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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Внутрішня медицина
Викладач (-і) д. мед. н., доцент Загородній М.І.
Контактний телефон викладача 068 353 99 71
E-mail викладача га£огос1пу_т@уа1іоо. с о т
Формат дисципліни Нормативна
Обсяг дисципліни 50 годин
Посилання на сайт дистанційного навчання
Консультації Відповідно графіка

2. Анотація до курсу
Вивчення основ внутрішньої медицини має першочергове значення для підготовки лікарів усіх 
спеціальностей. Лікар будь-якої спеціальності повинен уміти надати першу лікарську допомогу 
при невідкладних станах, травматичних ушкодженнях, кровотечі, клінічній смерті; виконувати 
ін’єкції, пункції, переливання компонентів крові та інші маніпуляції.

3. Мета та цілі курсу
Мета Основна мета -  вивчення студентом основ внутрішньої медицини. Акцент 

робиться на навичках збору анамнезу і 4 фізикальному обстеженні та проведенні 
диференціальної діагностики. Студенти беруть участь у діагностично- 
лікувальному процесі стаціонарних пацієнтів під керівництвом викладачів 
кафедри. Також передбачено ознайомлення з процедурами, що найчастіше 
застосовуються в практиці внутрішньої медицини, призначення лікування та 
заповнення медичної документації (тобто ведення історії хвороби).

Цілі • Проводити опитування і фізикальне обстеження хворих та аналізувати їх 
результати у клініці внутрішньої медицини
• Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених 
захворювань у клініці внутрішньої медицини
® Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених 

захворювань у клініці внутрішньої медицини
• Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених 
захворювань у клініці внутрішньої медицини
• Визначати провідні синдроми і симптоми у клініці внутрішньої медицини
• Обґрунтовувати і формулювати попередній діагноз найбільш поширених 
захворювань у клініці внутрішньої медицини
• Складати план обстеження хворого, інтерпретувати результати лабораторних 
та інструментальних досліджень при найбільш поширених захворюваннях у 
клініці внутрішньої медицини та їх ускладненнях
• Проводить диференціальну діагностику, обгрунтовувати та формулювати 
клінічний діагноз основних захворювань у клініці внутрішньої медицини
• Визначати тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, лікування, 
реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених захворюваннях у 
клініці внутрішньої медицини
• Призначати немедикаментозне і медикаментозне лікування, в т.ч. прогноз- 
модифікуюче, при найбільш поширених захворюваннях у клініці внутрішньої 
медицини
• Проводити немедикаментозну і медикаментозну первинну та вторинну 
профілактику при основних захворюваннях у клініці внутрішньої медицини
• Визначати прогноз та працездатність хворих з основними захворюваннями у 
клініці внутрішньої медицини
• Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у



клініці внутрішньої медицини
® Застосовувати основні алгоритми інтенсивної терапії невідкладних станів у 
клініці внутрішньої медицини
• Виконувати медичні маніпуляції
• Вести медичну документацію у клініці у клініці внутрішньої медицини 5
• Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного 
фахівця та принципами фахової субординації.

4. Результати навчання (компетентності)
Знати: • основні клінічні синдроми при захворюваннях внутрішніх органів;

• загальні та «тривожні» симптоми при захворюваннях внутрішніх органів;
• методики проведення фізикального обстеження хворих на патологію 
внутрішніх органів;
• етіопатогенетичні механізми розвитку захворювань внутрішніх органів;
• сучасні класифікації, особливості перебігу та ускладнення захворювань 
внутрішніх органів;
• сучасні стандарти та протоколи діагностики захворювань внутрішніх органів;
• сучасні алгоритми лікування при захворюваннях внутрішніх органів.

Уміти: • Проводити опитування і фізикальне обстеження хворих з основними 
захворюваннями органів травлення, дихання, крові та кровотворних органів, 
ендокринної системи та аналізувати їх результати.
• Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених 
захворюваннях органів травлення, дихання, крові та кровотворних органів, 
ендокринної системи.
• Аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених захворюваннях 
органів травлення, дихання, крові та кровотворних органів, ендокринної 
системи.
• Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених * 
захворюваннях органів травлення, дихання, крові та кровотворних органів, 
ендокринної системи.
• Формулювати попередній діагноз найбільш поширених захворюваннях органів 
травлення, дихання, крові та кровотворних органів, ендокринної системи.
• Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та 
інструментальних обстежень при найбільш поширених захворюваннях органів 
травлення, дихання, крові та кровотворних органів, ендокринної системи та їх 
ускладненнях.
• Проводити диференційний діагноз, обґрунтовувати та формулювати клінічний 
діагноз при найбільш поширених захворюваннях органів травлення, дихання, 
крові та кровотворних органів, ендокринної системи.
• Визначати тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, 6 лікування, 
реабілітаційні заходи) хворого та призначати немедикаментозне і 
медикаментозне лікування, в тому числі прогнозмодифікуюче, при найбільш 
поширених захворюваннях органів травлення, дихання, крові та кровотворних 
органів, ендокринної системи та їх ускладненнях.
• Оцінювати прогноз та працездатність при найбільш поширених захворюваннях 
органів травлення, дихання, крові та кровотворних органів, ендокринної 
системи.
• Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах.
• Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених 
захворюваннях органів травлення, дихання, крові та кровотворних органів, 
ендокринної системи. *



• Виконувати медичні маніпуляції.
• Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного 
фахівця та принципами фахової субординації.

