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Робоча програма з  дисципліни “Виробнича практика у терапевтичному 
відділені стаціонару”  для підготовки здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня вищої освіти з спеціальності 222 Медицина. 
  
Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри внутрішніх хвороб з курсом 
психіатрії та наркології 
Протокол №__1__ від «31» серпня 2022 р. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета полягає у закріпленні практичних навичок в межах цілей, визначених у освітньо- 

професійній програмі підготовки фахівця за спеціальності «Медицина» (222): 
Завдання: 

1. Формування вмінь та навичок з клінічного обстеження хворих із основними 
захворюваннями серцево-судинної та ендокринної систем та аналізувати їх результати; 

2. Формування вмінь та навичок з обґрунтування клінічного діагнозу, складання плану 
лабораторних та інструментальних досліджень хворих з найбільш поширеними 
захворюваннями серцево-судинної та ендокринної систем. 

3. Опанування вмінням визначати тактику лікування та профілактики найбільш 
поширених захворювань серцево-судинної та ендокринної систем. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних ком- 
петентностей: 

ІК: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної 
діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та 
вимог; А) загальних (ЗК) 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
ЗК2. Здатність до знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності. 
ЗКЗ. Здатність спілкуватись державною мовою; 
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, використовувати 
інформаційні і комунікаційні технології; здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
ЗК5. Здатність до адаптації та прийняття обґрунтованого рішення в новій ситуації. 
ЗК6. Здатність працювати в команді. 
ЗК7. Здатність працювати в міжнародному контексті, спілкуватися іноземними мовами. 
ЗК8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально та свідомо, 

б) спеціальних фахових (СК): 

1. Опис навчальної дисципліни 
Найменування показників Характеристика навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 
Загальна кількість: Кредитів - 

1,27 Годин-38 
Змістових підрозділів - 2 

Обоє ’язкова/вибіркова 
Рік підготовки 4 
Семестр VII - VIII 
Лекції - 
Практичні 8 
Самостійна робота ЗО 
в т.ч. індивідуальні завдання 0 
Форма підсумкового контролю Диференційний залік 

 



СК1. Навички комунікації та клінічного обстеження пацієнта з найбільш 
розповсюдженими захворюваннями серцево-судинної та ендокринної системи. 
СК2. Здатність визначати необхідний перелік клініко-лабораторних та 
інструментальних досліджень, оцінювати їх результати при захворюваннях серцево-
судинної та ендокринної системи. 
СКЗ. Здатність встановлювати попередній та клінічний діагноз захворювання серцево-
судинної та ендокринної системи.
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CK4. Здатність визначати принципи лікування захворювань, необхідний режим праці та 
відпочинку і характер харчування при веденні пацієнтів з захворюваннями серцево- 
судинної та ендокринної системи. 
СК5. Здатність діагностувати невідкладні стани в клініці внутрішньої медицини. 
СК6. Здатність визначати тактику та надавати екстрену медичну допомогу пацієнтам з 
захворюваннями серцево-судинної та ендокринної системи. 
СК8. Здатність виконувати медичні маніпуляції, користуватись сучасним медичним 
обладнанням. 
СК13. Здатність проводити експертизу працездатності у пацієнтів з захворюваннями 
серцево-судинної та ендокринної системи. 
СК14. Здатність вести медичну документацію 

Очікуванні результати навчання. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Виробнича лікарська практика у 
терапевтичному відділенні стаціонару» студент повинен: 
Знати: 
1. Етіологію, фактори ризику розвитку та прогресування хвороб серцево-судинної та 

ендокринної систем. 
2. Основні принципи лікування хвороб серцево-судинної та ендокринної систем, заснованих 

на принципах доказової медицини. 
3. Основи первинної та вторинної профілактики хвороб серцево-судинної та ендокринної 

систем. 
4. Основи клінічної фармакології препаратів, які застосовуються при лікуванні хвороб 

серцево-судинної та ендокринної систем, насамперед, прогноз-модифікуючих препаратів. 
Вміти: 

Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя пацієнтів з 
захворюваннями серцево-судинної та ендокринної систем; 
Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру, на підставі 
результатів лабораторних та інструментальних досліджень. Визначати перелік 
необхідних клініко-лабораторних та інструментальних досліджень та оцінювати їх 
результати (за списком 4). 
Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1). Встановлювати 
попередній діагноз, здійснювати диференціальну діагностику та визначати клінічний 
діагноз захворювання (за списком 3). 
Визначати принципи лікування захворювань, необхідний режим праці та відпочинку, 
характеру харчування (за списком 2). 
Діагностувати невідкладні стани (за списком 3). 
Визначати тактику та надавати екстрену медичну допомогу (за списком 3). 

