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1. Мета дисципліни –  є закріплення та поглиблення теоретичних знань, одержаних при 

вивченні основних клінічних дисциплін (обстеження хворого, проведення диференціальної 

діагностики та встановлення клінічного діагнозу, призначення лікування), засвоєння і 

вдосконалення практичних навичок в умовах майбутньої діяльності на базах лікувально-

профілактичних закладів. 

 

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: 

Вид освітнього компоненту «Виробнича лікарська практика» є складовою програми 

професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою 

«Медицина». «Виробнича лікарська практика» є обов’язковою клінічною дисципліною, 

вивчення якої покликано, щоб ознайомити студента із роботою медичних закладів, 

правилами контакту із хворими, закласти морально-етичні основи подальшої професійної 

поведінки. Дана дисципліна передбачає обстеження хворого, проведення диференціальної 

діагностики та встановлення клінічного діагнозу, призначення лікування, профілактичних заходів, 

які входять до компетенції медичного персоналу і застосовуються для створення 

комфортних умов перебування хворого у медичному закладі, сприяння якнайшвидшого 

одужання пацієнта, запобігання розвитку ускладнень, а також опанування маніпуляціями 

надання першої медичної допомоги при невідкладних станах.  

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. Забезпечити набуття здобувачем освіти основних принципів організації надання 

планової і невідкладної допомоги на базах лікувально-профілактичних закладів.  

2. Забезпечити набуття здобувачем освіти основних практичних навичок, необхідних для 

роботи у терапевтичному, хірургічному, педіатричному та гінекологічному 

відділеннях на базах лікувально-профілактичних закладів.  
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3. Забезпечити набуття здобувачем освіти основних практичних навичок, необхідних для 

роботи у кабінеті функціональної діагностики.  

4. Забезпечити набуття здобувачем освіти основних практичних навичок, необхідних для 

роботи у фізіотерапевтичному кабінеті.  

5. Сформувати у студентів морально-етичні та деонтологічні якості при професійному 

спілкуванні з хворим. 

6. Забезпечити набуття здобувачем освіти навичок використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

7. Забезпечити набуття здобувачем освіти виконання медичних маніпуляцій. 

 

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 «Виробнича лікарська практика» забезпечує набуття 

здобувачами освіти наступних компетентностей: 

 

інтегральної: 

- 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; 

 

загальних: 

ЗК.03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК.06. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК.07. Здатність працювати в команді. 

ЗК.11. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

 

спеціальних (фахових, предметних):  

СК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні 

данні. 

СК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних 

досліджень та оцінки їх результатів. 

СК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 

СК 06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

СК 07. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

СК 08. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

СК 09. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

СК 11. Навички виконання медичних маніпуляцій.  

СК 15. Здатність до проведення експертизи працездатності. 

СК 16. Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм.  
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5. Результати навчання за дисципліною: 

8 семестр 
 

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 

1 Знати 

1.1. Схеми обстеження хворого 

залежно від особливостей 

клінічного перебігу 

захворювання 

Заняття та 

консультації з 

керівником практики, 

Відвідування 

симуляційного центру 

та клінік 

Звіт за практикою;  

модульний 

контроль 1, 2, 3 і 4; 

публічний захист 

практики 

5 

1.2. Основні лабораторні та 

інструментальні методи 

дослідження 

Заняття та 

консультації з 

керівником практики, 

Відвідування 

симуляційного центру 

та клінік 

Звіт за практикою;  

модульний 

контроль 1, 2, 3 і 4; 

публічний захист 

практики 

5 

1.3. Провідні патологічні симптоми 

і синдроми при найбільш 

поширених захворюваннях. 

Заняття та 

консультації з 

керівником практики, 

Відвідування 

симуляційного центру 

та клінік 

Звіт за практикою;  

модульний 

контроль 1, 2, 3 і 4; 

публічний захист 

практики 

5 

1.4. Загальні принципи лікування, 

реабілітації і профілактики 

найбільш поширених 

терапевтичних, хірургічних, 

педіатричних і гінекологічних 

захворювань. 

Заняття та 

консультації з 

керівником практики, 

Відвідування 

симуляційного центру 

та клінік 

Звіт за практикою;  

модульний 

контроль 1, 2, 3 і 4; 

публічний захист 

практики 

5 

1.5. Методи діагностики та надання 

невідкладної допомоги на 

дошпитальному етапі. 

Заняття та 

консультації з 

керівником практики, 

Відвідування 

симуляційного центру 

та клінік 

Звіт за практикою;  

модульний 

контроль 1, 2, 3 і 4; 

публічний захист 

практики 

5 

2 Вміти 

2.1. Проводити опитування і 

фізикальне обстеження хворих 

та аналіз їх результатів 

Заняття та 

консультації з 

керівником практики, 

Відвідування 

симуляційного центру 

та клінік 

Поточний контроль; 

щоденник 

 

10 

2.2. Планувати схеми обстеження 

конкретного хворого залежно 

від особливостей клінічного 

перебігу захворювання. 

Заняття та 

консультації з 

керівником практики, 

Відвідування 

симуляційного центру 

та клінік 

Поточний контроль; 

щоденник;  

звіт за практикою; 

публічний захист 

практики 

10 

2.3. Аналізувати результати 

основних лабораторних і 

інструментальних методів 

дослідження 

Заняття та 

консультації з 

керівником практики, 

Відвідування 

симуляційного центру 

та клінік 

Поточний контроль; 

щоденник;  

звіт за практикою; 

публічний захист 

практики 

10 
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2.4. Визначати провідні патологічні 

симптоми і синдроми при 

найбільш поширених 

захворюваннях. 

Проводити диференціальну 

діагносттику та ставити 

попередній діагноз найбільш 

поширених захворювань. 

Заняття та 

консультації з 

керівником практики, 

Відвідування 

симуляційного центру 

та клінік 

Поточний контроль; 

щоденник;  

звіт за практикою; 

публічний захист 

практики 

10 

2.5. Трактувати загальні принципи 

лікування, реабілітації і 

профілактики найбільш 

поширених терапевтичних, 

хірургічних, педіатричних і 

гінекологічних захворювань. 

Заняття та 

консультації з 

керівником практики, 

Відвідування 

симуляційного центру 

та клінік 

Поточний контроль; 

щоденник;  

звіт за практикою; 

публічний захист 

практики 

10 

2.6. Оволодіти методами 

діагностики та надання 

невідкладної допомоги.  

