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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: Опанування студентом знань та формування елементів професійних компетентностей 
в галузі фтизіатрії та удосконалення навичок і компетентностей, набутих при вивченні 
попередніх дисциплін. 

Завдання: 
1. Засвоєння основних заходів, необхідних для організації роботи у стоматологічному 

відділенні і забезпечення профілактики виникнення і розповсюдження туберкульозної 
інфекції; 

2. Засвоєння алгоритму дій лікарів установ загальної лікарської мережі щодо виявлення 
туберкульозу при зверненні пацієнтів за допомогою; 

3. Засвоєння основних профілактичних заходів в осередках туберкульозноїінфекції; 
4.  Набуття практичних навичок для діагностики і диференціальної діагностики 

туберкульозу слизової оболонки порожнини рота та щелепно-лицьової локалізації; 
5. Набуття навичок і вмінь для обстеження хворого на туберкульоз та оформлення 

результатів у відповідній медичній документації; 
6.  Формування морально-етичних та деонтологічних якостей при професійному 

спілкуванні з хворим. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 
компетентностей: 

ІК - Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі і проблеми в галузі охорони 
здоров’я за спеціальністю «Стоматологія», у професійній діяльності або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 

ЗК1 - Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК2 - Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗКЗ - Здатність застосовувати знання у практичній діяльності. 
ЗК4 - Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ЗК5 - Здатність спілкуватися англійською мовою. 
ЗК6 - Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК7 - Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК8 - Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК9 - Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК10 - Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК11 - Здатність працювати в команді.  

1. Опис навчальної дисципліни: 
Найменування показників Характеристика навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 
Загальна кількість: 

Кредитів - 2,5 Годин - 76 
Змістових підрозділів - 2 

Обов’язкова 
Рік підготовки 4 
Семестр VII- VIII 
Лекції 6 годин 
Практичні 26 години 
Самостійна робота 44 години 
У т.ч. індивідуальні завдання 0 
Форма підсумкового контролю Диф.залік 

 



2 

 

3K12 - Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
3K13 - Здатність діяти соціально, відповідально та свідомо. 
ЗК14 - Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
ЗК15 - Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 
у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та 
ведення здорового способу життя. 
СК1 - Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні дані. 
СК2 - Спроможність інтерпретувати результат лабораторних та інструментальних досліджень. 
СКЗ - Спроможність діагностувати: визначати попередній, клінічний, остаточний, супутній 
діагноз, невідкладні стани. 
СК4 - Спроможність планувати та проводити заходи із профілактики туберкульозу, зокрема 
туберкульозу ротової порожнини та щелепно-лицевої області. 
СК5 - Спроможність до проектування процесу надання медичної допомоги: визначати підходи, 
план, види та принципи лікування туберкульозу ротової порожнини та щелепно-лицевої області. 
СК6 - Спроможність визначати раціональний режим праці, відпочинку, дієти у хворих при 
лікуванні туберкульозу ротової порожнини та щелепно-лицевої області. 
СК7 - Спроможність визначати тактику ведення пацієнтів із туберкульозом органів і тканин 
ротової порожнини тащелепно-лицевої області з супутніми соматичними захворюваннями. 
СК8 - Спроможність виконувати медичні та стоматологічні маніпуляції. 
СК9 - Спроможність проводити лікування туберкульозу органів і тканин ротової порожнини та 
щелепно-лицевої області. 
СК10 - Спроможність до організації та проведення лікувально евакуаційних заходів. 
СК11 - Спроможність до визначення тактики, методів та надання екстреної медичної допомоги. 
СК12 - Спроможність до організації та проведення скринінгового обстеження в стоматології. 
СК13 - Спроможність оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров’я населення 
(індивідуальне, сімейне, популяційне). 
СК14 - Спроможність ведення нормативної мед ичної документації. 
СК15 - Опрацювання державної, соціальної та медичної інформації. 
СК16 - Спроможність до організації і проведення реабілітаційних заходів та догляду у пацієнтів 
із туберкульозом органів ротової порожнини та ЩЛО. 
СК17 - Спроможність до правового забезпечення власної професійної діяльності. 
СК18 - Спроможність надавати домедичну допомогу за протоколами тактичної медицини. 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 
повинен: 