Оволодіти навичками: 
Комунікації та клінічного обстеження пацієнта. 
Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5) при захворюваннях серцево-судинної та 
ендокринної систем. 
Вести медичну документацію 

З.ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Зміст 
практичних занять з виробничої практики 

Проведення обстеження пацієнтів із основними захворюваннями серцево-судинної системи. 
Обґрунтування і формулювання клінічного діагнозу. Трактування загальних принципів 
лікування, первинна і вторинна профілактика при основних захворюваннях серцево-судинної 
системи. Невідкладна допомога при ургентних ситуаціях. 
Проведення обстеження пацієнтів із основними захворюваннями ендокринної системи.  



5 

 

Обґрунтування і формулювання клінічного діагнозу. Трактування загальних принципів 
лікування, первинна і вторинна профілактика при основних захворюваннях ендокринної 
системи. Невідкладна допомога при ургентних ситуаціях (станах). 

 

 

6. Самостійна робота  

4.Структура навчальної дисципліни 
Тема Кількість годин 

Усього В тому числі 
 л пр.з СРС 

Виробнича лікарська практика у терапевтичному відділенні стаціонару 
Практична робота у профільних відділеннях КНП 

«Одеська обласна клінічна лікарня» OOP 
38 0 8,0 зо 

Диференційний залік 0    

Всього годин 38 0 8,0 зо 
 

5. Практичні заняття з виробничої лікарської практики у терапевтичному відділенні  і
 __ стаціонару ________________________________  _____________________  
№ 

Зміст практичної підготовки Е одини 

«Основні обов'язки та професійні дії лікаря терапевтичного відділення стаціонару» 
 День 1: Робота в кардіологічному відділенні   

  Курація пацієнта  

1 

Проведення опитування та фізикального обстеження пацієнтів із 
основними захворюваннями серцево-судинної системи. Оцінка клінічних, 
біохімічних та бактеріологічних досліджень крові, сечі. Оцінка даних 
інструментальних методів дослідження: рентген дослідження органів 
грудної клітки, УЗД щитоподібної залози та черевної порожнини, ЕКГ, 
ЕхоКС. Оформлення щоденника практики. 
Обґрунтування і формулювання клінічного діагнозу. Трактування 
загальних принципів лікування, первинна і вторинна профілактика при 
основних захворюваннях серцево-судинної системи. Невідкладна допомога 
при ургентних ситуаціях (станах) при гіпертонічному кризі та гострому 
коронарному синдромі. 

4,0 

 День 2: Робота в ендокринологічному відділенні   

 Курація пацієнта.  

2 

Проведення опитування та фізикального обстеження пацієнтів із 
основними захворюваннями ендокринної системи. Оцінка клінічних, 
біохімічних та бактеріологічних досліджень крові, сечі. Оцінка даних 
інструментальних методів дослідження: рентген дослідження органів 
грудної клітки, УЗД щитоподібної залози та черевної порожнини, 
сканування щитоподібної залози та органів черевної порожнини. 
Оформлення щоденника практики. Обґрунтування і формулювання 
клінічного діагнозу. Трактування загальних принципів лікування, 
первинна і вторинна профілактика при основних захворюваннях 
ендокринної системи. Невідкладна допомога при ургентних ситуаціях 
(станах) діабетичних комах, гіпертиреозі, гострій наднирковій 
недостатності та ін.; 

4,0 

 

Всього годин: 8,0 
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Не передбачено. 

8. Методи навчання 
Практичні заняття: курація хворих в профільних відділеннях  

Самостійна робота: курація хворих, самостійна робота зі стандартами та протоколами МОЗ 
України та міжнародними рекомендаціями. 