Оволодіти необхідними 

медичними маніпуляціями. 

Заняття та 

консультації з 

керівником практики, 

Відвідування 

симуляційного центру 

та клінік 

Поточний контроль; 

щоденник;  

звіт за практикою; 

публічний захист 

практики 

10 

2.7. Ознайомитись із веденням 

медичної документації в клініці. 

Оволодіти морально-

деонтологічними принципами 

медичного фахівця та 

принципами фахової 

субординації 

Заняття та 

консультації з 

керівником практики, 

Відвідування 

симуляційного центру 

та клінік 

Поточний контроль; 

щоденник;  

звіт за практикою; 

публічний захист 

практики 

5 

3 Комунікація 

3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами та 

з пацієнтом; ефективно 

формувати комунікаційну 

стратегію при спілкуванні з 

пацієнтом 

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою; 

публічний захист 

практики  

5 

4.  Автономність та відповідальність 

4.1. Орієнтуватися в принципових 

питаннях і теоріях догляду за 

хворими; проводити підбір та 

аналіз сучасної літератури за 

даним медичним напрямком, 

використовувати її, а також 

програми обробки даних для 

планування, отримання й аналізу 

результатів власної науково-

дослідної роботи 

Самостійна робота  Звіт за практикою; 

публічний захист 

практики 

5 
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10 семестр 

 
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 

1 Знати 

1.1. Схеми обстеження хворого 

залежно від особливостей 

клінічного перебігу 

захворювання 

Заняття та 

консультації з 

керівником 

практики, 

Відвідування 

симуляційного 

центру та поліклінік 

Звіт за практикою;  

модульний 

контроль 1, 2, 3 і 4; 

публічний захист 

практики 

5 

1.2. Основні лабораторні та 

інструментальні методи 

дослідження 

Заняття та 

консультації з 

керівником 

практики, 

Відвідування 

симуляційного 

центру та поліклінік 

Звіт за практикою;  

модульний 

контроль 1, 2, 3 і 4; 

публічний захист 

практики 

5 

1.3. Провідні патологічні симптоми 

і синдроми при найбільш 

поширених захворюваннях. 

Заняття та 

консультації з 

керівником 

практики, 

Відвідування 

симуляційного 

центру та поліклінік 

Звіт за практикою;  

модульний 

контроль 1, 2, 3 і 4; 

публічний захист 

практики 

5 

1.4. Загальні принципи лікування, 

реабілітації і профілактики 

найбільш поширених 

терапевтичних, хірургічних, 

педіатричних і гінекологічних 

захворювань. 

Заняття та 

консультації з 

керівником 

практики, 

Відвідування 

симуляційного 

центру та поліклінік 

Звіт за практикою;  

модульний 

контроль 1, 2, 3 і 4; 

публічний захист 

практики 

5 

1.5. Методи діагностики та надання 

невідкладної допомоги на 

дошпитальному етапі. 

Заняття та 

консультації з 

керівником 

практики, 

Відвідування 

симуляційного 

центру та поліклінік 

Звіт за практикою;  

модульний 

контроль 1, 2, 3 і 4; 

публічний захист 

практики 

5 

2 Вміти 

2.1. Проводити опитування і 

фізикальне обстеження хворих 

та аналіз їх результатів 

Заняття та 

консультації з 

керівником 

практики, 

Відвідування 

симуляційного 

центру та поліклінік 

Поточний контроль; 

щоденник 

 

10 

2.2. Планувати схеми обстеження 

конкретного хворого залежно 

від особливостей клінічного 

перебігу захворювання. 

Заняття та 

консультації з 

керівником 

практики, 

Відвідування 

симуляційного 

центру та поліклінік 

Поточний контроль; 

щоденник;  

звіт за практикою; 

публічний захист 

практики 

10 

2.3. Аналізувати результати 

основних лабораторних і 

Заняття та 

консультації з 

керівником 

практики, 

Поточний контроль; 

щоденник;  

10 
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інструментальних методів 

дослідження 

Відвідування 

симуляційного 

центру та поліклінік 

звіт за практикою; 

публічний захист 

практики 

2.4. Визначати провідні патологічні 

симптоми і синдроми при 

найбільш поширених 

захворюваннях. 

Проводити диференціальну 

діагносттику та ставити 

попередній діагноз найбільш 

поширених захворювань. 

Заняття та 

консультації з 

керівником 

практики, 

Відвідування 

симуляційного 

центру та поліклінік 

Поточний контроль; 

щоденник;  

звіт за практикою; 

публічний захист 

практики 

10 

2.5. Трактувати загальні принципи 

лікування, реабілітації і 

профілактики найбільш 

поширених терапевтичних, 

хірургічних, педіатричних і 

гінекологічних захворювань. 

Заняття та 

консультації з 

керівником 

практики, 

Відвідування 

симуляційного 

центру та поліклінік 

Поточний контроль; 

щоденник;  

звіт за практикою; 

публічний захист 

практики 

10 

2.6. Оволодіти методами 

діагностики та надання 

невідкладної допомоги на 

дошпитальному етапі.  

Оволодіти необхідними 

медичними маніпуляціями. 

Заняття та 

консультації з 

керівником 

практики, 

Відвідування 

симуляційного 

центру та поліклінік 

Поточний контроль; 

щоденник;  

звіт за практикою; 

публічний захист 

практики 

10 

2.7. Ознайомитись із веденням 

медичної документації в 

поліклініці. 

Оволодіти морально-

деонтологічними принципами 

медичного фахівця та 

принципами фахової 

субординації 

Заняття та 

консультації з 

керівником 

практики, 

Відвідування 

симуляційного 

центру та поліклінік 

Поточний контроль; 

щоденник;  

звіт за практикою; 

публічний захист 

практики 

5 

3 Комунікація 

3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами та 

з пацієнтом; ефективно 

формувати комунікаційну 

стратегію при спілкуванні з 

пацієнтом 

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою; 

публічний захист 

практики  

5 

4.  Автономність та відповідальність 

4.1. Орієнтуватися в принципових 

питаннях і теоріях догляду за 

хворими; проводити підбір та 

аналіз сучасної літератури за 

даним медичним напрямком, 

використовувати її, а також 

програми обробки даних для 

планування, отримання й аналізу 

результатів власної науково-

дослідної роботи 

Самостійна робота  Звіт за практикою; 

публічний захист 

практики 

5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

8, 10 семестри 

 
Результати навчання  

дисципліни (код) 

 

Програмні результати 

 навчання (назва) 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

2
.7

 

3
.1

 

4
.1

 

ПР.01. Виділяти та ідентифікувати 

провідні клінічні симптоми та синдроми 

(за списком 1); за стандартними 

методиками, використовуючи попередні 

дані анамнезу хворого, дані огляду 

хворого, знання про людину, її органи та 

системи, встановлювати найбільш 

вірогідний нозологічний або синдромний 

попередній клінічний діагноз 

захворювання (за списком 2). 