Знати: 
1) клінічні форми туберкульозу і сформулювати клінічний діагноз відповідно до 

класифікації. Визначити фактори ризику виникнення туберкульозу. 
2) значення бактеріоскопічних і бактеріологічних методів дослідження 

харкотиння. 
3) основні принципи лікування хворих на туберкульоз і визначити критерії їх 

вилікування. 
4) принципи диспансеризації осіб з групи ризику захворювання на туберкульоз та 

принципи профілактики туберкульозу. 

Вміти:



 

I. Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми 
(лихоманка, лімфаденопатія, менінгеальний синдром, наявність елементів ураження на 
шкірі та слизовій оболонці порожнини рота); за стандартними методиками, 
використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про 
людину, її органи та системи, встановлювати вірогідний нозологічний або синдромний 
попередній клінічний діагноз туберкульозу. 

2 Збирати інформацію про загальний стан пацієнта, оцінювати психомоторний та 
фізичний розвиток пацієнта, стан органів щелепно-лицевої ділянки, на підставі результатів 
лабораторних та інструментальних досліджень (загального аналізу крові, загального 
аналізу сечі; гістоморфологічного дослідження біоптату лімфатичних вузлів, слинних 
залоз, слизових оболонок, м'яких тканин; інтерпретації променевої діагностики черепа, 
зубощелепного апарату, слинних залоз) оцінювати інформацію щодо діагнозу 
туберкульозу. 

3. Призначати та аналізувати додаткові (обов’язкові та за вибором) методи 
обстеження (загальнго аналізу крові, загального аналізу сечі; гістоморфологічного 
дослідження біоптату лімфатичних вузлів, слинних залоз, слизових оболонок, м'яких 
тканин; інтерпретації променевої діагностики черепа, зубощелепного апарату, слинних 
залоз), пацієнтів із захворюваннями органів і тканин ротової порожнини і щелепно-
лицевої області для проведення диференційної діагностики туберкульозу. 

4. Визначати остаточний клінічний діагноз дотримуючись відповідних етичних і 
юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу 
отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного, додаткового обстеження, 
проведення диференційної діагностики під контролем лікаря-керівника в умовах 
лікувальної установи. 

5. Встановлювати діагноз невідкладних станів при туберкульозі за будь-яких 
обставин (вдома, на вулиці, у лікувальній установі), в умовах надзвичайної ситуації, 
воєнного стану, нестачі інформації та обмеженого часу. 

6. Планувати та втілювати заходи профілактики туберкульозу серед населення для 
запобігання розповсюдження. 

7. Аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи масової й 
індивідуальної, загальної та локальної медикаментозної та немедикаментозної 
профілактики туберкульозу. 

8. Визначати підхід, план, вид та принцип лікування туберкульозу шляхом 
прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

9. Визначати характер режиму праці, відпочинку та необхідної дієти при лікуванні 
туберкульозу на підставі попереднього або остаточного клінічного діагнозу шляхом 
прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

10. Визначати тактику ведення стоматологічного пацієнта при туберкульозі різної 
локалізації шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та 
стандартними схемами. 

II. Проводити лікування туберкульозу за існуючими алгоритмами та стандартними 
схемами під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи. 

12 Організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед населення, 
військовослужбовців, в умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. воєнного стану, під час 
розгорнутих етапів медичної евакуації з урахуванням існуючої системи лікувально- 
евакуаційного забезпечення. 

13. Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги, використовуючи 
рекомендовані алгоритми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану 
в умовах обмеженого часу. 

14. Аналізувати та оцінювати державну, соціальну та медичну інформацію з 
використанням стандартних підходів та комп’ютерних інформаційних технологій. 

15. Оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров'я населення в 

З
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умовахмедичного закладу за стандартними методиками. 
16. Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності на підставі 

результатуаналізу певних суспільних та особистих потреб. 
17. Дотримуватися здорового способу життя, користуватися прийомами 

саморегуляціїта самоконтролю. 
18. Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, 

свободами та обов’язками, підвищувати загально-освітній культурний рівень. 
19. Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності. 
20. Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких 

піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі 
діяльності. 

21. Виконувати медичні маніпуляції (виконання штучного дихання) на підставі 
попереднього та/або остаточного клінічного діагнозу туберкульозу для різних верств 
населення та в різних умовах. 

22 Виконувати медичні стоматологічні маніпуляції на підставі попереднього та/або 
остаточного клінічного діагнозу туберкульозу для різних верств населення та в різних умовах. 

3. Зміст навчальної дисципліни 

Підрозділ 1. Загальні питання фтизіатрії. Організація медичної допомоги хворим на 
туберкульоз: виявлення, діагностика, лікування, профілактика. 

Тема 1. Визначення туберкульозу як хвороби. Епідеміологія туберкульозу. Збудник 
туберкульозу, його властивості. Шляхи зараження туберкульозом. Клінічна класифікація 
туберкульозу. 

Визначення туберкульозу як захворювання. Фактори ризику захворювання на туберкульоз. 
Епідеміологічна ситуація з туберкульозу в Україні і світі. Основні епідеміологічні показники з 
туберкульозу: інфікованість, захворюваність, хворобливість і смертність. Збудник 
туберкульозу (МБТ), морфологічна будова, властивості, стійкість у довкіллі. Мінливість МБТ 
(L- форми, фільтрівні форми, персистенція, реверсія. Хіміорезистентні МТБ та їх клінічне 
значення. Джерела туберкульозної інфекції, шляхи інфікування і поширення в організмі. 
Патогенез і імуноморфологія туберкульозу. Патоморфоз туберкульозу. 

Клінічна класифікація туберкульозу. Поняття про первинний і вторинний туберкульоз. 
Легеневі, поза легеневі локалізації туберкульозу. Генералізований (міліарний) туберкульоз. 

Тема 2. Організація виявлення і діагностики туберкульозу. Туберкулінодіагностика. 
Клінічний розбір хворих. 

Міжнародні стандарти контролю за туберкульозом. Сучасні підходи до виявлення та 
діагностики туберкульозу. Стандартизація клінічної допомоги. Категорії населення з 
підвищеним ризиком захворювання на туберкульоз. 

Групи населення, що підлягають обов’язковому щорічному флюорографічному 
обстеженню. 

Визначення симптомів, що можуть свідчити про туберкульоз. Маршрут пацієнта з кашлем 
на етапі первинної медичної допомоги. 

Туберкулінодіагностика. Цілі туберкулінодіагностики. Роль у виявленні латентної 
туберкульозної інфекції. Критерії дітей і підлітків з групи ризику, яким проводиться щорічна 
туберкулінодіагностика. Поняття про туберкулін. Сучасні туберкулінові проби. Проба Манту з 
2 ТО ППД-Л: показання, техніка проведення і оцінка її результатів. Поняття „віражу” 
туберкулінової проби. Диференціальна діагностика післявакцинного та інфекційного імунітету. 
Квантифероновий тест. 

Тема 3. Загальноклінічні методи діагностики туберкульозу. Спеціальні методи  
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діагностики (лабораторна, рентгенологічна). Клінічний розбір хворих. 
Особливості клінічного обстеження хворого на туберкульоз: скарги, анамнез захворювання, 

перебіг, епідеміологічний анамнез, перенесені захворювання, умови праці та побуту; фізикальні 
методи обстеження: значення пальпації, перкусії та аускультації в обстеженні хворого на 
туберкульоз; діагностичне значення змін у загальному аналізі крові у хворих на туберкульоз 
легень; основні показники функції зовнішнього дихання. 

Мікробіологічна діагностика: методи бактеріоскопічного, бактеріологічного і 
біологічного виявлення МБТ, значення їх результатів для діагностики туберкульозу. Прискорені 
методи виявлення МБТ: ВАСТЕК, молекулярно-генетичні методи. 

