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2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Програма з внутрішньої медицини для студентів вищих медичних закладів III-IV 

рівнів акредитації складена для спеціальностей "Лікувальна справа" 7.110104, "Педіатрія" 
7.110104, "Медико-профілактична справа" 7.110105 напряму підготовки 1101 "Медицина" 
у відповідності з діючими нормативними документами. Згідно навчального плану 
підготовка лікарів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» вивчення навчальної 
дисципліни «Внутрішня медицина» здійснюється на IV-V-VI курсах (7-8; 9-10; 11-12 
семестрах). Навчання за вищевказаними спеціальностями здійснюється впродовж 6 років, 
з них перші 5 років – за єдиним навчальним планом (загальнолікарська підготовка), а на 6 
курсі має місце профілізація відповідно до напряму підготовки. 

Програма складена на підставі наступних нормативних документів: 
- освітньо-кваліфікаційних характеристика (ОКХ) та освітньо-професійних 

програмам (ОПП) підготовки фахівців, затверджених наказом МОН України №239 від 
16.04.03 “Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму 
підготовки 1101 - Медицина”;  

- рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, 
затверджених наказом МОЗ України №152 від 24.03 2004 “Про затвердження 
рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та 
доповненнями, внесеними наказом МОЗ України №492 від 12.10.2004 “Про внесення змін 
та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних 
дисциплін”; 

- наказу МОЗ України №148 від 31.01.03 “Про заходи щодо реалізації положень 
Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”; 

- експериментального навчального плану, розробленого на принципах 
Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і затвердженого Наказом МОЗ 
України від 31.01.2005 № 52. 

- наказу МОЗ України № 52 від 31.01.2005 «Про затвердження та введення нового 
навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України за 
спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа» 

Внутрішня медицина як навчальна дисципліна: 
а) ґрунтується безпосередньо на вивченні студентами пропедевтики внутрішньої 

медицини, пропедевтики інших клінічних дисциплін (педіатрії, загальної хірургії), а також 
інших базових дисциплін (медичної біології, медичної та біологічної фізики, біоорганічної 
та біологічної хімії, гістології, цитології та ембріології,  анатомії людини, патоморфології, 
фізіології та патофізіології, мікробіології, вірусології та імунології, радіології) й 
інтегрується з цими дисциплінами; 

б) закладає фундамент для засвоєння студентами знань з профільних клінічних 
професійно-практичних дисциплін. 

в) формує уміння застосовувати знання з патології внутрішніх органів у процесі 
подальшого навчання та професійній діяльності відповідно до принципів доказової 
медицини. 

 
Згідно з навчальним планом підготовки фахівців (наказ №52 МОЗ України 

31.01.2005), дисципліна «Внутрішня медицина» (33 кредити за спеціальністю “Лікувальна 
справа”) вивчається студентами на IV-V-VІ курсах. 

 
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою 

відповідно до вимог Болонського процесу (на VІ курсі) та кредитно-трансферною 
системою (на ІV та V курсах). 

 



Мета (кінцеві цілі) вивчення внутрішньої медицини  встановлена на основі ОКХ та 
ОПП підготовки лікаря за фахом і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. 
Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі 
кінцевих цілей до кожного модулю або змістового модулю сформульовані конкретні цілі 
у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети 
вивчення дисципліни.  

Кінцеві цілі дисципліни: 
• Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених терапевтичних 

захворювань згідно списку 1 ОКХ 
• Аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених терапевтичних 

захворювань 
• Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань 

внутрішніх органів 
• Проводити диференціальну діагностику, обґрунтовувати і сформулювати попередній 

діагноз найбільш поширених захворювань внутрішніх органів 
• Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного 

лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених захворюваннях 
внутрішніх органів та їх ускладненнях 

• Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та 
інструментальних обстежень при типовому перебігу найбільш поширених 
терапевтичних захворювань та їх ускладненнях 

• Оцінювати прогноз життя та працездатності при найбільш поширених терапевтичних 
захворюваннях 

• Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у клініці 
внутрішніх хвороб 

• Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених захворювань 
внутрішніх органів 

• Проводити медичні маніпуляції згідно списку 5 ОКХ 
• Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця 

та принципами фахової субординації у терапії. 
 

Розділ 1 (4-й курс). 
Основи внутрішньої медицини (ендокринологія, гастроентерологія, 

пульмонологія, гематологія) 
Всього годин: 252 / 8,5 кредитів (лекції – 40, практичні заняття – 130, СРС – 82) 
Змістові модулі: 

1. Змістовий розділ 1. (Навчання у VIIІ семестрі навчального року). 
Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб ендокринної  
системи (83/2,5) 

2. Змістовий розділ 2. (Навчання у VII семестрі навчального року). 
Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб органів травлення 
(66/2) 

3. Змістовий розділ 3. (Навчання у VII семестрі навчального року).  
Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб крові та кровотворних 
органів (59/2) 

4. Змістовий розділ 4. (Навчання у VIIІ семестрі навчального року).  
Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб органів дихання (44/2) 
 

Програма з внутрішньої медицини на IV курсі (І модуль) передбачає вивчення основ 
внутрішньої медицини по основним її розділам (ендокринологія, гастроентерологія, 
пульмонологія, гематологія), куди входить вивчення основ діагностики, лікування та 
профілактики основних та найрозповсюдженіших захворювань внутрішніх органів.  



Викладання основ внутрішньої медицини на IV курсі проводиться у вигляді ротацій 
змістових модулів. Орієнтовна тривалість практичних занять – 5 годин. Основна мета 
цього курсу – ознайомлення студента з різними аспектами медицини дорослих. Акцент 
робиться на навичках збору анамнезу, проведення фізикального обстеження та 
проведення диференціальної діагностики частих клінічних проявів та захворювань. 

Студенти приймають участь в діагностично-лікувальному процесі амбулаторних 
(переважно) та стаціонарних пацієнтів під керівництвом асистентів та доцентів кафедри. 
Також передбачено ознайомлення з процедурами, що найчастіше зустрічаються в 
практиці внутрішньої медицини. Практичні заняття, клінічні обходи з асистентами та 
доцентами кафедри є найголовнішою частиною цього курсу. 

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є:  
а) лекції, 
б) практичні заняття, 
в) самостійна робота студентів (СРС). 
Тематичні плани лекцій, практичних занять та СРС забезпечують реалізацію у 

навчальному процесі всіх тем, які входять до складу змістових модулів. Теми лекційного 
курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів внутрішньої медицини. У 
лекційному курсі максимально використовують дидактичні засоби (мультимедійні 
презентації, слайди, учбові кінофільми, демонстрацію тематичних хворих). Лекційний 
етап навчання студентів складається переважно таким чином, щоб лекції  передували 
відповідним практичним заняттям та начитувались одним блоком. 

Практичні заняття (орієнтовно 5 годинні) проводять на клінічних базах кафедри.  
Курація пацієнта передбачає: 

1) з’ясування скарг хворого, анамнезу захворювання та життя, проведення 
опитування за органами та системами; 

2) проведення фізикального обстеження хворого та визначення основних симптомів 
захворювання; 

3) аналіз даних лабораторного та інструментального обстеження хворого; 
4) формулювання діагнозу хворого; 
5) призначення лікування; 
6) визначення заходів первинної та вторинної профілактики; 
7) доповідь результатів обстеження хворого, розбір під керівництвом викладача 

правильності встановлення діагнозу, диференційного діагноз, обсяг 
призначеного обстеження, лікувальну тактику, оцінку прогнозу та 
працездатності; 

СРС та індивідуальна робота студентів складає 60% від аудиторного навантаження. 
Вона містить: 

- опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять 
- роботу студентів у відділеннях клінічних баз кафедр, у тому числі у лабораторіях 

та відділеннях (кабінетах) функціональної діагностики, інтерпретацію даних 
лабораторних та інструментальних методів дослідження при внутрішній патології  
у позааудиторний час  

- засвоєння практичних навичок за допомогою фантомів та роботи з хворими (згідно 
переліку) 

- індивідуальну СРС (виступ на науково-практичній конференції клініки, написання 
статей, доповідь реферату на практичному занятті,  тощо).  

Викладачі та допоміжний персонал кафедри забезпечують можливість здійснювати 
СРС, під час практичних занять та підсумкового модульного контролю проводять 
контроль та оцінку її виконання. Теми, що винесено на самостійне опрацювання, 
оцінюються тільки під час підсумкового модульного контролю. 

Іспит проводиться в у період сесії згідно розкладу іспитів. 
 



Рорзділ 2 (5-й курс). 
Основи внутрішньої медицини (кардіологія, ревматологія, нефрологія, 

загальні питання внутрішньої медицини) 
Всього годин – 234 /8 кредитів (лекцій – 10, практичних занять – 140, СРС – 84) 
Змістові розділи: 

1. Змістовий розділ 5. (Навчання у IХ семестрі навчального року). 
Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб системи кровообігу 
(112/4) 

2. Змістовий розділ 6. (Навчання у Х семестрі навчального року). 
Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб кістково-м´язової 
системи та сполученої тканини (75/2,5) 

3. Змістовий розділ 7. (Навчання у Х семестрі навчального року). 
Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб сечостатевої системи 
(31/1) 

4. Загальні питання внутрішньої медицини (16/0,5) 
 
Програма з внутрішньої медицини на V курсах передбачає вивчення основ 

внутрішньої медицини за основними ії розділам (кардіологія, ревматологія, нефрологія, 
загальні питання внутрішньої медицини), при цьому наголос робиться на вивченні 
етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування та профілактики основних та 
найрозповсюдженіших захворювань внутрішніх органів.  

Викладання основ внутрішньої медицини на IV курсі проводиться у вигляді ротацій 
змістових модулів. Орієнтовна тривалість практичних занять – 5 годин. Основна мета 
цього курсу – ознайомлення студента з різними аспектами медицини дорослих. Акцент 
робиться на навичках збору анамнезу, проведення фізикального обстеження та 
проведення диференціальної діагностики частих клінічних проявів та захворювань.  

Студенти приймають участь в діагностично-лікувальному процесі амбулаторних 
(переважно) та стаціонарних пацієнтів під керівництвом асистентів та доцентів кафедри. 
Також передбачено ознайомлення з процедурами, що найчастіше зустрічаються в 
практиці внутрішньої медицини. Практичні заняття, клінічні обходи з асистентами та 
доцентами кафедри є найголовнішою частиною цього курсу.  

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є:  
а) лекції, 
б) практичні заняття, 
в) самостійна робота студентів (СРС). 
Тематичні плани лекцій, практичних занять та СРС забезпечують реалізацію у 

навчальному процесі всіх тем, які входять до складу змістових модулів. Теми лекційного 
курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів внутрішньої медицини. У 
лекційному курсі максимально використовують дидактичні засоби (мультимедійні 
презентації, слайди, учбові кінофільми, демонстрацію тематичних хворих). Лекційний 
етап навчання студентів складається переважно таким чином, щоб лекції передували 
відповідним практичним заняттям та начитувались одним блоком. 

Практичні заняття (орієнтовно 5 годинні) проводять на клінічних базах кафедри.  
Курація пацієнта передбачає: 

8) з’ясування скарг хворого, анамнезу захворювання та життя, проведення 
опитування за органами та системами; 

9) проведення фізикального обстеження хворого та визначення основних симптомів 
захворювання; 

10) аналіз даних лабораторного та інструментального обстеження хворого; 
11) формулювання діагнозу хворого; 
12) призначення лікування; 
13) визначення заходів первинної та вторинної профілактики; 



14) доповідь результатів обстеження хворого, розбір під керівництвом викладача 
правильності встановлення діагнозу, диференційного діагноз, обсяг 
призначеного обстеження, лікувальну тактику, оцінку прогнозу та 
працездатності; 

СРС та індивідуальна робота студентів складає 60% від аудиторного навантаженняі. 
Вона містить: 

- опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять 
- роботу студентів у відділеннях клінічних баз кафедр, у тому числі у лабораторіях 

та відділеннях (кабінетах) функціональної діагностики, інтерпретацію даних 
лабораторних та інструментальних методів дослідження при внутрішній патології  
у позааудиторний час  

- засвоєння практичних навичок за допомогою фантомів та роботи з хворими (згідно 
переліку) 

- індивідуальну СРС (виступ на науково-практичній конференції клініки, написання 
статей, доповідь реферату на практичному занятті,  тощо).  

Викладачі та допоміжний персонал кафедри забезпечують можливість здійснювати 
СРС, під час практичних занять та підсумкового модульного контролю проводять 
контроль та оцінку її виконання. Теми, що винесено на самостійне опрацювання, 
оцінюються тільки під час підсумкового модульного контролю. 

Іспит проводиться в у період сесії згідно розкладу іспитів. 
 

Розділ 3 (6-й курс ХІ семестр). 
Сучасна практика внутрішньої медицини 

Всього годин – 230 / 8 кредитів (практичних занять – 144, СРС – 86) 
Змістові розділи: 

1. Ведення хворих із хворобами системи кровообігу (62/2) 
2. Ведення хворих із хворобами кістково-м´язової системи та  

сполученої тканини (23/0,8) 
3. Ведення хворих із хворобами органів травлення (34/1,1) 
4. Ведення хворих із хворобами органів дихання (28/1) 
5. Ведення хворих із хворобами ендокринної системи (26/1) 
6. Ведення хворих із хворобами крові та кровотворних органів (30/1) 
7. Ведення хворих із хворобами сечостатевої системи (23/0,8) 

 
Розділ 4 (6-й курс ХІІ семестр). 

Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини 
Всього годин- 274 / 8,5 кредитів (практичних занять –166, СРС – 108) 

Змістові розділ: 
1. Невідкладні стани в кардіології (63/2,1) 
2. Невідкладні стани в ревматології (33/1) 
3. Невідкладні стани в пульмонології та алергології (35/1,2) 
4. Невідкладні стани в гастроентерології (37/1,2) 
5. Невідкладні стани в ендокринології (39/1,3) 
6. Невідкладні стани в гематології (33/1,2) 
7. Невідкладні стани в нефрології (33/0,6) 

 
На VI курсі студенти вивчають сучасну практику внутрішньої медицини шляхом: 
Розділ 3: курації переважно госпіталізованих хворих з основними симптомами 

та синдромами, різноманітним клінічним перебігом хвороб та їх ускладненнями, на 
практиці вивчаючи сучасні підходи до діагностики, диференціальної діагностики, 
лікування та профілактики захворювань та синдромів по кожному з розділів внутрішніх 
хвороб, існуючі стандарти діагностики та лікування, дані доказової медицини, 



Модуль 4: а також невідкладні стани в клініці внутрішньої медицини. 
Орієнтовна тривалість практичних занять – 5,5 годин. 
Сучасна практика внутрішньої медицини побудована таким чином, щоби 

дозволити студентам прийняти участь у веденні пацієнтів з частими клінічними проявами 
та невідкладними станами, що зустрічаються переважно у практиці лікарень внутрішньої 
медицини. Кожному студенту надається можливість вивчити багато захворювань різного 
ступеню важкості, від гострих станів, що лікуються у порядку швидкої допомоги, до 
життєнебезпечних та термінальних станів, що повинні лікуватись у реанімаційних 
відділеннях. Студенти також отримують можливість поліпшити їх базові клінічні уміння, 
вивчити нові процедури, що доступні в стаціонарі, техніку, необхідну для обстежень, а 
також оцінити ефективність їх клінічних втручань.  

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: 
а) практичні заняття, 
б) самостійна робота студентів (СРС). 
Методика організації клінічних практичних занять з внутрішньої медицина 

передбачає необхідність: 
- зробити студента учасником процесу надання медичної допомоги пацієнтам від 

моменту їх госпіталізації, обстеження, постановки діагнозу, лікування до виписки зі 
стаціонару; 

- оволодіти професійними практичними навичками; навиками роботи в команді 
студентів, лікарів, інших учасників надання медичної допомоги; 

- сформувати відповідальність студента як майбутнього фахівця за рівень своєї 
підготовки, її удосконалення протягом навчання і професійної діяльності.Для реалізації 
зазначеного необхідно на першому занятті з відповідного модуля надати студенту 
докладний план його роботи в клініці та забезпечити організацію його реалізації. Цей план 
повинен включати: 

- методи дослідження, які має засвоїти студент (або ознайомитись); 
- алгоритми (протоколи) обстежень, постановки діагнозу, лікування, 

профілактики відповідно до стандартів доказової медицини;   
- кількість пацієнтів для курації, яку має здійснювати студент  протягом циклу; 
- доповіді історії хвороби пацієнта у навчальній групі, на клінічних обходах, 

практичних конференціях. 
Курація пацієнта передбачає: 

1) з’ясування скарг хворого, анамнезу захворювання та життя, 
проведення опитування за органами та системами; 

2) проведення фізикального обстеження хворого та визначення 
основних симптомів захворювання; 

3) аналіз даних лабораторного та інструментального обстеження 
хворого; 

4) формулювання діагнозу хворого; 
5) призначення лікування; 
6) визначення заходів первинної та вторинної профілактики; 
7) доповідь результатів обстеження хворого командою студентів у 

навчальній групі, розбір під керівництвом викладача правильності 
встановлення діагнозу, диференційного діагноз, обсяг призначеного 
обстеження, лікувальну тактику, оцінку прогнозу та працездатності; 

СРС та індивідуальна робота студентів складає 60% від аудиторного 
навантаження. 

Вона містить: 
- опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять 
- роботу студентів у відділеннях клінічних баз кафедр, у тому числі у лабораторіях 

та відділеннях (кабінетах) функціональної діагностики, інтерпретацію даних 



лабораторних та інструментальних методів дослідження при внутрішній патології  
у позааудиторний час  

- засвоєння практичних навичок за допомогою фантомів та роботи з хворими (згідно 
переліку) 

- індивідуальну СРС (виступ на науково-практичній конференції клініки, написання 
статей, доповідь реферату на практичному занятті,  тощо) 

- робота в комп”ютерному класі по підготовці до Кроку-2.  
Викладачі та допоміжний персонал кафедри забезпечують можливість здійснювати 

СРС, під час практичних занять та підсумкового модульного контролю проводять 
контроль та оцінку її виконання. Теми, що винесено на самостійне опрацювання, 
оцінюються тільки під час підсумкового модульного контролю. 

 
Видами навчальної діяльності студента, згідно з Навчальним планом, є лекції, 

практичні заняття, самостійна робота студентів (СРС). 
Практичні заняття тривалістю 5-7 академічних годин проходять у терапевтичній 

клініці та складаються з чотирьох структурних частин: 
1)засвоєння теоретичної частини теми, 
2)демонстрація викладачем методики дослідження тематичного хворого, 
3)робота студентів по відпрацюванню практичних навичок біля ліжка хворого під 

контролем викладача, 
4)вирішення ситуаційних завдань та тест-контроль засвоєння матеріалу. 
При проведенні практичних занять основне місце посідає опанування практичними 

навичками з фізикального обстеження хворого та робота безпосередньо із пацієнтами. 
На підставі засвоєння клінічних методів обстеження хворого, вміння їх 

синтезувати, оцінювати та аналізувати у студента формується клінічне мислення та 
навички встановлення синдромного діагнозу, що і є основним завданням пропедевтичної 
терапії, та подальшого призначення лікування. 

 
Підсумковий контроль засвоєння розділів 3 та 4 здійснюється по їх завершенню на 

підсумкових модульних заняттях. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою 
та виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння 
відповідних модулів і має визначення за системою ЕCТS та традиційною шкалою, прийнятою 
в Україні. 

Для тих студентів, які хочуть поліпшити успішність з дисципліни за шкалою ЕCТS, 
підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється у відповідності до нормативних 
документів додатково за графіком, затвердженим у навчальному закладі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 
Структурований план з дисципліни „Внутрішня медицина" 

Структура 
навчальної 
дисципліни 

Кількість годин, з них Рік 
навча
ння 

Вид контролю Всього годин/ 
кредитів 

Аудиторних 
СРС Лекції Практичні 

заняття 
Всього годин/ 
Кредитів ЕСТS 990/33 50 580 360 IV-VІ  

Всього годин/ 
Кредитів ЕСТS 252 40 130 82 IV  

Розділ 1 
Змістових розділів – 4 

252 годин / 
8,5 кредитів 40 130 82 IV 

Поточний та підсумковий: 
- Тест-контроль 
- Контроль практичних 
навичок 
- Аналіз результатів 
інструментальних 
досліджень 

У тому числі – 
підсумковий 
контроль засвоєння 
розділу 1 

5 год.    IV Іспит 

Всього годин/ 
Кредитів ЕСТS 234 10 140 84 V  

Розділ 2 
Змістових розділів – 3 

234 години / 
8 кредитів 

10 140 84 V Поточний та підсумковий: 
- Тест-контроль 
- Контроль практичних 
навичок 
- Аналіз результатів 
інструментальних 
досліджень 

У тому числі – 
підсумковий 
контроль засвоєння 
розділу 1 

5 год.    V Іспит 

Всього годин/ 
Кредитів ЕСТS 504  310 194 VІ  

Розділ 3 
Змістових розділів – 7 

230 години / 
8 кредитів 

 144 86 VІ Поточний та підсумковий: 
- Тест-контроль 
- Контроль практичних 
навичок 
- Аналіз результатів 
інструментальних 
досліджень 

У тому числі – 
підсумковий 
контроль засвоєння 
розділу 1 

5 год.    VІ Підсумковий 
модульний контроль 



Розділ 4 
Змістових розділів – 7 

274 години / 
8,5 кредити 

 166 108 VІ Поточний та підсумковий: 
- Тест-контроль 
- Контроль практичних 
навичок 
- Аналіз результатів 
інструментальних 
досліджень 

У тому числі – 
підсумковий 
контроль засвоєння 
розділу 1 

5 год.    VІ Підсумковий 
модульний контроль 

Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 год.; Аудиторне навантаження – 60%, СРС – 40% 
 

 
3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
Розділ 1. Основи внутрішньої медицини  

(ендокринологія, гастроентерологія, пульмонологія, гематологія) 
Всього годин: 252 / 8,5 кредитів (лекції – 40, практичні заняття – 130, СРС – 82) 

 
Кінцеві цілі розділу 

Студенти повинні: 
• Продемонструвати здібність діагностувати та представляти план лікування 

найбільш частих станів з області ендокринології, гастроентерології, пульмонології, 
гематології. 

• Продемонструвати здібність застосовувати діагностичні методи, що допомагають у 
прийнятті рішення (плану лікування) по веденню різних захворювань з області 
ендокринології, гастроентерології, пульмонології, гематології. 

• Застосовувати принципи доказової медицини у прийнятті діагностичних та 
терапевтичних рішень при внутрішніх захворюваннях з області ендокринології, 
гастроентерології, пульмонології, гематології.  

• Продемонструвати здібність проводити медичний огляд та фізикальне обстеження 
відповідно ведучим скаргам пацієнта та історії захворювання. 

• Показати здібність складати історії хвороби та проводити фізикальний огляд.  
• Скласти та обґрунтувати список з двадцяти показань для направлення пацієнта у 

відділення невідкладної допомоги або прямої госпіталізації.  
• Написати направлення на госпіталізацію по 10 найбільш частим медичним 

проблемам з ендокринології, гастроентерології, пульмонології, гематології.  
• Написати 10 виписок зі стаціонару.  
• Продемонструвати здібність оцінки стану здоров”я дорослих та застосування 

відповідних рекомендацій по профілактиці. 
• Продемонструвати легкість у застосуванні медичних інформаціоних технологій та 

критичних експертних оцінок медичної літератури у діагностиці та лікуванні в 
клиніці внутрішньої медицини. 

• Показати здібність обґрунтування та застосування клінічних методів для розуміння 
проявів хвороби. 

• Показати основне розуміння етичних принципів та їх застосування у лікуванні 
пацієнтів.  

 
 



Студенти повинні провести курацію хворих (нових або тих, які вже лікуються) з 
наступними захворюваннями:  
• Гастроентерологічні хвороби (диспепсія, пептичні виразки, гастрити, ГЕРХ, хронічні 

гепатити та цирози печінки, панкреатити, захворювання кишечника) - 8 
• Ендокринологія (цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози, захворювання 

наднирників, ожиріння) - 5 
• Пульмонологія (ХОЗЛ, астма, позагоспітальна пневмонія, плеврит) - 5  
• Гематологія (анемія, лейкози) – 2 

 
Організація навчального процесу має забезпечити участь студентів у веденні не 

менше, ніж 2/3 госпіталізованих пацієнтів. Якщо немає можливості отримати доступ до 
пацієнтів будь-якої категорії, студенти заповнюють учбову історію хвороби з 
діагнозами/проблемами відповідної категорії. Необхідність написання такої історії 
визначається асистентом/доцентом (завучем кафедри) на основі щотижневого просмотру 
даних щодо наявності відповідних хворих у відділеннях.  

Щоденні звіти щодо прийому/огляду пацієнтів студентами зберігаються та 
щотижнево надаються асистенту/доценту для контроля необхідного числа оглядів 
пацієнтів та відображення набору пацієнтів з начастішими внутрішніми захворюваннями 
без зайвої повторюємості. 

Дидактичні заняття проводяться під час ранкових перевірок, лекцій та занять. 
Асистенти слідкують за тим, щоби кожен студент отримав необхідну компетенцію в 
слідуючих областях: фізикальне обстеження та розпитування хворого, устна доповідь, 
заповнення документації, прийняття діагностичних рішень (критичне мишлення). 

Окрім того, асистенти слідкують за активністю студентів для того, щоби бути 
впевненими в тому, що ті опанували практичними навичками.  

 
Змістовий розділ 1 Основи діагностики, лікування та профілактики основних 

хвороб ендокринної системи (83 годин, 2,5 кредити) 
Конкретні цілі: 
Студенти повинні: 

• Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із 
захворюваннями ендокринної системи 

• Обгрунтовувати застосування основних інвазивнх та неінвазивнх 
діагностичних методів, що застосовуються в ендокринології, визначати показання та 
протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення  

• Визначати етіологічні та патогенетичні фактори ендокринних захворювань  
• Виявляти типову клінічну картину ендокринних захворювань  
• Виявляти основні варіанти перебігу та ускладнення ендокринних 

захворювань  
• Складати план обстеження хворих із основними ендокринними 

захворюваннями  
• Проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати 

діагноз при основних ендокринних захворюваннях  
• Призначати лікування, проводити первинну та вторинну профілактику при 

основних ендокринних захворюваннях  
• Діагностувати та надавати допомогу при невідкладних станах в 

ендокринології  
• Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами 

медичного фахівця та принципами фахової субординації 
 



Тема 1. Цукровий діабет, етіологія, патогенез, клініка, діагностика. 
Класифікація. 

Визначення цукрового діабету. Епідеміологія діабету в Україні і світі, прогноз 
захворюваності, поширеність цукрового діабету в різних вікових групах. Етіологія і 
патогенез цукрового діабету. Цукровий діабет тип 1: роль вірусної інфекції та 
автоімунних процесів, генетичної схильності. Цукровий діабет тип 2: роль генетичної 
схильності, ожиріння, зовнішніх факторів. Імунорезистентність та порушення секреції 
інсуліну. Класифікація порушень глікемії (ВООЗ, 1999 р.), клінічні форми цукрового 
діабету. Клініка цукрового діабету. Основні клінічні симптоми цукрового діабету. Ознаки 
різних типів діабету. Характеристика уражень внутрішніх органів за цукрового діабету: 
серцево-судинної системи, гепатобіліарної системи, органів сечовиділення, діабетичні 
остеортропатії. Діагностика цукрового діабету. Критерії діагностики цукрового діабету та 
інших категорій гіперглікемії (ВООЗ, 1999 р.). Показання та правила проведення 
глюкозотолерантного тесту. Діагностичне значення визначення глікованого гемоглобіну, 
фруктозаміну, С-пептиду, глюкозурії, кетонурії. 

Тема 2. Цукровий діабет типу 1 і 2, сучасні методи терапії. 
Основні принципи лікування діабету 2 типу. Критерії компенсації обміну речовин, 

досягнення нормоглікемії. Основні методи лікування ЦД, дієтотерапія, дозоване фізичне 
навантаження, цукрознижувальна фармакотерапія, навчання хворого самоконтролю. 
Дієтотерапія цукрового діабету. Сучасні принципи дієтотерапії: фізіологічність, 
енергетична цінність, обмеження рафінованих вуглеводів, вживання харчових волокон, 
мікроелементів, вітамінів. Дозоване фізичне навантаження та правила його призначення. 
Пероральні цукрознижувальні препарати. Похідні сульфонілсечовини, 
несульфонілсечовинні секретогени інсуліну, бігуаніди, глітазони, акарбоза. 
Характеристика препаратів, механізм їх дії, побічні реакції, показання та протипоказання. 
Критерії компенсації вуглеводного обміну у хворих на ЦД типу 1. Інсулінотерапія. 
Характеристика основних препаратів інсуліну в т.ч. вітчизняного виробництва ЗАТ 
“Індар” та “Фармак”. Показання, протипоказання. Класифікація препаратів інсуліну, 
препарати короткої та тривалої дії, аналоги інсуліну ультракороткої та тривалої дії. 
Розрахунок добової потреби в інсуліні. Корекція дози інсуліну за допомогою хлібних 
одиниць. Режим інсулінотерапії: традиційна та інтенсифікована інсулінотерапія. 
Ускладнення інсулінотерапії: гіпоглікемічні стани, алергія до інсуліну, постін’єкційні 
ліподистрофії, інсулінорезистентність, хронічне передозування інсуліну (синдром 
Сомоджі), інсулінові набряки. Санаторно-курортне лікування. 

Тема 3. Хронічні ускладнення цукрового діабету: діабетична ретинопатія, 
нефропатія, нейропатія та діабетична стопа. Особливості перебігу та лікування 
цукрового діабету у хірургічних хворих та при вагітності. 

Діабетичні ангіопатії та нейропатії. Класифікація. Діабетична нефропатія, стадії 
розвитку, діагноз, диференційний діагноз, лікування та профілактика. Діабетична 
ретинопатія: стадії процесу, діагноз, профілактика та лікування. Діабетична нейропатія, 
класифікація, діагностика та лікування. Синдром діабетичної стопи: класифікація 
діагностика, алгоритм лікування. Принципи лікування вагітних, хворих на цукровий 
діабет. Діагностика і хірургічне лікування діабетичної ангіопатії нижніх кінцівок. 
Діабетична гангрена. Особливості проведення термінових та планових хірургічних 
втручань у хворих на цукровий діабет. 

Тема 4. Невідкладні стани за цукрового діабету. Коматозні стани при 
цукровому діабеті. 

