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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Оториноларингологія
Викладач (-і) Кудь JI.A.
Контактний телефон викладача +38(067)669- 56-65
E-mail викладача І,огаІог21 (aji.ua
Формат дисципліни Нормативна дисципліна
Обсяг дисципліни 90 год.
Посилання на сайт дистанційного 
навчання

Loralor21@i.ua

Консультації Протягом семестрів згідно графіку
2. Анотація дисципліни

> Предметом вивчення навчальної дисципліни «Оториноларингологія» є
клінічна анатомія, фізіологія, методи дослідження ЛОР-органів, етіологія, 
патогенез, діагностика та лікування найбільш поширених захворювань ЛОР- 
органів.

> М іждисциплінарні зв’язки:
о медичної і біологічної фізики: пояснювати фізичні основи

діагностичних і фізіотерапевтичних (лікувальних) методів, що 
застосовуються у медичній апаратурі; трактувати загальні фізичні та 
біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності 
людини;

о анатомії людини: визначити топографо-анатомічні взаємовідносини 
органів і систем людини; інтерпретувати статеві, вікові та 
індивідуальні особливості будови організму людини; 

о мікробіології, вірусології та імунології: інтерпретувати біологічні 
властивості патогенних та непатогенних мікроорганізмів, вірусів та 
закономірності їх взаємодії з макроорганізмом, з популяцією людини 
і зовнішнім середовищем; трактувати основні механізми формування 
імунної відповіді організму людини, 

о гістології, цитології та ембріології: трактувати мікроскопічну будову 
різних органів людини в аспекті взаємозв’язків тканин, що входять до 
їх складу в різні вікові періоди, а також в умовах фізіологічної та 
репаративної регенерації; 

о фізіології: аналізувати стан сенсорних процесів у забезпеченні 
життєдіяльності людини; пояснювати фізіологічні основи методів 
дослідження функції організму; 

о внутрішніх хвороб: визначати тактику ведення хворого при найбільш 
поширених терапевтичних захворюваннях; ставити діагноз і надавати 
екстрену допомогу при основних невідкладних станах у клініці 
внутрішніх хворіб; 

о хірургії: надавати невідкладну медичну допомогу при найбільш 
поширених хірургічних захворюваннях; планувати обстеження 
хворого, інтерпретувати результати лабораторних та 
інструментальних досліджень при найбільш поширених хірургічних 
захворюваннях і їх ускладненнях; 

о патоморфології: трактувати етіологію, патогенез та морфологічні 
зміни на різних етапах розвитку хвороби, структурні основи 
видужання, ускладнень та наслідків хворіб;
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о патофізіології: інтерпретувати причини, механізми розвитку та 
прояви типових патологічних процесів; 

о радіології: обирати оптимальний метод променевого дослідження для 
виявлення функціонально-морфологічних змін при патології різних 
органів та систем;

о неврології: визначати основні симптоми і синдроми ураження різних 
відділів нервової системи; 

о офтальмології: ставити попередній діагноз найбільш поширених 
очних захворювань і пошкоджень;

о фтизіатрії: планувати схему обстеження хворого на туберкульоз, 
аналізувати отримані дані та визначати режими лікування хворих із 
різними клінічними формами туберкульозу й інтегрується з цими 
дисциплінами.

Оториноларингологія- клінічна дисципліна, яка вивчає анатомію, фізіологію 
та патологію вуха, верхніх дихальних шляхів і суміжних з ними ділянок. 
Важливість і необхідність її викладання на завершальному етапі підготовки 
лікаря обумовлена тим, що захворювання верхніх дихальних шляхів стоять на 
одному з перших місць серед хворіб людини і становлять біля 15% всіх звертань 
до медичних установ. Крім того, своєчасне лікування ЛОР- хвороб є 
профілактикою різноманітної патології внутрішніх органів, сприяє запобіганню 
таких тяжких хронічних захворювань, як ревматизм, поліартрит, пієлонефрит, 
холецистит, патології судин, нервової системи, органу зору і тим самим 
зумовлює збереження працездатності та довголіття.

_________________________3. Мета та завдання навчальної дисципліни_____________________
Метою викладання навчальної дисципліни « Оториноларингології» є оволодіння 
методами діагностики, лікування та профілактики ЛОР-хворіб, насампереднайбільш 
розповсюджених.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Оториноларингології» є вивчення 
анатомії, фізіології та патології вуха, верхніх дихальних шляхів і суміжних з ними 
ділянок.