+  +      + +    + 

ПР.02. 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 (за списком 4). 

+ + +  + + + +   +  + + 

ПР.03. Призначати та аналізувати 

додаткові (обов’язкові та за вибором) 

методи обстеження (лабораторні, 

рентгенологічні, функціональні та/або 

інструментальні ) за списком 4, пацієнтів 

із захворюваннями органів і систем 

організму для проведення диференційної 

діагностики захворювань (за списком 2). 

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

ПР.04. 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 

(за списком 2). 

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

         

 8 семестр 

 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

- поточне оцінювання (поточний контроль):  
1. Модульний контроль 1 – РН 1.1–1.5 – 10 балів / 5 балів 

2. Модульний контроль 2 – РН 1.1–1.5 – 10 балів / 5 балів 

3. Модульний контроль 3 – РН 1.1–1.5 – 10 балів / 5 балів 

4. Модульний контроль 4 – РН 1.1–1.5 – 10 балів / 5 балів 

5. Щоденник – РН 2.1–2.7 – 20 балів / 10 балів 

6. Поточний контроль – РН 2.1–2.7 – 10 балів / 5 балів 

7. Звіт за практикою – РН 1.1–1.5, 2.2–4.1  – 10 балів / 5 балів  

8. Публічний захист звіту про практику – РН 1.1–1.5, 2.2–4.1  – 20 балів / 10 балів  

 

- семестрове оцінювання (семестровий контроль): диференційований залік  
Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

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

оціненими результатами навчання протягом семестру. Оцінки нижче мінімального порогового рівня 

до підсумкової оцінки не додаються.  

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») 

є оформлення згідно встановлених вимог щоденника практики, підготовка та оформлення звіту по 

практиці (згідно встановлених вимог), отримання оцінки виконання студентом усіх передбачених 

програмою практики завдань від керівника практики, захист звіту про практику.  

Наявність заповненого та завіреного підписом керівників практики Щоденника та 

Підсумкового звіту є обов’язковим. 

Модульний контроль 1, 2, 3 та 4 передбачає тестовий контроль з відповідних розділів 1, 2, 

3  та 4 (Додаток 1). 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

  

7.2. Організація оцінювання:  
Поточне оцінювання. Поточний контроль студентів оволодіння практичними навичками 

здійснюється відповідно до конкретних цілей керівниками – викладачами практики (перелік питань 

та практичних навичок, які має засвоїти студент при вивченні дисципліни «Виробнича лікарська 

практика» у Додатку 2). Одним із видів діяльності студента та його контролю з боку керівника 

практики є ведення Щоденника виробничої практики, який заповнюється студентом після кожного 

дня проходження практики та підписується керівником виробничої практики. Після закінчення 

кожного змістового модуля студент заповнює Підсумковий звіт про виконану роботу.  

Оцінювання виконання програми практики (виконання студентом усіх передбачених 

програмою практики завдань, оформлення щоденника практики, підготовки та оформлення звіту 

згідно вимог, оцінювання практики її керівником) проводиться наприкінці або по закінченні 

практики. Захист звіту про практику проводиться перед комісією за участю керівника практики від 

кафедри наприкінці або по закінченні практики (оцінюється логічність та коректність викладання, 

відповідність меті та завданням практики, аргументованість відповідей на запитання) 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 
 

 

 

 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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10 семестр 

 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

- поточне оцінювання (поточний контроль):  
1. Модульний контроль 1 – РН 1.1–1.5 – 10 балів / 5 балів 

2. Модульний контроль 2 – РН 1.1–1.5 – 10 балів / 5 балів 

3. Модульний контроль 3 – РН 1.1–1.5 – 10 балів / 5 балів 

4. Модульний контроль 4 – РН 1.1–1.5 – 10 балів / 5 балів 

5. Щоденник – РН 2.1–2.7 – 20 балів / 10 балів 

6. Поточний контроль – РН 2.1–2.7 – 10 балів / 5 балів 

7. Звіт за практикою – РН 1.1–1.5, 2.2–4.1  – 10 балів / 5 балів  

8. Публічний захист звіту про практику – РН 1.1–1.5, 2.2–4.1  – 20 балів / 10 балів  

 

- семестрове оцінювання (семестровий контроль): диференційований залік  
Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

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

оціненими результатами навчання протягом семестру. Оцінки нижче мінімального порогового рівня 

до підсумкової оцінки не додаються.  

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») 

є оформлення згідно встановлених вимог щоденника практики, підготовка та оформлення звіту по 

практиці (згідно встановлених вимог), отримання оцінки виконання студентом усіх передбачених 

програмою практики завдань від керівника практики, захист звіту про практику.  

Наявність заповненого та завіреного підписом керівників практики Щоденника та 

Підсумкового звіту є обов’язковим. 

Модульний контроль 1, 2, 3 та 4 передбачає тестовий контроль з відповідних розділів 1, 2, 

3  та 4 (Додаток 2). 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

  

7.2. Організація оцінювання:  
Поточне оцінювання. Поточний контроль студентів оволодіння практичними навичками 

здійснюється відповідно до конкретних цілей керівниками – викладачами практики (перелік питань 

та практичних навичок, які має засвоїти студент при вивченні дисципліни «Виробнича лікарська 

практика» у Додатку 2). Одним із видів діяльності студента та його контролю з боку керівника 

практики є ведення Щоденника виробничої практики, який заповнюється студентом після кожного 

дня проходження практики та підписується керівником виробничої практики. Після закінчення 

кожного змістового модуля студент заповнює Підсумковий звіт про виконану роботу.  