Гіпоглікемічна кома, гіпоглікемічні стани. Етіологія, патогенез, клініка, 
діагностика, лікування. Кетоацидотичні стани з діабетичною (гіперкетонемічною) комою. 
Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційний діагноз, лікування. 
Гіперосмолярна (неацидотична) діабетична кома. Молочнокислий ацидоз і кома. 



Тема 5. Йододефіцитні захворювання щитоподібної залози. Тиреотоксикоз. 
Клінічні форми. Діагностика та лікування. 

Визначення поняття “йододефіцитні стани”. Прояви йодного дефіциту. Визначення 
йододефіцитних територій за поширеністю зоба у різних вікових групах та даними 
йодурії. Визначення розмірів щитоподібної залози. Вікова динаміка об’єму залози. 
Означення – “зоб”. Поняття про простий нетоксичний та вузлові форми зоба. Вплив 
екзогенних чинників довкілля та техногенних катастроф на об’єктах атомної енергетики 
на стан щитоподібної залози та поширеність її патології. Йодна профілактика: масова, 
групова, індивідуальна. Значення вживання йодованої солі у профілактиці 
йододефіцитних захворювань. Обмеження для використання препаратів на основі калію 
йодиду. Захворювання, що супроводжуються тиреотоксикозом. Етіологія, патогенез, 
клінічні прояви дифузного токсичного зоба, тиреотоксична та ендокринна офтальмопатія. 
Вікові особливості перебігу токсичного зоба у дітей та людей похилого віку. Клінічні 
відмінності вузлового токсичного зоба. Обґрунтування діагнозу тиреотоксикозу. 
Медикаментозне, хірургічне лікування токсичного зоба, використання 131-йоду з 
лікувальною метою. Ускладнення лікування зоба. Медико-соціальна експертиза хворих на 
токсичний зоб. 

Тема 6. Гіпотиреоз. Класифікація, діагностика, клініка, лікування. Тиреоїдити.  
Гіпотиреоз, етіологія, патогенез та клінічні ознаки. Обґрунтування діагнозу. 

Гіпотиреоз первинний, центральний, периферичний, субклінічний, транзиторний. 
Своєчасна діагностика природженого гіпотиреозу. Вікові особливості перебігу 
гіпотиреозу. Гіпотиреоз на тлі автоімунних поліендокринопатій. Субклінічний гіпотиреоз. 
Лікування гіпотиреозу. Вагітність та гіпотиреоз. Медико-соціальна експертиза хворих на 
гіпотиреоз. Тиреоїдити, класифікація, етіологія, клінічний перебіг, діагностика, лікування. 
Диференційна діагностика тиреоїдитів з гострим клінічним перебігом. Хронічний 
тиреоїдит. Обґрунтування діагнозу автоімунного тиреоїдиту. Вузлові форми зоба. 
Моніторинг пацієнтів із вузлами у щитоподібній залозі.  

Тема 7. Рак щитоподібної залози та захворювання прищитовидних залоз. 
Патоморфологічна класифікація пухлин щитоподібної залози. Обґрунтування 

діагнозу раку щитоподібної залози. Роль аварії на Чорнобильській АЕC у зростанні 
захворюваності на рак щитоподібної залози. Сучасна схема лікування, реабілітації та 
диспансерного спостереження хворих на рак щитоподібної залози. Анатомо-фізіологічні 
дані. Паратиреоїдний гормон. Механізм дії. Гіперпаратиреоз. Етіологія. Патогенез. 
Класифікація. Клініка, клінічні форми гіперпаратиреозу. Діагностика. Диференційна 
діагностика. Лікування. Показання до хірургічного лікування. Післяопераційний період і 
реабілітація хворих. Медикаментозна терапія. Гіпопаратиреоз. Етіологія. Патогенез. 
Класифікація. Клініка. Діагностика. Диференційна діагностика. Прогноз. Профілактика. 
Лікування. Клінічні форми. 

Тема 8. Хронічна недостатність кори надниркових залоз. Етіологія, патогенез, 
клініка, діагностика, профілактика та лікування. Гостра недостатність кори 
надниркових залоз. Гормонально-активні пухлини надниркових залоз. 

Анатомо-фізіологічні дані. Гормони кори та мозкового шару надниркових залоз. 
Визначення поняття, поширеність гострої та хронічної недостатності кори надниркових 
залоз. Хронічна недостатність надниркових залоз (хвороба Аддісона) . Етіологія, 
патогенез, клініка, діагностика, профілактика та лікування. Гостра недостатність 
надниркових залоз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика та лікування. 
Класифікація пухлин надниркових залоз. Синдром Іценка-Кушинга (кортикостерома, 
глюкостерома). Клініка, діагностика та диференціальна діагностика, лікування. 
Андростерома, кортикостерома. Клініка, діагностика та диференціальна діагностика, 
лікування. Первинний гіперальдостеронізм (синдром Кона). Клініка, діагностика та 
диференціальна діагностика, лікування. Феохромоцитома. Клініка, діагностика та 



диференціальна діагностика, лікування.тВизначення природженої гіперплазії кори 
надниркових залоз. Клінічні форми, діагностика, лікування. 

Тема 9. Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи, порушення росту. 
Ожиріння. Механізм дії гормонів гіпоталамуса та гіпофіза. Захворювання статевих 
залоз.  

Класифікація гіпоталамо-гіпофізарних захворювань. Акромегалія. Етіологія і 
патогенез. Клініка. Діагностика та диференційна діагностика. Лікування.Хвороба Іценка-
Кушинга. Етіологія і патогенез. Класифікація. Клініка. Діагностика та диференційна 
діагностика. Лікування. Синдром гіперпролактинемії. Класифікація. Етіологія і патогенез. 
Клініка. Діагностика, диференційна діагностика. Лікування. Гіпопітуітаризм. Етіологія і 
патогенез. Клініка. Діагностика і диференційна діагностика. Лікування. Нецукровий 
діабет. Етіологія і патогенез. Клініка. Діагностика та диференційна діагностика. 
Лікування. Причини низько- та високорослості. Гіпопітуітаризм з переважною 
соматотропною недостатністю (гіпофізарний нанізм). Класифікація. Етіологія і патогенез. 
Клініка. Діагностика і диференційна діагностика. Лікування. Гіпофізарний гігантизм. 
Етіологія і патогенез. Клініка. Діагностика і диференційна діагностика. Лікування. 
Ожиріння. Етіологія та патогенез. Класифікація. Клініка. Діагностика. Лікування. 
Ожиріння у дітей та підлітків.  

Статеві залози у чоловіків та жінок. Гормони. Природжені порушення статевого 
диференціювання. Агенезія гонад. Синдром Шерешевського – Тернера. Синдром 
гермафродитизму. Крипторхізм. Синдром моно- та анорхізму. Синдром Клайнфельтера. 
Порушення статевого розвитку у хлопчиків та дівчаток. Клімакс у жінок та чоловіків. 
 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
Змістового розділу 1: «Основи діагностики, лікування та профілактики 

основних хвороб ендокринної системи» 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1 Цукровий діабет. Сучасна класифікація, етіологія, клініка, 
діагностика. 2 

2 Цукровий діабет. Сучасна класифікація, етіологія, клініка, 
діагностика. 2 

3 Актуальні питання ангіо- та нейропатій. 2 
4 Новітні методи лікування хворих на ЦД. 2 

5 Пероральні цукрознижувальні засоби, сучасні препарати інсуліну 
та його аналоги. 2 

6 Захворювання щитоподібної залози. 2 
7 Діагноз, диференційний діагноз, профілактика та лікування зоба. 2 

8 Захворювання надниркових залоз. 
Хронічна недостатність надниркових залоз. 2 

9 Гормонально-активні пухлини. 2 

10 Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи. Її участь в 
корегуванні функціональної активності залоз внутрішньої секреції. 2 

11 Метаболічний синдром. 2 
Всього 22 

 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Змістового розділу 1: «Основи діагностики, лікування та профілактики 

основних хвороб ендокринної системи» 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1 Цукровий діабет, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, 
діагностика. 5 

2 Цукровий діабет, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, 
діагностика. 5 

3 Цукровий діабет тип 1 і 2, сучасні методи терапії. 5 

4 

Хронічні ускладнення цукрового діабету: діабетична ретинопатія, 
нефропатія, нейропатія та діабетична стопа. 
Особливості перебігу та лікування цукрового діабету у хірургічних 
хворих та при вагітності. 

5 

5 Невідкладні стани за цукрового діабету. 5 
6 Йододефіцитні захворювання щитоподібної залози. Ознаки 

ендемічної місцевості за ВООЗ. Клініка, діагностика, профілактика 
та лікування. 
Тиреотоксикоз. Клінічні форми. Діагностика, лікування. 
Гіпотиреоз. Класифікація, діагностика, клініка, лікування. 
Тиреоїдити. 
Рак щитоподібної залози та захворювання при щитоподібних залоз. 

5 

7 Хронічна недостатність кори надниркових залоз. Етіологія, 
патогенез, клініка, діагностика, профілактика та лікування. 
Гостра недостатність кори надниркових залоз. Гормонально-
активні пухлини надниркових залоз. 

5 

8 Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи, порушення росту. 
Ожиріння. Захворювання статевих залоз. 
Тестовий контроль знань за змістовним модулем «Основи 
діагностики, лікування та профілактики хвороб ендокринної 
системи» 

4 
1 

Всього 40 
 

ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
Змістового розділу 1: «Основи діагностики, лікування та профілактики 

основних хвороб ендокринної системи» 
№ 
з/п Тема  Кількість 

годин 
1 Підготовка до практичних занять у тому числі:  

- опанування навичками аналізувати дані лабораторних методів 
дослідження (тест толерантності до глюкози, глікемічний та 
глюкозуричний профіль, С-пептид, НвА1с) 

- опанування навичками надання медичної допомоги у хворих з 
кетоацидозом, за діабетичної та гіпоглікемічної ком. 

- опанування навичками визначення ступеня зоба 
- опанування навичками трактування даних ультразвукового 

обстеження та доплерографії щитоподібної залози 
- опанування навичками трактування результатів ЕКГ та 

рефлексометрії для характеристики функції щитоподібної залози 
- опанування навичками трактування даних гормонального 

обстеження, ультразвукового обстеження, артеріографії 
надниркових залоз 

 
1 
 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
 



- опанування навичками трактування даних комп’ютерної томографії, 
МРТ надниркових залоз 

- опанування навичками трактування даних краніограми, та даних 
КТ, МРТ черепа 

- опанування навичками визначення ступеня ожиріння по ІМТ 
- опанування навичками оцінки статевого розвитку 
- опанування навичками трактування «кісткового віку» за даними 

рентгенографії 

1 
 
1 
 
1 
1 
1 

2 Курація хворого з написанням історії хвороби. 10 

3 

Індивідуальна робота: 
• Доповідь реферату на практичному занятті 
• Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр 
• Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті 
• Написання тез, статей 

1 

Всього 21 
 

Змістовий розділ 2: Основи діагностики, лікування та профілактики основних 
хвороб органів травлення (66 годин, 2 кредити) 

Конкретні цілі: 
Студенти повинні: 

• Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із 
захворюваннями органів травного каналу, гепатобіліарної системи та підшлункової 
залози 

• Обгрунтовувати застосування основних інвазивнх та неінвазивнх 
діагностичних методів, що застосовуються в гастроентерології, визначати показання та 
протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення  

• Визначати етіологічні та патогенетичні фактори захворювань травного 
каналу, гепатобіліарної системи та підшлункової залози 

• Виявляти типову клінічну картину захворювань травного каналу  
• Виявляти основні варіанти  перебігу та ускладнення захворювань травного 

каналу, гепатобіліарної системи та підшлункової залози  
• Складати план обстеження хворих із основними захворюванням травного 

каналу, гепатобіліарної системи та підшлункової залози  
• Проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати 

діагноз при основних захворюваннях травного каналу, гепатобіліарної системи та 
підшлункової залози на підставі аналізу даних лабораторного та інструментального 
обстеження 

• Призначати лікування, проводити первинну та вторинну профілактику при 
основних захворюваннях травного каналу, гепатобіліарної системи та підшлункової 
залози  

• Діагностувати та надавати допомогу при невідкладних станах в 
гастроентерології  

• Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами 
медичного фахівця та принципами фахової субординації 

 
Тема 10. Основні симптоми гастроентерологічної патології. Методи 

дослідження в гастроентерології. 
Основні гастроентерологічні скарги. Визначення основних гастроентерологічних 

симптомів (біль, печія, диспепсія, нудота, блювота, кровотеча, гепатомегалія, асцит, 
жовтяниця, пронос, закреп тощо). Загальні та тривожні симптоми. Фізикальні симптоми 



гастроентерологічної патології. Методи фізикального обстеження хворих з 
гастроентерологічною патологією. Симптоматичне лікування. 

Ендоскопічні методи: діагностичні можливості езофагогастродуоденоскопії, 
колоноскопії, біопсії, показання, протипоказання та обмеження до їх проведення, можливі 
ускладнення. Інтрагастральна та інтраезофагеальна рН-метрія, дуоденальне зондування – 
інформативність та клінічна оцінка результатів. Рентгенологічні та ізотопні методи 
діагностики захворювань травного каналу та печінки. Ультразвукове дослідження органів 
черевної порожнини. Імуноферментні та біохімічні методи дослідження. Діагностика 
інфекції H.pylori та інших інфекційних чиників. 

Тема 11. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. 
Визначення. Етіологія, патогенез. Роль гастроезофагального рефлюксу у розвитку 

езофагіту та стравоходу Барретта. Класифікація. Ерозивна та неерозивна ГЕРХ. Клінічні 
прояви залежно від варіанту та стадії. Критерії діагностики, диференційна діагностика. 
Ускладнення. Диференційована терапія. Первинна та вторинна профілактика. 

Тема 12. Шлункова диспепсія. Хронічні гастрити. 
Визначення. Етіологія та патогенез. Роль H.рylori у виникненні гастродуоденальної 

патології. Класифікація. Необстежена та функціональна диспепсія. Критерії діагнозу. 
Диференційний діагноз з органічною патлогією. Сучасні підходи до лікування 
функціональної диспепсії. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 
працездатність. 

Визначення, етіологія та патогенез хронічних гастритів. Роль H.рylori у виникненні 
хронічних гастритів. Класифікація. Неатрофічний та атрофічний гастрит. Значення 
ендоскопічного (з морфологією) та  рентгенологічного дослідження для встановлення 
діагнозу.Сучасні підходи до лікування різних типів хронічного гастриту. Первинна та 
вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 13. Виразкова хвороба та інші пептичні виразки шлунку та 12-палої 
кишки. 

Визначення. Роль H.рylori, кислото-пептичного фактору та медикаментів у 
виникненні пептичних виразок та їх рецидивів. Особливості перебігу Нр-позитивних та 
Нр-негативних виразок. Ускладнення (перфорація, пенетрація, кровотеча, порушення 
евакуатор-моторної функції). Значення інструментальних та лабораторних методів 
діагностики. Методи діагностики Нр-инфекції. Сучасна тактика ведення хворого з 
виразкою. Ерадикаційна терапія. Контроль ерадикації. Медикаментозна терапія Нр-
негативних виразок. Показання до хірургічного лікування. Первинна та вторинна 
профілактика. Прогноз та працездатність.  

Тема 14. Захворювання тонкої кишки: целіакія та інші ентеропатії. 
Визначення. Етіологія, патогенез. Роль непереносимості компонентів їжі, 

ензимопатій і імунних факторів.  Синдроми мальабсорбції та мальдигестії. Критерії 
діагностики, диференційна діагностика. Ускладнення. Диференційована терапія. 
Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.  

Тема 15. Хронічні захворювання товстої кишки. 
Синдром подразненої кишки, визначення, Римські критерії діагностики. Етіологія 

та патогенез. Класифікація. Клінічні прояви різних варіантів. Діагностичні критерії та 
критерії виключення діагнозу. Диференційна діагностика. Лікування різних форм. 
Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. Неспецифічні коліти 
(неспецифічний виразковий коліт та хвороба Крона): визначення, етіологія та патогенез. 
Класифікація. Особливості клінічного перебігу залежно від ступеня активності, тяжкості і 
фази перебігу. Критерії діагностики. Диференційний діагноз. Ускладнення та 
захворювання, асоційовані з виразковим колітом (склерозуючий холангіт, спондиліт, 
артрити, дерматози). 

Тема 16. Жовчнокам’яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні 
біліарні порушення. 



Визначення. Етіологія, патогенез. Значення інфекції, порушень моторики та 
дисхолії у розвитку хронічного некам’яного холециститу, холангіту та жовчнокам’яної 
хвороби. Особливості клінічного перебігу. Роль інструментальних методів в діагностиці. 
Диференційний діагноз. Ускладнення. Диференційоване лікування залежно від клінічного 
варіанта та наявності ускладнень Показання до хірургічного лікування. Первинна та 
вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 17. Хронічні гепатити. 
Визначення. Класифікація. Роль персистенції вірусу, медикаментозних агентів, 

порушень імунних порушень та алкоголю. Методи діагностики вірусної інфекції. 
Аутоімунний гепатит, хронічні вірусні, медикаментозний гепатити. Алкогольна хвороба 
печінки. Основні клініко-біохімічні синдроми. Особливості клінічного перебігу та 
діагностики окремих форм. Значення морфологічних, біохімічних і радіоізотопних 
методів. Диференційний діагноз. Ускладнення. Особливості лікування різних форм. 
Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 18. Цирози печінки. 
Визначення. Значення вірусної інфекції, нутритивних факторів, алкоголю, 

токсичних речовин та імунологічних порушень. Класифікація. Особливості клінічних 
проявів та діагностики різних варіантів. Диференційний діагноз. Печінкова недостатність 
та інші ускладнення. Диференційована терапія. Невідкладна терапія ускладнень. 
Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 19. Хронічні панкреатити. 
Визначення. Значення різних етіологічних факторів. Класифікація. Особливості 

клінічного перебігу, діагностики та диференційної діагностики залежно від форми та 
локалізації патологічного процесу. Ускладнення.  Методи дослідження в діагностиці 
панкреатиту. Диференційоване лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз 
та працездатність. 

 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
Змістового розділу 2: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних 

хвороб органів травлення» 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1 

Основні симптоми гастроентерологічної патології та методи 
дослідження в гастроентерології 
Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба 
Шлункова диспепсія та хронічні гастрити 
Виразкова хвороба та інші виразки шлунку та 12-палої кишки 

2 

2 
Жовчнокам’яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні 
біліарні порушення 
Хронічні панкреатити 

2 

3 Хронічні гепатити 
Цирози печінки 2 

Разом 6 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
Змістового розділу 2: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних 

хвороб органів травлення» 
№ 
з/п Тема Кількість 

годин 
1 10. Основні симптоми гастроентерологічної патології. 

Методи дослідження в гастроентерології. 
11. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. 

5 

2 12. Шлункова диспепсія. 
Хронічні гастрити. 5 

3 13. Виразкова хвороба та інші виразки шлунку та 12-палої кишки. 5 
4 14. Хронічні захворювання тонкої кишки: целіакія та інші 

ентеропатії. 
15. Хронічні захворювання товстої кишки: неспецифічні коліти та 
синдром подразненої кишки. 

5 

5 16. Жовчнокам’яна хвороба, хронічний холецистит та 
функціональні біліарні порушення. 5 

6 17. Хронічні гепатити. 5 
7 18. Цирози печінки. 5 
8 19. Хронічні панкреатити. 

Тестовий контроль знань за змістовним модулем «Основи 
діагностики, лікування та профілактики основних хвороб 
органів травлення» 

4 
1 
 
 

Разом 40 
 

ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
Змістового розділу 2: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних 

хвороб органів травлення» 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1.  Підготовка до практичних занять, в тому числі:  
- Опанування навичками трактування даних ендоскопічного 
дослідження травного тракту 
- Опанування навичками трактування даних променевого 
(рентгенологічного та сонографічного) дослідження травного 
тракту та органів черевної порожнини 
- Опанування навичками трактування даних дослідження 
секреторної функції шлунку (рН-метрії) 
- Опанування навичками трактування даних мікробіологічного та 
біохімічного дослідження жовчі 
- Опанування навичками трактування даних біохімічного 
(функціональні печінкові проби) аналізу крові  
- Опанування навичками трактування даних імуноферментних 
досліджень крові та калу 

 
1 
 
1 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

2. Курація хворого з письмовим  обґрунтуванням діагнозу 9 



№ з/п Тема Кількість 
годин 

3. Індивідуальна робота: 
• Доповідь реферату на практичному занятті 
• Доповідь  на клінічних конференціях баз кафедр 
• Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті 
• Написання тез, статей 

1 

РАЗОМ 20 
 

Змістовий розділу 3: Основи діагностики, лікування та профілактики основних 
хвороб органів дихання (59 годин, 2 кредити) 

Конкретні цілі: 
Студенти повинні: 

• Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із 
захворюваннями органів дихання  

• Обгрунтовувати застосування основних інвазивнх та неінвазивнх 
діагностичних методів, що застосовуються в пульмонології, визначати показання та 
протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення  

• Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань 
органів дихання 

• Виявляти типову клінічну картину основних захворювань органів дихання 
• Виявляти основні варіанти  перебігу та ускладнення основних захворювань 

органів дихання 
• Складати план обстеження хворих з захворюваннями органів дихання 
• На підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження 

проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати діагноз при 
основних захворюваннях органів дихання 

• Призначати лікування, проводити первинну та вторинну профілактику при 
основних захворюваннях органів дихання 

• Діагностувати та надавати допомогу при гострій дихальній недостатності 
• Обгрунтовувати необхідність виконання плевральної пункції 
• Виконувати пікфлуометрію  
• Демонструвати володіння  морально-деонтологічними принципами 

медичного фахівця та принципи фахової субординації 
 
Тема 20. Основні симптоми пульмонологічної патології та методи дослідження 

в пульмонології. 
Основні пульмонологічні скарги. Визначення основних симптомів захворювань 

органів дихання (задишка, ядуха, кашель, біль у грудній клітці тощо). Загальні та 
специфічні симптоми. Фізикальні симптоми пульмонологічної патології. Методи 
фізикального обстеження хворих з пульмонологічною патологією. Рентгенологічне 
дослідження легень, комп”ютерна томографія, діагностичні можливості бронхоскопії. 
Функціональні методи дослідження зовнішнього дихання, мікробіологічне дослідження 
мокротиння.  

Тема 21. Хронічні обструктивні захворювання легень. 
Визначення. Значення паління, екологічних, професійних факторів та інфекції у 

розвитку хронічного бронхіту. Класифікація. Клінічні прояви, зміни даних додаткових 
інструментальних методів дослідження залежно від стадії (ступеня тяжкості). 
Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування залежно від ступеня тяжкості. Первинна 
та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.. 



Тема 22. Бронхіальна астма. 
Визначення. Етіологія, особливості патогенезу. Класифікація. Клінічні прояви і 

зміни даних інструментальних методів дослідження в залежності від ступеня тяжкості. 
Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування залежно від ступеня тяжкості. Роль 
пікфлоуметрії. Невідкладна допомога при приступі бронхіальної астми. Первинна та 
вторинна профілактика. Прогноз та працездатність 

Тема 23. Пневмонії. 
Визначення. Найбільш розповсюджені етіологічні фактори. Класифікація. Клінічні 

прояви і їх особливості при негоспітальній, нозокоміальній, аспіраційній пневмонії та 
пневмонії у осіб з тяжкими дефектами імунітету. Зміни інструментальних і лабораторних 
методів дослідження. Диференційний діагноз. Ускладнення (синдром поліорганних 
уражень, респіраторний дистрес-синдром та  дихальна недостатність).  Диференційоване 
лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 24. Плеврити та плевральний випіт. 
Визначення. Етіологічні фактори. Класифікація. Клінічні прояви, зміни 

інструментальних і лабораторних даних і їх особливості залежно від форми (сухий, 
ексудативний) та етіології. Диференційний діагноз. Ускладнення. Показання до 
плевральної пункції та дренування плевральної порожнини. Лікування.  Первинна і 
вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 25. Інфекційно-деструктивні захворювання бронхолегеневої системи та 
легенева недостатність. 

Бронхоектатична хвороба, абсцес та гангрена легень. Визначення. Фактори, які 
сприяють розвитку. Клініка, діагностика різних варіантів. Значення рентгенологічного та 
ендоскопічного дослідження. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування. Показання 
до хірургічного лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 
працездатність 

Легенева недостатність. 
Визначення. Класифікація. Причини виникнення. Особливості клінічного перебігу 

різних форм. Діагностика, роль дослідження функції зовнішнього дихання. 
Диференційний діагноз. Лікувальна тактика. Первинна та вторинна профілактика. 
Прогноз та працездатність. 

 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
Змістового розділу 3: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних 

хвороб органів дихання» 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1 Основні симптоми пульмонологічної патології та методи 
обстеження в пульмонології. 2 

2 Пневмонії. 2 
3 Хронічні обструктивні захворювання легень. 2 
4 Бронхіальна астма. 2 

Разом 8 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
Змістового розділу 3: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних 

хвороб органів дихання» 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1. Основні симптоми пульмонологічної патології та методи 
обстеження в пульмонології 5 

2. Хронічні обструктивні захворювання легень: хронічний бронхіт та 
емфізема легенів 5 

3. Бронхіальна астма 5 
4. Пневмонії 5 
5. Плеврити та плевральний випіт 5 
6. Інфекційно-деструктивні захворювання легень та легенева 

недостатність 5 

РАЗОМ 30 
 

ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
Змістового розділу 3: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних 

хвороб органів дихання» 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1. Підготовка до практичних занять, в тому числі:  
- Опанування навичками трактування даних променевих досліджень 
органів грудної порожнини 
- Опанування навичками трактування даних ендоскопічного 
дослідження бронхів 
- Опанування навичками трактування показників функції зовнішнього 
дихання 
- Опанування навичками аналізувати дані лабораторних досліджень 
(загальний аналіз крові, загальний білок та білкові фракції, 
коагулограму, загальне та мікробіологічне дослідження харкотиння, 
загальне та мікробіологічне дослідження плевральної рідини) 
- Опанування навичками надання медичної допомоги при гострій 
дихальній недостатності 

 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
 
2 

2. Курація хворого з письмовим  обґрунтування діагнозу 10 

3. Індивідуальна робота: 
• Доповідь реферату на практичному занятті 
• Доповідь  на клінічних конференціях баз кафедр 
• Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті 
• Написання тез, статей 

1 

Разом 21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Змістовий розділ 4: Основи діагностики, лікування та профілактики основних 
хвороб крові та кровотворних органів (45 годин, 1,5 кредити) 

Конкретні цілі: 
Студенти повинні: 

• Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із основними 
захворюваннями крові та кровотворних органів  

• Обгрунтовувати застосування основних інвазивнх та неінвазивнх 
діагностичних методів, що застосовуються в гематології, показання та протипоказання 
для їх проведення, можливі ускладнення  

• Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань 
крові та кровотворних органів  

• Виявляти типову клінічну картину основних захворювань крові та 
кровотворних органів 

• Виявляти основні варіанти  перебігу та ускладнення основних захворювань  
крові та кровотворних органів  

• Складати план обстеження хворих з основних захворюваннями крові та 
кровотворних органів  

• На підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження 
проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати діагноз при 
основних захворюваннях крові та кровотворних органів  

• Призначати лікування, проводити первинну та вторинну профілактику при 
основних захворюваннях крові та кровотворних органів  

• Діагностувати та надавати допомогу при кровотечах внаслідок  при 
захворювань крові та кровотворних органів  

• Визначати групу крові  
• Переливати компоненти крові та кровозамінники 
• Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами 

медичного фахівця та принципи фахової субординації 
 
Тема 26. Анемії (залізодефіцитна, В12-дефіцитна, фолієводефіцитна, гемолітична, 

гіпопластична, постгеморагічна). 
Визначення. Етіологічні фактори та патогенез. Механізми внутрісудинного та 

внутріклітинного гемолізу. Особливості клініки та лабораторної діагностики різних форм. 
Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування різних форм.  Переливання компонентів 
крові та компонентів. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 27. Гострі та хронічні лейкемії. 
Визначення. Сучасні погляди на етіологію та патогенез. Класифікація. Основні 

клініко-гематологічні синдроми. Клінічні прояви. Критерії діагнозу. Диференційний 
діагноз. Ускладнення. Принципи лікування. Трансплантація кісткового мозку 
Підтримуюча терапія. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Теми 28 Лімфоми та мієломна хвороба. 
Визначення та класифікація. Ходжкінські та неходжкінські лимфоми. Клінічні 

прояви та їх особливості при різних варіантах перебігу. Критерії діагнозу. Диференційний 
діагноз. Ускладнення. Принципи лікування. Профілактика.  Прогноз та працездатність. 

Тема 29. Тромбоцитопенічна пурпура та гемофілія. 
Визначення. Етіологія та патогенез, основні клінічні синдроми. Критерії діагнозу. 

Диференційний діагноз. Лікування. Терапія різних гемофілій. Профілактика кровотеч. 
Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.  

 
 
 
 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
Змістового розділу 4: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних 

хвороб крові та кровотворних органів» 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1 Анемії 2 
2 Гострі та хронічні лейкемії 2 

Разом 4 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
Змістового розділу 4: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних 

хвороб крові та кровотворних органів» 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1 Анемії 5 
2 Гострі та хронічні лейкемії 5 
3 Лімфоми та мієломна хвороба 5 
4 Гемофілії та тромбоцитопенічна пурпура 5 

Разом 20 
 

ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
Змістового розділу 4: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних 

хвороб крові та кровотворних органів» 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1. Підготовка до практичних занять, в тому числі:  
- Опанування навичками надання медичної допомоги при 
зовнішній кровотечі  
- Опанування навичками визначення групи крові 
- Опанування навичками переливання компонентів крові та 
кровозамінників 
- Опанування навичками проведення та оцінки загального аналізу 
крові, пунктату кістного мозоку 

 
2 
 
2 
2 
 
3 

2. Курація хворого з письмовим  обґрунтування діагнозу 10 
3. Індивідуальна робота: 

• Доповідь  на клінічних конференціях баз кафедр 
• Доповідь реферату на практичному занятті 
• Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті 
• Написання тез, статей 

1 

Разом 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Структура залікового кредиту- розділу 1: 
„Основи внутрішньої медицини 

(ендокринологія, гастроентерологія, пульмонологія, гематологія)” 
 

Тема Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна робота студентів 

СРС Індивідуальна 
робота 

Змістовий розділ 1 
Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб ендокринної системи 

1.Цукровий діабет, класифікація, етіологія, 
патогенез, клініка, діагностика.  4 10 2 

• Доповідь 
реферату на 
практичному 
занятті 

• Доповідь на 
клінічних 
конференціях 
баз кафедр 

• Доповідь 
історії 
хвороби 
хворого на 
практичному 
занятті 

• Написання 
тез, статей 

2.Цукровий діабет тип 1 і 2, сучасні методи 
терапії.  4 5 2 

3.Хронічні ускладнення цукрового діабету: 
діабетична ретинопатія, нефропатія, 
нейропатія та діабетична стопа.  

