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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Фтизіатрія
Викладач (-і) к.м.н., доцент Садомова-Андріянова Г.В. 

асистент Антонюк І.В.
Контактний телефон викладача +380 66 384 33 92
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Формат дисципліни Нормативна
Обсяг дисципліни 90 годин
Посилання на сайт 
дистанційного навчання
Консультації Відповідно графіка

2. Анотація до курсу
Фтизіатрія як навчальна дисципліна ґрунтується на вивченні студентами анатомії, фізіології, 
гістології, мікробіології, вірусології та імунології, патофізіології, патоморфології, рентгенології, 
фармакології, пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, гігієни та екології і 
інтегрується з цими дисциплінами.

3. Мета та цілі курсу
Мета Мета навчальної дисципліни -  сформувати систему знань про класифікацію клінічних 

форм туберкульозу, діагностично-лікувальний алгоритм різних форм туберкульозу та їх 
ускладнень, попередження зараження оточуючих людей і зменшення ризику 
захворювання на туберкульоз.

Цілі - Курацію хворих з різноманітними формами туберкульозної інфукції:
збирання анамнезу, проведення фізикального обстеження;

- Обґрунтування попередньою діагнозу;
- Складання плану дообстеження хворого та інтерпретація даних

лабораторних і допоміжних методів досліджень;
- Проведення диференційного діагнозу та обґрунтування клінічного

діагнозу;
- Складання схеми раціонального лікування.

4. Результати навчання (компетентності)
Знати: В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати клініку, діагностику, лікування 

та профілактику туберкульозу.

Уміти: В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти поставити діагноз туберкульозу 
на основі сукупності даних обстеження. ■ь ' \  ’

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції 10
Практичні (семінарські) 
заняття

зо

Самостійна робота 50

Семестр Спеціальність Курс (рік Нормативний/вибірко вий
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Тема, план Форма
заняття

Література Завдання,
год

Вага
оцінки,
%

Термін
виконанн
я

Тема 1
Визначення туберкульозу як наукової та 
практичної проблеми.
Епідеміологія туберкульозу в Україні та світі. 
Мультирезистентний
і ВІЛ-асоційований туберкульоз. Етіологія, 
патогенез. Епідемічний
процес при туберкульозі: джерело інфекції, шлях 
передачі,
сприйнятливість. Імунітет при туберкульозі.

лекція Б азова, 
доп ом іж н а  -  
в ідп ов ідн о  до 
п. 8

3 год. 3.3 Згідно
розкладу

Тема 2
Виявлення і діагностика туберкульозу. 
Лабораторне підтвердження 
діагнозу. Роль променевої діагностики. 
Застосування
інструментального і гістологічного методів. 
Діагностика
туберкульозу у ВІЛ-позитивних хворих.

лекція Б азова, 
доп ом іж н а  -  
в ідп овідн о  до 
п. 8

3 год. 3.3 Згідно
розкладу

Тема 3
Клінічні варіанти перебігу туберкульозу 
легеневої, позалегеневої, 
комбінованої локалізації. Туберкульоз ротової 
порожнини.
Особливості перебігу туберкульозу на тлі ВІЛ- 
інфекції.

лекція Б азова, 
доп ом іж н а -  
відповідно  до 
л. 8

4 год. 3.3 Згідно
розкладу

Тема 4
Збудник туберкульозу, будова, метаболізм, 
мінливість, стійкість у довкіллі.
Класифікація. Патогенність і вірулентність 
мікобактерій. Основні епідеміологічні 
показники туберкульозної інфекції та їх оцінка. 
Епідеміологія туберкульозу в У країні 
і світі. Джерела туберкульозної інфекції. 
Механізм передачі інфекції, шляхи 
зараження. Патогенез туберкульозу. Імунітет при 
туберкульозі. Патоморфоз 
туберкульозу. Клінічна класифікація 
туберкульозу. Поняття про латентну 
туберкульозну інфекцію, первинний і вторинний 
туберкульоз. Групи ризику.