5. 
9. Методи контролю і критерії оцінювання результатів навчання Поточний 

контроль: оцінювання виконання практичних навичок, розв’язування ситуаційних клінічних 
завдань (при дистанційному форматі проведення занять), оцінювання якості заповнення 
щоденника з практики. 
Підсумковий контроль: диференційний залік. 

Структура поточного оцінювання на практичному занятті 
1. Оцінка практичних навичок та маніпуляцій з теми заняття: 
- уміння правильно проводити курацію хворого, призначати та трактувати результати 
лабораторного та інструментального обстеження, обґрунтовувати діагноз на підставі аналізу 
клінічних та допоміжних методів обстеження. 
максимальна оцінка - 5, мінімальна оцінка - 3, незадовільна оцінка - 2 2.Оцінювання роботи із 
пацієнтом з теми заняття: 

Методи оцінювання: 
а) комунікативних навичок спілкування з пацієнтом; 
б) правильність призначення та оцінки лабораторних та інструментальних досліджень; 
в) дотримання алгоритму постановки клінічного діагнозу;  

№ 
Зміст практичної підготовки Г одини 

(СРС) 

«Основні обов'язки та професійні дії лікаря терапевтичного відділення стаціонару» 

1 Принципи організації надання планової допомоги в Україні. Вивчення 
стандартів та наказів МОЗ України та міжнародних рекомендацій. 2,0 

2 
Опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із основними 
захворюваннями серцево-судинної та ендокринної системи. 
Відпрацювання навичок курації хворих. 

6,0 

3 Трактування лабораторних і інструментальних методів дослідження у 
клініці внутрішньої медицини. Вдосконалення навичок. 4,0 

4 
Обґрунтовування і формулювання діагнозу при основних захворюваннях 
серцево-судинної та ендокринної системи; вивчення стандартів та 
протоколів МОЗ України та міжнародних рекомендацій. 

4,0 

5 
Лікування, первинна і вторинна профілактика при основних 
захворюваннях, серцево-судинної та ендокринної системи. Робота з 
наказами МОЗ України та міжнародних рекомендацій 

6,0 

6 Надання невідкладної допомоги у клініці внутрішньої медицини 4,0 

7 Принципи етики та деонтології у практиці лікаря терапевтичного 
відділення. 2,0 

8 Підготовка до диференційного заліку 2,0 
Всього годин: зо 

7. Індивідуальні завдання 
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г) обґрунтування клінічного діагнозу; 
д) складання плану лікування; 
е) заповнення щоденника з практики. 
максимальна оцінка - 5, мінімальна оцінка - З, незадовільна оцінка - 2 

 

Студент допускається до диференційного заліку за умови виконання вимог навчальної 
програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він отримав не менше 3,00 
балів. 

Оцінювання самостійної роботи студентів 
Самостійна робота студентів, яка передбачена планом поряд із аудиторною роботою, 

оцінюється під час проведення диференційного заліку. 

 

	  

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті 
«5» Студент вільно володіє матеріалом, приймає активну участь в обговоренні та вирішенні 

ситуаційних завдань, впевнено демонструє практичні навички під час огляду хворих та 
інтерпретації даних клінічного, лабораторного та інструментального досліджень, 
висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення. Рівень 
компетентності - високий. 

«4» Студент добре володіє матеріалом, приймає участь в обговоренні та вирішенні 
ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворого та 
інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з 
деякими помилками, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне 
мислення. Рівень компетентності - достатній. 

«3» Студент недостатньо володіє матеріалом, невпевнено приймає участь в обговоренні та 
вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду 
хворого та інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних 
досліджень з суттєвими помилками. Рівень компетентності - середній. 

«2» Студент не володіє матеріалом, не приймає участь в обговоренні та вирішенні 
ситуаційної клінічної задачі, не демонструє практичні навички під час огляду хворого та 
інтерпретації даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень. Рівень 
компетентності - низький. 