2 5 2 

4.Невідкладні стани за цукрового діабету  5 2 
5.Йододефіцитні захворювання 
щитоподібної залози. Клініка, діагностика, 
профілактика та лікування. 
Тиреотоксикоз. Клінічні форми. 
Діагностика, лікування. 

4 3 2 

6.Гіпотиреоз. Класифікація, діагностика, 
клініка, лікування. 
Тиреоїдити.  

 1 2 

7.Рак щитоподібної залози та захворювання 
при щитоподібних залоз.  1 2 

8.Хронічна недостатність кори 
надниркових залоз. 
Гостра недостатність кори надниркових 
залоз. 
Гормонально-активні пухлини 
надниркових залоз.  

4 5 2 

9.Захворювання статевих залоз.  
Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної 
системи, порушення росту. 
Ожиріння. 

4 5 3 

Індивідуальна робота   20 1 
Всього годин – 83 22 70 21 
Кредитів ECTS – 2,5    

Змістовий розділ 2. 
Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів травлення 



10. Основні симптоми 
гастроентерологічної патології. 
Методи дослідження в гастроентерології 

0,5 2,5 2 
• Доповідь 

реферату на 
практичному 
занятті 

• Доповідь на 
клінічних 
конференціях 
баз кафедр 

• Доповідь 
історії 
хвороби 
хворого на 
практичному 
занятті 

• Написання 
тез, статей 

 

11. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба  0,5 2,5  
12. Шлункова диспепсія та хронічні 
гастрити 0,5 5 3 

13. Виразкова хвороба та інші виразки 
шлунку та 12-палої кишки 0,5 5 2 

14. Хронічні захворювання тонкої кишки: 
целіакія та інші ентеропатії  2,5 2 

15. Хронічні захворювання товстої кишки: 
синдром подразненої кишки та 
неспецифічні коліти 

 2,5 2 

16. Жовчнокам”яна хвороба, хронічний 
холецистит та функціональні біліарні 
порушення 

1 5 2 

17. Хронічні гепатити 1 5 2 
18. Цирози печінки 1 5 2 
19. Хронічні панкреатити 1 5 2 
Індивідуальна робота   19 1 
Всього годин – 66 6 40 20 
Кредитів ECTS – 2    

Змістовий розділ 3. 
Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів дихання 

20. Основні симптоми пульмонологічної 
патології та методи обстеження в 
пульмонології 

2 5 5 
• Доповідь 

реферату на 
практичному 
занятті 

• Доповідь на 
клінічних 
конференціях 
баз кафедр 

• Доповідь 
історії 
хвороби 
хворого на 
практичному 
занятті 

• Написання 
тез, статей 

21. Хронічні обструктивні захворювання 
легень 2 5 3 

22. Бронхіальна астма 2 5 3 
23. Пневмонії 2 5 3 
24. Плеврити та плевральний випіт  5 3 
25. Інфекційно-деструктивні захворювання 
легень та дихальна недостатність 

 5 3 

Індивідуальна робота   20 1 
Всього годин -  59 8 30 21 
Кредитів ECTS – 2    

Змістовий розділ 4. 
Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб крові та кровотворних органів 

26. Анемії  5 5 • Доповідь 
реферату на 27. Гострі та хронічні лейкемії 2 5 5 



28. Лімфоми та мієломна хвороба 2 5 5 практичному 
занятті 

• Доповідь на 
клінічних 
конференціях 
баз кафедр 

• Доповідь 
історії 
хвороби 
хворого на 
практичному 
занятті 

• Написання 
тез, статей 

29. Гемофілії та тромбоцитопенічна 
пурпура 

 5 4 

Індивідуальна робота   19 1 
Всього годин – 44 4 20 20 
Кредитів ECTS – 2    
Підсумковий контроль засвоєння 
кредиту- розділу 1 (іспит)  5  

Разом за розділом 1 40 130 82 
 

Перелік питань 
для підготовки студентів до іспиту 

Розділ 1 (4-й курс). Основи внутрішньої медицини  
(ендокринологія, гастроентерологія, пульмонологія, гематологія) 

1. Етіологія і патогенез цукрового діабету.  
2. Цукровий діабет тип 1: роль вірусної інфекції та автоімунних процесів, 

генетичної схильності.  
3. Цукровий діабет тип 2: роль генетичної схильності, ожиріння, зовнішніх 

факторів. Класифікація порушень глікемії (ВООЗ, 1999 р.), клінічні форми 
цукрового діабету. Клініка цукрового діабету.  

4. Основні клінічні симптоми цукрового діабету.  
5. Характеристика уражень внутрішніх органів за цукрового діабету: серцево-

судинної системи, гепатобіліарної системи, органів сечовиділення, діабетичні 
остеортропатії. Критерії діагностики цукрового діабету та інших категорій 
гіперглікемії (ВООЗ, 1999 р.).  

6. Основні методи лікування ЦД, дієтотерапія, дозоване фізичне навантаження, 
цукрознижувальна фармакотерапія, навчання хворого самоконтролю.  

7. Пероральні цукрознижувальні препарати.  
8. Інсулінотерапія.  
9. Класифікація препаратів інсуліну, препарати короткої та тривалої дії, 

аналоги інсуліну ультракороткої та тривалої дії.  
10. Розрахунок добової потреби в інсуліні.  
11. Режим інсулінотерапії: традиційна та інтенсифікована інсулінотерапія.  
12. Ускладнення інсулінотерапії: гіпоглікемічні стани, алергія до інсуліну, 

постін’єкційні ліподистрофії, інсулінорезистентність, хронічне передозування 
інсуліну (синдром Сомоджі), інсулінові набряки.  

13. Діабетична нефропатія, стадії розвитку, діагноз, диференційний діагноз, 
лікування та профілактика.  

14. Діабетична ретинопатія: стадії процесу, діагноз, профілактика та лікування.  



15. Діабетична нейропатія, класифікація, діагностика та лікування.  
16. Синдром діабетичної стопи: класифікація діагностика, алгоритм лікування. 

Гіпоглікемічна кома, гіпоглікемічні стани. Етіологія, патогенез, клініка, 
діагностика, лікування.  

17. Кетоацидотичні стани з діабетичною (гіперкетонемічною) комою. Етіологія, 
патогенез, клініка, діагностика, диференційний діагноз, лікування.  

18. Гіперосмолярна (неацидотична) діабетична кома.  
19. Молочнокислий ацидоз і кома. 
20. Прояви йодного дефіциту.  
21. Визначення розмірів щитоподібної залози. Вікова динаміка об’єму залози.  
22. Означення – “зоб”. Поняття про простий нетоксичний та вузлові форми 

зоба.  
23. Йодна профілактика: масова, групова, індивідуальна.  
24. Етіологія, патогенез, клінічні прояви дифузного токсичного зоба, 

тиреотоксична та ендокринна офтальмопатія.  
25. Медикаментозне, хірургічне лікування токсичного зоба, використання 131-

йоду з лікувальною метою.  
26. Гіпотиреоз, етіологія, патогенез та клінічні ознаки. Обґрунтування діагнозу.  
27. Лікування гіпотиреозу.  
28. Тиреоїдити, класифікація, етіологія, клінічний перебіг, діагностика, 

лікування. Патоморфологічна класифікація пухлин щитоподібної залози.  
29. Сучасна схема лікування, реабілітації та диспансерного спостереження 

хворих на рак щитоподібної залози.  
30. Гіперпаратиреоз. Клініка, клінічні форми. Показання до хірургічного 

лікування. Медикаментозна терапія.  
31. Гіпопаратиреоз. Клініка. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування.  
32. Хронічна недостатність надниркових залоз (хвороба Аддісона) . Етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика, профілактика та лікування.  
33. Гостра недостатність надниркових залоз. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, профілактика та лікування.  
34. Синдром Іценка-Кушинга (кортикостерома, глюкостерома). Клініка, 

діагностика та диференціальна діагностика, лікування.  
35. Андростерома, кортикостерома. Клініка, діагностика та диференціальна 

діагностика, лікування.  
36. Первинний гіперальдостеронізм (синдром Кона). Клініка, діагностика та 

диференціальна діагностика, лікування.  
37. Феохромоцитома. Клініка, діагностика та диференціальна діагностика, 

лікування. 
38. Акромегалія. Етіологія і патогенез. Клініка. Діагностика та диференційна 

діагностика. Лікування. 
39. Хвороба Іценка-Кушинга. Етіологія і патогенез. Класифікація. Клініка. 

Діагностика та диференційна діагностика. Лікування.  
40. Синдром гіперпролактинемії. Класифікація. Етіологія і патогенез. Клініка. 

Діагностика, диференційна діагностика. Лікування.  
41. Гіпопітуітаризм. Етіологія і патогенез. Клініка. Діагностика і диференційна 

діагностика. Лікування.  
42. Нецукровий діабет. Етіологія і патогенез. Клініка. Діагностика та 

диференційна діагностика. Лікування.  
43. Гіпопітуітаризм з переважною соматотропною недостатністю (гіпофізарний 

нанізм). Гіпофізарний гігантизм. Етіологія і патогенез. Клініка. Діагностика і 
диференційна діагностика. Лікування.  



44. Ожиріння. Етіологія та патогенез. Класифікація. Клініка. Діагностика. 
Лікування.  

45. Синдром Шерешевського – Тернера. 
46. Синдром гермафродитизму.  
47. Крипторхізм.  
48. Синдром моно- та анорхізму.  
49. Синдром Клайнфельтера.  
50. Порушення статевого розвитку у хлопчиків та дівчаток.  
51. Клімакс у жінок та чоловіків. 
52. Основні симптоми гастроентерологічної патології.  
53. Методи дослідження в гастроентерології.  
54. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Критерії діагностики, 

диференціальна діагностика. Ускладнення. Диференційована терапія.  
55. Хронічні гастрити. Визначення. Етіологія та патогенез. Роль H.рylori у 

виникненні гастродуоденальної патології. Критерії діагнозу.  
56. Сучасні підходи до лікування різних типів хронічного гастриту. 
57. Необстежена та функціональна диспепсія.  
58. Сучасні підходи до лікування функціональної диспепсії.  
59. Виразкова хвороба та інші пептичні виразки шлунку та 12-палої кишки. 

Визначення. 
60. Роль H.рylori, кислото-пептичного фактору та медикаментів у виникненні 

пептичних виразок та їх рецидивів.  
61. Ускладнення пептичних виразок (перфорація, пенетрація, кровотеча, 

порушення евакуатор-моторної функції).  
62. Значення інструментальних та лабораторних методів діагностики пептичних 

виразок. Методи діагностики Нр-инфекції.  
63. Сучасна тактика ведення хворого з виразкою.  
64. Ерадикаційна терапія.  
65. Медикаментозна терапія Нр-негативних виразок. Показання до хірургічного 

лікування.  
66. Захворювання тонкої кишки: целіакія та інші ентеропатії.  
67. Синдроми мальабсорбції та мальдигестії.  
68. Синдром подразненої кишки, визначення, Римські критерії діагностики. 

Лікування різних форм.  
69. Неспецифічні коліти (неспецифічний виразковий коліт та хвороба Крона. 

Критерії діагностики. Лікування. 
70. Жовчнокам’яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні біліарні 

порушення. Визначення. Етіологія, патогенез. Роль інструментальних методів в 
діагностиці. Ускладнення. Диференційоване лікування залежно від клінічного 
варіанта та наявності ускладнень Показання до хірургічного лікування.  

71. Хронічні гепатити. Визначення. Класифікація. Роль персистенції вірусу, 
медикаментозних агентів, порушень імунних порушень та алкоголю. Методи 
діагностики вірусної інфекції.  

72. Аутоімунний гепатит, хронічні вірусні, медикаментозний гепатити.  
73. Алкогольна хвороба печінки. Основні клініко-біохімічні синдроми. 

Особливості клінічного перебігу та діагностики окремих форм.  
74. Цирози печінки. Визначення. Значення вірусної інфекції, нутритивних 

факторів, алкоголю, токсичних речовин та імунологічних порушень. Класифікація. 
Диференційний діагноз. Печінкова недостатність та інші ускладнення. 
Диференційована терапія. Невідкладна терапія ускладнень.  



75. Хронічні панкреатити. Визначення. Класифікація. Особливості клінічного 
перебігу, діагностики та диференційної діагностики. Ускладнення. 
Диференційоване лікування.  

76. Основні симптоми пульмонологічної патології та методи дослідження в 
пульмонології.  

77. Хронічні обструктивні захворювання легень. Визначення. Класифікація. 
Клінічні прояви, зміни даних додаткових інструментальних методів дослідження 
залежно від стадії (ступеня тяжкості). Диференційний діагноз. Ускладнення. 
Лікування залежно від ступеня тяжкості.  

78. Бронхіальна астма. Визначення. Класифікація. Клінічні прояви і зміни даних 
інструментальних методів дослідження в залежності від ступеня тяжкості. 
Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування залежно від ступеня тяжкості.  

79. Невідкладна допомога при приступі бронхіальної астми.  
80. Пневмонії. Визначення. Класифікація. Клінічні прояви і їх особливості при 

негоспітальній, нозокоміальній, аспіраційній пневмонії та пневмонії у осіб з 
тяжкими дефектами імунітету. Зміни інструментальних і лабораторних методів 
дослідження. Ускладнення (синдром поліорганних уражень, респіраторний 
дистрес-синдром та  дихальна недостатність).  Диференційоване лікування.  

81. Плеврити та плевральний випіт. Визначення. Клінічні прояви, зміни 
інструментальних і лабораторних даних. Ускладнення. Показання до плевральної 
пункції та дренування плевральної порожнини. Лікування.   

82. Бронхоектатична хвороба, абсцес та гангрена легень. Визначення. Клініка, 
діагностика різних варіантів. Значення рентгенологічного та ендоскопічного 
дослідження. Ускладнення. Лікування. Показання до хірургічного лікування. 

83. Легенева недостатність. Класифікація. Причини виникнення. Особливості 
клінічного перебігу різних форм. Діагностика, роль дослідження функції 
зовнішнього дихання. Диференційний діагноз. Лікувальна тактика.  

84. Анемії (залізодефіцитна, В12-дефіцитна, фолієводефіцитна, гемолітична, 
гіпопластична, постгеморагічна). Етіологічні фактори та патогенез. Особливості 
клініки та лабораторної діагностики різних форм. Диференційний діагноз. 
Ускладнення. Лікування різних форм.   

85. Гострі та хронічні лейкемії. Визначення. Сучасні погляди на етіологію та 
патогенез. Класифікація. Основні клініко-гематологічні синдроми. Критерії 
діагнозу. Ускладнення. Принципи лікування.  

86. Трансплантація кісткового мозку.  
87. Лімфоми та мієломна хвороба. Визначення та класифікація.  
88. Ходжкінські та неходжкінські лимфоми. Клінічні прояви та їх особливості 

при різних варіантах перебігу. Критерії діагнозу. Ускладнення. Принципи 
лікування. 

89. Тромбоцитопенічна пурпура, клінічні прояви, принципи лікування. 
90. Гемофілія.  Визначення. Етіологія та патогенез, основні клінічні синдроми. 

Критерії діагнозу. Терапія різних гемофілій.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Розділ 2. „Основи внутрішньої медицини  
(кардіологія, ревматологія, нефрологія, загальні питання внутрішньої 

медицини)”. 
Всього годин – 234 / 8 кредитів (лекцій – 10, практичних занять – 140, СРС – 84) 

 
Кінцеві цілі модуля 

Студенти повинні: 
• Продемонструвати здібність діагностувати та представляти план лікування 

найбільш частих станів з області кардіології, ревматології, нефрології. 
• Продемонструвати здібність застосовувати діагностичні методи, що 

допомагають у прийнятті рішення (плану лікування) по веденню різних захворювань з 
області кардіології, ревматології, нефрології. 

• Застосовувати принципи доказової медицини у прийнятті діагностичних та 
терапевтичних рішень при внутрішніх захворюваннях з області кардіології, 
ревматології, нефрології.  

• Знати основні класи препаратів, що застосовуються в кардіології, 
ревматології, нефрології, показати здібність застосувати відповідні клініко-
фармакологічні принципи для ведення пацієнтів з найбільш частими станами з цих 
областей внутрішньої медицини. 

• Скласти та обґрунтувати список з двадцяти показань для направлення 
пацієнта у відділення невідкладної допомоги або прямої госпіталізації.  

• Написати направлення на госпіталізацію по 10 найбільш частим медичним 
проблемам з області кардіології, ревматології, нефрології.  

• Написати 10 виписок зі стаціонару.  
• Продемонструвати знання загальних питань внутрішньої медицини, таких як 

ожиріння, лікування геріатричних пацієнтів, первинна та вторинна профілактика, 
основи клінічної епідеміології та біостатистики. 

• Продемонструвати здібність проводити фокусований медичний огляд та 
націлене фізикальне обстеження відповідно ведучим скаргам пацієнта та історії 
захворювання. 

• Показати здібність складати історії хвороби та проводити фізикальний 
огляд.  

• Продемонструвати здібність оцінки стану здоров”я дорослих та 
застосування відповідних рекомендацій по профілактиці. 

• Продемонструвати легкість у застосуванні медичних інформаціоних 
технологій та критичних експертних оцінок медичної літератури у діагностиці та 
лікуванні в області кардіології, ревматології, нефрології. 

• Продемонструвати уміння застосовувати методи біостатистики та клінічної 
епідеміології в клініці внутрішніх хвороб 

• Показати здібність обґрунтування та застосування клінічних методів для 
розуміння проявів хвороби. 

• Показати основне розуміння етичних принципів та їх застосування у 
лікуванні пацієнтів.  

• Показати ефективну здібність до контакту з різним оточенням пацієнта, 
докторами та іншими медичними працівниками.  

• Показати основне розуміння того, як вік, стать, культура, соціальний та 
економічний стан впливають на ведення пацієнтів в клініці внутрішньої медицини. 
 
Студенти повинні провести курацію хворих (нових або тих, які вже лікуються) з 

наступними захворюваннями:  
• Превентивне лікування та підтримка здоров”я – 4 



• Лікування геріатричних пацієнтів – 2 
• Кардіоваскулярні хвороби (артеріальна гіпертензія, ІХС, вади серця, 

кардіоміопатії, аритмії, гостра та хронічна серцева недостатність) - 10 
• Ревматологічні захворювання (ревматична лихоманка, артрити, СЗСТ) – 5 
• Захворювання нирок (гломерулонефрити, гостра ниркова недостатність, 

хронічна ниркова недостатність) – 3 
 
Організація навчального процесу має забезпечити участь студентів у веденні по 

міньшій мірі 2/3 госпіталізованих пацієнтів. Якщо немає можливості отримати доступ до 
пацієнтів будь-якої категорії, студенти заповнюють учбову історію хвороби з 
діагнозами/проблемами відповідної категорії. Необхідність написання такої історії 
визначається асистентом/доцентом (завучем кафедри) на основі щотижневого просмотру 
даних щодо наявності відповідних хворих у відділеннях.  

Щоденні звіти щодо прийому/огляду пацієнтів студентами зберігаються та щотижнево 
надаються асистенту/доценту для контроля необхідного числа оглядів пацієнтів та 
відображення набору пацієнтів з начастішими внутрішніми захворюваннями без зайвої 
повторюємості. 

Дидактичні заняття проводяться під час ранкових перевірок, лекцій та занять. 
Асистенти слідкують за тим, щоби кожен студент отримав необхідну компетенцію в 
слідуючих областях: фізикальне обстеження та розпитування хворого, устна доповідь, 
заповнення документації, прийняття діагностичних рішень (критичне мишлення). 

Окрім того, асистенти слідкують за активністю студентів для того, щоби бути 
впевненими в тому, що ті опанували практичними навичками.  

 
1. Змістовий розділ 1. «Основи діагностики, лікування та профілактики основних 

хвороб системи кровообігу» (120 годин, 4 кредити) 
Конкретні цілі: 
Студенти повинні: 

• Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із основними 
кардіологічними захворюваннями  

• Обгрунтовувати застосування основних інвазивних та неінвазивних 
діагностичних методів, що застосовуються в кардіології, визначати показання та 
протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення  

• Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань 
серця 

• Виявляти типову клінічну картину основних захворювань серця 
• Виявляти різні варіанти перебігу та ускладнення основних захворювань 

серця 
• Складати план обстеження хворих з основними захворюваннями серця  
• Проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати 

діагноз при основних захворюваннях серця  на підставі аналізу даних лабораторного та 
інструментального обстеження 

• Призначати лікування, проводити первинну та вторинну профілактику при 
основних захворюваннях серця 

• Діагностувати та надавати допомогу при гострій серцевій недостатності 
• Реєструвати та інтерпретувати ЕКГ у 12 відведеннях 
• Вимірювати та інтерпретувати артеріальний тиск  
• Діагностувати та надавати допомогу при зупинці кровообігу та дихання 
• Діагностувати та надавати допомогу при гіпертензивному кризі 
• Діагностувати та надавати допомогу при шоках 



• Діагностувати та надавати допомогу при пароксизмальних порушеннях 
серцевого ритму 

• Діагностувати та надавати допомогу при синдромі Морган’ї-Едемса-Стокса 
• Проводити легенево-серцеву реанімацію 
• Демонструвати володіння  морально-деонтологічними принципами 

медичного фахівця та принципи фахової субординації 
Тема 1. Есенціальна артеріальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба). 
Визначення. Роль порушень центральних та ниркових механізмів регуляції тиску, 

ендотеліальної функції та інших факторів. Класифікація. Клінічні прояви та дані 
додаткових методів дослідження. Ураження органів-мішеней. Диференційний діагноз. 
Стратифікація ризику. Ускладнення. Ізольована систолічна артеріальна гіпертензія. 
Лікування. 

Ускладнені та неускладнені гіпертензивні кризи, особливості лікувальної 
тактики. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.  

Тема 2. Вторинні (симптоматичні) артеріальні гіпертензії. 
Визначення. Основні причини. Особливості клініки, діагностики ниркових 

(реноваскулярних, ренопаренхіматозних), ендокринних (синдром і хвороба Іценко-
Кушинга, феохромоцитома, синдром Конна, дифузний токсичний зоб) і гемодинамічних 
артеріальних гіпертензій. Артеріальна гіпертензія при вагітності, метаболічних 
порушеннях (метаболічний синдром). Значення лабораторних і інструментальних методів 
для диференційної діагностики та верифікації діагнозу. Терапевтичне та хірургічне 
лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.  

Тема 3. Атеросклероз. 
Визначення. Роль гіперліпідемій, загального та місцевого запалення,  ушкодження 

судинної стінки і тромбоцитів у розвитку атеросклерозу. Фактори ризику. Особливості 
клінічних проявів залежно від переважної локалізації (аорта, коронарні, мезентеріальні та 
ниркові артерії, артерій нижніх кінцівок). Значення лабораторних, променевих та інших 
інструментальних методів дослідження. Диференційний діагноз. Ускладнення. Загальні 
принципи лікування. Лікувальна тактика при різних варіантах перебігу. Первинна і 
вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 4. Ішемічна хвороба серця (ІХС): гострий інфаркт міокарда. 
Визначення. Роль атеросклерозу, дестабілізації атеросклеротичної бляшки і 

функціональних факторів в патогенезі різних форм ІХС. Класифікація.  Особливості 
клінічного перебігу і діагностики гострого інфаркту міокарда. Поняття “гострий 
коронарний синдром”. Різні форми ІХС.  Критерії діагнозу. Диференційний діагноз різних 
форм ІХС. Ускладнення гострого інфаркту міокарда (гостра лівошлуночкова 
недостатність, порушення ритму серця і провідності, розрив міокарда, гостра аневризма 
серця, післяінфарктний синдром Дреслера та ін.). Лікувальна тактика в різні періоди 
гострого інфаркту міокарда. Показання до хірургічного лікування. Реабілітація. Первинна 
та вторинна профілактика. 

Тема 5. Хронічні форми ІХС. 
Особливості клінічного перебігу і діагностики різних варіантів стабільної 

стенокардії. Безбольові форми ІХС (безбольова ішемія міокарду, післяінфарктний та 
дифузний кардіосклероз). Особливості клінічних проявів, критерії діагнозу. 
Диференційована терапія різних форм ІХС. Терапія нападів стенокардії, гострої 
лівошлуночкової недостатності. Прогноз та працездатність при різних формах ІХС. 

Тема 6. Серцева недостатність. 
Визначення. Основні причини. Патогенез порушень центральної та периферичної 

гемодинаміки при різних формах (лівих та правих відділів серця). Роль нейрогуморальної 
активації та ремоделювання серця. Класифікація. Клінічні прояви та їх особливості  
залежно від варіанту (систолічний, діастолічний), стадії та функціонального класу. 



Діагностика. Значення ехокардіографії. Лікування. Первинна та вторинна профілактика. 
Прогноз та працездатність.  

Тема 7. Вроджені вади серця. 
Визначення. Дефект міжпередсердної і міжшлуночкової перегородок, відкритий 

артеріальний проток, коарктація аорти. Механізми порушень гемодинаміки, значення 
легеневої гіпертензії. Значення неінвазивних і інвазивних методів для діагностики і 
диференційної діагностики. Ускладнення. Синдром Ейзенменгера. Показання до 
хірургічного лікування. Профілактика ускладнень. Прогноз та працездатність.  

Тема 8. Набуті вади серця. 
Визначення. Вади мітрального, аортального, трикуспідального клапанів. Етіологія, 

механізми порушень геодинаміки. Класифікація. Комбіновані мітральні та аортальні вади. 
Клінічні прояви. Значення неінвазивних та інвазивних методів. Диференційний діагноз. 
Ускладнення. Показання до хірургічного лікування. Первинна та вторинна профілактика. 
Прогноз та працездатність. 

Тема 9. Інфекційний ендокардит. 
Визначення. Етіологія, патогенез. Особливості перебігу залежно від збудника. 

Діагностичні критерії. Значення лабораторних методів і  ехокардіографічного 
дослідження в діагностиці. Диференційний діагноз. Ускладнення (серцева недостатність, 
емболії, абсцеси). Лікування. Режими антибактеріальної терапії. Показання до 
хірургічного лікування. Первинна і вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.  

Тема 10. Міокардити та кардіоміопатії. 
Визначення. Класифікація. Етіологія та патогенез основних видів кардіоміопатій 

(запальних, метаболічних, ідиопатичних). Клінічні прояви, зміни ЕКГ, ЕхоКГ та інших 
променевих методів дослідження залежно від етіології і варіанту перебігу. Критерії 
діагнозу та диференційний діагноз. Ускладнення. Особливості лікування різних 
кардіоміопатій. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.  

Тема 11. Тромбоемболія легеневої артерії та легеневе серце. 
Визначення та класифікація ТЕЛА. Фактори ризику. Патогенез порушень 

гемодинаміки. Клінічний перебіг різних форм. Критерії діагнозу, диференційний діагноз. 
Діагностичне значення змін даних інструментальних методів дослідження. Лікувальна 
тактика. Показання до хірургічного лікування. Первинна та вторинна профілактика. 
Прогноз та працездатність. 

Визначення легеневого серця. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічні прояви, 
зміни даних інструментальних методів дослідження у залежності від етіологічного 
фактора і стадії (компенсація або декомпенсація). Диференційний діагноз. Принципи 
диференційованого лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 
працездатність.  

Тема 12. Перикардити. 
Визначення. Етіологія та патогенез. Класифікація. Особливості клініки, перебігу і 

діагностики різних варіантів перикардитів. Методи верифікації діагнозу. Диференційний 
діагноз з ураженнями міокарду.  Тампонада серця. Показання до пункції перикарду, її 
діагностичне та лікувальне значення. Диференційована терапія різних форм із 
урахуванням етіологічних факторів. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 
працездатність.  

Тема 13. Нейроциркуляторна дистонія. 
Визначення. Етіологія та патогенез. Класифікація. Особливості клінічних 

синдромів. Критерії діагнозу, Диференційний діагноз. Диференційована терапія.  
Первинна і вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 14. Порушення серцевого ритму та провідності. 
Визначення. Етіологія. Електрофізіологічні механізми аритмій (екстрасистолія, 

фібриляція та тріпотіння передсердь, шлуночкові тахікардія та фібриляція шлуночків).  
Клініка, ЕКГ-діагностика та диференційна діагностика. Ускладнення. Медикаментозні та 



немедикаментозні методи лікування. Роль електроімпульсної терапії. Невідкладна терапія 
при пароксизмальних порушеннях ритму та раптовій зупинці серця.  Первинна та 
вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.  

Визначення та етіологія порушень провідності, класифікація. Клініка та ЕКГ-
діагностика атріовентрикулярних блокад та  блокад ніжок жмутка Гіса. Тактика при 
гострих та хронічних порушеннях провідності. Невідкладна допомога при нападах 
Моргань-Адамса-Стокса. Показання та принципи електрокардіостимуляції (тимчасової, 
постійної). Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.   