Методи рентгенологічного обстеження хворих на туберкульоз органів дихання і 
внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. Рентгено-, томо- і флюорографія, комп’ютерна 
томографія, рентгеноскопія. Рентгенологічні синдроми: ураження кореня легені, дисемінації, 
інфільтрації, круглястої тіні, порожнини, фіброзу. Клінічні форми туберкульозу легень в 
рентгенологічному зображенні. Аналіз рентгено-, томо- і флюорограм. 

Тема 4. Лікування туберкульозу. Клінічний розбір хворих. 
Основні принципи лікування туберкульозу. Стандартні режими хіміотерапії. Поняття про 

хіміорезистентність. Протитуберкульозні препарати: класифікація, дози, методи і кратність 
введення в організм хворого. Побічні реакції на антимікобактеріальні препарати, їх запобігання та 
методи усунення. Моніторинг лікування, оцінка ефективності. Лікування туберкульозу слизової 
оболонки порожнини рота та кісток щелепи. 

Тема 5. Профілактика туберкульозу. Клінічний розбір хворих. 
Ланцюг передачі інфекції. Соціальна профілактика. Інфекційний контроль. 

Складовіінфекційного контролю. 
Первинна профілактика (вакцинація і ревакцинація БЦЖ). Вакцина БЦЖ. Техніка вакцинації. 

Протипоказання до вакцинації БЦЖ. Оцінка місцевих реакцій організму на введення вакцини. 
Ускладнення протитуберкульозних щеплень. 

Вторинна профілактика (хіміопрофілактика) туберкульозу, показання, методика проведення. 
Санітарна профілактика, її завдання. Поняття про осередок туберкульозної інфекції. Категорії 

осередків за ступенем епідемічної небезпеки. Робота в осередку туберкульозної інфекції з 
профілактики туберкульозу. Заходи щодо профілактики туберкульозу серед осіб, які працюють в 
протитуберкульозних установах. Санітарно-освітня робота. 

Підрозділ 2. Клінічні форми туберкульозу: первинні, вторинні, туберкульоз ротової 
порожнини і щелепно-лицевої локалізації. Клінічний розбір хворих. 

Тема 6. Легеневий туберкульоз: первинні та вторинні форми. Клінічний розбір хворих. 
Патогенез і патоморфологія первинних форм туберкульозу. Клінічні прояви, перебіг, 

діагностика. Залишкові зміни первинного туберкульозу та їх значення для виникнення вторинних 
форм туберкульозу. Особливості перебігу первинних форм туберкульозу у дітей та підлітків 
(висока шкірна чутливість до туберкуліну, параспецифічні реакції, значне залучення до процесу 
лімфатичної системи, схильність до генералізації у дітей із зниженим імунітетом, за сприятливих 
умов - схильність до загоєння без лікування). 

Патогенез і патоморфологія вторинного туберкульозу. Клінічні прояви, перебіг, 
діагностика. Схеми лікування за категоріями. 

Тема 7. Ускладнення легеневого туберкульозу. Надання невідкладної допомоги. 
Туберкульоз слизової оболонки порожнини рота та кісток щелепи. Клінічний розбір хворих. 

Ускладнення туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів (ателектаз, асфіксія, 
гематогенна або лімфо-гематогенна дисемінація, плеврит) та первинного  
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туберкульозного комплексу (ателектаз, асфіксія, специфічне ураження бронхів, бронхо- 
нодулярна нориця, гематогенна або лімфо-гематогенна дисемінація, плеврит, розпад і утворення 
первинної каверни), їх профілактика, діагностика, лікування. 

Ускладнення вторинного туберкульозу (легенева кровотеча, спонтанний пневмоторакс). 
Туберкульоз слизової оболонки порожнини рота. Туберкульоз підщелепних лімфатичних 

вузлів. Туберкульоз кісток щелепи. Перебіг, провідні клінічні симптоми і синдроми, діагностика. 