__________________________ 4. Результати навчання (компетентності)___________________
В результаті вивчення дисципліни «Оторинолпрингологія» студенти повинні:

ЗНАТИ:
• /  порядок, методики і техніки обстеження оториноларингологічного хвооого.
^  нормальну ендоскопічну картину носа, глотки, гортані та вуха, а також 
можливі типові патологічні відхилення в їх ендоскопічній картині.
^  оволодіти технікою користування лобовим рефлектором або лобовим 
освітлювачем, засвоїти методику та відпрацювати техніку ендоскопічного 
обстеження оториноларингологічного хворого (передня і задняриноскопія, 
орофарингоскопія, непряма ларингоскопія, отоскопія).

УМІТИ:
1. Оцінювати результати обстеження ЛОР-органів:
Користуватися лобовим рефлектором та лобовим освітлювачем.
Провести передню риноскопію, оцінити стан порожнини носа в нормі та в 
разі відхилень від норми.

Виконати задню риноскопію, оцінити стан задніх відділів носа і



носової частини глотки в нормі та в разі відхилень від норми. Провести 
орофарингоскопію, оцінити стан порожнини рота і ротової частини глотки в 
нормі та в разі відхилень від норми. Виконати непряму ларингоскопію, 
оцінити стан гортанної частини глотки та гортані в нормі та в разі відхилень 
від норми. Провести отоскопію, оцінити стан зовнішнього слухового ходу і 
барабанної перетинки в нормі та в разі відхилень від норми.
Розпізнавати найрозповсюдженіші ЛОР-хвороби та їх ускладнення:

Серед скарг і даних анамнезу хворого вибрати симптоми, що дають 
підстави запідозрити наявність ЛОР- захворювань, з'ясувати причини 
виникнення захворювання. Оцінити та співставити найінформативніші та 
найоб'єктивніші ознаки, що притаманні цим захворюванням. Співставити 
суб'єктивні й об'єктивні дані, що підтверджують діагноз у хворого.

Дослідити слух за допомогою «живої» мови та камертонів. Оцінити 
типові види аудіограми в нормі, в разі порушення звукопровідного, 
звукосприймального апарату та їх комбінованого ураження.

Оцінити дані рентгенологічного дослідження рентгенограм носа та 
приносових пазух, скроневої кістки, глотки, гортані комп'ютерної або 
магнітно-резонансної томографії.

Оцінити дані лабораторних методів дослідження (загальний аналіз 
крові, коагулограма, спинномозкова рідина, вміст приносових пазух).

Встановити попередній діагноз і вміти провести диференційну 
діагностику ЛОР- захворювань.

ПЕРЕЛІК ОБОВ 'ЯЗКОВИХ НАВИЧОК ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРАКТИКИ
Вміти виконати типові маніпуляції: промивання і туалет вуха, видалення 
сірчаної пробки та стороннього тіла, введення вушних крапель у барабанну 
порожнину та слухову трубу методом компресії, вкладання у вухо турунди, 
пневмомасаж барабанної перетинки, продування слухових труб за методикою 
Політцера, накладання вушної пов'язки, мати уявлення про методику 
катетеризації слухової труби.

^  провести такі маніпуляції: взяття мазків з носа та горла, змащування, 
зрошування й інсуфляцію глотки лікарськими речовинами, промивання 
лакун, дослідити носове дихання у дітей з гіпертрофією глоткового 
мигдалика.
уміти виконати вливання лікарських речовин у гортань, накладати
компрес на ділянки шиї. 
засвоїти навичї 
трахеостомою.
засвоїти навички користування трахеостомічною канюлею та догляду за

5. Організація вивчення навчальної дисципліни
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин 90
Лекції 10
Практичні (семінарські) заняття
Самостійна робота 50

Ознаки курсу
Семестр Спеціальність________________  Курс (рік навчання) Нормативний/вибірко вий

VII______ 221 Стоматологія____________________4 *_______________ Нормативний
_____________________________________ Тематика курсу_______________________________



Тема, план

Фор
ма
занят
тя

Літерат
ура

Завдання,
год.

Вага
оцінки

Термін
виконан
ня

М ОДУЛЬ 1
Змістовний модуль 1

Тема 1. Введення у спеціальність. 
Ендоскопічні методи 
дослідження ЛОР -  органів. Клінічна 
анатомія, фізіологія та методи 
дослідження зовнішнього та середнього 
вуха.
Клінічна анатомія, фізіологія та методи 
дослідження слухового та вестибулярного 
аналізатора..

ПЗ 1-9,
15

Робота на 
парах 
2 год.

8,8 Згідно
розкладу

ТЕМА 2. Клінічна анатомія, фізіологія та 
методи дослідження внутрішнього вуха, 
носа, глотки, гортані.

ПЗ 1-9, 12, 
14

Робота на 
парах 
4 год.

8,8 Згідно
розкладу

Змістовний модуль 2
ТЕМА 3. Захворювання зовнішнього та 
середнього вуха: сірчаний корок, 
зовнішній отит, гострий гнійний середній 
отит, мастоїдит, антромастоїдотомія.

ПЗ 1-
9,14,15

Робота на 
парах 
4 год.