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

Змістового розділу 1: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних 
хвороб системи кровообігу» 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1. Артеріальна гіпертензія 2 
2. Атеросклероз  2 
3. ІХС: гострий інфаркт міокарда 

Хронічні форми ішемічної хвороби серця 2 

4. Міокардити та кардіоміопатії 
Серцева недостатність 2 

5. Набуті вади серця  2 
Разом 10 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

Змістового розділу 1: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних 
хвороб системи кровообігу» 

№  
з/п Тема Кількість 

годин 
1. Есенціальна артеріальна гіпертензія 5 
2. Вторинні артеріальні гіпертензії 5 
3. Атеросклероз  5 
4. ІХС: гострий інфаркт міокарда 5 
5. Хронічні форми ішемічної хвороби серця 5 
6. Серцева недостатність 

Нейроциркуляторна дистонія 
 

7. Вроджені вади серця 5 
8. Набуті вади серця 5 
9. Інфекційний ендокардит 

Міокардити та кардіоміопатії 
Перикардити 

5 

10. Порушення серцевого ритму та провідності 7 
11. Легеневе серце та тромбоемболія легеневої артерії 5 
12. Порушення серцевого ритму та провідності 

Тестовий контроль знань за змістовним модулем 1 «Основи 
діагностики, лікування та профілактики хвороб системи 
кровообігу» 

6 
1 

Разом 64 
 
 
 
 



ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
Змістового розділу 1: „Основи діагностики, лікування та профілактики основних 

хвороб системи кровообігу” 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1. Підготовка до практичних занять, у тому числі:  
- Опанування навичками реєстрації та інтерпретування ЕКГ 
- Опанування навичками вимірювання артеріального тиску 
- Опанування навичками трактування даних 
допплерехокардіоскопічного дослідження 
- Опанування навичками трактування стресс-тестів 
- Опанування навичками трактування даних рентгенконтрастної 
ангіографії  
- Опанування навичками трактування даних рентгенологічного 
дослідження органів грудної клітки 
- Опанування навичками аналізувати данні лабораторних методів 
дослідження (мікробіологічне дослідження крові, гострофазові 
показники крові, загальний білок та білкові фракції, трансамінази 
крові, коагулограма, лабораторні маркери некрозу міокарду, 
ліпідний спектр крові, креатинин крові, кліренс креатинину, 
електроліти крові,  дані серологічних досліджень при аутоімунних 
процесах  
- Опанування навичками надання медичної допомоги при гострій 
серцевій недостатності, колапсі, шоках, пароксизмальних 
порушеннях ритму, при синдромі Морган’ї-Едемса-Стокса, при 
гіпертензивному кризі, зупинці кровообігу та дихання 

 
3 
3 
3 
 
3 
3 
 
3 
 
6 
 
 
 
 
 
 
3 

2. Курація хворого з написанням історії хвороби 10 
3. Індивідуальна робота: 

• Доповідь реферату на практичному занятті 
• Доповідь  на клінічних конференціях баз кафедр 
• Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті 
• Написання тез, статей 

1 

Разом 38 
 

Змістовий розділ 2. «Основи діагностики, лікування та профілактики основних 
хвороб кістково-м”язової системи та сполученої тканин» 

(75 годин, 2,5 кредити). 
Конкретні цілі: 
Студенти повинні: 

• Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із основними 
захворюваннями суглобів  та сполучної тканини  

• Обгрунтовувати застосування основних інвазивних та неінвазивних 
діагностичних методів, що застосовуються в ревматології, визначати показання та 
протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення  

• Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань 
суглобів та сполучної тканини  

• Виявляти типову клінічну картину основних захворювань суглобів та 
сполучної тканини 

• Виявляти типові варіанти  перебігу та ускладнення основних захворювань  
суглобів та сполучної тканини  



• Складати план обстеження хворих з основними захворюваннями суглобів та 
сполучної тканини  

• Проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати 
діагноз при основних захворюваннях суглобів та сполучної тканини на підставі аналізу 
даних лабораторного та інструментального обстеження 

• Призначати лікування, проводити первинну та вторинну профілактику при 
основних захворюваннях кістково-м’язової  системи та сполучної тканини 

• Вміти трактувати дані ехокардіографічного дослідження та променевого 
обстеження суглобів 

• Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами 
медичного фахівця та принципи фахової субординації 

 
Тема 15. Основні симптоми ревматологічної патології та методи дослідження в 

ревматології. 
Основні ревматологічні скарги та визначення основних ревматологічних симптомів 

(біль у м”язах та суглобах, біль в спині тощо). Загальні та специфічні симптоми. 
Фізикальні симптоми ревматологічної патології. Методи фізикального обстеження хворих 
з ревматологічною патологією. Стандартна ехокардіографія, показання до проведення,  
інформативність та клінічна оцінка результатів. Стандартна ехокардіографія та 
доплерографія. Рентгенологічні методи діагностики захворювань серця, суглобів та 
хребта. Комп”ютерна та ЯМР-томографія. Імунологічні та біохімічні методи дослідження.  

Тема 16. Ревматична лихоманка. 
Гостра ревматична лихоманка та хронічна ревматична хвороба серця. Визначення. 

Роль  стрептококової інфекції та імунологічної реактивності у розвитку гострої 
ревматичної лихоманки. Класифікація. Клінічна картина (кардит, поліартрит, хорея, 
ураження шкіри). Значення лабораторних та інструментальних методів дослідження. 
Критерії діагностики. Диференційний діагноз Ускладнення. Лікування з урахування 
ступеня активності. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 17. Ревматоїдний артрит. 
Визначення. Етіологічні фактори, патогенез. Роль порушень імунного статусу в 

розвитку захворювання. Класифікація та номенклатура. Клінічна картина з урахуванням 
активності патологічного процесу, стадії захворювання, системних проявів. Значення 
лабораторних та інструментальних методів для діагностики захворювання, його стадії та 
активності. Критерії діагностики, значення дослідження синовіальної рідини. 
Диференційний діагноз. Ускладнення. Стратегія лікування. Базисна терапія. Тактика 
лікування глюкокортикостероїдами та нестероідними протизапальними засобами. 
Профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 18. Системні хвороби сполучної тканини  
Системний червоний вовчак. Визначення.  Етіологічні фактори та патогенез. 

Класифікація. Клінічні прояви залежно від ураження органів та систем, активності 
хвороби. Значення лабораторних, у тому числі імунологічних, методів дослідження. 
Діагностичні критерії. Диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи лікування. Пульс-
терапія. Профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 19. Системні хвороби сполучної тканини. 
Системна склеродермі та дерматоміозит. Визначення. Етіологічні фактори,  

патогенез. Класифікація. Клінічна картина залежно від ураження органів та систем. 
Діагностичні критерії, Диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи лікування. 
Профілактика. Прогноз та працездатність.  

Тема 20. Системні васкуліти 
Геморагічний васкуліт (пурпура Шенлейн-Геноха, гіперсенситивний васкуліт). 

Визначення. Етіологія, патогенез. Клінічні прояви, критерії діагностики. Диференційний 
діагноз. Лікування. Профілактика. Прогноз та працездатність. 



Вузликовий поліартеріїт. Визначення. Етіологія, патогенез. Клінічні прояви, 
критерії діагностики. Диференційний діагноз. Лікування. Профілактика. Прогноз та 
працездатність 

Тема 21. Остеоартроз. 
Визначення. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічна картина в залежності від 

переважної локалізації уражень. Діагностика. Диференційний діагноз. Медикаментозне та 
немедикаментозне лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 
працездатність. 

Тема 22. Анкілозуючий спондилоартрит. 
Визначення. Етіологічні фактори, патогенез. Класифікація. Клінічна картина. 

Значення інструментальних та  лабораторних методів. Критерії діагностики. 
Диференційний діагноз. Лікування. Профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 23. Реактивні артропатії. 
Визначення. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічні прояви реактивних 

артритів різної етіології. Синдром Рейтера, значення лабораторних і інструментальних 
методів діагностики. Критерії діагностики, Диференційний діагноз. Лікування, роль 
антибактеріальної терапії. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 
працездатність. 

Тема 24. Подагра. 
Визначення. Етіологія, патогенез. Класифікація. Особливості  суглобового 

синдрому та ураження внутрішніх органів. Критерії діагнозу. Диференційний діагноз. 
Ускладнення. Принципи диференційованого лікування. Профілактика. Прогноз та 
працездатність. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

Змістового розділу 2: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних 
хвороб кістково-м”язової системи та сполученої тканини» 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1 Основні ревматологічні симптоми та методи дослідження в 
ревматології  

5 

2 Ревматична лихоманка 4 
3 Ревматоїдний артрит 5 
4 Системні хвороби сполучної тканини: 

- Системний червоний вовчак. 
- Системна склеродермія. 
- Дерматоміозит. 

4 

5 Системні хвороби сполучної тканини: 
- Геморагічний васкуліт (пурпура Шенлейн-Геноха, 

гіперсенситивний васкуліт). 
- Вузликовий полі артеріїт. 

4 

6 Системні васкуліти 5 
7 Остеоартроз 5 
8 Анкілозуючий спондилоартрит  5 
9 Реактивні артрити 5 
10 Подагра 

Тестовий контроль знань за змістовим модулем 2 «Основи 
діагностики, лікування та профілактики основних хвороб 
кістково-м”язової системи та сполученої тканини» 

3 
1 

Разом 46 
 
 



ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
Змістового розділу 2: „Основи діагностики, лікування та профілактики основних 

хвороб кістково-м”язової системи та сполученої тканини” 
№ 
з/п Тема Кількість годин 

1. Підготовка до практичних занять, у тому числі:  
- Опанування навичками трактування даних променевих 
досліджень суглобів 
- Опанування навичками трактування даних ехокардіографія 
- Опанування навичками аналізувати лабораторні дані 
(загальний аналіз крові, загальний білок та білкові фракції, 
креатинин, сечовину,  сечову кислоту крові, електроліти крові, 
показники імунного статусу, гострофазові показники крові, дані 
серологічних досліджень при аутоімунних процесах, лабораторні 
показники функціонального стану печінки та нирок)  
- Опанування навичками реєстрації та інтерперетування ЕКГ  

 
2 
 
2 
2 
 
 
 
 
 
2 

2. Ку рація хворого з письмовим обґрунтуванням діагнозу 10 
3. Індивідуальна робота: 

• Доповідь реферату на практичному занятті 
• Доповідь  на клінічних конференціях баз кафедр 
• Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті 
• Написання тез, статей 

1 

Разом 29 
 

Змістовий розділ 3: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних 
хвороб сечостатевої системи» (31 годин, 1 кредити). 

Конкретні цілі: 
Студенти повинні: 

• Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із 
захворюваннями сечовивідної системи 

• Знати основні інвазивні та неінвазивні діагностичні методи, що 
застосовуються в нефрології, показання та протипоказання для їх проведення, можливі 
ускладнення  

• Визначати етіологічні та патогенетичні фактори захворювань сечовивідної 
системи 

• Виявляти типову клінічну картину захворювань сечовивідної системи 
• Виявляти основні варіанти  перебігу та ускладнення захворювань  

сечовивідної системи 
• Складати план обстеження хворих з захворюванням сечовивідної системи  
• На підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження 

проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати діагноз при 
захворюваннях сечовивідної системи  

• Призначати лікування, проводити первинну та вторинну профілактику при 
захворюваннях сечостатевої системи  

• Діагностувати та надавати допомогу при гострій нирковій недостатності 
• Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами 

медичного фахівця та принципи фахової субординації 
 
Тема 25. Гломерулонефрити та нефротичний синдром. 
Визначення. Етіологія, роль стрептококової інфекції та імунологічних порушень в 

розвитку хвороби. Патогенез основних клінічних синдромів. Класифікація. Клінічні 



прояви та діагностика окремих форм. Диференційний діагноз. Ускладнення (еклампсія, 
гостра ниркова та хронічна ниркова недостатність и др.). Лікування з урахуванням 
морфологічного варіанту та клінічного перебігу. Первинна та вторинна профілактика. 
Прогноз та працездатність. 

Визначення, етіологія, патогенез нефротичного синдрому. Клінічні прояви. 
Критерії діагностики та диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування. Первинна та 
вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 26. Пієлонефрити, тубуло-інтерстиціальний нефрит, амілоїдоз нирок.. 
Визначення. Роль інфекції при запальних захворюваннях нирок та сечовивідних 

шляхів. Первинний та вторинний пієлонефрит. Клінічні прояви. Інструментальні та 
лабораторні методи діагностики. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування.  
Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Визначення, етіологія, патогенез тубуло-інтерстиціального нефриту. Клінічні 
прояви. Критерії діагностики та диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування. 
Невідкладна допомога при гострій нирковій недостатності. Первинна та вторинна 
профілактика. Прогноз та працездатність. 

Визначення, етіологія, патогенез амілоїдозу. Класифікація. Клінічні прояви 
амілоїдозу нирок. Критерії діагностики. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування. 
Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 27. Гостра та хронічна ниркова недостатність. 
Визначення. Етіологічні фактори. Патогенез уражень органів та систем, їх клінічні 

прояви. Поняття “хронічна хвороба нирок”. Класифікація. Клініка та зміни лабораторних 
показників залежно від стадії. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування на різних 
стадіях. Нирково замісна терапія: гемодіаліз, трансплантація нирок. Показання та 
протипоказання до нирково замісної терапії, ускладнення. Первинна та вторинна 
профілактика. Прогноз та працездатність. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

Змістового розділу 3. «Основи діагностики, лікування та профілактики основних 
хвороб сестатевої системи» 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1 Гломерулонефрити та нефротичний синдром 6 
2 Пієлонефрити, тубулоінтерстиціальний нефрит та амілоїдоз 

нирок 
6 

3 Гостра та хронічна ниркова недостатність  6 
Разом 18 

 
ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

Змістового розділу 3: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних 
хвороб сестатевої системи» 

№ 
з/п Тема Кількість годин 

1. Підготовка до практичних занять, у тому числі:  
- Опанування навичками трактування даних променевих 
досліджень органів сечовивідної системи 
- Опанування навичками аналізувати лабораторні дані 
(загальний аналіз сечі, за Нечипоренком та Зимницьким, дані 
мікробіологічного дослідження сечі, загальний аналіз крові, 
загальний білок та білкові фракції, креатинин, сечовину,  сечову 
кислоту крові, електроліти крові)  
- Опанування навичками надання медичної допомоги при 

 
1 
 
3 
 
 
 
 
2 



№ 
з/п Тема Кількість годин 

гострій нирковій недостатності 
2. Курація хворого з письмовим обґрунтуванням діагнозу 6 
3. Індивідуальна робота: 

• Доповідь реферату на практичному занятті 
• Доповідь  на клінічних конференціях баз кафедр 
• Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті 
• Написання тез, статей  

1 

Разом 13 
 

Змістовий розділ 4: «Загальні питання внутрішньої медицини» 
(16 годин, 0,5 кредиту) 

Конкретні цілі: 
Студенти повинні: 

• Знати первинні та вторинні фактори ризику основних захворювань 
внутрішніх органів 

• Вміти проводити первинну та вторинну профілактику внутрішніх 
захворювань 

• Знати актуальність проблеми надлишкової ваги та ожиріння та його медичні 
наслідки 

• Вміти проводити обстеження та діагностику захворювань внутрішніх 
органів у осіб з ожирінням 

• Вміти проводити обстеження та діагностику захворювань внутрішніх 
органів у осіб похилого віку 

• Знати основні біостатистичні критерії та методи, що застосовуються в 
клінічній епідеміології та доказовій медицині 

 
Тема 28. Ожиріння та його наслідки. 
Актуальність проблеми. Методи розрахунку надлишкової ваги та визначення 

ожиріння. Класифікація ожиріння. Основні медичні наслідки ожиріння – метаболічний 
синдром, цукровий діабет, серцево-судинні та гастроентерологічні захворювання. Сучасні 
підходи до дієтичного та медикаментозного лікування. Роль баріатричної хірургії. 

Тема 29. Діагностика та лікування людей похилого віку. 
Особливості обміну речовин у похилому віку. Частота коморбідної патології у людей 

похилого віку. Особливості дії ліків на організм похилої людини. Особливості діагностики 
та лікування у похилому віці. 

Тема 30. Первинна та вторинна профілактика внутрішніх хвороб. 
Основні первинні та вторинні фактори ризику захворювань внутрішніх органів. 

Модифіковані та не модифіковані фактори ризику. Основні шляхи профілактики 
найрозповсюджених внутрішніх захворювань. 

Тема 31. Клінічна епідеміологія та біостатистика у практиці терапевта. 
Методологія доказової медицини та клінічної епідеміології. Рандомізовані клінічні 

випробування лікарських засобів. Основні біостатистичні критерії та методи, що 
застосовуються в клінічній епідеміології та доказовій медицині 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

Змістового розділу 3: „Загальні питання внутрішньої медицини” 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1 Ожиріння та його наслідки 5 



№ з/п Тема Кількість 
годин 

2 Діагностика та лікування людей похилого віку 5 
Разом 10 

 
ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

Змістового розділу 4: „Загальні питання внутрішньої медицини” 
№ 
з/п Тема Кількість 

годин 
1. Підготовка до практичних занять, у тому числі: 

- Опанування навичками обстеження та лікування осіб похилого 
віку з патологією внутрішніх органів 

 
1 

2. Курація хворих похилого віку  2 
3. Індивідуальна робота: 

• Доповідь реферату на практичному занятті 
• Доповідь  на клінічних конференціях баз кафедр 
• Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті 
• Написання тез, статей  

1 

Разом 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Структура залікового кредиту–розділу 2: 
„Основи внутрішньої медицини (кардіологія, ревматологія, нефрологія)” 

 

Тема Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна робота студентів 

СРС Індивідуальна 
робота 

Змістовий розділ 1. 
Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб системи кровообігу 

1. Есенціальна артеріальна гіпертензія  1 5 3 
• Доповідь 

реферату на 
практичному 
занятті 

• Доповідь  на 
клінічних 
конференціях 
баз кафедр 

• Доповідь історії 
хвороби 
хворого на 
практичному 
занятті 

• Написання тез, 
статей 

2. Вторинна артеріальна гіпертензія   1 5 3 
3. Атеросклероз 2 5 3 
4.ІХС: гострий інфаркт міокарда 1 5 3 
5. Хронічні форми ІХС 1 5 3 
6. Вроджені вади серця  5 3 
7. Набуті вади серця 2 5 3 
8. Ендокардити  2 3 
9. Легеневе сердце та тромбоемболія 

легеневої артерії  5 3 

10. Міокардити та кардіоміопатії 1 3 3 
11. Серцева недостатність 1 2,5 2 
12. Перикардити  5 2 
13. Нейроциркуляторна  дистонія  2,5 2 
14. Порушення серцевого ритму та 
провідності  13 2 

Індивідуальна робота   38 1 
Всього годин – 112 10 64 38 
Кредитів ECTS – 4    

Змістовий розділу2.  
Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб кістково-м”язової системи 

та сполученої тканини 
15. Основні симптоми рематологічної 

патології та методи обстеження в 
ревматології 

 5 3 • Доповідь 
реферату на 
практичному 
занятті 

• Доповідь  на 
клінічних 
конференціях 
баз кафедр 

• Доповідь історії 
хвороби 
хворого на 
практичному 
занятті 

• Написання тез, 
статей 

16. Ревматична лихоманка   4 3 
17. Ревматоідний артрит  5 3 
18. Системні хвороби СТ: 

- Системний червоний вовчак. 
- Системна склеродермія. 
- Дерматоміозит. 

 4 3 

- Геморагічний васкуліт (пурпура 
Шенлейн-Геноха, гіперсенситивний 
васкуліт). 

- Вузликовий полі артеріїт. 
 4 3 

20. Системні васкуліти  5 3 
21. Остеоартрит  5 3 
22. Анкілозуючий споділоартрит  5 3 
23. Реактивні артропатії  5 2 
24. Подагра  3 2 
Індивідуальна робота   28 1 

Всього годин – 90  50 29 
Кредитів ECTS – 3    



 
Змістовий розділ 3. 

Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб сечостатевої системи 
25. Гломерулонефрити та 

нефротичний синдром  6 3 • Доповідь 
реферату на 
практичному 
занятті 

• Доповідь  на 
клінічних 
конференціях 
баз кафедр 

• Доповідь історії 
хвороби 
хворого на 
практичному 
занятті 

• Написання тез, 
статей 

26. Пієлонефрити, 
тубулоінтерстиціальний нефрит та 
амілоїдоз нирок 

 6 4 

27. Ниркова недостатність 

 6 3 

Індивідуальна робота   10 1 
Всього годин – 31  18 13 
Кредитів ECTS – 1    

Змістовий розділ 4. 
Загальні питання внутрішньої медицини 

28. Діагностика та лікування людей 
похилого віку   6  • Доповідь 

реферату на 
практичному 
занятті 

• Доповідь  на 
клінічних 
конференціях 
баз кафедр 

• Доповідь історії 
хвороби 
хворого на 
практичному 
занятті 

• Написання тез, 
статей 

29.Первинна та вторинна профілактика 
внутрішніх хвороб   1 

30. Ожиріння та його наслідки  6  
31.Клінічна епідеміологія та 
біостатистика у практиці терапевта 

  2 

Індивідуальна робота   3 1 
Всього годин – 16  12 4 
Кредитів ECTS – 0,5    

Підсумковий контроль засвоєння 
кредиту- розділу 2 - Іспит 

 5  

Разом за розділом 2 10 140 84 
 
 
 
 
 
 



Перелік питань 
для підготовки студентів до іспиту 

Розділ 2 (5-й курс). Основи внутрішньої медицини 
(кардіологія, ревматологія, нефрологія, загальні питання внутрішньої медицини) 

 
1. Есенціальна артеріальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба). Визначення. 

Класифікація. Клінічні прояви та дані додаткових методів дослідження. Ураження 
органів-мішеней. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування.  

2. Ускладнені та неускладнені гіпертензивні кризи, особливості лікувальної 
тактики.  

3. Вторинні (симптоматичні) артеріальні гіпертензії. Визначення. Основні 
причини.  
Особливості клініки, діагностики ниркових (реноваскулярних, ренопаренхіматозних), 

ендокринних (синдром і хвороба Іценко-Кушинга, феохромоцитома, синдром Конна, 
дифузний токсичний зоб) і гемодинамічних артеріальних гіпертензій. Терапевтичне та 
хірургічне лікування.  

4. Атеросклероз. Визначення. Фактори ризику. Особливості клінічних проявів 
залежно від переважної локалізації (аорта, коронарні, мезентеріальні та ниркові 
артерії, артерій нижніх кінцівок). Значення лабораторних, променевих та інших 
інструментальних методів дослідження. Ускладнення. Загальні принципи лікування.  

5. Гострий інфаркт міокарда. Визначення. Класифікація. Особливості 
клінічного перебігу і діагностики гострого інфаркту міокарда. Поняття “гострий 
коронарний синдром”. Ускладнення гострого інфаркту міокарда (гостра 
лівошлуночкова недостатність, порушення ритму серця і провідності, розрив міокарда, 
гостра аневризма серця, післяінфарктний синдром Дреслера та ін.). Лікувальна тактика 
в різні періоди гострого інфаркту міокарда. Показання до хірургічного лікування.  

6. Хронічні форми ІХС. Особливості клінічного перебігу і діагностики різних 
варіантів стабільної стенокардії. Особливості клінічних проявів, критерії діагнозу. 
Диференційована терапія різних форм ІХС. Терапія нападів стенокардії, гострої 
лівошлуночкової недостатності.  Прогноз та працездатність при різних формах ІХС. 

7. Серцева недостатність. Визначення. Основні причини. Класифікація. 
Клінічні прояви та їх особливості залежно від варіанту (систолічний, діастолічний), 
стадії та функціонального класу. Діагностика. Значення ехокардіографії. Лікування.  

8. Вроджені вади серця.  Визначення. Дефект міжпередсердної і 
міжшлуночкової перегородок, відкритий артеріальний проток, коарктація аорти. 
Синдром Ейзенменгера. Значення неінвазивних і інвазивних методів для діагностики і 
диференційної діагностики. Ускладнення. Показання до хірургічного лікування.  

9. Набуті вади серця. Вади мітрального, аортального, трикуспідального 
клапанів. Етіологія, механізми порушень геодинаміки. Класифікація. Комбіновані 
мітральні та аортальні вади. Клінічні прояви. Значення неінвазивних та інвазивних 
методів. Диференційний діагноз. Ускладнення. Показання до хірургічного лікування.  

10. Інфекційний ендокардит. Визначення. Етіологія, патогенез. Діагностичні 
критерії. Значення лабораторних методів і  ехокардіографічного дослідження в 
діагностиці. Диференційний діагноз. Ускладнення (серцева недостатність, емболії, 
абсцеси). Лікування. Режими антибактеріальної терапії. Показання до хірургічного 
лікування.  

11. Міокардити та кардіоміопатії. Визначення. Класифікація. Етіологія та 
патогенез основних видів кардіоміопатій (запальних, метаболічних, ідиопатичних). 
Клінічні прояви, зміни ЕКГ, ЕхоКГ та інших променевих методів дослідження залежно 
від етіології і варіанту перебігу. Критерії діагнозу та диференційний діагноз. 
Ускладнення. Особливості лікування різних кардіоміопатій.  



12. Тромбоемболія легеневої артерії. Визначення та класифікація. Фактори 
ризику. Клінічний перебіг різних форм. Критерії діагнозу, диференційний діагноз. 
Діагностичне значення змін даних інструментальних методів дослідження. Лікувальна 
тактика. Показання до хірургічного лікування.  

13. Визначення легеневого серця. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічні 
прояви, зміни даних інструментальних методів дослідження. Принципи 
диференційованого лікування.  

14. Перикардити. Визначення. Етіологія та патогенез. Класифікація. 
Особливості клініки, перебігу і діагностики різних варіантів перикардитів. Методи 
верифікації діагнозу. Тампонада серця. Показання до пункції перикарду, її 
діагностичне та лікувальне значення. Диференційована терапія різних форм із 
урахуванням етіологічних факторів.  

15. Нейроциркуляторна дистонія. Визначення. Особливості клінічних 
синдромів. Критерії діагнозу. Диференційована терапія. 

16. Електрофізіологічні механізми аритмій (екстрасистолія, фібриляція та 
тріпотіння передсердь, шлуночкові тахікардія та фібриляція шлуночків). Клініка, 
ЕКГ-діагностика та диференційна діагностика. Ускладнення. Медикаментозні та 
немедикаментозні методи лікування. Роль електроімпульсної терапії. Невідкладна 
терапія при пароксизмальних порушеннях ритму та раптовій зупинці серця. 

17. Визначення та етіологія порушень провідності, класифікація. Клініка та 
ЕКГ-діагностика атріовентрикулярних блокад та  блокад ніжок жмутка Гіса. Тактика 
при гострих та хронічних порушеннях провідності. Невідкладна допомога при нападах 
Моргань-Адамса-Стокса. Показання та принципи електрокардіостимуляції 
(тимчасової, постійної).  

18. Основні симптоми ревматологічної патології та методи дослідження в 
ревматології.  

19. Гостра ревматична лихоманка та хронічна ревматична хвороба серця. 
Визначення. Класифікація. Клінічна картина (кардит, поліартрит, хорея, ураження 
шкіри). Значення лабораторних та інструментальних методів дослідження. Критерії 
діагностики. Ускладнення. Лікування з урахування ступеня активності.  

20. Ревматоїдний артрит. Визначення. Класифікація та номенклатура. Клінічна 
картина з урахуванням активності патологічного процесу, стадії захворювання, 
системних проявів. Критерії діагностики, диференційний діагноз. Ускладнення. 
Стратегія лікування.  

21. Системний червоний вовчак. Визначення. Класифікація. Клінічні прояви 
залежно від ураження органів та систем, активності хвороби. Діагностичні критерії. 
Диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи лікування.  

22. Системна склеродермі та дерматоміозит. Визначення. Класифікація. 
Клінічна картина залежно від ураження органів та систем. Діагностичні критерії, 
Диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи лікування.  

23. Геморагічний васкуліт (пурпура Шенлейн-Геноха, гіперсенситивний 
васкуліт). Визначення. Клінічні прояви, критерії діагностики. Диференційний діагноз. 
Лікування.  

24. Вузликовий поліартеріїт. Визначення. Клінічні прояви, критерії діагностики. 
Диференційний діагноз. Лікування.  

25. Остеоартроз. Визначення.  Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічна 
картина в залежності від переважної локалізації уражень. Діагностика. Диференційний 
діагноз. Медикаментозне та немедикаментозне лікування.  

26. Анкілозуючий спондилоартрит. Визначення. Класифікація. Клінічна 
картина. Критерії діагностики. Диференційний діагноз. Лікування.  

27. Реактивні артропатії. Визначення. Етіологія, патогенез. Класифікація. 
Клінічні прояви реактивних артритів різної етіології. Синдром Рейтера, значення 



лабораторних і інструментальних методів діагностики. Критерії діагностики, 
Диференційний діагноз. Лікування, роль антибактеріальної терапії.  

28. Подагра. Визначення. Етіологія, патогенез. Класифікація. Особливості  
суглобового синдрому та ураження внутрішніх органів. Критерії діагнозу. 
Диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи диференційованого лікування. 
Профілактика.  

29. Гломерулонефрити. Визначення. Патогенез основних клінічних синдромів. 
Класифікація. Клінічні прояви та діагностика окремих форм. Диференційний діагноз. 
Ускладнення (еклампсія, гостра ниркова та хронічна ниркова недостатність и др.). 
Лікування з урахуванням морфологічного варіанту та клінічного перебігу.  

30. Визначення, етіологія, патогенез нефротичного синдрому. Клінічні прояви. 
Критерії діагностики та диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування.  

31. Пієлонефрити. Визначення. Первинний та вторинний пієлонефрит. Клінічні 
прояви. Інструментальні та лабораторні методи діагностики. Диференційний діагноз. 
Ускладнення. Лікування.   

32. Визначення, етіологія, патогенез тубуло-інтерстиціального нефриту. 
Клінічні прояви. Критерії діагностики та диференційний діагноз. Ускладнення. 
Лікування. Невідкладна допомога при гострій нирковій недостатності. Первинна та 
вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

33. Визначення, етіологія, патогенез амілоїдозу. Класифікація. Клінічні прояви 
амілоїдозу нирок. Критерії діагностики. Диференційний діагноз. Ускладнення. 
Лікування.  

34. Гостра та хронічна ниркова недостатність.  Визначення. Етіологічні 
фактори. Патогенез уражень органів та систем, їх клінічні прояви. Поняття “хронічна 
хвороба нирок”. Класифікація. Клініка та зміни лабораторних показників залежно від 
стадії. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування на різних стадіях. Нирково 
замісна терапія: гемодіаліз, трансплантація нирок.  

35. Ожиріння та його наслідки. Класифікація ожиріння. Основні медичні 
наслідки ожиріння – метаболічний синдром, цукровий діабет, серцево-судинні та 
гастроентерологічні захворювання. Сучасні підходи до дієтичного та 
медикаментозного лікування. Роль баріатричної хірургії. 

36. Діагностика та лікування людей похилого віку. Особливості обміну речовин 
у похилому віку. Частота коморбідної патології у людей похилого віку. Особливості 
дії ліків на організм похилої людини. Особливості діагностики та лікування у 
похилому віці. 

37. Первинна та вторинна профілактика внутрішніх хвороб. Основні первинні та 
вторинні фактори ризику захворювань внутрішніх органів. Модифіковані та не 
модифіковані фактори ризику. Основні шляхи профілактики найрозповсюджених 
внутрішніх захворювань. 