Оцінювання виконання програми практики (виконання студентом усіх передбачених 

програмою практики завдань, оформлення щоденника практики, підготовки та оформлення звіту 

згідно вимог, оцінювання практики її керівником) проводиться наприкінці або по закінченні 

практики. Захист звіту про практику проводиться перед комісією за участю керівника практики від 

кафедри наприкінці або по закінченні практики (оцінюється логічність та коректність викладання, 

відповідність меті та завданням практики, аргументованість відповідей на запитання) 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 
 

 

 

 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура освітнього компоненту  

 

8 семестр 

 

№ 

п/п 

Номер і назва виду роботи Кількість 

годин 

1.  Виконання студентом усіх передбачених програмою практики 

завдань 

102 

2.  Проміжний контроль 1 2 

3.  Проміжний контроль 2 2 

4.  Проміжний контроль 3 2 

5.  Проміжний контроль 4 2 

6.  Оформлення щоденника та звіту практики 6 

7.  Захист звіту про практику 4 

Загальний обсяг 120 год. 

 
10 семестр 

 

№ 

п/п 

Номер і назва виду роботи Кількість 

годин 

1.  Виконання студентом усіх передбачених програмою практики 

завдань 

162 

2.  Проміжний контроль 1 2 

3.  Проміжний контроль 2 2 

4.  Проміжний контроль 3 2 

5.  Проміжний контроль 4 2 

6.  Оформлення щоденника та звіту практики 6 

7.  Захист звіту про практику 4 

Загальний обсяг 180 год. 

 

 
9. Рекомендовані джерела: 

Основні: (Базові) 

 
1. Внутрішні хвороби. Диференціальний діагноз і лікування хворих / Є.О. Воробйов, М. А. 

Дудченко, В. М. Ждан, Г. В. Волченко; Укр. мед. стомат. акад. — Полтава: Дивосвіт, 2004. — 

362 с.  

2. Синдромна діагностика гематологічних захворювань у практиці сімейного лікаря: Навч.-

метод. посіб. для студ. мед. ун-тів та лікарів / С.А. Гусєва, О.О. Бусло. — К.: Логос, 2004. — 

219 с.  

3. Сучасні класифікації та принципи формулювання діагнозів у клініці внутрішніх хвороб: навч. 

посіб. / О.О. Абрагамович, Є.С. Абрагамович, У.О. Абрагамович, О.В. Бродик, І.О. Винник-

Жураєва; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д.Галицького, Львів. обл. благод. фонд "Надії нації". — Л.: 

ПП "Кварт", 2005. — 322 с.  

4. Хронічні обструктивні захворювання легень у практиці сімейного лікаря: Навч. посіб. / Г.І. 

Лисенко, О.Б. Ященко, В.М. Мавродій, С.В. Данилюк, О.П. Смоляной; Ред.: Г.І. Лисенко; 

Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К.: Книга, 2005. — 93 с.  
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5. Артеріальні гіпертензії в сучасній клінічній практиці: Навч. посіб. / О.І. Дядик, А.Е. Багрій, 

В.Б. Гнилицька, А.Л. Христуленко, О.І. Карпенко; Центр. метод. каб. з вищ. мед. освіти МОЗ 

України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького. — Донецьк: Вебер, 2006. — 124 с.  

6. Нефрологія в практиці сімейного лікаря: навч. посіб. / Д.Д. Іванов, О.М. Корж. — К., 2006. — 

272 с.  

7. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх 

органів: довід.-посіб. / Ред.: Ю.М. Мостовий; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — 9-е 

вид., доповн. і переробл. — Вінниця: ДП "ДКФ", 2007. — 479 с.  

8. Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці / Є.М. 

Стародуб, О.Є. Самогальська, Б.І. Рудик, Ф.А.  

9. Зверхшановський, Л.П. Мартинюк, Н.І. Ярема, С.Є. Шостак, О.І. Криськів. — Т.: ТДМУ 

"Укрмедкн.", 2008. — 195 c.  

10. Клініко-ЕКГ синдроми: навч. посіб. / Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, А.М. Василенко, В.А. 
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Змістовий модуль 1. Структура та основні завдання догляду за хворими в загальній системі 

лікування хворих терапевтичного профілю 

1.  
Тема 1. Загальний та спеціальний догляд за пацієнтами. Структура і організація 

роботи відділення терапії.  

2.  

Самостійна робота. Історичні віхи становлення медичної допомоги хворій людині. 

Визначення ролі і місця догляду за хворими в лікувально-діагностичному процесі, 

поняття про його структуру та умови проведення. Морально-етичні та деонтологічні 

засади формування медичного фахівця. Принципи фахової субординації медичного 

персоналу. Поняття про лікувально-охоронний, санітарний та лікарняний режими 

терапевтичного стаціонару, роль медичного персоналу у їх забезпеченні. Основні 

відділення та допоміжні підрозділи терапевтичного стаціонару. Функції 

приймального відділення лікарні у прийомі і направленні хворих до профільних 

відділень. Прийом та реєстрація хворих. Заповнення медичної документації. 

Санітарно-гігієнічна обробка хворого. Транспортування хворих у профільні 

відділення лікарні. Загальна характеристика терапевтичного відділення, структура і 

функціональне призначення. Основні обов’язки медичної сестри. Пост медичної 

сестри та організація її роботи. Застосування  дезінфікуючих розчинів. Особливості 

прибирання приміщень терапевтичного відділення. 

3.  Тема 2. Розпитування та огляд хворого, їх роль в оцінці загального стану пацієнта. 

4.  

Самостійна робота. Роль розпитування хворого у діагностичному процесі. 

Анамнез, його основні частини. Деонтологічні особливості проведення 

розпитування хворого. Основні правила розпитування родичів хворого, який 

знаходиться у непритомному або важкому стані. Ознайомлення з медичною 

документацією, яка заповнюється на основі розпитування хворого. Послідовність 

проведення загального огляду хворого. Визначення загального стану хворого. Стан 

свідомості та її можливі порушення (гальмівні, іритативні). Оцінка положення 

хворого у ліжку, його постави та ходи. Антропометричні дослідження. Правила 

занесення до медичної документації даних, знайдених при огляді хворого 

5.  
Тема 3. Визначення та реєстрація основних показників життєдіяльності хворого 

(гемодинаміки, дихання).  

6.  

Самостійна робота. Пульс, основні його властивості. Методика дослідження 

пульсу на променевих артеріях. Судини, доступні для пальпації. Основні правила 

зупинки кровотечі з артеріальних та венозних судин, накладання кровоспинного 

джгута.  