8,8 Згідно
розкладу

ТЕМА 4. Хронічні хвороби вуха: хронічне 
гнійне запаленнясереднього вуха 
(мезотимпаніт, епітимпаніт), лабіринтит, 
сануючі операції вуха, тимпанопластика. 
Негнійні захворювання вуха: катар 
середнього вуха, сенсоневральна 
приглухуватість, отосклероз, хвороба 
Меньєра.

ПЗ 1-9,
14,15

Робота на 
парах 
4 год.

8,8 Згідно
розкладу

Змістовний модуль 3
ТЕМА 5. Захворювання носа: викривлення 
носової переділки,фурункул носа, гострі 
та хронічні риніти. Гострі та хронічні 
хвороби приносових пазух: гострі та 
хронічні синуси ти, орбітальні та 
внутрішньочерепні рино генні 
ускладнення.

ПЗ 1- 9, 11, 
15

Робота на 
парах 
4 год.

8,8

/

Згідно
розкладу

ТЕМА 6. Хвороби глотки: гострі та 
хронічні фарингіти, лептотрихоз, 
класифікація тонзилітів, первинні 
івторинніангіни, ускладненя ангін, 
заглотковий абсцес, дифтерія глотки. 
Хронічний тонзиліт, гіпертрофія 
піднебінного та глотковогомигдаликів.

ПЗ 4-9,11-
15

Робота на 
парах 
4 год.

8,8 Згідно
розкладу

ТЕМА 7. Хвороби гортані: стеноз гортані, 
трахеостомія, гострий ларингіт, гортанна 
ангіна, флегмонозний ларингіт, 
хондроперихондрит гортані. Гострий 
ларинготрахеїт у дітей,дифтерія гортані, 
хронічний ларингіт, передпухлинні

ПЗ 1-9,
10,14,15

А

Робота на 
парах 
4 год.

8,8 Згідно
розкладу



захворювання гортані.

ТЕМА 8. Пухлини та інфекційні 
гранульоми верхніхдихальних шляхів.

ПЗ
9,12,15

Робота на 
парах 
2 год.

Згідно
розкладу

Змістовний модуль 4
ТЕМА 9. Травми носа, носові 
кровотечі.Сторонні тіла ЛОР-органів. 
Невідкладні стани в ОРЛ.

ПЗ 1-
9,10,14,1
5

Робота на 
парах 
2 год.

Згідно
розкладу

Диф.залік ПК Тести 
4 год.

80 Згідно
розкладу

6. Система оцінювання курсу
Загальна 
система 
оцінюван 
ня 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;
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) контроль практичних навичок;
д) розв’язання типових задач з діагностики, надання медичної допомоги, медичної 
евакуації, лікування і профілактики.
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 диф. заліку 
(усно і тестових завдань).
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 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну

4-
бал
ьна
шка
ла

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

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 О О О 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
4,75
4,7

4,66
4,62
4,58
4,54
4,5

115
114
113
112
111
110
109
108

4,25
4,2

4,16
4,12
4,08
4,04

,99
3,95

102
101
100
99
98
97
96
95

3,7
3,66
3,62
3,58
3,54
3,49
3,45
3,41

89

87
86
85
84
83
82

3,16
3,12
3,08

76
75
74

3,04 73
З

Менше
З

12_________
Недостатньо

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

Таблиця 2. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту) заліку:
Національна шкала

«5»
«4»
«З»

Бальна шкала
70-80
60-69
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 1) та за підсумковий контроль 
(диференційований залік) ( Таблиця 2).

Вимоги
ДО
підсумко
вого
тестового
контрол
ю

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє 
володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового 
контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.

Максимальна кількість балів за підсумковий контроль студента 
(диференційний залік) - 80 балів.

Критерії оцінювання студентів за підсумковий контроль здійснюються за 
схемою:
«2» - 0-49 балів;
«З» - 50-60 балів;
«4» - 61-70 балів 
«5» - 7 1 - 8 0  балів

Оцінювання підсумкового тестового завдання здійснюється шляхом 
ділення максимального балу підсумкового контролю -  80 - на кількість 
тестових питань у варіанті і перемножується на кількість правильних тестових 
відповідей студента._____________________________________ __________________

Практичн
і заняття Модуль 1

Аудиторна робота (Змістовий модуль 1)

Т 1-6
Сума - 120 (Максимальна кількість балів, яку може 
набрати студент за поточну навчальну діяльність для 
допуску до ПК становить 120 балів)________________

Контрольна робота 20
Тест 10
Робота на парах
Реферат 15

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, теоіи, перевірка рефератів), результатів 
складання за змістовий модуль._____________________



____________________ 7. Політика вивчення навчальної дисципліни____________________
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 і більше зданого теоретичного і практичного матеріалу.
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