38. Клінічна епідеміологія та біостатистика у практиці терапевта. Методологія 
доказової медицини та клінічної епідеміології. Рандомізовані клінічні випробування 
лікарських засобів. Основні біостатистичні критерії та методи, що застосовуються в 
клінічній епідеміології та доказовій медицині 

 
Перелік практичних робіт та завдань 

для підготовки студентів до іспиту 
Розділ 2 (5-й курс). Основи внутрішньої медицини  

кардіологія, ревматологія, нефрологія, загальні питання внутрішньої медицини) 
1. Опанування навичками трактування даних допплерехокардіоскопічного 

дослідження 
2. Опанування навичками трактування стресс-тестів 
3. Опанування навичками трактування електрокардіограми 



4. Опанування навичками трактування даних рентгенконтрастної ангіографії  
5. Опанування навичками трактування даних рентгенологічного дослідження 

органів грудної клітки 
6. Опанування навичками аналізувати данні лабораторних методів 

дослідження (мікробіологічне дослідження крові, гострофазові показники крові, 
загальний білок та білкові фракції, трансамінази крові, коагулограма, лабораторні 
маркери некрозу міокарду, ліпідний спектр крові, креатинин крові, кліренс 
креатинину, електроліти крові,  дані серологічних досліджень при аутоімунних 
процесах  

7. Опанування навичками надання медичної допомоги при гострій серцевій 
недостатності, колапсі, шоках 

8. Опанування навичками надання медичної допомоги при гіпертензивному 
кризі 

9. Опанування навичками надання медичної допомоги при пароксизмальних 
порушеннях ритму, при синдромі Морган’ї-Едемса-Стокса  

10. Опанування навичками надання медичної допомоги при зупинці кровообігу 
та дихання, проведення легенево-серцевої реанімації 

11. Опанування навичками реєстрації та інтерпретування ЕКГ 
12. Опанування навичками вимірювання артеріального тиску 
13. Опанування навичками аналізувати лабораторні дані (загальний аналіз 

крові, загальний білок та білкові фракції, креатинин, сечовину,  сечову кислоту крові, 
електроліти крові, показники імунного статусу, гострофазові показники крові, дані 
серологічних досліджень при аутоімунних процесах, лабораторні показники 
функціонального стану печінки та нирок)  

14. Опанування навичками реєстрації та інтерперетування  ЕКГ 
15. Опанування навичками трактування даних променевих досліджень органів 

сечовивідної системи 
16. Опанування навичками аналізувати лабораторні дані (загальний аналіз сечі, 

за Нечипоренком та Зимницьким, дані мікробіологічного дослідження сечі, загальний 
аналіз крові, загальний білок та білкові фракції, креатинин, сечовину,  сечову кислоту 
крові, електроліти крові)  

17. Опанування навичками надання медичної допомоги при гострій нирковій 
недостатності 

18. Опанування навичками обстеження та лікування осіб похилого віку з 
патологією внутрішніх органів   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Розділ 3 (6-й курс ХІ семестр навчання).  
Сучасна практика внутрішньої медицини 

Всього годин – 230 /8 кредитів (практичних занять – 220, СРС – 110) 
 

Кінцеві цілі розділу 
Студенти повинні: 

• Продемонструвати здібність діагностувати та представляти план лікування 
найбільш частих станів, що зустрічаються у стаціонарах внутрішньої медицини. 

• Продемонструвати здібність застосовувати діагностичні методи, що 
допомагають у прийнятті рішення (плану лікування) по веденню різних захворювань, 
що зустрічаються у стаціонарах внутрішньої медицини. 

• Застосовувати принципи доказової медицини у прийнятті діагностичних та 
терапевтичних рішень при внутрішніх захворюваннях, що зустрічаються у стаціонарах 
внутрішньої медицини. 

• Знати основні класи препаратів, що застосовуються у клініці внутрішньої 
медицини, показати здібність застосувати відповідні клініко-фармакологічні принципи 
для ведення пацієнтів з найбільш частими станами внутрішньої медицини, що 
зустрічаються у стаціонарах. 

• Продемонструвати легкість у застосуванні медичних інформаціоних 
технологій та критичних експертних оцінок медичної літератури у діагностиці та 
лікуванні в клініці внутрішньої медицини. 

• Продемонструвати здібність проводити фокусований медичний огляд та 
націлене фізикальне обстеження відповідно ведучим скаргам  пацієнта та історії 
захворювання. 

• Показати здібність складати історії хвороби та проводити фізикальний огляд 
в умовах стаціонару.  

• Показати здібність діагностувати та складати план лікування для 
найрозповсюджених захворювань в умовах стаціонару. 

• Показати здібність приймати та ефективно транспортувати пацієнтів з та в 
палату інтенсивної терапії. Показати здібність ініцюювати перехід від госпітального 
стану паціента до амбулаторного.  

• Продемонструвати здібність виконувати рутинні технічні процедури, 
включаючи: венепункцію, введення назогастрального зонду, введення катетера Faley, 
підтримка життєво-важливих функцій, підтримка серцевої функції, показати легкість в 
інтерпретації ЕКГ, ФКГ, ЕхоКГ, УЗД та рентгензнимків грудної клітини 

• Показати здібність обґрунтування та застосування клінічних методів для 
розуміння проявів хвороби в умовах стаціонару. 

• Показати основне розуміння етичних принципів та їх застосування у 
лікуванні стаціонарних пацієнтів.  

• Показати ефективну здібність до контакту з різним оточенням пацієнта, 
докторами та іншими медичними працівниками.  

• Показати основне розуміння того, як вік, стать, культура, соціальний та 
економічний стан впливають на ведення пацієнтів в клініці внутрішньої медицини. 

• Продемонструвати здібність чітко та лаконічно устно та письмово докладати 
пацієнта іншим членам команди лікування з особливою увагою до включення 
значимої і синтезованої клінічної інформації.  

 
Студенти повинні провести курацію хворих (нових або тих, які вже лікуються) 

з наступними захворюваннями:  
• Ессенціальна та симптоматична артеріальна гіпертензія -  4 
• Неускладнений та ускладнений гіпертонічний криз – 3 



• Хронічна серцева недостатність – 5 
• Порушення ритму та провідності - 5 
• Кардіалгія – 2 
• Стенокардія - 2 
• Системні захворювання сполученої тканини – 2 
• Артрити - 3 
• Астма/ХОЗЛ – 4 
• Пневмонія – 5 
• Диспепсія – 5 
• Абдомінальний біль – 3 
• Гепатити – 3 
• Жовтяниця - 2 
• Цирроз/Спонтанний бактеріальний перитоніт/Асцит – 3 
• Панкреатит – 2 
• Запальні захворювання кишечника – 2 
• Синдром мальабсорбції - 2 
• Анемія – 3 
• Лейкози - 2 
• Цукровий діабет з ускладненнями – 4 
• Синдром зобу – 2 
• Гломерулонефрити та пієлонефрити - 3 
• Хронічна ниркова недостатність – 2 

 
Організація навчального процесу має забезпечити участь студентів у веденні по 

міньшій мірі 2/3 госпіталізованих пацієнтів. Якщо немає можливості отримати доступ до 
пацієнтів будь-якої категорії, студенти заповнюють учбову історію хвороби з 
діагнозами/проблемами відповідної категорії. Необхідність написання такої історії 
визначається асистентом/доцентом (завучем кафедри) на основі щотижневого просмотру 
даних щодо наявності відповідних хворих у відділеннях.  

Курс проводиться у лікарнях, які працюють по швидкій допомозі. Кожен студент 
повинен щотижнево в умовах стационару брати в роботу 3 нових/недиференцированих 
пацієнта. Протягом всього курсу студенти щотижнево оглядають 6-10 пацієнтів, що 
знаходяться під динамічним спостереженням або постійних пацієнтів. Якщо з будь-якої 
причини студент оглядає менше 2 пацієнтів на день (динамічно спостерігаємих), 
піднімається та вивчається лікування пацієнтів, котрі поступили раніше. Кількість 
пацієнтів, відповідальність за яких лежить на студенті, визначається складністю випадків 
та показаної студентом готовності прийняти участь у лікуванні додаткових пацієнтів. 
Очікується, що студенти приймуть повну участь у веденні по міньшій мірі 2/3 
госпіталізованих пацієнтів.  

Дидактичні заняття проводяться під час ранкових перевірок, лекцій та практичних 
занять. Оцінка заповнення студентом історії хвороби та виписок виконується викладачем 
у процесі роботи з пацієнтом.  

 
Змістовий розділ 1. «Ведення хворих в кардіологічній клініці» 

(50 годин/1,7 кредиту) 
Конкретні цілі: 
Студенти повинні: 

• Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із основними 
кардіологічними синдромами  

• Складати план обстеження хворих з захворюваннями серця, обгрунтовувати 
застосування основних інвазивних та неінвазивних діагностичних методів, що 



застосовуються в кардіології, визначати показання та протипоказання для їх 
проведення, можливі ускладнення  

• Виявляти різні варіанти перебігу та ускладнення захворювань серця 
• Проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати 

діагноз при основних кардіологічних синдромах на підставі аналізу даних 
лабораторного та інструментального обстеження 

• Призначати лікування, визначати прогноз, проводити первинну та вторинну 
профілактику при захворюваннях серця 

• Реєструвати та інтерпретувати ЕКГ у 12 відведеннях 
• Вимірювати та інтерпретувати артеріальний тиск  
• Діагностувати та надавати допомогу при непритомності 
• Діагностувати та надавати допомогу при гіпертензивному кризі 
• Діагностувати та надавати допомогу при артеріальній гіпотонії 
• Діагностувати та надавати допомогу при пароксизмальних порушеннях 

серцевого ритму 
• Діагностувати та надавати допомогу при синдромі Морган’ї-Едемса-Стокса 
• Проводити легенево-серцеву реанімацію 
• Демонструвати володіння  морально-деонтологічними принципами 

медичного фахівця та принципи фахової субординації 
 

Тема 1. Ведення пацієнта з артеріальною гіпертензією. 
Диференційний діагноз артеріальних гіпертензій: ессенціальної та вторинних 

(ниркового, ендокринного, геодинамічного, центрального ґенезу тощо). Стратифікація 
ризику серцево-судинних ускладнень та визначення прогнозу. Складання плану 
обстеження. Тактика ведення хворого в залежності від групи ризику.  

Тема 2. Ведення пацієнта з артеріальною гіпертензією. 
Принципи немедикаментозного та медикаментозного лікування артеріальної 

гіпертензії. Препарати першої та другої лінії лікування. Сучасні рекомендації по вибору 
антигипертензивних препаратів. Існуючи стандарти лікування. Монотерапія та 
комбінована терапія. Побічні ефекти гіпотензивних засобів. Гіпертензивні кризи, 
особливості лікувальної тактики. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 
працездатність. 

Тема 3. Ведення пацієнта з артеріальною гіпотензією та непритомністю. 
Диференціальний діагноз артеріальних гіпотензій: вазодепресорна непритомність, 

поступальна ортостатична гіпотонія, ятрогенна гіпотонія, непритомність при серцевих, 
ендокринних та нервових захворюваннях, метаболічних порушеннях, істеричному 
неврозі. Складання плану обстеження та тактика ведення хворого. Лабораторні та 
інструментальні методи дообстеження. Вазопресорні засоби. 

Тема 4. Ведення пацієнта з кардіалгією. 
Диференціальний діагноз стенокардії та кардіалгій при захворюваннях серця, 

дихальної, травневої, кістково-м”язевої системи тощо. Складання плану обстеження, 
додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження. Тактика ведення хворих в 
залежності від ґенезу кардіалгії. 

Тема 5. Ведення пацієнта з порушенням серцевого ритму. 
Диференціальний діагноз передсердної та шлуночкової екстрасистолії, миготливої 

аритмії, синдромів слабкості синусового вузла та Вольфа-Паркінсона-Уайта. Складання 
плану обстеження, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (ЕКГ, 
добовий холтеровський моніторинг, Ехо-КГ, електрофізіологічне обстеження).   Тактика 
ведення хворих. Основні класи антиаритмічних засобів, показання до їх застосування, 
побічні дії. Існуючи стандарти лікування. Електроімпульсна терапія. Хірургічні методи 
лікування аритмій. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.   

Тема 6. Ведення пацієнта з порушенням провідності серця. 



Порушення передсердно-шлуночкової провідності, AV-блокади різного ступеню 
(Мобіц 1 та 2). Синдром Федеріка. ЕКГ-діагностика блокад ніжок пучка Гіса. Тактика 
ведення хворих, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження. 
Медикаментозне лікування та кардіостимуляція. Штучні воддії ритму. Первинна та 
вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 7. Ведення хворого зі стабільною стенокардією. 
Типова та атипова стенокардія, діагностичні критерії. Складання плану 

обстеження, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (ЕКГ з 
фізичним навантаженням, добовий холтеровський моніторинг, стрес-Ехо-КГ, 
коронарографія). Тактика ведення хворих в залежності від функціонального класу. 
Існуючи стандарти лікування. Ендоваскулярні та хірургічні методи лікування. Первинна 
та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 8. Ведення хворого з безбольовою ішемією міокарду. 
Ризик раптової коронарної смерті. Складання плану обстеження, додаткові 

лабораторні та інструментальні методи обстеження (ЕКГ з фізичним навантаженням, 
добовий холтеровський моніторинг, стрес-Ехо-КГ, коронарографія). Тактика ведення 
хворих. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 9. Ведення хворого з нестабільною стенокардією. 
Види нестабільної стенокардії, ризик розвитку інфаркта міокарду. Допомога на до 

госпітальному та госпітальному етапах. Складання плану обстеження, додаткові 
лабораторні та інструментальні методи обстеження (біохімічні маркери, ЕКГ з фізичним 
навантаженням, добовий холтеровський моніторинг, стрес-Ехо-КГ, коронарографія) та   
тактика ведення хворих в залежності від ЕКГ-змін. Існуючи стандарти лікування. 
Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 10. Ведення пацієнта з задишкою. 
Диференціальний діагноз задишки та ядухи. Складання плану обстеження, 

додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (стандартна ЕКГ та ЕКГ з 
фізичним навантаженням, Ехо-КГ, добовий холтеровський моніторинг, рентгеноскопія 
легень та серця, функціональні дихальні проби). Тактика ведення хворих в залежності від 
ґенезу задишки. Немедикаментозне, медикаментозне та хірургічне лікування Первинна та 
вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 11. Ведення пацієнта з кардіомегалією. 
Диференціальний діагноз кардіомегалії при вадах серця, міокардитах, 

кардіоміопатіях, ІХС. Складання плану обстеження, додаткові інструментальні методи 
обстеження (рентгеноскопія легень та серця, ЕКГ, Ехо-КГ, коронарографія).   Тактика 
ведення хворих. Немедикаментозне, медикаментозне та хірургічне лікування Первинна та 
вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 12. Ведення хворого з акроціанозом. 
Диференціальний діагноз ціанозу при захворюваннях серця та легень. Складання 

плану обстеження, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження 
(рентгеноскопія легень та серця, ЕКГ, Ехо-КГ, коронарографія, функціональні дихальні 
проби). Тактика ведення хворих. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 
працездатність. 

Тема 13. Ведення хворого з серцевою недостатністю. 
Правошлуночкова, лівошлуночкова та бівентрікулярна серцева недостатність. 

Диференціальний діагноз в залежності від ведучої причини. Складання плану обстеження, 
додаткові інструментальні методи обстеження (рентгеноскопія легень та серця, ЕКГ, Ехо-
КГ, коронарографія).    

Тема 14. Ведення хворого з серцевою недостатністю. 
Тактика ведення хворих в залежності від ґенезу, функціонального класу та стадіїї 

серцевої недостатності. Немедикаментозне, медикаментозне та хірургічне лікування. 



Існуючи стандарти лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 
працездатність. 

Тема 15. Ведення хворого з серцевими шумами. 
Диференціальний діагноз функціональних та органічних, систолічних та 

диастолічних шумів. Складання плану обстеження, додаткові інструментальні методи 
обстеження (рентгеноскопія легень та серця, ЕКГ, Ехо-КГ, коронарографія). 

Тема 16. Ведення хворого з серцевими шумами. 
Тактика ведення хворих в залежності від причини серцевого шума, вираженості 

кардіомегалії, наявності серцевої недостатності та інших ускладнень. Немедикаментозне, 
медикаментозне та хірургічне лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 
працездатність. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

Змістовий розділ 1. „Ведення хворих в кардіологічній клініці” (50/1,7) 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1 1.Ведення пацієнта з артеріальною гіпертензією. 5 
3 2.Принципи немедикаментозного та медикаментозного лікування 

артеріальної гіпертензії. 
3.Ведення пацієнта з артеріальною гіпотензією та непритомністю. 

5 

4 4.Ведення пацієнта з кардіалгією. Ведення хворого зі стабільною 
стенокардією. 
5.Ведення хворого з безбольовою ішемією міокарду. 

5 

5 6.Ведення хворого з нестабільною стенокардією. 5 
6 7.Ведення пацієнта з задишкою. 

8.Ведення пацієнта з кардіомегалією. 
9.Ведення хворого з акроціанозом. 

5 

7 10.Ведення хворого з серцевими шумами. 5 
8 11.Ведення пацієнта з порушенням серцевого ритму. 5 
9 11.Ведення пацієнта з порушенням серцевого ритму. 5 
10 12.Ведення пацієнта з порушенням провідності серця. 

Тестовий контроль знань за змістовним модулем 1 „Ведення 
хворих в кардіологічній клініці”. 

3 
2 

Разом 50 
 

Змістовий розділ 2. «Ведення хворих в ревматологічній клініці» 
(11 годин/0,4 кредиту) 

Конкретні цілі: 
Студенти повинні: 

• Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із основними 
ревматологічними синдромами  

• Обгрунтовувати застосування основних інвазивних та неінвазивних 
діагностичних методів, що застосовуються в ревматології, визначати показання та 
протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення  

• Виявляти різні варіанти перебігу та ускладнення ревматологічних 
захворювань  

• Складати план обстеження хворих з ревматологічними захворюваннями   
• Проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати 

діагноз при основних ревматологічних синдромах на підставі аналізу даних 
лабораторного та інструментального обстеження 



• Призначати лікування, визначати прогноз, проводити первинну та вторинну 
профілактику при ревматологічних захворюваннях 

• Вміти трактувати лабораторні показники при ревматологічних 
захворюваннях (ревмопроби, аутоімунні маркери тощо) 

• Вміти трактувати дані ехокардіографічного дослідження та променевого 
обстеження суглобів та хребта 

• Демонструвати володіння  морально-деонтологічними принципами 
медичного фахівця та принципи фахової субординації 

 
Тема 17. Ведення хворого з болем у кінцівках та спині. 
Диференціальний діагноз болі у кінцівках та спині. Складання плану обстеження, 

додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (ревмопроби, 
рентгенографія, КТ, ЯМР-томографія, артроскопія). Тактика ведення хворих. Існуючи 
стандарти лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 18. Ведення пацієнта з артралгіями/міалгіями. 
Диференціальний діагноз артралгій та міалгій. Складання плану обстеження, 

додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (ревмопроби, аутоімунні 
маркери, біопсія, рентгенографія, Ехо-КГ). Тактика ведення хворих в залежності від 
основної причини. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 19. Ведення пацієнта з суглобовим синдромом. 
Диференціальний діагноз при суглобовому синдромі. Складання плану обстеження, 

додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (ревмопроби, аутоімунні 
маркери, рентгенографія, артроскопія, Ехо-КГ, ЯМР). Тактика ведення хворих в 
залежності від основної причини. Існуючи стандарти лікування. Ефективність та недоліки 
НПЗП. Показання та протипоказання для застосування стероїдів. Первинна та вторинна 
профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 20. Ведення хворого з геморагічним синдромом. 
Диференціальний діагноз при геморагічному синдромі. Складання плану 

обстеження, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (загальні 
аналізи, ревмопроби, аутоімунні маркери, коагулограма, посів крові). Тактика ведення 
хворих в залежності від основної причини. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз 
та працездатність. 

Тема 21. Ведення хворого з артрозом. 
Диференціальний діагноз артриту та артрозу. Складання плану обстеження, 

додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (ревмопроби, аутоімунні 
маркери, рентгенографія, артроскопія, ЯМР). Тактика ведення хворих. Існуючи стандарти 
лікування. Побічні ефекти НПЗП та стероїдів. Внутрисуглобове застосування ліків. 
Хірургічні методи лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 
працездатність. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

Змістовий розділ 2. «Ведення хворих в ревматологічній клініці» (11 /0,4) 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1 17. Ведення хворого з болем у кінцівках та спині. 
18. Ведення пацієнта з артралгіями/міалгіями. 
19. Ведення пацієнта з суглобовим синдромом. 
21 Ведення хворого з артрозом. 

5 

2 20. Ведення хворого з геморагічним синдромом. 
Тестовий контроль знань за змістовним модулем 2 „Ведення 
хворих в ревматологічній клініці”. 

4 
2 

Разом 11 



 
 

Змістовий розділ 3. «Ведення хворих в гастроентерологічній клініці» 
(22 годин/0,8 кредиту) 

Конкретні цілі 
Студенти повинні: 

• Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів з основними 
гастроентерологічними синдромами  

• Складати план обстеження хворих із основними гастроентерологічними 
синдромами 

• Обгрунтовувати застосування інвазивнх та неінвазивнх діагностичних 
методів, що застосовуються в гастроентерології, визначати показання та 
протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення  

• Проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати 
діагноз при основних гастроентерологічних синдромах на підставі аналізу даних 
лабораторного та інструментального обстеження 

• Виявляти основні варіанти перебігу та ускладнення захворювань травного 
каналу, гепатобіліарної системи та підшлункової залози  

• Призначати лікування, визначати прогноз, проводити первинну та вторинну 
профілактику при захворюваннях травного каналу, гепатобіліарної системи та 
підшлункової залози  

• Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами 
медичного фахівця та принципами фахової субординації 

 
Тема 22. Ведення пацієнта з шлунковою диспепсією. 
Визначення, органічна та функціональна диспепсія, основні причини та 

диференціальний діагноз. Симптоми червоних прапорців. Складання плану обстеження, 
додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (верхня ендоскопія, УЗД, 
загальні та біохімічні аналізи). Спеціальні методи обстеження (дихальні тести, рН-метрія, 
відео капсульна ендоскопія, рентгенологічні методи). Тактика ведення хворих в 
залежності від основної причини. Існуючи стандарти лікування. Первинна та вторинна 
профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 23. Ведення пацієнта з дисфагією. 
Диференціальний діагноз при дисфагії. Симптоми червоних прапорців. Складання 

плану обстеження, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження 
(рентгенографія, верхня ендоскопія, біопсія, УЗД, загальні та біохімічні аналізи). Тактика 
ведення хворих в залежності від причини. Консервативне та хірургічне лікування. 
Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 24. Ведення пацієнта з печією. 
Роль гастроезофагального рефлюксу у розвитку езофагіту та стравоходу Барретта. 

Класифікація. Ерозивна та неерозивна ГЕРХ. Диференціальний діагноз езофагітів. 
Складання плану обстеження, ІПП-тест, додаткові інструментальні методи обстеження 
(рентгенографія, верхня ендоскопія, біопсія, УЗД, загальні та біохімічні аналізи). Тактика 
ведення хворих в залежності від наявності езофагіту. Існуючи стандарти лікування. 
Тривале консервативне, хірургічне та ендоскопічне лікування. Первинна та вторинна 
профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 25. Ведення пацієнта з абдомінальним болем. 
Диференціальний діагноз при хронічному абдомінальному болі. Складання плану 

обстеження, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження 
(рентгенографія ШКТ, верхня та нижня ендоскопія, УЗД, загальні та біохімічні аналізи). 
Тактика ведення хворих в залежності від причини. Консервативне та хірургічне лікування. 
Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 



 
 
Тема 26. Ведення пацієнта з хронічним діарейним синдромом. 
Диференціальний діагноз діарейного синдрома. Секреторная, ексудативна, 

дисмоторна та функціональна діарея. Роль непереносності компонентів їжі, ензимопатій і 
імунних факторів. Синдроми мальабсорбції та мальдигестії. Складання плану обстеження, 
роль рентгенологічних, інструментальних та функціональних методів обстеження (пасаж 
по тонкій кишці, іригоскопія, колоноскопія, відеокапсульна ендоскопія, дихальні тести, 
аналізи калу, фекальна еластаза). Тактика ведення хворих в залежності від причини, 
диференційована терапія. Існуючи стандарти лікування. Первинна та вторинна 
профілактика. Прогноз та працездатність.  

Тема 27. Ведення пацієнта з закрепами. 
Закрепи при захворюваннях кишківника, кишечній обструкції, аноректальних 

захворюваннях, ендокринних та метаболічних розладах, нейрогенних та психогенних 
розладах, порушеннях харчування, ситуаційні та медикаментозні закрепи. Складання 
плану обстеження, роль рентгенологічних, інструментальних та функціональних методів 
обстеження (іригоскопія, колоноскопія, дихальні тести, аналізи калу). Тактика ведення 
хворих в залежності від причини, диференційована терапія. Існуючи стандарти лікування. 
Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.  

Тема 28. Ведення пацієнта з жовтяницею. 
Диференціальний діагноз під печінкової, печінкової та над печінкової жовтяниці. 

Складання плану обстеження, роль інструментальних та лабораторних методів 
обстеження (УЗД, ендосонографія, КТ, печінкові проби, вірусні маркери). Тактика 
ведення хворих в залежності від причини, диференційована терапія. Існуючи стандарти 
лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.  

Тема 29. Ведення пацієнта з асцитом. 
Диференціальний діагноз асциту при захворюваннях черевної порожнинини, 

злоякісних пухлинах, серцевій та нироквій недостатності. Складання плану обстеження, 
роль інструментальних та лабораторних методів обстеження (УЗД, доплерографія, КТ, 
печінкові проби, вірусні маркери). Тактика ведення хворих в залежності від причини, 
диференційована терапія. Існуючи стандарти лікування. Принципи призначення 
діуретиків. Показання до лапароцентезу, хірургічного лікування. Первинна та вторинна 
профілактика. Прогноз та працездатність.  

Тема 30. Ведення пацієнта з гепатомегалією та гепато-лієнальним синдромом. 
Диференціальний діагноз гепато-лієнального синдрому при захворюваннях 

печінки, судинах печінки, крові. Складання плану обстеження, роль інструментальних та 
лабораторних методів обстеження (УЗД, доплерографія, КТ, біопсія печінки, печінкові 
проби, вірусні маркери). Тактика ведення хворих в залежності від причини, 
диференційована терапія. Гепатопротектори та противірусна терапія. Існуючи стандарти 
лікування. Показання до хірургічного лікування. Первинна та вторинна профілактика. 
Прогноз та працездатність.  

Тема 31. Ведення пацієнта з портальною гіпертензією. 
Диференціальний діагноз станів, що приводять до розвитку портальної гіпертензії. 

Складання плану обстеження, роль інструментальних та лабораторних методів 
обстеження (ендоскопія, УЗД, доплерографія, КТ, біопсія печінки, печінкові проби, 
вірусні маркери). Тактика ведення хворих в залежності від причини, диференційована 
терапія. Існуючи стандарти лікування. Показання до ендоскопічного та хірургічного 
лікування (шунтуючи операції, трансплантація печінки). Первинна та вторинна 
профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 32. Ведення хворого з печінковою енцефалопатією. 
Диференціальний діагноз станів, що приводять до розвитку печінкової 

енцефалопатії. Стадії печінкової енцефалопатії. Складання плану обстеження, роль 



інструментальних та лабораторних методів обстеження (ендоскопія, УЗД, печінкові 
проби, вірусні маркери). Тактика ведення хворих в залежності від причини, 
диференційована терапія. Існуючи стандарти лікування. Еферентні методи лікування. 
Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Змістовий розділ 3. «Ведення хворих в гастроентерологічній клініці» (22/0,8) 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1 
22. Ведення пацієнта з шлунковою диспепсією. 
23. Ведення пацієнта з дисфагією. 
24. Ведення хворого з печією. 

5 

2 
25. Ведення пацієнта з абдомінальним болем. 
26. Ведення пацієнта з хронічним діарейним синдромом. 
27. Ведення пацієнта з закрепами. 

5 

3 

28. Ведення пацієнта з жовтяницею. 
29. Ведення пацієнта з асцитом. 
30. Ведення пацієнта з гепатомегалією та гепато-лієнальним 
синдромом. 

5 

4 

31. Ведення пацієнта з портальною гипертензією. 
32. Ведення хворого з печінковою енцефалопатією. 
Тестовий контроль знань за змістовним модулем 2 „Ведення 
хворих в ревматологічній клініці”. 

5 
2 

Разом 22 
 

Змістовий розділ 4. «Ведення хворих в пульмонологічній клініці»  
(16 годин/0,5 кредиту). 

Конкретні цілі: 
Студенти повинні: 

• Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів з основними 
пульмонологічними синдромами  

• Складати план обстеження хворих з основними пульмонологічними 
синдромами  

• Обгрунтовувати застосування основних інвазивнх та неінвазивнх 
діагностичних методів, що застосовуються в пульмонології, визначати показання та 
протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення  

• На підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження 
проводити диференціальний діагноз при основних пульмонологічних синдромах , 
обґрунтовувати та формулювати діагноз при основних захворюваннях органів дихання 

• Призначати лікування, визначати прогноз та проводити первинну та 
вторинну профілактику при основних захворюваннях органів дихання 

• Діагностувати та надавати допомогу при дихальній недостатності 
• Обгрунтовувати необхідність виконання плевральної пункції 
• Виконувати пікфлуометрію  
• Демонструвати володіння  морально-деонтологічними принципами 

медичного фахівця та принципи фахової субординації 
 
Тема 33. Ведення пацієнта з бронхообструктивним синдромом. 
Диференціальний діагноз станів, що супроводжуються бронхообстуктивним 

синдромом: бронхіальної астми та ХОЗЛ. Складання плану обстеження, роль 
інструментальних та лабораторних методів обстеження (пікфлуоріметрія, спірографія, 



рентгенографія, бронхографія, КТ, бронхоскопія). Тактика ведення хворих в залежності 
від причини, диференційована терапія. Показання до переводу хворого у відділення 
інтенсивної терапії. Медикаментозне та немедикаментозне лікування. Існуючи стандарти 
лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 34. Ведення пацієнта з хронічним кашлем. 
Основні причини хронічного кашлю, диференціальний діагноз кашлю при 

легеневих, серцевих, гастроентерологічних, ЛОР-захворюваннях. Складання плану 
обстеження, роль інструментальних та лабораторних методів обстеження 
(пікфлоуріметрія, спірографія, рентгенографія, бронхографія, КТ, бронхоскопія, ЕКГ, 
ЕГДС). Тактика ведення хворих в залежності від причини, диференційована терапія. 
Медикаментозне та немедикаментозне лікування. Первинна та вторинна профілактика. 
Прогноз та працездатність. 