 

	  

4. Структура навчальної дисципліни 
Тема Кількість годин 

Всь 
ого 

У тому числі 
Л. Пр. 

зан 
СРС 

Підрозділ 1. Загальні питання фтизіатрії. Організація 
медичної допомоги хворим на туберкульоз: виявлення, діагностика, лікування, 
профілактика. 
Визначення туберкульозу як хвороби. Епідеміологія 

туберкульозу. Збудник туберкульозу, його властивості. 
Шляхи зараження туберкульозом. Клінічна класифікація 
туберкульозу. 

12,0 2,0 4,0 6,0 

Організація виявлення і діагностики туберкульозу. 
Туберкулінодіагностика. Клінічний розбір хворих. 10,0 0 4,0 6,0 

Загальноклінічні методи діагностики туберкульозу. 
Спеціальні методи діагностики (лабораторна, 
рентгенологічна). Клінічний розбір хворих. 

11,0 1,0 4,0 6,0 

Лікування туберкульозу. Клінічний розбір хворих. 7,0 1,0 2,0 4,0 

Профілактика туберкульозу. Клінічний розбір хворих. 7,0 1,0 2,0 4,0 

Розділ 2. Клінічні форми туберкульозу: первинні, вторинні, туберкульоз ротової 
порожнини і щелепно-лицевої локалізації. Клінічний розбір хворих. 
Легеневий туберкульоз: первинні та вторинні форми. 

Клінічний розбір хворих. 12,0 0 4,0 8,0 

Ускладнення легеневого туберкульозу. Туберкульоз 
слизової оболонки порожнини рота та кісток щелепи. 
Клінічний розбір хворих. 

9,0 1,0 4,0 4,0 

Диференційний залік 8,0 0 2,0 6,0 
Всього годин 76,0 6,0 26,0 44,0 

 

5. Теми лекційних занять 
№ Тема Кільк. 

годин 
1. Визначення туберкульозу як хвороби. Епідеміологія туберкульозу. 

Збудник 
туберкульозу, його властивості. Шляхи зараження туберкульозом. 

Клінічнакласифікація туберкульозу. 

2,0 
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Не передбачено. 

 

 

 

8. Індивідуальні завдання 

9. Методи навчання 

Лекції: розкривають проблемні питання відповідних підрозділів дисципліни. Лекторами 

можуть застосовуватись такі варіанти проведення лекцій як навчальна, інформаційна, лекція- 
візуалізація, лекція-дискусія, лекція-консультація. 
Практичні заняття: усне та письмове опитування,вирішення тестових завдань, розв’язування 
ситуаційних задач. 
Самостійна робота: самостійна робота з підручником, самостійна робота з банком тестових 
завдань Крок-2, самостійне вирішення клінічних завдань.  

2. Діагностика туберкульозу. Туберкульоз слизової оболонки порожнини 
ротата щелепно-лицьової локалізації: патогенез, клініка, діагностика. 2,0 

3. Принципи лікування і профілактики туберкульозу. 2,0 
РАЗОМ: 6,0 

6. Теми практичних занять 
№ Тема Кільк. 

годин 
1. Епідеміологія, етіологія, патогенез туберкульозу. Клінічна 

класифікаціятуберкульозу. 
4,0 

2. Організація виявлення і діагностики туберкульозу. Роль 
протитуберкульозного диспансеру. Туберкулінодіагностика. Клінічний 
розбір хворих. 

4,0 

3. 
Загальноклінічні методи діагностики туберкульозу. Спеціальні 

методидіагностики (лабораторна, рентгенологічна). Клінічний розбір хворих. 

4,0 

4. Загальні принципи лікування. Антимікобактеріальні препарати. Лікування 
туберкульозу слизової оболонки порожнини рота та кісток щелепи. Побічні дії 
протитуберкульозних препаратів. Клінічний розбір хворих. 

2,0 

5. 
Профілактика туберкульозу. Диспансерний нагляд. Клінічний розбірхворих. 2,0 

6. 
Легеневий туберкульоз: первинні та вторинні форми. Клінічний розбір хворих. 