практичне Б азова, 
доп ом іж н а -  
в ідп ов ідн о  до 
п. 8

4 год. 3.3

ъ

Згідно
розкладу

Тема 5
Визначення симптомів, що можуть свідчити про 
туберкульоз. Маршрут пацієнта з 
кашлем на етапі первинної медичної допомоги. 
Маршрут пацієнта із симптомами, які 
можуть свідчити про туберкульоз ротової 
порожнини та щелеп. Місце лабораторних 
методів у виявленні туберкульозу. Мікроскопічна, 
бактеріологічна, молекулярно- 
генетична діагностика туберкульозу.
Застосування променевого дослідження в 
діагностиці туберкульозу. Роль комп’ютерної і

практичне Б азова, 
доп ом іж н а -  
в ідп ов ідн о  до 
п. 8

4 год. 3.3 Згідно
розкладу



магнітно-резонансної томографії в 
діагностиці та диференційній діагностиці. Роль 
інструментальних та інвазивних 
методів у підтвердженні діагнозу. Невідкладні 
стани у клініці туберкульозу: 
спонтанний пеневмоторакс, легенева кровотеча. 
Діагностика, невідкладна 
допомога.Туберкулінодіагностика. Принцип 
методу, показання. Роль
туберкулінодіагностики у виявлення латентної 
туберкульозної інфекції.
Тема 6
Клінічні варіанти перебігу туберкульозу 
легеневої, поза легеневої, комбінованої 
локалізації. Легеневі, поза легеневі, комбіновані 
локалізації туберкульозу.
Генералізований (міліарний) туберкульоз. 
Туберкульоз плеври, лімфатичних вузлів,
ЦСН. Туберкульоз у дітей. Вплив масової 
імунізації проти туберкульозу на 
патоморфоз туберкульозу в дітей. Перебіг 
туберкульозу у вакцинованої та 
невакцинованої дитини.

практичне Б азова, 
доп ом іж н а -  
в ідп ов ідн о  до 
п. 8

4 год. 3.3 Згідно
розкладу

Тема 7
Клінічні варіанти перебігу туберкульозу легеневої, 
позалегеневої, комбінованої
локалізації. Туберкульоз слизової оболонки ротової 
порожнини і кісток щелеп.
Перебіг, діагностика, лікування коїнфекції ТБ/ВІЛ. 
Туберкульоз у дітей. Вплив
масової імунізації проти туберкульозу на патоморфоз 
туберкульозу у дітей. Перебіг 
туберкульозу у невакцинованої дитини.

практичне Б азова, 
доп ом іж н а -  
в ідп ов ідн о  до 
п. 8

4 год. 3.3 Згідно
розкладу

Тема 8
Основні принципи і методи лікування хворих на 
туберкульоз легень.
Протитуберкульозні препарати. Стандартні 
режими хіміотерапії. Поняття про 
хіміорезистентність: моно-, полі-, 
мультирезистентний туберкульоз, розширена 
резистентність. Стандартні, індивідуальні, 
емпіричні режими хіміотерапії 
хіміорезистентного туберкульозу. Лікування 
позалегеневого туберкульозу. Побічні 
ефекти хіміотерапії туберкульозу, стратегії їх 
подолання.

практичне Б азова, 
доп ом іж н а -  
в ідп ов ідн о  до 
п. 8

4 год. 3.3 Згідно
розкладу

;

Тема 9
Лікування туберкульозу у ВІЛ-позитивних 
хворих. Туберкульоз як прояв синдрому 
відновлення імунної системи на тлі 
антиретровірусної терапії. Моніторинг лікування, 
оцінка ефективності. Визначення результатів 
лікування туберкульозу. Лікування під 
безпосереднім наглядом. Амбулаторне і 
стаціонарне лікування туберкульозу. 
Прихильність до лікування.

практичне Б азова, 
д оп ом іж н а -  
в ідп ов ідн о  до 
п. 8

4 год. 3.3 Згідно
розкладу

Тема 10
Ланцюг передачі інфекції, шляхи його 
переривання: виявлення, ізоляція, ефективне 
лікування джерел інфекції, інфекційний контроль, 
вакцинація БЦЖ, 
хіміопрофілактика.
Інфекційний контроль: адміністративний, 
інженерний, індивідуальний аспекти.
Розподіл потоків хворих, поняття про зони 
високого, середнього, низького ризику. 
Респіраторна гігієна. Контроль стану повітря 
закритих приміщень: природна, штучна 
вентиляція. Фільтрація повітря. УФ-опромінення:

практичне Б азова, 
д оп ом іж н а -  
в ідп ов ідн о  до 
п. 8

ІЛ

4 год. 3.3 Згідно
розкладу



конструкції опромінювачів.
Індивідуальних захист органів дихання: типи 
респіраторів, правіла підбору і 
застосування.