 

Структура диференційного заліку 
Зміст оцінюваної діяльності Кількість 

Провести оцінку аналізу крові та розшифрувати ЕКГ (перелік додається) 1 аналіз 1 ЕКГ 

Демонстрація вмінь і практичних навичок за вимогою куратора (перелік 
навичок додається), інтерпретувати дані лабораторних та 
інструментальних досліджень пацієнтів, представлених у щоденнику 
практики, і обґрунтувати принципи діагностики та лікування. 

1 практичний навик 
Додаткові питання 

по оформленню 
щоденника 

 

Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти на іспиті: 
«5» Виставляється студенту, який систематично працював протягом семестру, показав під 

час диференційного заліку різнобічні і глибокі знання програмного матеріалу, вміє 
успішно виконувати практичні завдання, які передбачені програмою, проявив здатність 
до самостійного оновлення і поповнення знань; рівень компетентності - високий 
(творчий); 

«4» Виставляється студенту, який виявив успішно виконує передбачені програмою 
завдання, засвоїв основну літературу, що рекомендована програмою, показав достатній 
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10. Розподіл балів, які отримують здобувані вищої освіти 
Оцінка за виробничу практику складається на 50,0% з оцінки за поточну успішність та на 

50,0% з оцінки на диференційному заліку. 
Середній бал за дисципліну переводиться у національну оцінку та конвертується у бали 

за багатобальною шкалою. 

 

Бали з дисципліни незалежно конвертуються як у шкалу ECTS, так і у чотирибальну шкалу. 
Бали шкали ECTS у чотирибальну шкалу не конвертуються і навпаки. Подальші рахунки 
здійснює інформаційно-обчислювальний центр університету. 

 

11. Перелік вмінь та практичних навичок для диференційного заліку 
«Основні обов'язки та професійні дії лікаря терапевтичного відділення стаціонару» 
1. Пальпація лімфатичних вузлів 
2. Пальпація щитоподібної залози 
3. Дослідження пульсу, характеристики пульсу 
4. Вимірювання артеріального тиску 
5. Перкусія та аускультація серця 
6. Перкусія та аускультація легень 
7. Методика пальпації та перкусіі печінки та селезінки 
8. Визначення периферичних набряків 
9. Визначення пульсації периферичних артерій  

 практичний рівень знань і здатний до їх самостійного оновлення та поновлення у ході 
подальшого навчання та професійної діяльності; рівень компетентності - достатній 
(конструктивно-варіативний) 

«3» Виставляється студенту, який справляється з виконанням завдань, передбачених 
програмою, допустив окремі помилки при виконанні практичних завдань, але володіє 
необхідними знаннями для подолання допущених помилок під керівництвом науково-
педагогічного працівника; рівень компетентності - середній (репродуктивний) 

«2» Виставляється студенту, який не виявив достатніх знань основного навчально- 
програмного матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні практичних на- 
вичнок, не може без допомоги викладача використати знання при подальшому 
навчанні, не спромігся оволодіти навичками самостійної роботи; рівень 
компетентності - низький (рецептивно-продуктивний) 

 

Таблиця конвертації традиційної оцінки у багатобальну: 
Національна оцінка за дисципліну Сума балів за дисципліну 

«5» 180-200 
«4» 150 -179 
«3» 120-149 

 

Конвертація традиційної оцінки з дисципліни та суми балів за шкалою ECTS 
Оцінка за шкалою ECTS Статистичний показник 

А Найкращі 10% студентів 
В Наступні 25% студентів 
С Наступні 30% студентів 
D Наступні 25% студентів 
Е Наступні 10% студентів 
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10. Визначення периферичної чутливості 
11. Методика реєстрації і навички інтерпретації електрокардіографії, ехокардіоскопії 
12. Участь у роботі «Школи діабету» 
13. Навчання пацієнтів з серцево-судинною та ендокринною патологією по модифікації 

способу життя. 
14. Види навантажувальних проб для пацієнтів з серцево-судинною патологією та техніка 

їх виконання. 
15. Проведення глюкометрії 
16. Принципи вимірювання індексу маси тіла. 
17. Аналіз лабораторних показників (загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, коа- 

гулограми, МНО, Д-дімера, ліпідного спектру крові, маркерів некрозу міокарда). 
18. Трактування лабораторних досліджень підшлункової залози (глюкоза натще, ораль- ний 

