практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; захист історії хвороби; 
оцінювання виконання 

практичних робіт; іспит 

6 

2.5. Сформулювати та обгрунтувати 

клінічний діагноз, визначати 

терапевтичну тактику 

Практичне 

заняття, 

самостійна 
робота 

Проміжний контроль 1, 

2; захист історії хвороби; 

оцінювання виконання 
практичних робіт; іспит 

6 

2.6. Вирішувати ситуаційні задачі та 

тестові завдання з патологічної 

фізіології за темою 

«Некоронарогенні захворювання 

міокарду» 

Практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; захист історії хвороби; 
оцінювання виконання 

практичних робіт; іспит 

6 

2.7. Визначати тактику надання 

екстреної медичної допомоги,  

надавати екстрену медичну 

допомогу на підставі діагнозу 

невідкладного стану 

Практичне 
заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання виконання 

практичних робіт; іспит 

6 

2.8. Проводити первинну та вторинну 

профілактику некоронарогенних 

захворювань серцево-судинної 

системи, визначати прогноз та 

оцінювати працездатність 

пацієнтів 

Практичне 

заняття, 

самостійна 
робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання виконання 

практичних робіт; іспит 

6 

2.9. 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 

4 

 Комунікація 

3.1 Використовувати при фаховому 

та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну 

мову; іноземну мову у 

професійній діяльності; 

встановлювати міжособистісні 

зв’язки для ефективного вико-

нання завдань та обов’язків 

Практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

Оцінювання презентації 

/доповіді; усних 
відповідей / доповнень 

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.  

    + +      +  +    + + 

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. Міокардити: етіологія, класифікація, 

патогенез 
2    

2.  

Практичне заняття 1. Міокардити: етіологія, патогенез 

та класифікація. Варіанти перебігу та клінічно-

діагностичні критерії 
 4   

3.  
Самостійна робота. Амілоїдоз серця    5 

4.  Практичне заняття 2. Міокардити: диференційна 

діагностика, ускладнення. Сучасні методи лікування та 

профілактики захворювання 

 4   

5.  Самостійна робота. Алкогольна кардіоміопатія    5 

6.  Лекція 2. Міокардіодистрофія: етіологія захворювання, 

класифікація, патогенез 
2    

7.  Практичне заняття 3. Міокардіодистрофія : етіологія, 

патогенез, сучасна класифікація та діагностичні критерії 
 4   

8.  Самостійна робота. Кардіогенний невроз 

(функціональна кардіоміопатія) 
   5 

9.  Практичне заняття 4. Міокардіодистрофія: 

диференційна діагностика, сучасні методи лікування, 

ускладнення та профілактика 

 4   

10.  
Самостійна робота. Пухлини серця    5 

11.  Лекція 3. Перикардити: етіологія, патогенез, 

класифікація, клінічна картина 
2    

12.  Практичне заняття 5. Перикардити: етіологія, 

патогенезта сучасна класифікація захворювання. 

Клініко-діагностичні критерії захворювання 
 4   

13.  Самостійна робота. Нейроциркуляторна астенія 

(дистонія) 
   5 

14.  
Проміжний контроль 1  1   

15.  Лекція 4. Кардіоміопатії: етіологія, патогенез, клініка та 

диференційна діагностика 
2    

16.  Практичне заняття 6. Перикардити: диференційна 

діагностика, сучасні принципи лікування. Профілактика 

захворювання та його ускладнень 
 4   

17.  
Самостійна робота. Тиреотоксична хвороба серця    5 



11 

 

18.  Практичне заняття 7. Кардіоміопатіі: етіологія та 

патогенез. Класифікація. Сучасні методи лікування 
 4   

19.  
Самостійна робота. Подагричне серце    5 

20.  Практичне заняття 8. Кардіоміопатії: клініка, 

диференційна діагностика, профілактика захворювання 

та його ускладнень 

 4   

21.  
Самостійна робота. Пролапс мітрального клапана    5 

22.  Практичне заняття 9. Метаболічні кардіоміопатії: 

етіологія, патогенез, сучасні методи діагностики та 

лікування 

 4   

23.  
Самостійна робота. Ревматична хвороба серця    5 

24.  Практичне заняття 10.  Хронічні ревматичні хвороби 

(вади) серця. Основні клініко-діагностичні критеріі та 

сучасні методи лікування 

 4   

25.  Самостійна робота. Диференційна діагностика болю 

при некоронарогенних захворюваннях з ішемічним 

больовим синдромом  

   5 

26.  Лекція 5. Хронічні ревматичні хвороби (вади) серця. 

Інфекційний ендокардит 
2    

27.  Практичне заняття 11. Інфекційний ендокардит: 

етіологія, патогенез, класифікація, диференційна 

діагностика та лікування 

 4   

28.  Самостійна робота. Дифереційна діагностика 

коронарогенного болю з болем позасерцевого 

походження (остеохондроз хребта, міжреберна 

невралгія) 

   5 

29.  Практичне заняття 12. Трансплантація серця: 

історичні відомості та сучасний стан. Покази та 

протипокази 

 4   

30.  Самостійна робота. Диференційна діагностика 

ангінозного болю з болем в області серця при ГЕРХ, 

гострому холециститі, панкреатиті,  виразках шлунку та 

12-палої кишки 

   5 

31.  
Проміжний контроль 2  1   

 
Всього 10 50 0 60 

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

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекції – 10 год. 

Практичні заняття – 50 год. 

Самостійна робота – 60 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. Невідкладна допомога в кардіології. Навчальний посібник під редакцією Долженко 

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

3. 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.  

4. 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  

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

732с.  

 

Додаткова:  
1. Наказ МОЗ України від 16.06.2016 № 597 «Про затвердження та впровадження 

медикотехнологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при фібриляції 

передсердь».  

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

медикотехнологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

артеріальній гіпертензії».  

3. Положення про експертизу тимчасової непрацездатності. Наказ МОЗ України 

09.04.2008 N 189  

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

Рекомендації робочої групи з порушень серцевого ритму Асоціації кардіологів 

України /Київ, 2013  

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

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

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

p 

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

Springer Nature Switzerland AG: 2020.- 364 p. 

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

2020.- 347 p. 

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

Philadelphia : Wolters Kluwer, 2021.-722p 

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

Wilkins: 2021.- 260 p. 

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

2017  

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

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

the Prevention of Sudden Cardiac Death 2017  

14.  Atrial Fibrillation (Management of) ESC Clinical Practice Guidelines 2016  

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

in collaboration with the European Respiratory Society (ERS) 2019  
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16. ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia (ESC-

AEPC) 2019  

17. 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  

18. 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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	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
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