4,0 

7. Ускладнення легеневого туберкульозу. Туберкульоз слизової оболонки 
порожнини рота та кісток щелепи. Клінічний розбір хворих. 

4,0 

 Диф. залік 2,0 
 Всього годин 

26,0 
 

7. Самостійна робота 
№ Види СРС Кільк. 

годин 
1. Підготовка до практичних занять 38,0 
2. Підготовка до підсумкового контролю 6,0 

 Всього годин 44,0 
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10. Методи контролю і критерії оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль: усне опитування, тестування, розв’язання ситуаційних клінічних завдань, 
оцінювання активності на занятті. 

Підсумковий контроль: диференційний залік. 
Структура поточного оцінювання на практичному занятті: 

1. Оцінювання теоретичних знань з теми заняття: 
методи: опитування, вирішення ситуаційної клінічної задачі; 
максимальна оцінка - 5, мінімальна оцінка - 3, незадовільна оцінка - 2. 

2. Контроль практичних навичок: 
уміння правильно 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; 

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті: 

 

До підсумкового контролю (диференційного заліку) допускаються лише ті студенти, 
які не мають академічної заборгованості і мають середній бал за поточну навчальну 
діяльність не менше 3,00. 
Максимальна поточна успішність - 5,0 
Мінімальна кількість балів для допуску до диференційного заліку - 3,0 

Підсумковий контроль (диференційний залік) 

Диференційний залік здійснюється по завершенню вивчення всіх тем дисципліни. До диф. 
заліку допускаються лишеті студенти, що виконали всі види робіт, передбачені навчальним 
планом (не мають пропусків), їх середній бал за поточну навчальну діяльність становить 3,00 
й більше.  

«5» Студент вільно володіє матеріалом, приймає активну участь в обговоренні та 
вирішенні ситуаційної клінічної задачі, впевнено демонструє практичні навички під 
час огляду хворої дитини та інтерпритації даних клінічного, лабораторних та 
інструментальних досліджень, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє 
клінічне мислення. 

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

«3» Студент недостатньо володіє матеріалом, невпевнено приймає участь в обговоренні 
та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час 
огляду хворої дитини та інтерпритації даних клінічного, лабораторних та 
інструментальних досліджень з суттєвими помилками. 

«2» 
Студент не володіє матеріалом, не приймає участь в обговоренні та вирішенні 

ситуаційної клінічної задачі, не демонструє практичні навички під час огляду хворої 
дитини та інтерпритації даних клінічного, лабораторних та інструментальних 
досліджень. 
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Диференційний залік проводиться на останньому занятті шляхом усного опитування, яке 
проводить завідувач кафедри разом з доцентом, або два доценти. 
Максимальна оцінка - 5,0. 
Диференційний залік вважається зарахованим, якщо студент отримав оцінку не менш ніж 3,0. Вся 
база для самопідготовки до диф. заліку доступна для опрацювання на інформаційному ресурсі 
кафедри. 
Результати складання диф. заліку оцінюються за 4-бальною національною («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно») та 200- бальною шкалою, і вносяться до 
екзаменаційно-залікової відомості й залікової книжки студента. 
Оцінки «добре» та «задовільно», отримані студентом при складанні підсумкового контролю (диф. 
заліку), не перескладаються. 

Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти при складанні 
диференційного заліку: 

 

11. Розподіл балів, які отримують здобувані вищої освіти 

Оцінка за дисципліну складається на 50,0% з оцінки за поточну успішність та на 50,0% з оцінки 
за іспит. 
Середній бал за дисципліну переводиться у національну оцінку та конвертується у бали за 
багатобальною шкалою. 