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції 10
Практичні (семінарські) заняття 40
Самостійна робота

Ознаки курсу

Семестр Спеціальність Курс (рік Нормативний/вибірко вий
навчання)

6 семестр Внутрішня 3 курс Нормативний
медицина

Тематика курсу

Тема, план Література Завдання,
год

Вага 
оцінки, %

Термін
виконання

Тема 1
Розгляд схеми історії хвороби. Курація 
хворих. Гастроезофагеальна рефлюксна 
хвороба.

Базова,
допоміжна

відповідно 
до п. 8

2 год. 2 Згідно
розкладу

Тема 2- 3.

Диспепсія. Хронічні гастрити

Базова,
допоміжна

відповідно 
до п. 8

2 год. 2 Згідно
розкладу

Тема 3.

Пептична виразка шлунка та 
дванадцятипалої кишки

Базова,
допоміжна

відповідно 
до п. 8

2 год. 2 Згідно
розкладу

Тема 4.
Целіакія та інші ентеропатії.

Базова,
допоміжна

відповідно 
до п. 8

2 год. 2 Згідно
розкладу

Тема 5.
Запальні захворювання кишки. Синдром 
подразненої кишки.

Базова,
допоміжна

відповідно 
до п. 8

2 год. 2 Згідно
розкладу

Тема 6.
Цукровий діабет, класифікація, етіологія, 
патогенез, клініка, діагностика

Базова,
допоміжна

відповідно 
до п. 8 *

6 год. 5.7 Згідно
розкладу



Тема 7. Гострі та хронічні ускладнення 
цукрового діабету. Особливості перебігу та 
лікування цукрового діабету у хірургічних 
хворих, при вагітності.

Базова,
допоміжна

відповідно 
до п. 8

6 год. 5.7 Згідно
розкладу

Тема 8.
Тиреотоксикоз. Клінічні форми. 
Діагностика, лікування. Рак щитоподібної 
залози. Класифікація, клініка, діагностика, 
лікування. Захворювання 
паращитоподібних залоз.

Базова,
допоміжна

відповідно 
до п. 8

6 год. 5.7 Згідно
розкладу

Тема 9.
Захворювання надниркових залоз. Хронічна 
недостатність кори надниркових залоз. 
Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
профілактика та лікування. Гормонально- 
активні пухлини надниркових залоз.

Базова,
допоміжна

відповідно 
до п. 8

6 год. 5.7 Згідно
розкладу

Тема 10.
Хронічне обструктивне захворювання 
легень.

Базова,
допоміжна

відповідно 
до п. 8

6 год. 5.7 Згідно
розкладу

Тема 11.
Г емофілії та тромбоцитопенічна пурпура.

Базова,
допоміжна

відповідно 
до п. 8

6 год. 5.7 Згідно
розкладу

Тема 12.
Ожиріння та його наслідки.

Базова,
допоміжна

відповідно 
до п. 8

4 год. 5.7 Згідно
розкладу

Змістовний модуль 1
Теми 1-12 Лекція/практи Базова, 50 100 Згідно

чне допоміжна - розкладу
відповідно до
п. 8

6. Система оцінювання курсу
Загальна система оцінювання курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і вмінь на 
практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на практичних заняттях і є 
складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення 
навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу. 
Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної 
послідовності дій, з визначенням відповідності, з визначенням певної ділянки на фотографії чи 
схемі («розпізнавання»);
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) ідентифікація збудників і переносників збудників паразитарних хвороб на фотографіях,
макро- і мікропрепаратах; *
д) контроль практичних навичок;_________________________________________________________



е) розв’язання типових задач з генетики і медичної генетики.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, «незадовільно» -  
2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності 
академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді екзамену (диф.заліку, 
заліку) (письмово, усно).
Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік:
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми за 
поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за чотирибальною (традиційною) 
шкалою оцінювання. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені програмою 
дисципліни. Студент повинен отримати оцінку з кожної теми (на кожному занятті з практичної 
підготовки) . Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. Підсумкова 
оцінка за поточну навчальну діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок за 
кожне заняття ділиться на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали за Таблицею 1.

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу 
_________ __________  (для дисциплін, що завершуються заліком) __________

4- 200- 4- 200- 4- 200- 4- 200-
бальна бальна бальна бальна бальна бальна бальна бальна
шкала шкала шкала шкала шкала шкала шкала шкала

5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137
4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136
4,95 198 4,42 177 3,89 156 о о пЗр  / 135
4,92 197 4,4 176 3,87 155 •“> о  г  

3,3 3 134
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133

4,87 195 4,35 174 3,82 153 3,3 132
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130
4,8 192 А,21 171 3,74 150 3,22 129

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127
4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126
4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125

4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124
4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123
4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122
4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121

4,57 183 4,04 162 3,52 141 о
:> 120

4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше Недос
4,52 181 3,99 160 3,47 139 о татньо
4,5 180 3,97 159 3,45 138

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність для 
допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для 
допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості балів проводиться на підставі



отриманих студентом оцінок за традиційною (національною) шкалою під час вивчення 
дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення середнього арифметичного (СА). 
округленого до двох знаків після коми.
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка передбачена 
темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на 
відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється 
під час підсумкового модульного контролю.

Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу 
_____  (для дисциплін, що завершуються іспитом (диференційованим заліком))

4-
бал
ьна
ш ка
ла

120-
бальна
ш кала

4-
бальна
ш кала

120-
бальна
ш кала

4-
бальна
ш кала

120-
бальна
ш кала

4-
бальна
ш кала

120-бальна
ш кала

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81
4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше Недостатньо
4,54 109 3,99 96 3,45 83 3
4,5 108 3,95 95 3,41 82

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового контролю 
засвоєння студентом знань , становить 80 балів.

Таблиця 3. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту) заліку:
Національна шкала Бальна шкала

«5» 70-80
«4» 60-69
«3» 50-59

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент набрав не 
менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали -  не менше 50 балів).
Кінцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни визначається як сума балів за 
поточну навчальну діяльність (Таблиця 2) та за підсумковий контроль (диференційований 
залік, іспит) ( Таблиця 3).

Вимоги до Підсумкова письмова робота виконується у формі контрольної роботи,
письмової
роботи______________ _ _ _______________________________________________________________
Практичні Модуль 1
заняття * __________________

Аудиторна робота



Змістовий модуль 1
Теми 1-12 сума
Контрольна робота -  0 S3
Тест -  10
Робота на парах -  40
Реферат/презентація -  З

Умови допуску до підсумкового 
контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. 
Передбачає підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як сума 
оцінок за поточний контроль знань (усне опитування, 
письмове опитування, тести, перевірка ідентифікації 
мікропрепаратів, рефератів), результатів складання 2-х 
змістових модулів.________

7. Політика курсу
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно- 
трансферної системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані 
при поточному опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При ц ь о м у  

обов’язково враховується присутність студента на заняттях та його активність під час 
практичних робіт. Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним 
телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, 
передбачених навчальним планом та методичними рекомендаціями викладача); списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% 
і більше зданого теоретичного і практичного матеріалу.___________

8. Рекомендована література
Базова: 1.Беренс K., Висоцька О.І., Голубовська O.A., Кузін

1.В., Андріїшин JIO.I., Корчинський М.Ч., 
Висоцький В.І., Марциновська В.А., Мельник A.M.. 
Шаповал А.Ю., Ю р’єва I.A. Сучасні технології 
організації протидії розповсюдженню BIJI/СНІДу та 
наркозалежності: роль первинної медичної 
допомоги на засадах сімейної медицини,- Київ, 
К ІМ ,-2015,-С.496.
2. Військова та клінічна токсикологія. Підручник 

для студентів вищих медичних навчальних закладів 
IV рівня акредитації / За ред. М.М. Козачка. -  Київ. 
2007.-3 7 6  с. 41
3. Військова та клінічна токсикологія. Підручник 
для студентів вищих медичних навчальних закладів 
IV рівня акредитації / За ред. М.М. Козачка. -  Київ, 
2007.-4 4 8  с.
4. Внутрішня медицина. У 3 т. Т. 1 /Заред. проф. 
K.M. Амосової. -  K.: Медицина, 2008. -  1056 с.
5. Внутрішня медицина. У 3 т. Т. 2 
/А.С.Свінцицький, Л.Ф.Конопльова, Ю.І.Фещенко 
та ін.; Заред. проф. K.M. Амосової. -  K.: Медицина. 
2009.-  1088 с.

Допоміжна: 1. Анестезіологія та інтенсивна терапія: підручник / 
Ф.С. Глумчер, Л.П. Чепкий, Л.В. Усенко та ін.; за 
ред. Ф.С. Глумчера. -  К.: ВСВ «Медицина», 2010. 
336 с.
2. Болезни системы крови /С.А.Гусева, В.П.Вознюк,



М.Д. Балыпин,- К. Логос, 2001.-542с.
3. Закон України № 4565-VI від 22.03.2012 «Про 
протидію захворюванню 45 на туберкульоз».
4. Клинические рекомендации. Ревматология.
E.JI.Насонова,- М.: ГЭОТАР- Медиа, 2008.-288 с.
5. Лекції з гематології / П.М. Перехрестенко, Л.М. 
Ісакова, Н.М. Третяк, Д.А. Лисенко, С.В. Бондарчук. 
-  К.: Нора-прінт, 2005. -  128 с.
6. Наказ МОЗ України № 551 від 12.07.2010 p. 
Клінічний протокол антиретровірусної терапії ВІЛ- 
інфекції у дорослих та підлітків. 7. Наказ МОЗ 
України № 126 від 15.02. 2013 р. Клінічний 
протокол лікування хворих на мультирезистентний 
туберкульоз протитуберкульозними препаратами 11 
ряду, закупленими за кошти Глобального фонду для 
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією

Викладач д. мед. н.,доцент Загородній М.І.