глюкозотолерантний тест, глікемічний профіль, С-пептид, НЬАїС) 
19. Опанування навичками трактування даних гормонального обстеження щитоподібної 

залози (Тз, Т4, тиреотропний гормон (ТТГ), антитіла до тиреопероксидази та рецепторів 
ТТГ), гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи (адренокортикотропний гормон, 
кортизол, ренін, альдостерон, соматотропний гормон, пролактин, гонадотропін, 
електроліти крові) 

20. Опанування навичками трактування рентген-дослідження органів грудної клітки. 
21. Опанування навичками надання медичної допомоги хворим з гіпертонічним кризом, 

при порушеннях ритму серця, гострому коронарному синдромі, ТЕЛА, при гострій 
наднирковій недостатності, із кетоацидозом, при гіперлактацидемічній, гіперосмоля- 
рній, гіпоглікемічній комі. 

Зразок щоденника з практики, база даних ЕКГ та лабораторних аналізів для підготовки 
до диференційного заліку представлені на інформаційному ресурсі кафедри за 
посиланням: https://info.odmu.edu.ua/chair/internal medicinel/files/509/ua 

12. Методичне забезпечення: 
Робоча програма навчальної дисципліни 
Силабус навчальної дисципліни 
Ситуаційні клінічні завдання 
Методичні розробки проведення виробничої практики 
Електронний банк ЕКЕ та лабораторних аналізів. 

14. Рекомендована література 
Основна: 

1. Внутрішня медицина: Порадник лікарю загальної практики: навчальний посібник. / 
А.С. Свінціцький, 0.0. Абрагамович, П.М. Боднар та ін.; За ред. проф. А.С. Свінціцького. - ВСВ 
«Медицина», 2014. - 1272 с. + 16с. кольоров. вкл. 
2. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування // За 
редакцією В.М.Коваленка, М.І.Лутая, Ю.М.Сіренка, О.С.Силова, 4-тє вид., переробл. і до- 
повн. - К.: Моріон, 2021. - 224 с. 
3. ЕКЕ у практиці = The ECG in Practice = ЗКЕ в практике: навчальний посібник / Джон Р. 
Хемптон; переклад 6-го англ. видання. - Київ: Медицина, 2018. - 560 с. 
4. Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. 
Невідкладні стани в терапії /За редакцією проф. Ю.М. Мостового. -23-те вид., доп. і перероб. - 
Київ: Центр ДЗК, 2018. -791с. 
Додаткова 
1. Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевт. Практиці: 
посібник / Стародуб Є.М. - Т. 2019. — 196 с., пал. м’ягка. 
2. Невідкладні стани у практиці терапевта і сімейного лікаря, посібник /Єпішин А.В.. -  



10 

 

T. 2019. — 380 с., пал. тв. 
3. Практикум з курації терапевтичного хворого і написання навчальної історії хвороби: 
посібник / С.М. Андрейчин. - Т. 2019. — 112 с., пал. м’ягка. 
4. Лікування та профілактика COVID-19. Охорона психічного здоров'я в умовах пандемії. 
Навчальний посібник для студентів, інтернів (українська мова).Рекомендовано вченою радою 
ДМА. Відповідає типовій навчальній програмі, /за ред. проф., д.м.н. Абатурова О.Є. та проф., 
д.м.н.Юр’євої Л.М. - Л. 2020. — 296 с., пал. тв. 

Інформаційні електронні ресурси: 
1. https://guidelines.moz.gov.ua/documents: 
2. http://www.ers-educatioH.org/guidelmes.aspx 
3. https://ehaweb.org 
4. http://goldcopd.org. 
5. https://www.mce.org.uk 
6. http://www.oxfordmedicaleducatioH.com/ 
7. https://www.ueg.eu/guidelines/ 
1. http://www.endocrinology.mif-ua.com 
2. http://www.oxfordmedicaleducation.com/ 
3. https://www.thyroid.org 

Прикінцеві положення* 
Список 1 (синдроми та симптоми) 