Артеріальний тиск та правила його вимірювання на плечовій артерії. Нормальні 

показники артеріального тиску. Основні правила визначення частоти, глибини, 

типу, ритму дихання. Перша допомога хворим при задишці, ядусі. 

7.  Тема 4. Ентеральне застосування лікарських засобів. 

8.  

Самостійна робота. Класифікація медикаментозних засобів за шляхом уведення в 

організм хворого. Форми лікарських засобів. Роль і обов'язки медичного персоналу 

при забезпеченні хворих медикаментозними засобами. Принципи зберігання 

медикаментозних засобів. Механізм дії на організм фізіотерапевтичних процедур. 

Застосування компресів, грілки, пухиря із льодом. Основні покази та протипоказання 

до їх використання. Правила обробки грілок, пухиря для льоду після використання. 

Найпростіші світлові і гідротерапевтичні процедури. Правила обробки ванн та 

інструментарію, який використовувався при процедурах. Особливості прибирання 
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приміщень, в яких проводяться фізіотерапевтичні процедури. Догляд за хворими під 

час прийому фізіотерапевтичних процедур і надання їм необхідної долікарської 

допомоги у випадках розвитку ускладнень. 

9.  

Самостійна робота. Організація харчування хворих. Роль лікувального харчування 

у структурі оздоровчого процесу. Поняття про лікувальне харчування та 

індивідуальні дієти. Організація лікувального харчування у  терапевтичному 

відділенні. Порядок роздачі їжі. Годування тяжкохворих пацієнтів із суворим 

постільним режимом. Ентеральний і парентеральний методи  штучного введення в 

організм харчових продуктів. Харчування осіб похилого і старечого віку. Показання 

для штучного харчування хворих. 

10.  Тема 5. Парентеральне застосування лікарських засобів.  

11.  

Самостійна робота. Підготовка маніпуляційного стола до роботи. Техніка 

виконання підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних ін’єкцій. 

Розрахунок дози антибіотика. Правила заповнення систем для інфузії та проведення 

внутрішньовенних вливань. Основні вимоги до проведення дезінфекції, 

передстерилізаційного очищення інструментарію. 

12.  Проміжний контроль 1 

Змістовий модуль 2. Догляд за хірургічними хворими 

13.  Тема 6. Введення в хірургію. Організація роботи чистої перев'язочної. Десмургія. 

14.  

Самостійна робота. Догляд за хворими в чистій перев’язочній. Санітарно-гігієнічні 

вимоги до перев’язочної. Види перев’язочного матеріалу, його властивості. Типові 

бинтові пов’язки. Особливості догляду за хворими, що перенесли оперативні 

втручання на голові і шиї. Накладання бинтових пов’язок на голову, шию. Догляд за 

хворими у післяопераційному періоді, що перенесли втручання на кінцівках. 

Особливості догляду за хворими, оперованих на животі, промежині. Особливості їх 

харчування. 

15.  Тема 7. Догляд за хворими з гнійною патологією 

16.  

Самостійна робота. Особливості догляду за хворими з гнійною патологією. 

Організація роботи гнійної перев’язочної. Особливості перев’язок і догляд за 

хворими з анаеробною інфекцією. Утилізація перев’язочного матеріалу, 

забрудненого гнійними виділеннями. 

17.  Тема 8. Загальний і спеціальний догляд за тяжкохворими і агонуючими. 

18.  

Самостійна робота. Загальні правила догляду за хворими із постільним режимом, 

тяжкохворими і агонуючими.  Забезпечення зручного положення у ліжку, 

профілактика пролежнів, особиста гігієна, переміна натільної і постільної білизни, 

забезпечення фізіологічних випорожнень (сечо-, каловипускання). Користування 

підкладним судном та сечоприймачем. Поняття про клінічну і біологічну смерть. 

Основні критерії біологічної смерті. Поняття про реанімацію. Правила обходження 

з трупом. 

19.  
Тема 9. Стерилізація перев’язочного матеріалу і операційної білизни. Організація 

роботи в операційній. Хірургічна обробка рук хірурга та операційного поля. 

20.  

Самостійна робота. Підготовка операційної білизни та перев’язочного матеріалу до 

стерилізації, методи укладки в бікси Шимельбуша. Будова і робота автоклава, 

техніка безпеки. Методи підготовки рук хірурга до операції. Обробка операційного 

поля. Будова операційного блоку. Види прибирань. Методи транспортування 

хворих в операційну. Правила одягання операційної білизни. Підготовка 

інструментів до стерилізації. Проби на якість передстерилізаційної обробки 
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інструментів. Методи стерилізації ріжучих, оптичних, загально-хірургічних 

інструментів. Види шовного матеріалу. Методи стерилізації шовного матеріалу. 

21.  
Тема 10. Хірургічна операція, підготовка хворих до операцій. Догляд за хворими у 

післяопераційному періоді. 

22.  

Самостійна робота. Поняття про хірургічну операцію. Передопераційний період, 

його задачі. Особливості підготовки хворих до планових і термінових операцій. 

Передопераційний період: догляд за шкірою хворого, санація ротової порожнини, 

гоління волосся, очищення кишечнику за допомогою клізм, гігієна білизни та одягу 

хворих. Основні принципи  догляду за хворими у післяопераційному періоді. 

Профілактика можливих ускладнень. Особливості догляду за хворими похилого 

віку. 

23.  Проміжний контроль 2 

Змістовий модуль 3. Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та 

організація в умовах   педіатричного  стаціонару. 

24.  

Тема 11. Особливості роботи педіатричного стаціонару. Приймальне відділення 

дитячої лікарні. Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування хворих дітей. 

Особливості  гігієни дітей різного віку та догляд за ними в стаціонарі дитячої 

лікарні. Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму. 

25.  

Самостійна робота. Особливості деонтології в роботі медичних працівників з 

дітьми та їх родичами. Структура педіатричного стаціонару і поліклініки. Прийом 

та реєстрація хворих. Правила заповнення медичної документації дитячої 

поліклініки та педіатричного стаціонару. Функції приймального відділення лікарні у 

прийомі і направленні хворих до педіатричних відділень. Санітарно-гігієнічний 

режим приймального відділення, санітарно-гігієнічна обробка хворої дитини.  