Тема 11
Вакцинація БЦЖ: терміни, протипоказання, 
техніка. Перебіг післявакцинального 
періоду. Ускладнення БЦЖ.
Показання до хіміопрофілактики туберкульозу. 
Режими хіміопрофілактики.

практичне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2 год. 3.3 Згідно
розкладу

Самостійна робота самостійне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

50 год. 50 Згідно
розкладу

Змістовний модуль 1 Згідно
розкладу

Теми 1-11 Лекція/пра
ктична/
самостіна

Базова, 
доп ом іж н а -  
в ідп ов ідн о  до 
п. 8

90 100 Згідно
розкладу

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» -  3, «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 
ПОВИНЄН 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-бальна 200- 4-бальна 200- 4-бальна 200- 4-бальна 200-



шкала бальна
шкала

шкала бальна
шкала

шкала бальна
шкала

шкала бальна
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 3,37 135
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 із з  ;

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 4,27 171 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 зд 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 3 120
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше 3 Недос

татньо4,52 181 3,99 160 3,47 139
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 бапів, 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-
баль

на
шка
ла

120-
бапьна
шкала

4-
бальна
ш кала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-бальна
шкала

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
4,54
4,5

110
109
108

4,04
3,99
3,95

97
96
95

3,49
3,45
3,41

84
83
82

Менше
З

Недостатньо

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).

Вимо
ги до
пись
мової
робот
и

Підсумкова письмова робота виконується у формі контрольної роботи.

Прак
тичні
занят
тя

Модуль 1

Аудиторна робота
Змістовий модуль 1

Теми 1-11 сума
Контрольна робота -  0 50
Тест -  20
Робота на парах -  30
Реферат/презентація -  0

Умови допуску до підсумкового 
контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. 
Передбачає підсумкову оцінкуу 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 цьому 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
Базо
ва:

1. Фтизіатрія : підручник / В. І. Петренко, JI. Д. Тодоріко, JI. А. Грищук та ін.; за ред. 
В. І. Петренка. -  Київ : Медицина, 2015 .-471  с.
1. Профілактика туберкульозу. Навчальний посібник для студентів і лікарів- 
інтернів ВНМЗ IV рівня акредитації та лікарів / В.І. Петренко, М.Г. Долинська,
A.B. Александрін, В.В. Петренко — K.: 2Print, 2017. —  88 с. —  режим доступу 
http://tb.ucdc.gov.ua/uploads/files/prophilaktica.pdf
2. Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз: навчальний посібник 
(ВНЗ IV р. а.) / Ю.І. Фегценко, В.М. Князевич, О.М. Разнатовська, H.A. Гріцова 
/Київ, 2017
3. Ведення побічних реакцій під час лікування хворих на туберкульоз та ко- 
інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД)&диоІ; / Ю.І. Фегценко, С.О.Черенько, 
Н.А.Литвиненко та ін.. Київ, 2016 /режим доступу 
http://phc.org.ua/pages/diseases/tuberculosis/materials ,

4. Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коїнфекцію ТБ ВІЛ/ В.І. 
Петренко, М.Г. Долинська, О.М.Разнатовська —  K.: ДКС Центр—  112 с. — 
режим доступу http://tb.ucdc.gov.ua/uploads/files/usaid 170x240 fp new.pdf

Допо
міжн
а:

1 .Національний ресурсний центр з туберкульозу http://tb.ucdc.gov.ua/

2. Вебсайт Центру громадського здоров’я МОЗ України http://phc.org.ua/

3. Питання туберкульозу на сайті ВООЗ http://www.who.int/tb/en/ ; 

http://www.who.int/tb/ru/

4. Адреса сайту кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології: 

https://phthisiatry.blogspot.com/

5. Наукова бібліотека (library.vsmu.edu.ua)

Викладач /  _______ к.м.н.,доцент Садомова-Андріянова Г.В.
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