 
 
 
 
 
Таблиця конвертації традиційної оцінки у багатобальну:  

«5» Виставляється студенту, який систематично працював протягом семестру, показав 
під час екзамену різнобічні і глибокі знання програмного матеріалу, вміє успішно 
виконувати завдання, які передбачені програмою, засвоїв зміст основної та додаткової 
літератури, усвідомив взаємозв’язок окремих розділів дисципліни, їхнє значення для 
майбутньої професії, виявив творчі здібності у розумінні та використанні навчально-
програмного матеріалу, проявив здатність до самостійного оновлення і поповнення 
знань; рівень компетентності - високий (творчий); 

«4» Виставляється студенту, який виявив повне знання навчально-програмного 
матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, засвоїв основну 
літературу, що рекомендована програмою, показав достатній рівень знань з 
дисципліни і здатний до їх самостійного оновлення та поновлення у ході подальшого 
навчання та професійної діяльності; рівень компетентності - достатній 
(конструктивно-варіативний) 

«3» 

Виставляється студенту, який виявив знання основного навчально-програмного 
матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та наступної роботи за 
професією, справляється з виконанням завдань, передбачених програмою, допустив 
окремі помилки у відповідях на іспиті і при виконанні іспитових 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 передбачених 
програмою завдань, не може без допомоги викладача використати знання при 
подальшому навчанні, не спромігся оволодіти навичками самостійної роботи; рівень 
компетентності - низький (рецептивно-продуктивний) 

 



10 

 

 

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. 

 

12. Перелік питань до диференційного заліку 

Підозділ 1. Загальні питання фтизіатрії. Організація медичної допомоги хворим на 
туберкульоз: виявлення, діагностика, лікування, профілактика, диспансерний нагляд. 

Е Збудник туберкульозу: властивості, види мікобактерій. 
2. Зараження туберкульозом: джерела інфекції, шляхи проникнення в організм. 
3. Будова туберкульозного горбика. 
4. Фактори ризику захворювання на туберкульоз. 
5. Методи виявлення туберкульозу: ФЕ-обстеження, туберкулінодіагностика, 

аналізхаркотиння на КСП. 
6. Клініко-лабораторні ознаки туберкульозу: провідні симптоми, зміни в 

загальному аналізі крові, методи виявлення мікобактерій туберкульозу в 
патологічному матеріалі. 

7. Туберкулінодіагностика: цілі, термін проведення, техніка постановки проби 
Манту і оцінка її результатів, поняття «віражу» туберкулінової проби. 

8. Профілактика туберкульозу: соціальна, санітарна, специфічна. 
9. Первинна профілактика: вакцинація БЦЖ (вакцина БЦЖ, техніка вакцинації, 

протипоказання до вакцинації БЦЖ, оцінка місцевої реакції організму на 
введення вакцини). 

10. Осередки туберкульозної інфекції. Заходи щодо профілактики туберкульозу в 
осередках. 

11. Загальні принципи лікування туберкульозу: своєчасне 
призначенняпротитуберкульозної терапії, тривале лікування, етапне, комплексне. 

Підрозділ 2. Клінічні форми туберкульозу: первинні, вторинні, 
туберкульоз ротовоїпорожнини і щелепно-лицевої локалізації. 

12. Первинний туберкульоз: клінічні форми, загальна характеристика, 
особливостіперебігу. 

13. Вторинний туберкульоз: клінічні форми, загальна характеристика.  

Національна оцінка за дисципліну Сума балів за дисципліну 
«5» 180 - 200 
«4» 150 -179 
«3» 120 -1149 

 

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

А Найкращі 10% студунтів 
В Наступні 25% студунтів 
С Наступні 30% студунтів 
D Наступні 25% студунтів 
Е Наступні 10% студунтів 

 



11 

 

14. Туберкульоз порожнини рота, губ, язика: форми, діагностика, тактика лікаря. 
15. Ускладнення туберкульозу. 

13. Методичне забезпечення: 

Робоча програма навчальної 
дисципліни Силабус навчальної 
дисципліни Підручники: 

Фтизіатрія : підручник / В. І. Петренко, Л. Д. Тодоріко, Л. А. Грищук [та ін.] ; за ред. В. І. 
Петренка. Київ : Медицина, 2015. 471 с. 