Тема 35. Ведення пацієнта з інфільтративним затемненням в легенях. 
Диференціальний діагноз станів, що супроводжуються наявністю легеневого 

інфільтрату. Складання плану обстеження, роль рентгенологічних, інструментальних та 
лабораторних методів обстеження (рентгенографія, бронхографія, КТ, бронхоскопія, 
біопсія, посіви мокротиння). Тактика ведення хворих в залежності від причини, 
диференційована терапія. Показання до консультацій іншими спеціалістами (фтизіатр, 
онколог тощо). Медикаментозне та немедикаментозне лікування. Первинна та вторинна 
профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 36. Ведення пацієнта з лихоманкою невизначеного генезу. 
Диференціальний діагноз станів, що супроводжуються наявністю тривалої 

лихоманки. Існуючи алгоритми діагностики. Складання плану обстеження, роль 
рентгенологічних, інструментальних та лабораторних методів обстеження 
(рентгенографія, бронхографія, КТ, бронхоскопія, УЗД, загальні та біохімічні аналізи, 
посіви крові, сечі, жовчі, мокроти). Тактика ведення хворих в залежності від причини, 
диференційована терапія. Показання до консультацій іншими спеціалістами (фтизіатр, 
онколог, ревматолог, інфекціоніст, септолог). Медикаментозне та немедикаментозне 
лікування. 

Тема 37. Ведення пацієнта з кровохарканням. 
 Диференціальний діагноз станів, що супроводжуються наявністю кровохаркання 

(бронхоектази, пухлини, туберкульоз, пневмонія, мі тральний стеноз, інфаркт легені 
тощо). Існуючи алгоритми діагностики. Складання плану обстеження, роль 
рентгенологічних, інструментальних та лабораторних методів обстеження 
(рентгенографія, бронхографія, КТ, бронхоскопія, УЗД, ЕхоКГ, коагулограма, загальні та 
біохімічні аналізи). Тактика ведення хворих в залежності від причини, диференційована 
терапія. Показання до консультацій іншими спеціалістами (фтизіатр, онколог, хірург 
тощо). Медикаментозне та немедикаментозне лікування. 

Тема 38. Ведення хворого з задухою та асфіксією. 
Диференціальний діагноз станів, що супроводжуються наявністю задухою та 

асфіксією (бронхіальна астма, обструктивний бронхіт, пухлини бронхів, інородні тіла, 
тромбоемболія гілок легеневої артерії, гіпертонічний криз, інфаркт міокарду, гострі 
аритмії, вузликовий періатерііт тощо). Існуючи алгоритми діагностики. Складання плану 
обстеження, роль рентгенологічних, інструментальних та лабораторних методів 
обстеження (рентгенографія, бронхографія, КТ, бронхоскопія, УЗД, ЕхоКГ, коагулограма, 
ревмопроби, загальні та біохімічні аналізи). Тактика ведення хворих в залежності від 
причини, диференційована терапія. Медикаментозне та немедикаментозне лікування. 

Тема 39. Ведення хворого з плевральним випотом. 
Диференціальний діагноз станів, що супроводжуються наявністю плеврального 

випоту (туберкульоз, пухлини бронхів, тромбоемболія гілок легеневої артерії, серцева 
недостатність, гострий панкреатит, цироз печінки, травми, дифузні захворювання 
сполученої тканини тощо). Існуючи алгоритми діагностики. Складання плану обстеження, 



роль рентгенологічних, інструментальних та лабораторних методів обстеження 
(рентгенографія, бронхографія, КТ, бронхоскопія, УЗД, ЕхоКГ, ревмопроби, загальні та 
біохімічні аналізи). Тактика ведення хворих в залежності від причини, диференційована 
терапія. Відносні та абсолютні показання до плевральної пункції. Медикаментозне та 
немедикаментозне лікування. 

Тема 40. Ведення хворого з дихальною недостатністю. 
Основні причини виникнення дихальної недостатності. Діагностика та 

диференціальна діагностика, роль дослідження функції зовнішнього дихання. Складання 
плану обстеження, роль рентгенологічних, інструментальних та лабораторних методів 
обстеження. Тактика ведення хворих в залежності від причини, диференційована терапія. 
Існуючи стандарти лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 
працездатність. 

Тема 41. Ведення хворого з негоспітальною пневмонією. 
Диференціальний діагноз бактеріальних, вірусних, алергічних пневмоній, 

диференціальний діагноз пневмоній з туберкульозом, пухлинами легень, інфарктом легені 
тощо. Існуючи алгоритми діагностики пневмонії. Складання плану обстеження, роль 
рентгенологічних, інструментальних та лабораторних методів обстеження 
(рентгенографія, бронхографія, КТ, бронхоскопія, загальні та біохімічні аналізи, посіви 
мокроти). Тактика ведення хворих в залежності від причини, диференційована терапія. 
Показання до консультацій іншими спеціалістами (фтизіатр, онколог тощо). 
Медикаментозне та немедикаментозне лікування. Існуючи стандарти лікування. Первинна 
та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 42. Ведення хворого з госпітальною пневмонією. 
Визначення, диференціальний діагноз пневмоній різної етіології та ґенезу. Існуючи 

алгоритми діагностики пневмонії. Складання плану обстеження, роль рентгенологічних, 
інструментальних та лабораторних методів обстеження (рентгенографія, бронхографія, 
КТ, бронхоскопія, загальні та біохімічні аналізи, посіви мокроти). Тактика ведення хворих 
в залежності від резистентності мікрофлори, диференційована терапія. Антибіотики 
першої та другої лінії. Медикаментозне та немедикаментозне лікування. Існуючи 
стандарти лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 43. Ведення хворого з абсцесом легень. 
Основні причини абсцесу легені. Диференціальний діагноз абсцесу, гангрени 

легені, бронхоектазів, туберкульозу, пухлини, емпієми плеври. Складання плану 
обстеження, роль рентгенологічних, інструментальних та лабораторних методів 
обстеження (рентгенографія, КТ, бронхоскопія, посіви мокроти). Тактика ведення хворих 
в залежності від причини, диференційована терапія. Медикаментозне та 
немедикаментозне лікування. Показання до хірургічного лікування. Первинна та вторинна 
профілактика. Прогноз та працездатність. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Змістовий розділ 4. «Ведення хворих в пульмонологічній клініці» (16/0,5). 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1 33.Ведення пацієнта з бронхообструктивним синдромом. 
34.Ведення пацієнта з хронічним кашлем. 

5 

2 35.Ведення пацієнта з інфільтративним затемненням в легенях. 
36.Ведення пацієнта з кровохарканням. 
37.Ведення хворого з задухою та асфіксією. 
38.Ведення хворого з плевральним випотом. 
39.Ведення хворого з дихальною недостатністю. 

5 

3 40.Ведення пацієнта з лихоманкою невизначеного генезу. 
41.Ведення хворого з негоспітальною пневмонією. 

4 



№ з/п Тема Кількість 
годин 

42.Ведення хворого з госпітальною пневмонією. 
43.Ведення хворого з абсцесом легень. 
Тестовий контроль знань за змістовним модулем 4 „Ведення 
хворих в пульмонологічній клініці”. 

 

2 

Разом 16 
 

Змістовий розділ 5. «Ведення хворих в ендокринологічній клініці»  
(14 годин/0,5 кредиту). 

Конкретні цілі: 
Студенти повинні: 

• Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів з основними 
ендокринологічними синдромами 

• Обгрунтовувати застосування основних інвазивнх та неінвазивнх 
діагностичних методів, що застосовуються в ендокринології, визначати показання та 
протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення  

• Складати план обстеження хворих із основними ендокринними синдромами  
• Проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати 

діагноз при основних ендокринних синдромах  
• Призначати лікування, визначати прогноз, проводити первинну та вторинну 

профілактику при основних ендокринних захворюваннях  
• Діагностувати та надавати допомогу при невідкладних станах в 

ендокринології  
• Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами 

медичного фахівця та принципами фахової субординації 
 

Тема 44. Ведення хворого з хронічними ускладненнями цукрового діабету. 
Діабетичні ангіопатії та нейропатії. Класифікація. Діабетична нефропатія, стадії 

розвитку, діагноз, диференційний діагноз, лікування та профілактика. Діабетична 
ретинопатія: стадії процесу, діагноз, профілактика та лікування. Діабетична нейропатія, 
класифікація, діагностика та лікування. Діабетична стопа: класифікація, діагностика, 
лікування. Принципи лікування вагітних, хворих на цукровий діабет. Особливості 
проведення термінових та планових хірургічних втручань у хворих на цукровий діабет. 
Режим інсулінотерапії: традиційна та інтенсифікована інсулінотерапія. Ускладнення 
інсулінотерапії: гіпоглікемічні стани, алергія до інсуліну, постін’єкційні ліподистрофії, 
інсулінорезистентність, хронічне передозування інсуліну (синдром Сомоджі), інсулінові 
набряки. 

Тема 45. Ведення хворого з некомпенсованими формами цукрового діабету 
(кетоацидозом). 

Критерії діагностики цукрового діабету та інших категорій гіперглікемії (ВООЗ, 
1999 р.). Показання та правила проведення глюкозотолерантного тесту. Діагностичне 
значення визначення глікованого гемоглобіну, фруктозаміну, С-пептиду, глюкозурії, 
кетонурії. Критерії компенсації обміну речовин, досягнення нормоглікемії. 
Кетоацидотичні стани цукровому діабеті. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
диференційний діагноз, лікування. Молочнокислий ацидоз. Основні методи лікування ЦД, 
дієтотерапія, дозоване фізичне навантаження, цукрознижувальна фармакотерапія, 
навчання хворого самоконтролю. 

Тема 46. Ведення хворого з синдромом зобу. 
Визначення розмірів щитоподібної залози. Визначення – “зоб”. Поняття про 

ендемічний нетоксичний та вузлові форми зоба. Захворювання, що супроводжуються 
тиреотоксикозом. Клінічні відмінності вузлового токсичного зоба. Обґрунтування 



діагнозу тиреотоксикозу. Медикаментозне, хірургічне лікування токсичного зоба, 
використання 131-йоду з лікувальною метою. Диференційна діагностика тиреоїдитів з 
гострим  та підгострим клінічним перебігом. Хронічний тиреоїдит. Обґрунтування 
діагнозу автоімунного тиреоїдиту. Вузлові форми зоба. Моніторинг пацієнтів із вузлами у 
щитоподібній залозі. Патоморфологічна класифікація пухлин щитоподібної залози. 
Обґрунтування діагнозу раку щитоподібної залози.  

Тема 47. Ведення хворого з синдромом артеріальної гіпертензії в 
ендокринологічній практиці. 

Класифікація, критерії діагностики та диференціальної діагностики вторинних 
артеріальних гіпертензій ендокринного ґенезу (при синдромі Кона, феохромоцитомі, 
синдромі Іщенко-Кушинга, гіпертиреозі тощо).  Складання плану обстеження, роль 
інструментальних та лабораторних методів обстеження. Тактика ведення хворих, 
медикаментозне та немедикаментозне лікування. Існуючи стандарти лікування. Первинна 
та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 48. Ведення хворого з метаболічним синдромом. 
Визначення, класифікація, критерії діагностики, актуальність проблеми у всьому 

світі. Складання плану обстеження, роль інструментальних та лабораторних методів 
обстеження. Тактика ведення хворих в залежності від глікемії, індексу маси тіла, рівню 
АД. Медикаментозне та немедикаментозне лікування. Існуючи стандарти лікування. 
Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Змістовий розділ 5. «Ведення хворих в ендокринологічній клініці» (14/0,5). 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1 44.Ведення хворого з хронічними ускладненнями цукрового 
діабету. 
45.Ведення хворого з некомпенсованими формами цукрового 
діабету (кетоацидозом). 

5 

2 46.Ведення хворого з синдромом зобу. 4 
3 47.Ведення хворого з синдромом артеріальної гіпертензії в 

ендокринологічній практиці. 
48.Ведення хворого з метаболічним синдромом. 
Тестовий контроль знань за змістовним модулем 5 „Ведення 
хворих в ендокринологічній клініці”. 

3 
 

2 

Разом 14 
 

Змістовий розділ 6. «Ведення хворих в нефрологічній клініці»  
(11 годин/0,4 кредиту) 

Конкретні цілі: 
Студенти повинні: 

• Проводити опитування та фокусоване фізикальне обстеження пацієнтів з 
основними нефрологічними синдромами 

• Знати основні інвазивні та неінвазивні діагностичні методи, що 
застосовуються в нефрології, показання та протипоказання для їх проведення, можливі 
ускладнення  

• Виявляти основні та атипові варіанти  перебігу та ускладнення захворювань  
сечовивідної системи 

• Складати план обстеження хворих з основними нефрологічними 
синдромами  



• На підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження 
проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати діагноз при 
захворюваннях сечовивідної системи  

• Призначати лікування, визначати прогноз, проводити первинну та вторинну 
профілактику при захворюваннях сечостатевої системи  

• Діагностувати та надавати допомогу при нирковій недостатності 
• Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами 

медичного фахівця та принципи фахової субординації 
 
Тема 49. Ведення хворого з сечовим синдромом. 
Визначення та характеристика складових сечового синдрому. Диференціальний 

діагноз при гематурії, лейкоцитурії, протеїнурії. Складання плану обстеження, роль 
рентгенологічних, інструментальних та лабораторних методів обстеження (УЗД, 
пієлографія, рентгенографія, КТ, сцинтіграфія, загальні та біохімічні аналізи, аналізи сечі 
за Зимницьким, Нечипоренко). Тактика ведення хворих в залежності від причини, 
диференційована терапія. Медикаментозне та немедикаментозне лікування. Існуючи 
стандарти лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 50. Ведення пацієнта з набряковим синдромом. 
Диференціальний діагноз при набряках різного ґенезу (серцевих, ниркових, 

аліментарних тощо). Складання плану обстеження, роль інструментальних та 
лабораторних методів обстеження (УЗД, рентгенографія, ЕКГ, загальні та біохімічні 
аналізи, аналізи сечі за Зимницьким, Нечипоренко). Тактика ведення хворих в залежності 
від причини, диференційована терапія. Медикаментозне та немедикаментозне лікування. 
Переваги та недоліки діуретичної терапії. Існуючи стандарти лікування. Первинна та 
вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 51. Ведення хворого з хронічною нирковою недостатністю. 
Визначення та класифікація. Етіологічні фактори. Поняття “хронічна хвороба 

нирок”. Класифікація. Патогенез уражень органів та систем, їх клінічні прояви. Клініка та 
зміни лабораторних показників залежно від стадії. Диференційне лікування на різних 
стадіях. Нирково замісна терапія: гемодіаліз, трансплантація нирок. Показання та 
протипоказання до гемодіалізу, ускладнення. Первинна та вторинна профілактика. 
Прогноз та працездатність. 

Тема 52. Ведення хворого з ренальною артеріальною гіпертензією. 
Класифікація, критерії діагностики та диференціальної діагностики вторинних 

артеріальних гіпертензій ренального ґенезу (при ренопаренхиматозних та 
реноваскулярних захворюваннях).  Складання плану обстеження, роль інструментальних 
та лабораторних методів обстеження. Тактика ведення хворих, медикаментозне та 
немедикаментозне лікування. Існуючи стандарти лікування. Первинна та вторинна 
профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 53. Ведення пацієнта з нефротичним синдромом. 
Визначення, етіологія, патогенез нефротичного синдрому. Клінічні прояви. 

Складання плану обстеження, роль інструментальних та лабораторних методів 
обстеження. Критерії діагностики та диференційний діагноз. Тактика ведення хворих, 
медикаментозне та немедикаментозне лікування. Існуючи стандарти лікування. Первинна 
та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Змістовий розділ 6. «Ведення хворих в нефрологічній клініці» (11/0,4). 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1 49.Ведення хворого з сечовим синдромом. 
50.Ведення пацієнта з набряковим синдромом. 

5 



№ з/п Тема Кількість 
годин 

51.Ведення хворого з хронічною нирковою недостатністю. 
2 52.Ведення хворого з ренальною артеріальною гіпертензією. 

53.Ведення пацієнта з нефротичним синдромом. 
Тестовий контроль знань за змістовним модулем 6 „Ведення 
хворих в нефрологічній клініці”. 

4 

2 

Разом 11 
Змістовий розділ 7. «Ведення хворих в гематологічній клініці» 

(16 годин/0,5 кредиту). 
Конкретні цілі: 
Студенти повинні: 

• Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із основними 
гематологічними синдромами  

• Обгрунтовувати застосування основних інвазивнх та неінвазивнх 
діагностичних методів, що застосовуються в гематології, показання та протипоказання 
для їх проведення, можливі ускладнення  

• Виявляти типову та атипову клінічну картину основних захворювань крові 
та кровотворних органів 

• Складати план обстеження хворих з основними гематологічними  
• На підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження 

проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати діагноз при 
основних захворюваннях крові та кровотворних органів  

• Призначати лікування, визначати прогноз, проводити первинну та вторинну 
профілактику при основних захворюваннях крові та кровотворних органів  

• Діагностувати та надавати допомогу при кровотечах внаслідок захворювань 
крові та кровотворних органів  

• Визначати групу крові, переливати компоненти крові та кровозамінники 
• Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами 

медичного фахівця та принципи фахової субординації 
 
Тема 54. Ведення пацієнта з анемією. 
Визначення, класифікація, критерії діагностики та диференціальної діагностики 

залізодефіцитної та В12-дефіцитної анемії. Основні причини дефіциту заліза. Складання 
плану обстеження, роль лабораторних методів обстеження при залізодефіцитній та В12-
дефіцитній анеміях. Тактика ведення хворих, медикаментозне та немедикаментозне 
лікування. Показання для гемотрансфузії. Існуючи стандарти лікування. Первинна та 
вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.  

Тема 55. Ведення пацієнта з анемією. 
Диференціальний діагноз гемолітичної, гіпопластичної, постгеморагічної анемії. 

Механізми внутрісудинного та внутріклітинного гемолізу. Особливості клініки та 
лабораторної діагностики різних форм. Ускладнення. Тактика лікування різних форм.  
Переливання компонентів крові та компонентів. Первинна та вторинна профілактика. 
Прогноз та працездатність. 

Тема 56. Ведення пацієнта з лейкемоїдною реакцією та лейкемією. 
Визначення, основні причини, класифікація. Диференціальний діагноз лейкемії та 

лейкемоїдної реакції. Принципи диференційованого лікування. Трансплантація кісткового 
мозку. Підтримуюча терапія. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 
працездатність. 

Тема 57. Ведення хворого з поліцитемією. 



Визначення та класифікація Диференціальний діагноз істиних, симптоматичних та 
відносних поліцитемій. Існуючи стандарти діагностики та лікування. Первинна та 
вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Теми 58. Ведення пацієнта з пурпурою. 
Визначення. Етіологія та патогенез, основні клінічні синдроми. Критерії діагнозу. 

Диференційний діагноз тромбоцитопенічної та нетромбоцитопенічної пурпури. Тактика 
ведення хворих, медикаментозне та немедикаментозне лікування. Існуючи стандарти 
лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 59. Ведення пацієнта з лімфоаденопатією. 
Основні причини лімфоаденопатій. Диференціальний діагноз ходжкінських та 

неходжкінських лимфом, збільшення лімфатичних вузлів при інших захворюваннях 
(туберкульоз, саркоїдоз, метастази, СКВ тощо). Тактика ведення хворих, медикаментозне 
та немедикаментозне лікування. Існуючи стандарти лікування. Первинна та вторинна 
профілактика. Прогноз та працездатність.  

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Змістовий розділ 7. «Ведення хворих в гематологічній клініці» (16/0,5). 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1 54.Ведення пацієнта з анемією. 
55.Залізодефіцитна та В12-дефіцитна анемії. 
56.Гемолітична, гіпопластична, постгеморагічна анемії. 
57.Ведення пацієнта з пурпурою. 

6 

2 58.Ведення пацієнта з лейкемоїдною реакцією та лейкемією. 5 
3 59.Ведення пацієнта з поліцитемією. 

60.Ведення пацієнта з лімфаденопатією. 
Тестовий контроль знань за змістовним модулем 7 „Ведення 
хворих в гематологічній клініці”. 

3 
2 

Разом 11 
 Підсумковий модульний контроль 4 

Разом за модулем 3 144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Структура залікового кредиту – розділу 3:  
„Сучасна практика внутрішньої медицини” 

 

Тема Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна робота студентів 

СРС Індивідуальна 
робота 

Змістовий розділ 1. «Ведення хворих в кардіологічній клініці» 
1.Ведення пацієнта з артеріальною 
гіпертензією.  5 1 

• Доповідь 
реферату на 
практичному 
занятті 

• Доповідь  на 
клінічних 
конференціях 
баз кафедр 

• Доповідь історії 
хвороби 
хворого на 
практичному 
занятті 

• Написання тез, 
статей 

2.Принципи немедикаментозного та 
медикаментозного лікування артеріальної 
гіпертензії. 
3.Ведення пацієнта з артеріальною 
гіпотензією та непритомністю. 

 5 1 

4.Ведення пацієнта з кардіалгією. 
Ведення хворого зі стабільною 
стенокардією. 
5.Ведення хворого з безбольовою 
ішемією міокарду. 

 5 1 

6.Ведення хворого з нестабільною 
стенокардією.  5 1 

7.Ведення пацієнта з задишкою. 
8.Ведення пацієнта з кардіомегалією. 
9.Ведення хворого з акроціанозом. 

 5 1 

10.Ведення хворого з серцевими шумами.  5 1 

11.Ведення пацієнта з порушенням 
серцевого ритму.  5 1 

11.Ведення пацієнта з порушенням 
серцевого ритму.  5 1 

12.Ведення пацієнта з порушенням 
провідності серця.  5 1 

13.Ведення хворого з серцевою 
недостатністю.  5 2 

Індивідуальна робота   11 1 
Всього годин – 62  50 12 
Кредитів ECTS – 2    

 

Тема Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна робота студентів 

СРС Індивідуальна 
робота 

Змістовий розділ 2. «Ведення хворих в ревматологічній клініці» 
17.Ведення хворого з болем у кінцівках 
та спині. 
18.Ведення пацієнта з 
артралгіями/міалгіями. 
19.Ведення пацієнта з суглобовим 
синдромом. 
21.Ведення хворого з артрозом. 

 5 

1 
 
2 
 
2 
 
2 

• Доповідь 
реферату на 
практичному 
занятті 

• Доповідь  на 
клінічних 



Тема Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна робота студентів 

СРС Індивідуальна 
робота 

Змістовий розділ 2. «Ведення хворих в ревматологічній клініці» 
20.Ведення хворого з геморагічним 
синдромом. 

 

6 2 конференціях 
баз кафедр 

• Доповідь історії 
хвороби 
хворого на 
практичному 
занятті 

• Написання тез, 
статей 

Індивідуальна робота   11 1 
Всього годин – 23  11 12 
Кредитів ECTS – 0,8    

 

Тема Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна робота студентів 

СРС Індивідуальна 
робота 

Змістовий розділ 3. «Ведення хворих в гастроентерологічній клініці» 
22.Ведення пацієнта з шлунковою 
диспепсією. 
23.Ведення пацієнта з дисфагією. 
24.Ведення пацієнта з печією. 

 5  • Доповідь 
реферату на 
практичному 
занятті 

• Доповідь  на 
клінічних 
конференціях 
баз кафедр 

• Доповідь історії 
хвороби 
хворого на 
практичному 
занятті 

• Написання тез, 
статей 

25.Ведення пацієнта з абдомінальним 
болем. 
26.Ведення пацієнта з хронічним 
діарейним синдромом. 
27.Ведення пацієнта з закрепами. 

 5 

 

28.Ведення пацієнта з жовтяницею. 
29.Ведення пацієнта з асцитом. 
30.Ведення пацієнта з гепатомегалією та 
гепато-лієнальним синдромом. 

 5 
 

31.Ведення пацієнта з портальною 
гіпертензією. 
32.Ведення хворого з печінковою 
енцефалопатією. 

 7 
 

Індивідуальна робота   11 1 
Всього годин – 34  22 12 
Кредитів ECTS – 1    

 

Тема Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна робота студентів 

СРС Індивідуальна 
робота 

Змістовий розділ 4. «Ведення хворих в пульмонологічній клініці» 
33.Ведення пацієнта з 
бронхообструктивним синдромом. 
34.Ведення пацієнта з хронічним кашлем. 

 5 3 • Доповідь 
реферату на 



Тема Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна робота студентів 

СРС Індивідуальна 
робота 

Змістовий розділ 4. «Ведення хворих в пульмонологічній клініці» 
35.Ведення пацієнта з інфільтративним 
затемненням в легенях. 
36.Ведення пацієнта з кровохарканням. 
37.Ведення хворого з задухою та 
асфіксією. 
38.Ведення хворого з плевральним 
випотом. 
39.Ведення хворого з дихальною 
недостатністю. 

 5 3 

практичному 
занятті 

• Доповідь  на 
клінічних 
конференціях 
баз кафедр 

• Доповідь історії 
хвороби 
хворого на 
практичному 
занятті 

• Написання тез, 
статей 

40.Ведення пацієнта з лихоманкою 
невизначеного генезу. 
41.Ведення хворого з негоспітальною 
пневмонією. 
42.Ведення хворого з госпітальною 
пневмонією. 
43.Ведення хворого з абсцесом легень. 

 6 5 

Індивідуальна робота  4 11 1 
Всього годин – 28  16 12 
Кредитів ECTS – 1    

 

Тема Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна робота студентів 

СРС Індивідуальна 
робота 

Змістовий розділ 5. «Ведення хворих в ендокринологічній клініці» 
44.Ведення хворого з хронічними 
ускладненнями цукрового діабету. 
45.Ведення хворого з некомпенсованими 
формами цукрового діабету 
(кетоацидозом). 

 5 3 

• Доповідь 
реферату на 
практичному 
занятті 

• Доповідь  на 
клінічних 
конференціях 
баз кафедр 

• Доповідь історії 
хвороби 
хворого на 
практичному 
занятті 

• Написання тез, 
статей 

46.Ведення хворого з синдромом зобу.  4 3 

47.Ведення хворого з синдромом 
артеріальної гіпертензії в 
ендокринологічній практиці. 
48.Ведення хворого з метаболічним 
синдромом. 

 3 5 

Індивідуальна робота   11 1 
Всього годин – 28  16 12 
Кредитів ECTS – 1    

 

Тема Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна робота студентів 

СРС Індивідуальна 
робота 

Змістовий розділ 6. «Ведення хворих в нефрологічній клініці» 



Тема Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна робота студентів 

СРС Індивідуальна 
робота 

Змістовий розділ 6. «Ведення хворих в нефрологічній клініці» 
49.Ведення хворого з сечовим 
синдромом. 
50.Ведення пацієнта з набряковим 
синдромом. 
51.Ведення хворого з хронічною 
нирковою недостатністю. 

 5 6 

• Доповідь 
реферату на 
практичному 
занятті 

• Доповідь  на 
клінічних 
конференціях 
баз кафедр 

• Доповідь історії 
хвороби 
хворого на 
практичному 
занятті 

• Написання тез, 
статей 

52.Ведення хворого з ренальною 
артеріальною гіпертензією. 
53.Ведення пацієнта з нефротичним 
синдромом. 

 6 5 

Індивідуальна робота   11 1 
Всього годин – 23  11 12 
Кредитів ECTS – 0,8    

 

Тема Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна робота студентів 

СРС Індивідуальна 
робота 

Змістовий розділ 7. «Ведення хворих в гематологічній клініці» 
54.Ведення пацієнта з анемією. 
55.Залізодефіцитна та В12-дефіцитна 
анемії. 
56.Гемолітична, гіпопластична, 
постгеморагічна анемії. 
57.Ведення пацієнта з пурпурою. 