Огляд  та обробка дитини на педикульоз та коросту. Поняття про лікувально-

охоронний, санітарно-гігієнічний режими, особливості їх застосування у дитячій 

лікарні. Поняття про особисту гігієну медперсоналу. 

26.  

Самостійна робота. Особиста гігієна дітей, залежно від статі та віку. Період 

новонародженості. Адаптація новонароджених дітей. Обробка пупкової ранки. 

Обробка ротової порожнини  дитини при пліснявці. Догляд за шкірою, очима, 

носом, вухами дітей І року життя. Одягання дитини грудного віку. Поняття про 

дезінфекцію та стерилізацію предметів догляду за дітьми (обробка мензурок, 

горщиків, іграшок, пляшечок, сосок, термометрів, сповивальних столів після 

користування ними). Гігієнічні та лікувальні ванни. Догляд  за дітьми з 

лихоманкою, особливості вимірювання температури у дітей різного віку. Переміна 

натільної та постільної білизни. Особливості її проведення у тяжко хворих дітей.  

Основні види клізм методика та правила їх постановки дітям різного віку. 

27.  

Тема 13. Догляд  за дітьми з лихоманкою.  

Облік  та правила зберігання лікарських засобів. Особливості введення лікарських 

засобів у дітей. 

28.  

Самостійна робота. Роль температурного гомеостазу в забезпеченні 

життєдіяльності організму. Методи вимірювання температури тіла. Термометри,  їх 

будова, зберігання,  дезінфекція.  Види температурних кривих. Реєстрація 

температури тіла і температурних кривих на температурних листках. Догляд за 

хворими з підвищеною температурою тіла. 

29.  

Самостійна робота. Правила зберігання ліків залежно від їх групової 

приналежності, форми. Облік сильнодіючих та наркотичних речовин та правила їх 

зберігання. Техніка застосування таблеток, порошків, мікстур, сиропів, розчинів для 

внутрішнього застосування у дітей. Техніка застосування свічок для ректального 
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введення. Особливості проведення внутрішньом‘язових,  внутрішньовенних та 

підшкірних ін‘єкцій дітям. Особливості  використання  очних та вушних  крапель у 

дітей. Особливості відпуску інгаляцій дитині раннього віку. 

30.  Тема 15. Техніка проведення антропометричних вимірювань у дітей різного віку. 

31.  

Самостійна робота. Порядок дій при користуванні різними видами приладів для 

вимірювання маси. Різновиди приладів для вимірювання довжини тіла дітей різного 

віку. Методика вимірювання обводів голови та грудної клітки. Оцінка фізичного 

розвитку дітей різного віку. 

32.  Проміжний контроль 3 

Змістовий модуль 4. Догляд за пацієнтками в гінекологічному відділенні 

33.  
Тема 16. Принципи організації надання медичної допомоги гінекологічним хворим 

в Україні.  

34.  

Самостійна робота. Клінічна, лабораторно-інструментальна діагностика і тактика 

лікування гінекологічних хвороб в умовах стаціонарного відділення; 

онкопрофілактика та онкодіагностика.  Збір анамнезу і проведення огляду 

пацієнтки. Аналіз клінічної анатомії жіночих статевих органів, фізіології 

репродуктивної системи. Визначення етіологічних та патогенетичних чинників 

основних захворювань жіночої репродуктивної системи. Складання плану 

обстеження й аналіз даних лабораторних та інструментальних обстежень.   

35.  
Тема 17. Загальний та спеціальний догляд за пацієнтами гінекологічного профілю. 

Структура і організація роботи відділення гінекології. 

36.  
Самостійна робота. Оцінити результати лабораторних (загально клінічних та 

спеціальних) та інструментальних (УЗД, КТ, МРТ) методів дослідження. 

37.  

Тема 18.Визначення попереднього клінічного діагнозу та тактики ведення 

гінекологічної хворої. Диференціальна діагностика найбільш поширених 

гінекологічних захворювань. Участь в онкодіагностиці й онкопрофілактиці в 

гінекології.  

 Клінічна, лабораторно-інструментальна діагностика і тактика лікування ускладнень 

в умовах гінекологічного стаціонару. 

Надання невідкладної медичної допомоги в гінекології.  

38.  

Самостійна робота. Оформити медичну документацію в гінекології . Участь у 

наданні невідкладної медичної допомоги в умовах стаціонару. Санітарно-

просвітницька робота. 

39.  

Самостійна робота. Зробити огляд шийки матки в дзеркалах Взяти цитологічний та 

мазки на ступінь чистоти піхви. Оцінити їх результати. Провести бімануальне 

піхвове дослідження. Огляд молочних залоз. Отримати навички підготовки 

інструментарію для проведення гінекологічних маніпуляцій та оперативних 

втручань. 

40.  
Тема 19. Принципи етики і деонтології у практиці лікаря гінекологічного 

відділення. 

41.  
Самостійна робота. Психологічний та мовний контакт з гінекологічними хворими 

в умовах стаціонару. 

42.  Проміжний контроль 4 

 Всього: 120 год 
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№ 
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Назви розділів і тем 

Змістовий модуль 1  «Основні обов’язки та професійні дії лікаря терапевтичного відділення 

поліклініки» 

1.  
Тема 1. Принципи організації надання планової і невідкладної терапевтичної допомоги в 

поліклініці  

2.  

Самостійна робота. Робота у терапевтичному кабінеті поліклініки/ Прийом хворого. 

Проведення опитування та фізикального  обстеження  пацієнтів. Заповнення 

амбулаторної картки хворого. Визначення обсягу додаткових досліджень, оцінка їх 

результатів. Встановлення попереднього діагнозу. Визначення тактики подальшого 

лікування та працездатності хворого.   

3.  

Самостійна робота. Робота в кабінеті функціональної діагностики. Аналіз ЕКГ при 

інфаркті міокарда, порушенні ритму та провідності серця; участь в ехокардіографічному 

дослідженні та його клінічна інтерпретація. Аналіз даних комп’ютерної томографії, 

рентгендослідження органів грудної клітки та черевної порожнини, ЕхоКГ, сонографії 

органів черевної порожнини, ФГДС,  колоноскопії.  

4.  

Самостійна робота. Робота у фізіотерапевтичному кабінеті. Участь у проведенні 

процедур – електротерапії постійним током, імпульсними токами низької та звукової 

частоти, високочастотної електротерапії, магнітотерапії, аероіонотерапії, ультразвукової 

терапії, процедур тепло- і водолікування та ін.  