анемічний синдром анурія та олігоурія артеріальна гіпертензія артеріальна гіпотензія біль в 
грудній клітці біль в животі біль в кінцівках та спині блювота 
бронхообструктивний синдром 
випіт у плевральну порожнину 
гарячка 
геморагічний синдром 
гепатомегалія та гепатолієнальний синдром 
головний біль 
диспепсія 
дисфагія 
діарея 
жовтяниця 
задишка 
асфіксія 
запаморочення 
кардіомегалія 
кашель 
кровохаркання лімфаденопатія набряковий синдром поліурія 
портальна гіпертензія 
порушення серцевого ритму та провідності  



11 

 

сечовий синдром суглобовий синдром ціаноз 

Список 2 (захворювання) 
Хвороби крові та кровотворних органів 
анемії 
гемофілія 
лейкемії 
лімфогранулематоз 
лімфоми 
мієломна хвороба тромбоцитопенічна пурпура Хвороби системи кровообігу: 
аневризма аорти атеросклероз 
атеросклероз артерій кінцівок варикозне розширення вен нижніх кінцівок вроджені вади 
серця вторинна артеріальна гіпертензія 
гостра оклюзія магістральних та периферичних артерій; ендокардити 
есенціальна артеріальна гіпертензія 
ішемічна хвороба серця 
кардіоміопатії 
легеневе серце 
набуті вади серця 
облітеруючий ендартеріїт 
перикардити 
порушення серцевого ритму та провідності серцева недостатність травми серця та 
кровоносних судин тромбоемболія легеневої артерії 
Хвороби ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин: 
акромегалія гіперплазія тимуса гіпотиреоз 
гіпотрофія, білково-енергетична недостатність гіпофізарний нанізм дифузно-токсичний 
зоб 
йододефіцитні захворювання щитоподібної залози 
нецукровий діабет 
новоутворення щитоподібної залози 
вроджена дисфункція кори наднирників 
рахіт, спазмофілія, 
спадкові хромосомні порушення(хвороба Дауна, синдром Шерешевського - Тернера) 
тиреоїдити 
тиреотоксикоз 
хвороба та синдром Іценко-Кушинга хронічна недостатність наднирникових залоз 
цукровий діабет  
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Список 3 (невідкладні стани): 
гіпертензивнии криз 
гостра дихальна недостатність 
гостра серцева недостатність 
гостра кровотеча 
зупинка серця 
колапс 
гострі порушення серцевого ритму шоки 
гостра надниркова недостатність гіпоглікемічна кома діабетична 
кетоацидотична кома тиреотоксичний криз 

Список 4 (лабораторні та інструментальні дослідження) 
аналіз сечі за Зимницьким 
аналіз сечі за Нечипоренком 
протеїни крові та їх фракції, С-реактивний білок 
глюкоза крові, глікований гемоглобін, 
ліпідний профіль крові 
залізо крові 
креатинін, сечовина крові електроліти крові трансамінази крові 
загальний білірубін крові та його фракції коагулограма сечова 
кислота крові лужна фосфатаза крові 
гістоморфологічне дослідження біоптату лімфатичних вузлів 
стандартне ЕКГ (у 12 відведеннях) 
ехокардіографія та доплерографія 
загальний аналіз крові 
загальний аналіз сечі 
pH крові 
показники кислотно-лужного стану крові загальний аналіз 
стернального пунктату загальний імунологічний профіль крові 
рентген контрастна ангіографія 
методи інструментальної візуалізації органів черевної порожнини 
методи інструментальної візуалізації органів грудної порожнини 
методи інструментальної візуалізації сечостатевої системи 
пероральний тест толерантності до глюкози 
гормони крові 
кетонові тіла крові та сечі, 
йодурія 
метанефрини у сечі 
рівень ТТГ, Т4, ТЗ, кальцитонін, антитіла до тиреопероксидази (АТПО), антитіла до 
рецепторів ТТГ. 
рівень АКТГ, кортизолу, альдостерону та реніну 
УЗД, сканування, комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія щитовидної залози та 
наднирників 
методи інструментальної візуалізації щитоподібної залози  
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Список 5 (медичні маніпуляції): 
проводити реєстрацію стандартної ЕКГ в 12 відведеннях 
вимірювати артеріальний тиск визначати глікемію крові. 