 6 5 

• Доповідь 
реферату на 
практичному 
занятті 

• Доповідь  на 
клінічних 
конференціях 
баз кафедр 

• Доповідь історії 
хвороби 
хворого на 
практичному 
занятті 

• Написання тез, 
статей 

58.Ведення пацієнта з лейкемоїдною 
реакцією та лейкемією.  5 4 

59.Ведення пацієнта з поліцитемією. 
60.Ведення пацієнта з лімфаденопатією.  5 4 

Індивідуальна робота   13 1 
Всього годин – 30  11 14 
Кредитів ECTS – 1    

Підсумковий контроль засвоєння 
кредиту- розділу 3 - ПМК 

 4  

Разом за розділом 2  144 86 
 
 
 



Перелік питань 
для підготовки студентів до підсумкового контролю 

Розділ 3 (6 курс ХІ семестр). 
Сучасна практика внутрішньої медицини 

1. Ведення пацієнта з артеріальною гіпертензією: існуючи алгоритми та 
стандарти діагностики та лікування 

2. Ведення пацієнта з артеріальною гіпотензією та непритомністю: існуючи 
алгоритми діагностики та лікування 

3. Ведення пацієнта з кардіалгією: існуючи алгоритми діагностики та 
лікування 

4. Ведення пацієнта з порушенням серцевого ритму: існуючи алгоритми та 
стандарти діагностики та лікування 

5. Ведення пацієнта з порушенням провідності серця: існуючи алгоритми та 
стандарти діагностики та лікування 

6. Ведення хворого зі стабільною стенокардією: існуючи алгоритми та 
стандарти діагностики та лікування 

7. Ведення хворого з безбольовою ішемією міокарду: існуючи алгоритми та 
стандарти діагностики та лікування 

8. Ведення хворого з нестабільною стенокардією: існуючи алгоритми та 
стандарти діагностики та лікування 

9. Ведення пацієнта з задишкою: існуючи алгоритми діагностики та лікування 
10. Ведення пацієнта з кардіомегалією: існуючи алгоритми діагностики та 

лікування 
11. Ведення хворого з ціанозом: існуючи алгоритми діагностики та лікування 
12. Ведення хворого з серцевою недостатністю: існуючи алгоритми та 

стандарти діагностики та лікування 
13. Ведення хворого з серцевими шумами: існуючи алгоритми діагностики та 

лікування 
14. Ведення хворого з болем у кінцівках та спині: існуючи алгоритми 

діагностики та лікування 
15. Ведення пацієнта з артралгіями/міальгіями: існуючи алгоритми діагностики 

та лікування 
16. Ведення пацієнта з суглобовим синдромом: існуючи алгоритми та стандарти 

діагностики та лікування 
17. Ведення хворого з геморагічним синдромом: існуючи алгоритми 

діагностики та лікування 
18. Ведення хворого з артозом: існуючи алгоритми та стандарти діагностики та 

лікування 
19. Ведення пацієнта з шлунковою диспепсією: існуючи алгоритми та стандарти 

діагностики та лікування 
20. Ведення пацієнта з дисфагією: існуючи алгоритми та стандарти діагностики 

та лікування 
21. Ведення пацієнта з печією: існуючи алгоритми та стандарти діагностики та 

лікування 
22. Ведення пацієнта з абдомінальним болем: існуючи алгоритми діагностики та 

лікування 
23. Ведення пацієнта з хронічним діарейним синдромом: існуючи алгоритми 

діагностики та лікування 
24. Ведення пацієнта з закрепами: існуючи алгоритми діагностики та лікування 
25. Ведення пацієнта з жовтяницею: існуючи алгоритми діагностики та 

лікування 
26. Ведення пацієнта з асцитом: існуючи алгоритми діагностики та лікування 



27. Ведення пацієнта з гепатомегалією та гепато-лієнальним синдромом: 
існуючи алгоритми діагностики та лікування 

28. Ведення пацієнта з портальною гіпертензією: існуючи алгоритми 
діагностики та лікування 

29. Ведення хворого з печінковою енцефалопатією: існуючи алгоритми та 
стандарти діагностики та лікування 

30. Ведення пацієнта з бронхообструктивним синдромом: існуючи алгоритми та 
стандарти діагностики та лікування 

31. Ведення пацієнта з хронічним кашлем: існуючи алгоритми діагностики та 
лікування 

32. Ведення пацієнта з інфільтративним затемненням в легенях: існуючи 
алгоритми діагностики та лікування 

33. Ведення пацієнта з лихоманкою невизначеного генезу: існуючи алгоритми 
діагностики та лікування 

34. Ведення пацієнта з кровохарканням: існуючи алгоритми діагностики та 
лікування 

35. Ведення хворого з задухою та асфіксією: існуючи алгоритми та стандарти 
діагностики та лікування 

36. Ведення хворого з плевральним випотом: існуючи алгоритми діагностики та 
лікування 

37. Ведення хворого з дихальною недостатністю: існуючи алгоритми 
діагностики та лікування 

38. Ведення хворого з негоспітальною пневмонією: існуючи алгоритми та 
стандарти діагностики та лікування 

39. Ведення хворого з госпітальною пневмонією: існуючи алгоритми та 
стандарти діагностики та лікування 

40. Ведення хворого з абсцесом легень: існуючи алгоритми та стандарти 
діагностики та лікування 

41. Ведення хворого з хронічними ускладненнями цукрового діабету: існуючи 
алгоритми та стандарти діагностики та лікування 

42. Ведення хворого з некомпенсованими формами цукрового діабету 
(кетоацидозом): існуючи алгоритми та стандарти діагностики та лікування 

43. Ведення хворого з синдромом зобу: існуючи алгоритми та стандарти 
діагностики та лікування 

44. Ведення хворого з синдромом артеріальної гіпертензії в ендокринологічній 
практиці: існуючи алгоритми та стандарти діагностики та лікування 

45. Ведення хворого з метаболічним синдромом: існуючи алгоритми та 
стандарти діагностики та лікування 

46. Ведення хворого з сечовим синдромом: існуючи алгоритми діагностики та 
лікування 

47. Ведення пацієнта з набряковим синдромом: існуючи алгоритми діагностики 
та лікування 

48. Ведення хворого з хронічною нирковою недостатністю: існуючи алгоритми 
та стандарти діагностики та лікування 

49. Ведення хворого з ренальною артеріальною гіпертензією: існуючи 
алгоритми та стандарти діагностики та лікування 

50. Ведення пацієнта з нефротичним синдромом: існуючи алгоритми та 
стандарти діагностики та лікування 

51. Ведення пацієнта з анемією: існуючи алгоритми та стандарти діагностики та 
лікування 

52. Ведення пацієнта з лейкемоїдною реакцією та лейкемією: існуючи 
алгоритми діагностики та лікування 



53. Ведення хворого з поліцитемією: існуючи алгоритми та стандарти 
діагностики та лікування 

54. Ведення пацієнта з пурпурою: існуючи алгоритми діагностики та лікування 
55. Ведення пацієнта з лімфаденопатією: існуючи алгоритми діагностики та 

лікування 
 

Перелік практичних робіт та завдань 
для підсумкового контролю 

Розділ 3 (6 курс ХІ семестр). 
Сучасна практика внутрішньої медицини 

1. Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із основними 
кардіологічними синдромами  

2. Складати план обстеження хворих з захворюваннями серця, обгрунтовувати 
застосування основних інвазивних та неінвазивних діагностичних методів, що 
застосовуються в кардіології, визначати показання та протипоказання для їх 
проведення, можливі ускладнення  

3. Виявляти різні варіанти перебігу та ускладнення захворювань серця 
4. Проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати 

діагноз при основних кардіологічних синдромах на підставі аналізу даних 
лабораторного та інструментального обстеження 

5. Призначати лікування, визначати прогноз, проводити первинну та вторинну 
профілактику при захворюваннях серця 

6. Реєструвати та інтерпретувати ЕКГ у 12 відведеннях 
7. Вимірювати та інтерпретувати артеріальний тиск  
8. Діагностувати та надавати допомогу при непритомності 
9. Діагностувати та надавати допомогу при гіпертензивному кризі 
10. Діагностувати та надавати допомогу при артеріальній гіпотонії 
11. Діагностувати та надавати допомогу при пароксизмальних порушеннях 

серцевого ритму 
12. Діагностувати та надавати допомогу при синдромі Морган’ї-Едемса-Стокса 
13. Проводити легенево-серцеву реанімацію 
14. Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із основними 

ревматологічними синдромами  
15. Обгрунтовувати застосування основних інвазивних та неінвазивних 

діагностичних методів, що застосовуються в ревматології, визначати показання та 
протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення  

16. Виявляти різні варіанти перебігу та ускладнення ревматологічних 
захворювань  

17. Складати план обстеження хворих з ревматологічними захворюваннями   
18. Проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати 

діагноз при основних ревматологічних синдромах на підставі аналізу даних 
лабораторного та інструментального обстеження 

19. Призначати лікування, визначати прогноз, проводити первинну та вторинну 
профілактику при ревматологічних захворюваннях 

20. Вміти трактувати лабораторні показники при ревматологічних 
захворюваннях (ревмопроби, аутоімунні маркери тощо) 

21. Вміти трактувати дані ехокардіографічного дослідження та променевого 
обстеження суглобів та хребта 

22. Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів з основними 
гастроентерологічними синдромами  

23. Складати план обстеження хворих із основними гастроентерологічними 
синдромами 



24. Обгрунтовувати застосування інвазивнх та неінвазивнх діагностичних 
методів, що застосовуються в гастроентерології, визначати показання та 
протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення  

25. Проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати 
діагноз при основних гастроентерологічних синдромах на підставі аналізу даних 
лабораторного та інструментального обстеження 

26. Виявляти основні варіанти перебігу та ускладнення захворювань травного 
каналу, гепатобіліарної системи та підшлункової залози  

27. Призначати лікування, визначати прогноз, проводити первинну та вторинну 
профілактику при захворюваннях травного каналу, гепатобіліарної системи та 
підшлункової залози  

28. Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів з основними 
пульмонологічними синдромами  

29. Складати план обстеження хворих з основними пульмонологічними 
синдромами  

30. Обгрунтовувати застосування основних інвазивнх та неінвазивнх 
діагностичних методів, що застосовуються в пульмонології, визначати показання та 
протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення  

31. На підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження 
проводити диференціальний діагноз при основних пульмонологічних синдромах , 
обґрунтовувати та формулювати діагноз при основних захворюваннях органів дихання 

32. Призначати лікування, визначати прогноз та проводити первинну та 
вторинну профілактику при основних захворюваннях органів дихання 

33. Діагностувати та надавати допомогу при дихальній недостатності 
34. Обгрунтовувати необхідність виконання плевральної пункції 
35. Виконувати пікфлуометрію  
36. Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів з основними 

ендокринологічними синдромами 
37. Обгрунтовувати застосування основних інвазивнх та неінвазивнх 

діагностичних методів, що застосовуються в ендокринології, визначати показання та 
протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення  

38. Складати план обстеження хворих із основними ендокринними синдромами  
39. Проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати 

діагноз при основних ендокринних синдромах  
40. Призначати лікування, визначати прогноз, проводити первинну та вторинну 

профілактику при основних ендокринних захворюваннях  
41. Діагностувати та надавати допомогу при невідкладних станах в 

ендокринології  
42. Проводити опитування та фокусоване фізикальне обстеження пацієнтів з 

основними нефрологічними синдромами 
43. Знати основні інвазивні та неінвазивні діагностичні методи, що 

застосовуються в нефрології, показання та протипоказання для їх проведення, можливі 
ускладнення  

44. Виявляти основні та атипові варіанти  перебігу та ускладнення захворювань  
сечовивідної системи 

45. Складати план обстеження хворих з основними нефрологічними 
синдромами  

46. На підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження 
проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати діагноз при 
захворюваннях сечовивідної системи  

47. Призначати лікування, визначати прогноз, проводити первинну та вторинну 
профілактику при захворюваннях сечостатевої системи  



48. Діагностувати та надавати допомогу при нирковій недостатності 
49. Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із основними 

гематологічними синдромами  
50. Обгрунтовувати застосування основних інвазивнх та неінвазивнх 

діагностичних методів, що застосовуються в гематології, показання та протипоказання 
для їх проведення, можливі ускладнення  

51. Виявляти типову та атипову клінічну картину основних захворювань крові 
та кровотворних органів 

52. Складати план обстеження хворих з основними гематологічними  
53. На підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження 

проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати діагноз при 
основних захворюваннях крові та кровотворних органів  

54. Призначати лікування, визначати прогноз, проводити первинну та вторинну 
профілактику при основних захворюваннях крові та кровотворних органів  

55. Діагностувати та надавати допомогу при кровотечах внаслідок захворювань 
крові та кровотворних органів  

56. Визначати групу крові, переливати компоненти крові та кровозамінники 
57. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами 

медичного фахівця та принципи фахової субординації 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Розділ 4 (6-й курс ХІІ семестр). 
Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини 

Всього годин- 274 /8,5 кредити (практичних занять – 166, СРС – 108) 
 

Кінцеві цілі розділу 
Студенти повинні: 

• Визначати рівень обстеження та лікування пацієнтів з невідкладними станами у 
стаціонарі  

• Застосовувати на практиці алгоритми обстеження та ведення хворих з невідкладними 
станами у стаціонарі  

• Проводити на практиці диференціальний діагноз основних синдромів, що 
зустрічаються у клініці невідкладних станів  

• Опанувати методами лікування невідкладних станів, ефективність яких доведена 
даними доказової медицини 

• Застосовувати на практиці стандарти діагностики та лікування хворих у клініці 
невідкладних станів 

 
Студенти повинні провести курацію хворих (нових або тих, які вже лікуються) з 

наступними захворюваннями:  
• Ускладнений гіпертонічний криз – 2 
• Гостра лівошлуночкова недостатність – 2 
• Гострий коронарний синдром – 2 
• Пароксизмальні порушення ритму - 2 
• Гострий інфаркт міокарду – 1 
• Кардіогенний шок – 1 
• Тробоемболія легеневої артерії – 1 
• Непритомність/колапс – 1 
• Зупинка кровообігу та дихання – 1 
• Гострий артрит - 1 
• Астматичний статус – 2 
• Анафілактичний шок – 1 
• Набряк гортані/набряк Квінке - 1 
• Тяжка пневмонія – 2 
• Гострий абдомінальний біль – 2 
• Шлунково-кишкова кровотеча – 2 
• Гостра печінкова недостатність - 1 
• Тяжка анемія – 2 
• Агранулоцитоз -1 
• Тиреотоксичний криз - 1 
• Гіпоглікемічна кома - 1 
• Гіперглікемічна (кетоацидонемічна) кома – 1 
• Гостра наднирникова недостатність - 1 
• Гостра ниркова недостатність – 1 

 
Організація навчального процесу має забезпечити участь студентів у веденні не 

менше, ніж 2/3 госпіталізованих пацієнтів. Якщо немає можливості отримати доступ до 
пацієнтів будь-якої категорії, студенти заповнюють учбову історію хвороби з 
діагнозами/проблемами відповідної категорії. Необхідність написання такої історії 
визначається асистентом/доцентом (завучем кафедри) на основі щотижневого просмотру 
даних щодо наявності відповідних хворих у відділеннях.  



Курс проводиться у лікарнях, які працюють по швидкій допомозі. Кожен студент 
повинен щотижнево в умовах стаціонару брати в роботу 2-3 нових/недиференцийованих 
пацієнта. Протягом всього курсу студенти щотижнево оглядають 6-10 пацієнтів, що 
знаходяться під динамічним спостереженням або постійних пацієнтів. Якщо з будь-якої 
причини студент оглядає менше 2 пацієнтів на день (що динамічно спостерігаються), 
піднімається та вивчається лікування пацієнтів, котрі поступили раніше. Кількість 
пацієнтів, відповідальність за яких лежить на студенті, визначається складністю випадків 
та показаної студентом готовності прийняти участь у лікуванні додаткових пацієнтів.  

Дидактичні заняття проводяться під час ранкових перевірок, лекцій та практичних 
занять. Оцінка заповнення студентом історії хвороби та виписок виконується викладачем 
у процесі роботи з пацієнтом.  
 

Змістовий розділ 1. «Невідкладні стани в кардіології» (48 годин/1,6 кредиту) 
Конкретні цілі: 
Студенти повинні: 

• Визначати рівень обстеження та лікування пацієнтів з невідкладними 
кардіологічними станами у стаціонарі  

• Застосовувати на практиці алгоритми обстеження та ведення хворих з 
невідкладними кардіологічними станами у стаціонарі  

• Проводити на практиці диференціальний діагноз основних синдромів, 
що зустрічаються у клініці невідкладних кардіологічних станів  

• Опанувати методами лікування невідкладних кардіологічних станів, 
ефективність яких доведена даними доказової медицини 

• Застосовувати на практиці стандарти діагностики та лікування 
кардіологічних хворих у клініці невідкладних станів 

 
Тема 1. Курація хворого з ускладненим гипертонічним кризом. 
Існуючи стандарти діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та 

госпітальному етапі. Тактика лікування в залежності від ураження органів-мішеней. 
Подальше ведення хворих. 

Курація хворого з серцевою астмою та набряком легень. Існуючи стандарти 
діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та госпітальному етапі. 
Тактика лікування в залежності від рівню артеріального тиску. Подальше ведення хворих. 

Тема 2. Курація хворого з гострим коронарним синдромом. 
Існуючи стандарти ургентної діагностики та невідкладного лікування на 

догоспітальному та госпітальному етапі. Тактика лікування в залежності від підьому 
сегменту ST. Подальше ведення хворих. 

Тема 3. Курація хворого з інфарктом міокарда. 
Існуючи стандарти ургентної діагностики та невідкладного лікування на 

догоспітальному та госпітальному етапі. Тактика лікування в залежності від підьому 
сегменту ST та наявності патологічного зубця Q. Подальше ведення хворих. 

Курація хворого з кардіогеним шоком. Існуючи стандарти ургентної діагностики 
та невідкладного лікування на догоспітальному та госпітальному етапі. Тактика лікування 
в залежності від рівню АТ і стадіі шоку. Подальше ведення хворих. 

Тема 4. Курація хворого з тромбоемболією легеневої артерії. 
Існуючи стандарти ургентної діагностики та невідкладного лікування на 

догоспітальному та госпітальному етапі. Тактика лікування в залежності від рівня 
емболізації. Подальше ведення хворих. 

Тактика лікування при раптовій серцевій смерті. Існуючи стандарти ургентної 
діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та госпітальному етапі. 
Техніка реанімаційних заходів. Дефибріляція. Тактика подальшого лікування та ведення 
хворих. 



Тема 5. Курація хворого з пароксизмальними порушеннями ритму та 
провідності. 

Існуючи стандарти ургентної діагностики та невідкладного лікування на 
догоспітальному та госпітальному етапі. Тактика лікування в залежності від вида аритмії 
або блокади. Електроімпульсна терапія та електростимуляція. Подальше ведення хворих. 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
Змістовий розділ 1. «Невідкладні стани в кардіології» (48/1,6) 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1 1.Курація хворого з ускладненим гипертонічним кризом. 6 
2    Курація хворого з серцевою астмою та набряком легень. 6 

3 
2.Курація хворого з гострим коронарним синдромом. 
3.Курація хворого з інфарктом міокарда. 
    Курація хворого з кардіогеним шоком. 

6 

4 4.Курація хворого з тромбоемболією легеневої артерії. 6 
5 4.Тактика лікування при раптовій серцевій смерті. 6 

6 5.Курація хворого з пароксизмальними порушеннями ритму та 
провідності.  6 

7 5.Курація хворого з пароксизмальними порушеннями ритму та 
провідності. 6 

8 

5.Курація хворого з пароксизмальними порушеннями ритму та 
провідності. 
Тестовий контроль знань за змістовним модулем 1 
«Невідкладні стани в кардіології» 

5 
 

1 

Разом 48 
 

Змістовий розділ 2. «Невідкладні стани в ревматології» (18 годин/0,6 кредиту) 
Конкретні цілі: 
Студенти повинні: 

• Визначати рівень обстеження та лікування пацієнтів з невідкладними 
ревматологічними станами у стаціонарі  

• Застосовувати на практиці алгоритми обстеження та ведення хворих з 
невідкладними ревматологічними станами у стаціонарі  

• Проводити на практиці диференціальний діагноз основних синдромів, 
що зустрічаються у клініці невідкладних ревматологічних станів  

• Опанувати методами лікування невідкладних ревматологічних станів, 
ефективність яких доведена даними доказової медицини 

• Застосовувати на практиці стандарти діагностики та лікування 
ревматологічних хворих у клініці невідкладних станів 

 
Тема 6. Курація хворого з гострим реактивним артритом. 
Існуючи стандарти діагностики та лікування. Тактика лікування в залежності від 

характеру локалізації та ураження суглобу. Роль інструментальних та лабораторних 
методів дообстеження. Подальше ведення хворих. 

Тема 7. Курація хворого з тромбоцитопенічною пурпурою. 
Існуючи стандарти діагностики та лікування. Тактика лікування в залежності від 

тяжкості та розповсюдженості. Роль інструментальних та лабораторних методів 
дообстеження. Подальше ведення хворих. 

Тема 8. Курація хворого з гострим болем у спині. 



Існуючи стандарти діагностики та лікування. Тактика лікування в залежності від 
характеру локалізації та ураження. Роль рентгенологічних та лабораторних методів 
дообстеження. Подальше ведення хворих. 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Змістовий розділ 2. «Невідкладні стани в ревматології» (18/0,6) 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1 6.Курація хворого з гострим реактивним артритом. 6 
2 7.Курація хворого з тромбоцитопенічною пурпурою. 6 

3 
8.Курація хворого з гострим болем у спині. 
Тестовий контроль знань за змістовним модулем 2 
«Невідкладні стани в ревматології» 

5 
1 

Разом 18 
 

Змістовий розділ 3. «Невідкладні стани в пульмонології та алергології» 
(20 годин/0,7 кредитів) 

Конкретні цілі: 
Студенти повинні: 

• Визначати рівень обстеження та лікування пацієнтів з невідкладними 
пульмонологічними та алергологічними станами у стаціонарі  

• Застосовувати на практиці алгоритми обстеження та ведення хворих з 
невідкладними пульмонологічними та алергологічними станами у стаціонарі  

• Проводити на практиці диференціальний діагноз основних синдромів, 
що зустрічаються у клініці невідкладних пульмонологічних та алергологічних 
станів  

• Опанувати методами лікування невідкладних пульмонологічних та 
алергологічних станів, ефективність яких доведена даними доказової медицини 

• Застосовувати на практиці стандарти діагностики та лікування хворих 
у клініці пульмонологічних та алергологічних невідкладних станів 

 
Тема 9. Курація хворого з тяжкою негоспітальною та госпітальною 

пневмонією. 
Курація хворого з тотальним плевральним випотом та пневмотораксом. 
Існуючи стандарти діагностики та лікування. Тактика лікування в залежності від 

тяжкості та розповсюдженості. Роль рентгенологічних, інструментальних та лабораторних 
методів дообстеження. Показання до плевральної пункції. Показання для переводу у 
відділення інтенсивної терапії, штучної вентиляції легень. Подальше ведення хворих. 

Тема 10. Курація хворого з астматичним статусом. 
Існуючи стандарти діагностики та лікування. Тактика лікування в залежності від 

стадії. Роль рентгенологічних, інструментальних та лабораторних методів дообстеження. 
Показання для переводу у відділення інтенсивної терапії, штучної вентиляції легень. 
Подальше ведення хворих. 

Тема 11. Курація хворого з анафілактичним шоком та набряком Квінке. 
Існуючи стандарти діагностики та лікування. Тактика лікування в залежності від 

причини та важкості. Подальше ведення хворих. 
 
 
 
 
 
 



 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Змістовий розділ 3. «Невідкладні стани в пульмонології та алергології» (20/0,7) 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1 9.Курація хворого з тяжкою негоспітальною та госпітальною 
пневмонією.  5 

2 9.Курація хворого з тотальним плевральним випотом та 
пневмотораксом.  5 

3 10.Курація хворого з астматичним статусом. 5 

4 
11.Курація хворого з анафілактичним шоком та набряком Квінке. 
Тестовий контроль знань за змістовним модулем 3 
«Невідкладні стани в пульмонології та алергології» 

4 
1 

Разом 20 
 

Змістовий розділ 4. «Невідкладні стани в гастроентерології» 
(22 годин/0,8 кредиту) 

Конкретні цілі: 
Студенти повинні: 

• Визначати рівень обстеження та лікування пацієнтів з невідкладними 
гастроентерологічними станами у стаціонарі  

• Застосовувати на практиці алгоритми обстеження та ведення хворих з 
невідкладними гастроентерологічними станами у стаціонарі  

• Проводити на практиці диференціальний діагноз основних синдромів, 
що зустрічаються у клініці невідкладних гастроентерологічних станів  

• Опанувати методами лікування невідкладних гастроентерологічних 
станів, ефективність яких доведена даними доказової медицини 

• Застосовувати на практиці стандарти діагностики та лікування хворих 
у клініці гастроентерологічних невідкладних станів 

 
Тема 12. Курація хворого з гострою печінковою недостатністю. 
Існуючи стандарти діагностики та лікування. Тактика лікування в залежності від 

причини та стадії. Роль інструментальних та лабораторних методів дообстеження. 
Показання до плевральної пункції. Показання для переводу у відділення інтенсивної 
терапії,еферентної терапії. Подальше ведення хворих. 

Тема 13. Курація хворого з гострим абдомінальним болем. 
Існуючи стандарти діагностики та ведення хворих. Тактика ведення хворих в 

залежності від причини. Роль інструментальних та лабораторних методів дообстеження. 
Показання до невідкладного хірургічного лікування. Показання для переводу у хірургічне 
відділення або відділення інтенсивної терапії. Подальше ведення хворих. 

Тема 14. Курація хворого з шлунково-кишковою кровотечею. 
Існуючи стандарти діагностики та ведення хворих. Тактика ведення хворих в 

залежності від причини. Роль ендоскопічних, інструментальних та лабораторних методів 
дообстеження. Консервативне лікування, показання для гемотрансфузії. Показання до 
ендоскопічного гемостазу або невідкладного хірургічного лікування. Подальше ведення 
хворих. 

 
 
 
 
 
 



 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Змістовий розділ 4. «Невідкладні стани в гастроентерології» (22/0,8) 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1 12.Курація хворого з гострою печінковою недостатністю. 5 
2 13.Курація хворого з гострим абдомінальним болем. 5 
3 13.Курація хворого з гострим абдомінальним болем. 6 

 
14.Курація хворого з шлунково-кишковою кровотечею. 
Тестовий контроль знань за змістовним модулем 4 
«Невідкладні стани в гастроентерології» 

5 
1 

Разом 22 
 

Змістовий розділ 5. «Невідкладні стани в ендокринології» 
(24 годин/0,8 кредиту) 

Конкретні цілі: 
Студенти повинні: 

• Визначати рівень обстеження та лікування пацієнтів з невідкладними 
ендокринологічними станами у стаціонарі  

• Застосовувати на практиці алгоритми обстеження та ведення хворих з 
невідкладними ендокринологічними станами у стаціонарі  

• Проводити на практиці диференціальний діагноз основних синдромів, 
що зустрічаються у клініці невідкладних ендокринологічних станів  

• Опанувати методами лікування невідкладних ендокринологічних 
станів, ефективність яких доведена даними доказової медицини 

• Застосовувати на практиці стандарти діагностики та лікування хворих 
у клініці ендокринологічних невідкладних станів 

 
Тема 15. Курація хворого з гіпоглікемічною комою. 
Існуючи стандарти діагностики та ведення хворих. Диференціальна діагностика з 

гіперглікемічною комою. Тактика ведення хворих. 
Тема 16. Курація хворого з гіперглікемічною (кетоацидемічною)  комою. 
Існуючи стандарти діагностики та ведення хворих. Диференціальна діагностика з 

гіпоглікемічною комою. Тактика ведення хворих. 
Тема 17. Курація хворого з тіреотоксичним кризом. 
Курація хворого з гострою наднирниковою недостатністю. 
Існуючи стандарти діагностики та ведення хворих. Диференціальна діагностика. 

Тактика ведення хворих. 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Змістовий розділ 5. «Невідкладні стани в ендокринології» (24/0,8) 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1 15.Курація хворого з гіпоглікемічною комою. 6 

2 16.Курація хворого з гіперглікемічною (кетоацидемічною)  
комою. 6 

3 17.Курація хворого з тіреотоксичним кризом. 6 

 
17.Курація хворого з гострою наднирниковою недостатністю. 
Тестовий контроль знань за змістовним модулем 5 
«Невідкладні стани в ендокринології» 

5 
1 

Разом 24 



 
Змістовий розділ 6. «Невідкладні стани в гематології» 

(12 годин/0,4 кредиту) 
Конкретні цілі: 
Студенти повинні: 

• Визначати рівень обстеження та лікування пацієнтів з невідкладними 
гематологічними станами у стаціонарі  

• Застосовувати на практиці алгоритми обстеження та ведення хворих з 
невідкладними гематологічними станами у стаціонарі  

• Проводити на практиці диференціальний діагноз основних синдромів, 
що зустрічаються у клініці невідкладних гематологічних станів  

• Опанувати методами лікування невідкладних гематологічних станів, 
ефективність яких доведена даними доказової медицини 

• Застосовувати на практиці стандарти діагностики та лікування хворих 
у клініці гематологічних невідкладних станів 

 
Тема 18. Курація хворого з тяжкою анемією. 
Існуючи стандарти діагностики та ведення хворих. Тактика ведення хворих в 

залежності від причини. Роль ендоскопічних, інструментальних та лабораторних методів 
дообстеження. Консервативне лікування, показання для гемотрансфузії. Подальше 
ведення хворих. 

Тема 19. Курація хворого з агранулоцитозом. 
Існуючи стандарти діагностики та ведення хворих. Тактика ведення хворих в 

залежності від причини. Роль інструментальних та лабораторних методів дообстеження. 
Консервативне лікування, показання для гемотрансфузії. Показання до трансплантації 
кісткового мозоку. Подальше ведення хворих. 

Тема 20. Курація хворого з пурпурою. 
Курація хворого з гострим тромбозом. 
Існуючи стандарти діагностики та ведення хворих. Тактика ведення хворих в 

залежності від причини. Роль інструментальних та лабораторних методів дообстеження. 
Консервативне лікування, показання для тромболітичної терапії. Подальше ведення 
хворих. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Змістовий розділ 6. «Невідкладні стани в гематології» (12/0,4) 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1 20.Курація хворого з тяжкою анемією. 6 

2 
21.Курація хворого з агранулоцитозом. 
Тестовий контроль знань за змістовним модулем 6 
«Невідкладні стани в гематології» 

5 
1 

Разом 12 
 

Змістовий модуль 7 «Невідкладні стани в нефрології» 
(18 годин/0,4 кредиту) 

Конкретні цілі: 
Студенти повинні: 

• Визначати рівень обстеження та лікування пацієнтів з невідкладними 
нефрологічними станами у стаціонарі  

• Застосовувати на практиці алгоритми обстеження та ведення хворих з 
невідкладними нефрологічними станами у стаціонарі  

• Проводити на практиці диференціальний діагноз основних синдромів, 
що зустрічаються у клініці невідкладних нефрологічних станів  



• Опанувати методами лікування невідкладних нефрологічних станів, 
ефективність яких доведена даними доказової медицини 

• Застосовувати на практиці стандарти діагностики та лікування хворих 
у клініці нефрологічних невідкладних станів 

 
Тема 21. Курація хворого з гострою нирковою недостатністю. 
Існуючи стандарти діагностики та ведення хворих. Тактика ведення хворих в 

залежності від причини. Роль інструментальних та лабораторних методів дообстеження. 
Консервативне лікування, показання для гемодіалізу. Подальше ведення хворих. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Змістовий розділ 7 «Невідкладні стани в нефрології» (18/0,4) 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1 22.Курація хворого з гострою нирковою недостатністю. 6 
2 23.Курація хворого з пурпурою. 6 

 
24.Курація хворого з гострим тромбозом. 
Тестовий контроль знань за змістовним розділ 7 «Невідкладні 
стани в нефрології» 

5 
1 

Разом 18 
 Підсумковий контроль 4 

Разом за розділом 4 166 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Структура залікового кредиту – розділу 3:  
„Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини” 

 

Тема Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна робота студентів 

СРС Індивідуальна 
робота 

Змістовий розділ 1. «Невідкладні стани в кардіології» 
1.Курація хворого з ускладненим 
гипертонічним кризом.  6 2 

• Доповідь 
реферату на 
практичному 
занятті 

• Доповідь  на 
клінічних 
конференціях 
баз кафедр 

• Доповідь історії 
хвороби 
хворого на 
практичному 
занятті 

• Написання тез, 
статей 

   Курація хворого з серцевою астмою та 
набряком легень.  6 2 

2.Курація хворого з гострим коронарним 
синдромом. 
3.Курація хворого з інфарктом міокарда. 
    Курація хворого з кардіогеним шоком. 

 6 2 

4.Курація хворого з тромбоемболією 
легеневої артерії.  6 2 

4.Тактика лікування при раптовій 
серцевій смерті.  6 2 

5.Курація хворого з пароксизмальними 
порушеннями ритму та провідності.   6 2 

5.Курація хворого з пароксизмальними 
порушеннями ритму та провідності.  6 1 

5.Курація хворого з пароксизмальними 
порушеннями ритму та провідності.  6 1 

Індивідуальна робота   14 1 
Всього годин – 63  48 15 
Кредитів ECTS – 2,1    

 

Тема Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна робота студентів 

СРС Індивідуальна 
робота 

Змістовий розділ 2. «Невідкладні стани в ревматології» 
6.Курація хворого з гострим реактивним 
артритом.  6 5 • Доповідь 

реферату на 
практичному 
занятті 

• Доповідь  на 
клінічних 
конференціях 
баз кафедр 

• Доповідь історії 
хвороби 
хворого на 
практичному 
занятті 

• Написання тез, 
статей 

7.Курація хворого з тромбоцитопенічною 
пурпурою.  6 5 

8.Курація хворого з гострим болем у 
спині. 