5.  

Самостійна робота. Робота в кабінеті невідкладної допомоги в поліклініці або 

приймальному відділенні стаціонару. Огляд хворого,  визначення провідних синдромів 

при невідкладних станах. Участь у наданні невідкладної допомоги в ургентних станах: 

гостра серцева недостатність, гіпертонічний криз, пароксизмальні порушення серцевого 

ритму, синдром МЕС, тромбоемболія легеневої артерії,  гостра ниркова недостатність та 

ін.  

6.  Проміжний контроль 1 

Змістовий модуль 2  «Основні обов’язки та професійні дії лікаря хірургічного відділення 

поліклініки» 

7.  
Тема 2. Принципи організації надання планової і невідкладної хірургічної допомоги в 

поліклініці  

8.  

Самостійна робота. Робота у хірургічному кабінеті поліклініки. Прийом хворого. 

Проведення опитування та фізикального  обстеження  пацієнтів. Заповнення амбулаторної 

картки хворого. Визначення обсягу додаткових досліджень, їх оцінка. Встановлення 

попереднього діагнозу. Визначення тактики подальшого лікування та працездатності 

хворого. Участь в онкопрофогляді пацієнтів.   

9.  

Самостійна робота. Робота у травматологічному кабінеті поліклініки. Прийом хворого. 

Проведення опитування та фізикального  обстеження  пацієнтів. Заповнення 

амбулаторної картки хворого. Визначення обсягу додаткових досліджень, їх оцінка. 

Встановлення попереднього діагнозу. Визначення тактики подальшого лікування та 

працездатності хворого.   

10.  

Самостійна робота. Робота в урологічному кабінеті поліклініки. Прийом хворого. 

Проведення опитування та фізикального  обстеження  пацієнтів. Заповнення 

амбулаторної картки хворого. Визначення обсягу додаткових досліджень, їх оцінка. 

Встановлення попереднього діагнозу. Визначення тактики подальшого лікування та 

працездатності хворого  

11.  
Самостійна робота. Робота в ендоскопічному кабінеті - участь у виконанні 

ректороманоскопії, колоноскопії, бронхоскопії, КТ, мамографії, УЗД  
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12.  

Самостійна робота. Робота у перев’язочній - виконання перев’язок, розкриття гнійників, 

первинна хірургічна обробка ран. Визначення показань до профілактики правця. Перша 

допомога при опіках та відмороженнях.   

13.  Проміжний контроль 2 

Змістовий модуль 3  «Основні обов’язки та професійні дії дільничого педіатра» 

14.  Тема 3. Принципи організації надання медичної допомоги дітям в амбулаторних умовах  

15.  

Самостійна робота. Клінічна, лабораторно-інструментальна діагностика і тактика 

лікування дитячих хвороб в амбулаторних умовах. Участь у веденні поліклінічного 

прийому. Діагностика і лікування основних дитячих захворювань в амбулаторних 

умовах. Показання до планової та ургентної госпіталізації дітей в амбулаторній 

практиці. Участь у наданні  невідкладної допомоги дітям на дошпитальному етапі.  

16.  

Самостійна робота. Принципи організації вакцинопрофілактики інфекційних хвороб в 

Україні. Нормативна база. Участь у проведенні вакцинації дітей в умовах поліклініки. 

Показання і протипоказання до вакцинації. Участь у наданні невідкладної допомоги 

дітям з поствакцинальними ускладненнями.  

17.  

Самостійна робота. Система диспансерного нагляду за здоровими і хворими дітьми. 

Оцінка фізичного та нервово-психічного розвитку дитини. Оцінка стану здоров’я дитини. 

Складання  раціону харчування здорової дитини. Участь у проведенні профілактичних 

заходів та диспансеризації дітей із захворюваннями різних систем організму. Методика 

загартовування дітей раннього віку та дітей, які часто хворіють. Участь у системі 

патронажу за дітьми. Проведення санітарно-просвітницької роботи.  

18.  Проміжний контроль 3 

Змістовий модуль 4 «Основні обов’язки та професійні дії в жіночій консультації лікаря 

акушер-гінеколога» 

19.  

Тема 4. Принципи організації надання медичної допомоги вагітним, роділлям та 

породіллям в Україні. Основи законодавства України з охорони здоров'я матері та 

дитини. Загальний та спеціальний догляд за пацієнтами. Структура і організація роботи 

жіночої консультації.   

20.  

Самостійна робота. Провести зовнішнє акушерське обстеження вагітних - прийоми 

Леопольда, вимірювання, розмірів таза, визначення справжньої кон'югати. Встановити 

термін вагітності (за даними анамнезу та об'єктивного дослідження), визначення 

передбачуваного терміну пологів. Визначити гестаційний вік плода і його маси. Оцінити 

результати лабораторних (загально клінічних та спеціальних) та інструментальних (УЗД, 

КТГ, БПП, доплерометрія) методів дослідження. 

21.  

Самостійна робота. Діагностика ранніх та пізніх строків вагітності. Ведення 
фізіологічної вагітності та післяпологового періоду. Клінічна, лабораторно-
інструментальна діагностика і тактика лікування ускладнень вагітності та 
післяпологового періоду в умовах жіночої консультації. 

Надання невідкладної медичної допомоги в акушерстві в умовах жіночої консультації.  

22.  

Самостійна робота. Провести внутрішнє акушерське дослідження (під час вагітності). 

Зробити огляд шийки матки в дзеркалах. Провести забір матеріалу для цитологічного 

дослідження та мікроскопію у/г виділень. Забір матеріалу на бактеріальний посів 

Стрептокока групи В в 35-37 тижнів вагітності. 

23.  

Самостійна робота. Принципи етики і деонтології у практиці лікаря жіночої консультації. 

Проводити бесіді з породіллями про переваги та принципи грудного вигодовування. 

Провести психопрофілактичні бесіди з метою підготовки до пологів. Профілактика 

післяпологової депресії у породіль. 