Актуальні питання фтизіатрії: посібник / Д. Г. Крижаноський, В. А. Фрейвальд, Н. А. 
Марченко (та ін.). Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. 155 с. 

Туберкульоз кісток та суглобів : метод, рекомендації для студентів і лікарів- інтернів 
ВНМЗ IV рівня акредитації / Н. А. Мацегора, О. Я. Лекан, Л. П. Омельян [та ін.]. 
Одеса : ОНМедУ, 2018. 24 с. 
Мультимедійні презентації Ситуаційні 
клінічні завдання Методичні розробки 
практичних занять 
Електронний банк тестових завдань за підрозділами з дисципліни. 

14. Рекомендована література 

- основна: 
1. Фтизіатрія : підручник / В. І. Петренко, Л. Д. Тодоріко, Л. А. Грищук [та ін.] ; за ред. В. 

І. Петренка. Київ : Медицина, 2015. 471 с. 
2. . Практична підготовка з фтизіатрії: навчальний посібник / О.К. Асмолов, О. А. 

Бабуріна, Н. А. Герасимова. Одеса : ОНМедУ, 2010. 46 с. (електронна книга). 
3. Актуальні питання фтизіатрії: посібник / Д. Г. Крижаноський, В. А. Фрейвальд, Н. 

А. Марченко (та ін.). Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. 155 с. 
- додаткова: 

1. Профілактика туберкульозу. Навчальний посібник для студентів і лікарів- інтернів 
ВНМЗ IV рівня акредитації та лікарів / В. І. Петренко, М. Г. Долинська, А. В. Александрін, В. 
В. Петренко. Київ: 2 Print, 2017. 88 с. URL: 
http://tb.ucdc.gov.ua/uploads/files/prophilaktica.pdf. 

2. Невідкладні стани у практиці фтизіопульмонолога : навч. посібник / Н. А. Мацегора, 
О. Я. Лекан, О. А. Бабуріна, М. Ю. Голубенко. Одеса : „Астропринт”, 2016. 64 с. 

3. Туберкульоз кісток та суглобів : метод, рекомендації для студентів і лікарів- інтернів 
ВНМЗ IV рівня акредитації / Н. А. Мацегора, О. Я. Лекан, Л. П. Омельян [та ін.]. Одеса : 
ОНМедУ, 2018. 24 с. 

4. Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коїнфекцію ТБ/ВІЛ / В. І. 
Петренко, М. Г. Долинська, О. М. Разнатовська. К. 2015: ДКС Центр. 112 с. URL: 
http://tb.ucdc.gov.ua/uploads/files/usaid_170x240_lp_new.pdf 

5. Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз: навчальний посібник (ВНЗ 
IV р. а.) / Ю. І. Фещенко, В. М. Князевич, О. М. Разнатовська, Н. А. Гріцова / Київ. 2017. 
98 с. 

6. Biochemical Value Dynamics in Patients with Multidrug-Resistant Tuberculosis/HIV with 
CD4+ Lymphocyte Cells below 50 Cells/pCLanclits Variability in the Application of Adjuvant 
Immunoglobulin Therapy / N. A. Matsegora, A.V. Kaprosh, P. B. Antonenko // International 
Journal of Mycobacteriology. 2019; 8 (4):374 - 380. (SCOPUS) 

7. Наказ МОЗ України № 530 від 25.02.2020 p. «Стандарти охорони здоров’я при 
туберкульозі».URL: 
ittps://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/Nakaz_MQZ_vid_25.02.2 02 
0_530_Standartv_medopomogv_prv_TB.pdf  
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8. Наказ МОЗ України № 287 від 01.02.2019 р. «Про затвердження Стандарту інфекційного 
контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз». 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0408-l 9#Text - інформаційні ресурси: 

1. Вебсайт Центру громадського здоров’я МОЗ України, http://phc.org.ua/ 
2. Питання туберкульозу на сайті ВООЗ. http://www.who.int/tb/ru/; http://www.who.int/tb/en/ 
3. Національний ресурсний центр з туберкульозу, http://tb.ucdc.gov.ua/ 