 6 

6 

Індивідуальна робота   14 1 
Всього годин – 33  18 15 
Кредитів ECTS – 11    



 

Тема Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна робота студентів 

СРС Індивідуальна 
робота 

Змістовий розділ 3. «Невідкладні стани в пульмонології та алергології» 
9.Курація хворого з тяжкою 
негоспітальною та госпітальною 
пневмонією.  

 5 3 
• Доповідь 

реферату на 
практичному 
занятті 

• Доповідь  на 
клінічних 
конференціях 
баз кафедр 

• Доповідь історії 
хвороби 
хворого на 
практичному 
занятті 

• Написання тез, 
статей 

9.Курація хворого з тотальним 
плевральним випотом та 
пневмотораксом.  

 5 3 

10.Курація хворого з астматичним 
статусом.  5 4 

11.Курація хворого з анафілактичним 
шоком та набряком Квінке. 

 5 4 

Індивідуальна робота  4 14 1 
Всього годин – 35  20 15 
Кредитів ECTS – 1,2    

 

Тема Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна робота студентів 

СРС Індивідуальна 
робота 

Змістовий розділ 4. «Ведення хворих в гастроентерологічній клініці» 
22.Ведення пацієнта з шлунковою 
диспепсією. 
23.Ведення пацієнта з дисфагією. 
24.Ведення пацієнта з печією. 

 5 3 • Доповідь 
реферату на 
практичному 
занятті 

• Доповідь  на 
клінічних 
конференціях 
баз кафедр 

• Доповідь історії 
хвороби 
хворого на 
практичному 
занятті 

• Написання тез, 
статей 

25.Ведення пацієнта з абдомінальним 
болем. 
26.Ведення пацієнта з хронічним 
діарейним синдромом. 
27.Ведення пацієнта з закрепами. 

 5 3 

28.Ведення пацієнта з жовтяницею. 
29.Ведення пацієнта з асцитом. 
30.Ведення пацієнта з гепатомегалією та 
гепато-лієнальним синдромом. 

 5 4 

31.Ведення пацієнта з портальною 
гіпертензією. 
32.Ведення хворого з печінковою 
енцефалопатією. 

 7 4 

Індивідуальна робота   14 1 
Всього годин – 37  22 15 
Кредитів ECTS – 1,2    

 
 
 



Тема Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна робота студентів 

СРС Індивідуальна 
робота 

Змістовий розділ 5. «Невідкладні стани в ендокринології» 
15.Курація хворого з гіпоглікемічною 
комою.  6 3 • Доповідь 

реферату на 
практичному 
занятті 

• Доповідь  на 
клінічних 
конференціях 
баз кафедр 

• Доповідь історії 
хвороби 
хворого на 
практичному 
занятті 

• Написання тез, 
статей 

16.Курація хворого з гіперглікемічною 
(кетоацидемічною)  комою.  6 3 

17.Курація хворого з тіреотоксичним 
кризом.  6 4 

17.Курація хворого з гострою 
наднирниковою недостатністю. 

 6 4 

Індивідуальна робота   14 1 
Всього годин – 39  24 15 
Кредитів ECTS – 1,3    

 

Тема Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна робота студентів 

СРС Індивідуальна 
робота 

Змістовий розділ 6. «Невідкладні стани в гематології» 
20.Курація хворого з тяжкою анемією.  6 8 • Доповідь 

реферату на 
практичному 
занятті 

• Доповідь  на 
клінічних 
конференціях 
баз кафедр 

• Доповідь історії 
хвороби 
хворого на 
практичному 
занятті 

• Написання тез, 
статей 

21.Курація хворого з агранулоцитозом. 

 6 9 

Індивідуальна робота   17 1 
Всього годин – 30  12 18 
Кредитів ECTS – 1    

 

Тема Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна робота студентів 

СРС Індивідуальна 
робота 

Змістовий розділ 7. «Невідкладні стани в нефрології» 



Тема Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна робота студентів 

СРС Індивідуальна 
робота 

Змістовий розділ 7. «Невідкладні стани в нефрології» 
22.Курація хворого з гострою нирковою 
недостатністю.  6 5 • Доповідь 

реферату на 
практичному 
занятті 

• Доповідь  на 
клінічних 
конференціях 
баз кафедр 

• Доповідь історії 
хвороби 
хворого на 
практичному 
занятті 

• Написання тез, 
статей 

23.Курація хворого з пурпурою.  6 5 

24.Курація хворого з гострим тромбозом. 

 

6 4 

Індивідуальна робота   14 1 
Всього годин – 33  18 15 
Кредитів ECTS – 1,1    

Підсумковий контроль засвоєння 
кредиту- розділу 3 - ПМК 

 4  

Разом за розділом 2  1166 108 
 

Перелік питань 
для підготовки студентів до підсумкового контролю 

Розділ 4 (6 курс ХІІ семестр). 
Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини 

1. Курація хворого з ускладненим гипертонічним кризом. Існуючи стандарти 
діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та госпітальному етапі. 

2. Курація хворого з серцевою астмою та набряком легень. Існуючи стандарти 
діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та госпітальному етапі.  

3. Курація хворого з гострим коронарним синдромом. Існуючи стандарти 
ургентної діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та 
госпітальному етапі.  

4. Курація хворого з інфарктом міокарда. Існуючи стандарти ургентної 
діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та госпітальному етапі.  

5. Курація хворого з кардіогеним шоком. Існуючи стандарти ургентної 
діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та госпітальному етапі.  

6. Курація хворого з тромбоемболією легеневої артерії. Існуючи стандарти 
ургентної діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та 
госпітальному етапі.  

7. Тактика лікування при раптовій серцевій смерті. Існуючи стандарти 
ургентної діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та 
госпітальному етапі.  

8. Курація хворого з пароксизмальними порушеннями ритму та провідності. 
Існуючи стандарти ургентної діагностики та невідкладного лікування на 
догоспітальному та госпітальному етапі.  



9. Курація хворого з гострим реактивним артритом. Існуючи стандарти 
діагностики та лікування.  

10. Курація хворого з тромбоцитопенічною пурпурою. Існуючи стандарти 
діагностики та лікування.  

11. Курація хворого з гострим болем у спині. Існуючи стандарти діагностики та 
лікування.  

12. Курація хворого з тяжкою негоспітальною та госпітальною пневмонією. 
Існуючи стандарти діагностики та невідкладного лікування. 

13. Курація хворого з тотальним плевральним випотом та пневмотораксом. 
Існуючи стандарти діагностики та лікування.  

14. Курація хворого з астматичним статусом. Існуючи стандарти діагностики та 
лікування.  

15. Курація хворого з анафілактичним шоком та набряком Квінке. Існуючи 
стандарти діагностики та лікування.  

16. Курація хворого з гострою печінковою недостатністю. Існуючи стандарти 
діагностики та лікування.  

17. Курація хворого з гострим абдомінальним болем. Існуючи стандарти 
діагностики та ведення хворих.  

18. Курація хворого з шлунково-кишковою кровотечею. Існуючи стандарти 
діагностики та ведення хворих.  

19. Курація хворого з гіпоглікемічною комою. Існуючи стандарти діагностики 
та ведення хворих.  

20. Курація хворого з гіперглікемічною (кетоацидемічною)  комою. Існуючи 
стандарти діагностики та ведення хворих.  

21. Курація хворого з тіреотоксичним кризом. Існуючи стандарти діагностики 
та лікування. 

22. Курація хворого з гострою наднирниковою недостатністю. Існуючи 
стандарти діагностики та ведення хворих.  

23. Курація хворого з тяжкою анемією. Існуючи стандарти діагностики та 
ведення хворих.  

24. Курація хворого з агранулоцитозом. Існуючи стандарти діагностики та 
ведення хворих.  

25. Курація хворого з пурпурою. Існуючи стандарти діагностики та лікування.  
26. Курація хворого з гострим тромбозом. Існуючи стандарти діагностики та 

ведення хворих.  
27. Курація хворого з гострою нирковою недостатністю. Існуючи стандарти 

діагностики та ведення хворих. 
 

Перелік практичних робіт та завдань 
для підсумкового контролю 

Розділ 4 (6 курс ХІІ семестр). 
Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини 

1. Визначати рівень обстеження та лікування пацієнтів з невідкладними 
кардіологічними станами у стаціонарі  

2. Застосовувати на практиці алгоритми обстеження та ведення хворих з 
невідкладними кардіологічними станами у стаціонарі  

3. Проводити на практиці диференціальний діагноз основних синдромів, що 
зустрічаються у клініці невідкладних кардіологічних станів  

4. Опанувати методами лікування невідкладних кардіологічних станів, 
ефективність яких доведена даними доказової медицини 

5. Застосовувати на практиці стандарти діагностики та лікування 
кардіологічних хворих у клініці невідкладних станів 



6. Визначати рівень обстеження та лікування пацієнтів з невідкладними 
ревматологічними станами у стаціонарі  

7. Застосовувати на практиці алгоритми обстеження та ведення хворих з 
невідкладними ревматологічними станами у стаціонарі  

8. Проводити на практиці диференціальний діагноз основних синдромів, що 
зустрічаються у клініці невідкладних ревматологічних станів  

9. Опанувати методами лікування невідкладних ревматологічних станів, 
ефективність яких доведена даними доказової медицини 

10. Застосовувати на практиці стандарти діагностики та лікування 
ревматологічних хворих у клініці невідкладних станів 

11. Визначати рівень обстеження та лікування пацієнтів з невідкладними 
пульмонологічними та алергологічними станами у стаціонарі  

12. Застосовувати на практиці алгоритми обстеження та ведення хворих з 
невідкладними пульмонологічними та алергологічними станами у стаціонарі  

13. Проводити на практиці диференціальний діагноз основних синдромів, що 
зустрічаються у клініці невідкладних пульмонологічних та алергологічних станів  

14. Опанувати методами лікування невідкладних пульмонологічних та 
алергологічних станів, ефективність яких доведена даними доказової медицини 

15. Застосовувати на практиці стандарти діагностики та лікування хворих у 
клініці пульмонологічних та алергологічних невідкладних станів 

16. Визначати рівень обстеження та лікування пацієнтів з невідкладними 
гастроентерологічними станами у стаціонарі  

17. Застосовувати на практиці алгоритми обстеження та ведення хворих з 
невідкладними гастроентерологічними станами у стаціонарі  

18. Проводити на практиці диференціальний діагноз основних синдромів, що 
зустрічаються у клініці невідкладних гастроентерологічних станів  

19. Опанувати методами лікування невідкладних гастроентерологічних станів, 
ефективність яких доведена даними доказової медицини 

20. Застосовувати на практиці стандарти діагностики та лікування хворих у 
клініці гастроентерологічних невідкладних станів 

21. Визначати рівень обстеження та лікування пацієнтів з невідкладними 
ендокринологічними станами у стаціонарі  

22. Застосовувати на практиці алгоритми обстеження та ведення хворих з 
невідкладними ендокринологічними станами у стаціонарі  

23. Проводити на практиці диференціальний діагноз основних синдромів, що 
зустрічаються у клініці невідкладних ендокринологічних станів  

24. Опанувати методами лікування невідкладних ендокринологічних станів, 
ефективність яких доведена даними доказової медицини 

25. Застосовувати на практиці стандарти діагностики та лікування хворих у 
клініці ендокринологічних невідкладних станів 

26. Визначати рівень обстеження та лікування пацієнтів з невідкладними 
гематологічними станами у стаціонарі  

27. Застосовувати на практиці алгоритми обстеження та ведення хворих з 
невідкладними гематологічними станами у стаціонарі  

28. Проводити на практиці диференціальний діагноз основних синдромів, що 
зустрічаються у клініці невідкладних гематологічних станів  

29. Опанувати методами лікування невідкладних гематологічних станів, 
ефективність яких доведена даними доказової медицини 

30. Застосовувати на практиці стандарти діагностики та лікування хворих у 
клініці гематологічних невідкладних станів 

31. Визначати рівень обстеження та лікування пацієнтів з невідкладними 
нефрологічними станами у стаціонарі  



32. Застосовувати на практиці алгоритми обстеження та ведення хворих з 
невідкладними нефрологічними станами у стаціонарі  

33. Проводити на практиці диференціальний діагноз основних синдромів, що 
зустрічаються у клініці невідкладних нефрологічних станів  

34. Опанувати методами лікування невідкладних нефрологічних станів, 
ефективність яких доведена даними доказової медицини 

35. Застосовувати на практиці стандарти діагностики та лікування хворих у 
клініці нефрологічних невідкладних станів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Література, 
яка рекомендується при вивченні дисципліни «Внутрішня медицина»: 

Обов’язкова: 
1. В.Г.Передерій, С.М.Ткач. Клінічні лекції з внутрішніх хвороб в 2-х томах. 

Київ, Манускрипт, 2014. 
2. Ш.М.Ганджа, В.М.Коваленко, Н.М.Шуба та ін. Внутрішні хвороби. К.: 

Здоров”я,  2012. – 992 с. 
3. Дзяк Г.В., Нетяженко В.З., Хомазюк Т.А. та ін. Основи обстеження хворого 

та схема історії хвороби (довідник). – Дн-ск, Арт-прес, 2012.  
a. Додаткова література 

4. Н.І.Швець, А.В.Підаєв, Т.М.Бенца та ін. Еталони практичних навиків з 
терапії. Київ, Главмеддрук, 2005, 540 с. 

5. Н.И.Швец, А.В.Пидаев, Т.М.Бенца и др. Неотложные состояния в клинике 
внутренней медицины. Киев, 2006. – 752 стр. 

6. П.М.Боднар, О.М.Приступюк, О.В.Щербак та ін. Ендокринологія. К.: 
Здоров”я,  2012. – 512 с. 

7. К.М.Амосова. Кардіологія (в 2-х томах). Київ, Здоров”я, 2002. 
8. А.С.Свінціцький, О.Б.Яременко, О.Г.Пузанова та ін.. Ревматичні хвороби та 

синдроми. Довідник. К.: «Книга-плюс», 2013. – 680 с. 
9. Внутренние болезни. Редактор первого издания Т.Харрисон. В 10 книгах. 

Пер. с англ./ Под ред. Е.Браунвальда и др. М: Медицина. – 2013. 
10. Internal medicine. I. Cecil, Russell L. (Russell La Fayette), 1881–2015. II. 

Goldman, Lee, MD. III. Ausiello, D. A. IV. Title: Textbook of medicine. 
11. Григорьев П.Я., Яковенко Э.П. Диагностика и лечение хронических 

болезней органов пищеварения. – М.: Медицина, 1990. 
12. Данилов И.П., Макаревич А.Е. Хронический бронхит. – Минск: Беларусь 

1989. 
13. Дегтярева И.И. Панкреатит. – К.: Здоров´я, 1992. 
14. Дощицин В.Л. Клинический анализ электрокардиограмм. – М.: Медицина, 

1982. 
15. Коваленко Н.Н. Справочник по дифференциальной диагностике 

заболеваний органов дыхания. – К.: Здоровья, 1992. 
16. Клиническая гастроэнтерология /Под ред. Г.И.Бурчинского. – К.: Здоровья, 

1993. 
17. Подымова С.Д. Болезни печени. – М.: Медицина, 1992. 
18. Палеев Н.Р. Заболеваниz легких. – М.: Медицина, 1992. 
19. Пелещук А.П., Пятак О.А., Чекман И.С. Справочник по клинической 

фармакологии и фармакотерапии. – К.: Здоровья, 1996. 
20. Палеев Н.Р. Справочник терапевта. – М.: Медицина, 1992. 
21. Тейлор Р.Б. Трудный диагноз. – В 2 т. – М.:Медицина, 1992. 
22. Хворостинка В.Н. Руководство к практическим занятиям по 

гастроэнтерологии. – М.: Медицина, 1990. 
23. Швед М.І., Гребеник М.В. Основи клінічної електрокардіографії. – 

Тернопіль «Укрмедкнига», 2002 
24. Руководство по клинической эндокринологии /Под ред. Н.Т.Старковой. – 

Спб.: Питер, 1996.  
25. Окороков А.Н.. Диагностика болезней внутренних органов: Практ. 

руководство: В 3 т. Т.2.- Витебск, 1998.  
26. Окороков А.Н.. Лечение болезней внутренних органов: Практ. руководство: 

В 3 т. Т.2.- Мн.: Выш.шк. Белмедкніга, 1997.  
27. Эндокринология. Учебное пособие для иностранных учащихся / Под ред. 

П.Н.Боднара. – К., 1999. 



Форми контролю та оцінювання студентів 
з навчальної дисципліни «Внутрішня медицина» 

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог 
програми дисципліни та інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності 
студента при кредитно-трансферній системі організації навчального процесу, 
затвердженої МОЗ України. 

Оцінка за дисципліну визначається як сума середнього конвертованого балу 
оцінок поточної навчальної діяльності та оцінки іспиту (у балах), яка виставляється при 
оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених 
програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного 
модулю (залікового кредиту) - 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність - 120 
балів (60%), за результатами підсумкового контролю знань - 80 балів (40%). 

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожному 
практичному занятті, засвоєння змістових модулів (проміжний контроль) - на останньому 
занятті кожного змістового модулю. 

Для контролю рекомендується застосовувати наступні засоби діагностики рівня 
підготовки студента: тести, контроль виконання практичних навичок з методів 
обстеження хворого з подальшою інтерпретацією отриманих даних, аналіз результатів 
інструментальних та лабораторних досліджень.  

Оцінювання поточної навчальної діяльності: 
Поточне оцінювання студентів по відповідних темах проводиться за традиційною 

4-бальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно). 
Оцінка "відмінно" виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття та 

лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповідь різноманітними прикладами; 
дає вичерпно точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без 
помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує практичні завдання різного 
ступеню складності. 

Оцінка "добре" виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та добре 
його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематично, але 
вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок; 
вирішує всі задачі і виконує практичні завдання, відчуваючи складнощі лише у найважчих 
випадках. 

Оцінка "задовільно" ставиться студентові на основі його знань всього змісту 
заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний вирішувати 
видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі та 
виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний 
самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання 
відповідає правильно. 

Оцінка "незадовільно" виставляється у випадках, коли знання і вміння студента 
не відповідають вимогам "задовільної" оцінки. 

Оцінювання самостійної роботи: 
Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з 

аудиторного роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному 
аудиторному занятті. 

Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем 
аудиторних навчальних занять, контролюється при підсумковому контролі знань. 

 
Одним з видів поточної навчальної діяльності студента є написання ним історії 

хвороби, яке передбачене при вивченні кожного з двох модулів.  
 
 



Критерії оцінювання історії хвороби здійснюється наступним чином: 
   Оцінка  
написана методично вірно, без зауважень 5 
написана методично вірно, але окремі розділи недостатньо 
деталізовано 4 

мають місце окремі зауваження щодо деталізації та 
послідовності описання розділів 3 

порушено схему та правила написання історії хвороби 2 
В разі отримання за історію хвороби «2» студент має повторно написати її з 

урахуванням зауважень. 
 Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні дисципліни 

- 72 
Іспит з дисципліни 

До іспиту наприкінці кожного з модулів допускаються студенти, які виконали 
навчальну програму з І та ІІ семестру навчального року та отримали за поточну навчальну 
діяльність не менше 72 балів (середній бал поточної успішності – 3,00).  

Іспит передбачає: 
1. відповідь на 2 теоретичних питання, 
2. демонстрацію виконання практичної навички (з переліку, вказаного наприкінці 

модулю), 
3. аналіз результатів інструментального обстеження хворого (ситуаційне завдання).  

 
Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час модульного 

контролю, складає 80.  
Підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше  50 

балів. 
 

Критерії оцінювання виконання практичної навички на іспиті: 
   Оцінка  

виконано без помилок 5 
виконано з несуттєвими недоліками, 
виправленими під час виконання самим 
студентом 

4 

виконано з недоліками, скоригованими 
викладачем 3 

не виконано 2 
   

Оцінювання дисципліни “Пропедевтика внутрішньої медицини”  
Оцінка з пропедевтики внутрішньої медицини виставляється студентам, які 

виконали учбовий план з обох навчальних семестрів, мають середний бал поточної 
успішності з дисципліни не менш, ніж 3,00 та склали іспит з дисципліни на отрадиційну 
оцінку «3», «4», «5». 

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися 
статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю та результатами 
іспиту). 
   
 
 



Оцінювання дисципліни 
(витяг з Положення про організацію навчального процесу у Київському 

медичному університеті) 
Згідно рішення вченої ради університету від 28.08.2015 в університеті введено іспити з 
дисциплін, що включені до ліцензійних іспитів «Крок-1» та «Крок-2» та диференційні 
заліки на всіх факультетах та курсах. 
 
1. Для всіх заліків, окрім останнього 
Поточна успішність (ПУ) нараховується згідно 120-бальної шкали - від 72 балів (оцінка 
3) до 120 балів (оцінка 5). 
Бали за екзамен відповідають шкалі: 

Оцінка «5» - 80-71 бал 
Оцінка «4» - 70-61 бал 

Оцінка «З» - 60-50 балів 
Поточну успішність (ПУ) та екзамен внести у відповідні відомості деканату (Форма № 

Н-5.03) 
Бали (сума поточної успішності та підсумкового контролю) за проміжні заліки заносяться 
викладачем з правої сторони залікової книжки студента. 
Поточна успішність за всі практичні заняття з дисципліни вносити у відомість іспиту 
(диференційного заліку) (Форма № Н-5.03) без змін згідно 120 - бальної системи (від 72 
балів (оцінка 3) до 120 балів (оцінка 5)) 
2. Диференційний залік провести на останньому занятті за розкладом. 
3. Іспит приймає екзаменаційна комісія у складі: екзаменатор (за наказом), члени 
комісії (представник деканату або кафедри) та викладач, який останнім викладав у даній 
групі. 
4. Отримані бали відповідають фіксованій шкалі оцінок 
Оцінка «5» - 200 - 180 балів. 
Оцінка «4» - 179- 160 балів. 
Оцінка «3» - 159 - 122 балів. 
Результати складання студентом іспиту (диференційного заліку) фіксуються у відомості 
успішності (Форма № Н-5.03) 

В залікову книжку бали за іспит (диференційний залік) вписуються з лівої сторони 
залікової книжки. 

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі види 
навчальної діяльності з дисципліни (практичні, аудиторні заняття, семестровий екзамен 
або залік). 

Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається - як середнє 
арифметичне всіх поточних оцінок з практичних занять дисципліни (сума поточних 
оцінок ділиться на кількість практичних занять з дисципліни). 

За рішенням вченої ради університету до кількості балів, яку студент набрав з 
дисципліни, можуть додаватися заохочувальні бали за публікації наукових робіт, 
отримання призових місць на олімпіадах за профілем дисципліни та інше. 

Ранжування за кредитно-трансферною системою ЄКТС та присвоєння категорій 
"А", "В", "С", "D, "Е" проводиться для студентів певних курсів, які навчаються за однією 
спеціальністю, і успішно завершили вивчення дисципліни. 

Оцінки з дисципліни FХ, F ("2») виставляються студентам, які не отримали 
мінімальну кількість балів 72, що відповідає національній шкалі «3» за поточну 
успішність після завершення вивчення дисципліни та не склали екзамен. 

Оцінка FХ виставляється студентам, що набрали мінімальну кількість балів за 
поточну навчальну діяльність, але не склали екзамен. 



Ця категорія студентів має право на перескладання семестрового екзамену за 
затвердженим графіком під час зимових або літніх канікул (до 1 липня поточного року) 
впродовж двох тижнів після завершення навчального року. 

Відповідно до діючої нормативної бази МОН України повторне складання 
семестрового екзамену дозволяється не більше двох разів. 

Оцінка F виставляється студентам, які відвідали всі аудиторні заняття з 
дисципліни, але не набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність і 
не допущені до підсумкового контролю. Ця категорія студентів має право на повторне 
вивчення дисципліни. 

Таблиця 
Розподіл балів, які отримують студенти 

Шкала оцінювання: національна на ECTS 
Сумма балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, 

курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

180-200 A відмінно  
зараховано 170-179,99 B добре 

160-169,99 C 
141-159,99 D задовільно 
122-140,99 E 

 FX незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

 F незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 
Рейтингова оцінка за шкалою ECTS вноситься тільки у додаток до диплому 

європейського зразка «Diploma saplementa». У додаток до диплома національного зразка 
вносяться бали - оцінка за дисципліну за фіксованою шкалою. 

 
Форми контролю та оцінювання студентів 

з навчальної дисципліни «Внутрішня медицина» 
на 6 курсі ХІ-ХІІ семестрах 

Оцінювання – це один із завершальних етапів навчальної діяльності та визначення 
успішності навчання. Оцінка з дисциплини виставляється як середня з оцінок за модулі, на 
які структурована навчальна дисципліна. Оцінка за модуль визначається як сума оцінок 
поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у 
балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок 
відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни. 

Поточну навчальну діяльність студентів контролюють на практичних заняттях 
відповідно до конкретних цілей. Рекомендовані до застосування такі засоби діагностики 
рівня підготовки студентів: тестовий контроль (машинний та без машинний), 
розв’язування ситуаційних задач, контроль практичних навичок, зокрема - уміння 
правильно проводити курацію хворого, призначати та трактувати результати 
лабораторного та інструментального обстеження, обґрунтовувати діагноз на підставі 
аналізу клінічних та допоміжних методів обстеження. 



Максимальна кількість балів, яку стулент може набрати при вивченні кожного 
модулю, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за 
результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів. Таким чином, обирається 
співвідношення між результатами оцінювання поточної навчальної діяльності і 
підсумкового модульного контролю 60% до 40%. 

При оцінюванні засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки за 
4-ри бальною (традиційною) шкалою з використанням прийнятих у ВНЗ та затверджених 
цикловою медичною комісією критерієв оцінювання. При цьому враховуються усі види 
робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми. 

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали в залежності від 
кількості тем у модулі таким чином, щоб кількість балів за оцінку „задовільнено” 
складала 50-60% від кількості балів за оцінку „відмінно”. Вага кожної теми в межах 
одного модуля має бути однаковою, але може бути різною для різних модулів однієї 
дисципліни і визначається кількістю тем в модулі. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при 
вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають 
оцінці „5”, на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальне завдання 
студента. 

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент при вивченні модуля, для 
допуску до підсумкового модульного контролю вираховується шляхом множення 
кількості балів, що відповідають оцінці „3”, на кількість тем у модулі. 

 
В програмі була застосована така система конвертації традиційної системи в бали: 

 
Традиційна 

система 
Конвертація у бали 

Модуль 3 Модуль 4 
«5» 2 5 
«4» 1,5 4 
«3» 1 3 
«2» 0 0 

 
Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише при успішному їх 

виконанні та захисті. Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних 
завдань, залежить від їх об”єму та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються 
до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність. 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, 
оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які 
виносяться лише на самостійну роботу, контролюється при підсумковому модульному 
контролі. 

Підсумковий контроль 
Здійснюється по завершенню вивчення всіх тем розділу на останньому 

контрольному занятті з розділу. До підсумкового контролю допускаються студенти, які 
відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні 
заняття, та при вивченні розділу набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. 
Студенту, який з поважних причин мав пропуски навчальних занять, вносяться корективи 
до індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну 
заборгованість до певного визначеного терміну.  

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні 
підсумкового контролю, становить 80. Підсумковий кредит- розділ вважається 
зарахованим, якщо студент набрав на менше 50 балів. 



Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за 
багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних розділів і 
має визначення за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні. 

Кафедри внутрішньої медицини мають право вносити зміни до навчальної 
програми у межах 15% залежно від організаційних і технічних можливостей, напрямків 
наукових досліджень, екологічних особливостей регіону, але повинні виконати у цілому 
обсяг вимог дисципліни згідно з кінцевими цілями ОКХ і ОПП за напрямом підготовки та 
навчальним планом. 

 
Зразки тестових питань для поточних контролів. 

 
1. На прийом до гастроентеролога звернулась хвора М., 38 років, зі скаргами на 

загальну слабкість, втомлюваність, втрату ваги (20 кг за півроку), запаморочення, 
відсутність апетиту, нудоту. Об'єктивно: шкіра суха, темного кольору, пігментація більше 
виражена навколо губ, ареолах сосків, на ліктях, колінах, складках долонь. АТ – 90/60 мм 
рт. ст. Лабораторно: глікемія – 3,5 ммоль/л, калій плазми – 5,2 ммоль/л, рівень 
адренокортикотропного гормону у крові збільшений. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Гіпофізарна недостатність  
B. Хронічна надниркова недостатність* 
C. Нейрогенна анорексія 
D. Хронічний гастрит 
E. Вегетосудинна дистонія 

A. Синдром Сомоджі. 
2. Хворий К., 50 років, цукровий діабет півроку. Отримує глібенкламід 1т 3р/добу. 

Після виникнення фурункульозу шкіри і призначення антибіотиків, відмінив глібенкламід. 
Стан хворого погіршився, підсилилась спрага, сухість, діурез 4,5 л/добу, знепритомнів. 
Об’єктивно: Шкіра суха. Дихання поверхове, прискорене. РS – 100 уд/хв, А/Т 90/40 мм 
рт.ст. Тони серця глухі. Живіт м’який. Печінка +5 см. Глікемія 53 ммоль/л., глюкозурія 75 
г/л. реакція на ацетон негативна. Визначити характер стану.   

A. Кетоацидотична кома   
B. Гіперосмолярна кома *  
C. Токсико-інфекція   
D. Лактоацидотична кома 
E. Кетоацидоз 

3. У жінки 30 років, що занедужала грипом, виявлена глікемія натще – 11,,3 
ммоль/л, глюкозурія – 25 г/л. Зріст – 168 см. Вага – 67 кг. Яке дослідження найбільш 
інформативне для уточнення діагнозу? 

A. А. Добові коливання глюкозурії  
B. Добові коливання глікемії 
C. Визначення С-пептиду* 
D. Глікемія через годину після їжі 
E. Тест толерантності до глюкози 

4. У жінки 30 років, що занедужала грипом, виявлена глікемія натще – 11,,3 
ммоль/л, глюкозурія – 25 г/л. Зріст – 168 см. Вага – 67 кг. Яке дослідження найбільш 
інформативне для уточнення діагнозу? 

A. Добові коливання глюкозурії  
B. Добові коливання глікемії 
C. Визначення С-пептиду* 
D. Глікемія через годину після їжі 

Тест толерантності до глюкози 