24.  Проміжний контроль 4 
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	● 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
	1. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах "Використання методів діалізної терапії у дітей з гострою та хронічною нирковою недостатністю, гострим отруєнням речовинами нефротоксичної дії. Третинна медична допомога" -  http://mtd.dec.gov.ua/...
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	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
	Інформаційні ресурси
	РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ
	РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ
	ОСОБЛИВОСТІ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ В КАРДІОЛОГІЇ

	РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ
	АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
	В ЕНДОКРИНОЛОГІЇ

	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.
	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.
	КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
	ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
	ННЦ «Інститут біології та медицини»
	Кафедра внутрішньої медицини
	«ЗАТВЕРДЖУЮ»
	Заступник директора
	з науково-педагогічної роботи
	Ольга ХАРЧЕНКО
	«17» червня 2021 року
	РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ
	ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
	для студентів
	галузь знань               22 «Охорона здоров’я»
	спеціальність         222 «Медицина»
	освітній рівень         «Магістр»
	освітня програма      «Медицина»
	вид дисципліни        обов’язкова
	Форма навчання    денна
	Навчальний рік    2021/2022
	Семестр     10, 11
	Кількість кредитів ЕСТS  6,5
	Мова викладання, навчання
	та оцінювання               українська
	Форма заключного контролю  10 семестр – залік
	11 семестр – іспит
	Викладачі: ____________________________________________________________________
	Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.
	(підпис, ПІБ, дата)
	на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.
	(підпис, ПІБ, дата) (1)
	КИЇВ – 2021
	Розробники:  д.мед.н., доцент, професор кафедри внутрішньої медицини Ошивалова О.О., к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини Вовк Л.М.
	ЗАТВЕРДЖЕНО
	Завідувач кафедри внутрішньої медицини
	_________________ Володимир БУЛЬДА
	(підпис)
	Протокол  № 8 від «15» червня  2021 р.
	Схвалено науково-методичною комісією
	ННЦ «Інститут біології та медицини» (1)
	Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	Протокол від «17» червня  2021 року № 7
	Голова науково-методичної комісії  ________________   Наталія СКРИПНИК
	«17» червня 2021 року (1)
	1. Мета викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволод...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Гігієна та екологія», «Клінічна біохімія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Пропедевтика педіатрії», «В...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з мікробіології, вірусології та імунології, гігієни та екології, клінічної біохімії, патоморфології, патофізіології, пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, внутрішньої медицини в тому числі...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна “Інфекційні хвороби” надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявності у пацієнтів інфекцій...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати нові наукові напрямки в інфекційних хворобах, теоретичні та практичні проблеми медицини у даній сфері;
	 Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 Вивчити новітні методи дослідження та лікування інфекційних хвороб;
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань;
	 Аналізувати типову та атипову клінічну картину найбільш поширених інфекційних захворювань, виявляти їх ускладнення;
	 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;  Проводити диференціальну діа...
	 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях та їх ускладненнях;
	 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у разі інфекційних хвороб;
	 Проводити первинну і вторинну профілактику інфекційних хвороб, реабілітацію реконвалесцентів після найбільш поширених інфекційних захворювань.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Інфекційні хвороби» забезпечує набуття студентами ...
	● інтегральна:
	Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується компле...
	●  загальні:
	ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	ЗК.07. Здатність працювати в команді.
	ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії.
	ЗК.14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	ФК.02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	ФК.03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	ФК.06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
	ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	10  семестр
	11  семестр
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	10 семестр
	11 семестр
	7. Схема формування оцінки.
	10 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 20 балів / 10 балів
	3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 12 балів / 5 балів
	4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 12 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 36 балів / 18 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доп...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	11 семестр (1)
	7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): (1)
	- поточне оцінювання (поточний контроль): (1)
	1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1–1.4, 2.1–2.7  – 10 балів / 5 балів
	3. Презентації / доповіді - РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 балів
	4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.4, 2.1–2.7, 3.1 – 8 балів / 4 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1–2.7 – 24 бали / 12 балів.
	- семестрове оцінювання (семестровий контроль): у формі іспиту
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального пороговог...
	Форма проведення іспиту - письмово-усна, вид письмових завдань - запитання з відкритими відповідями. Результатами навчання, які оцінюються під час проведення іспиту, є РН 1.1–1.5, 2.2–2.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здоб...
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. (1)
	- умови допуску до іспиту:
	Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання всіх практичних  робіт, складання 2 проміжних контролів та підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру на...
	7.2. Організація оцінювання: (1)
	Проміжний контроль 3 і 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 і 4 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 3 і 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень ...
	7.3. Шкала відповідності оцінок (1)
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	10 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	11 семестр (2)
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 (1)
	Загальний обсяг 195 год., в тому числі:
	Лекції – 10 год.
	Практичні заняття – 140 год.
	Самостійна робота – 45 год.
	РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:
	Основна:
	1. Андрейчин М.А. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині / Під редакцією проф. Андрейчина М.А. – Тернопіль ТДМУ « Укрмедкнига» - 2009 – С.498
	2. Практична інсектологія / Б.М. Дикий, З.М. Митник, О.Я. Пришляк та інші.// 2010 – С.512
	3. Класифікації терапевтичних захворювань / Сиволап В.Д., Каленський В.Х., Михайловська Н.С. та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарівтерапевтів. - Рекомендовано Центр...
	4. Техніка лікарських маніпуляцій в терапевтичній практиці / В.Д. Сиволап, В.Х. Каленський, Н.С. Михайловська та співавт. // Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарів-терапевтів. – Р...
	Додаткова:
	1. Проблеми епідеміології та профілактики гепатиту С в Україні / А. Л. Гураль, В.Ф. Марієвський, Т.А. Сергеєва [и др.] // Інфекційні хвороби (Тернопіль). - 2007. - № 3. - С. 23-31. [21]
	2. Співставлення біохімічних та морфологічних характеристик хронічного гепатиту С / В. А. Дєєв, В. І. Янченко, І. В. Гомоляко [и др.] // Лабораторна діагностика. – 2011. – Т 55, № 1. – С. 7- 11.
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	10. CD4+ T-lymphocyte telomere length is related to fibrosis stage, clinical outcome and treatment response in chronic hepatitis C virus infection / M. Hoare, W. Gelson, A. Das [et al.] // Journal of hepatology. – 2010. –Vol. 53. – P. 252-260.
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	17. Association of IL-18 promoter polymorphismhyhymorphism with liver disease severity in HCV-infected patients / K. Manohar, P. V. Suneetha, Sukriti [et al.] // Hepatology International. – 2009. – Vol. 3. – P. 371-377.
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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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