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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Ендокринологія
Викладач (-і) к.м.н., М ихайленко О.Ю .
Контактний телефон викладача
E-mail викладача m aem endocrinology@ gm ail. com
Формат дисципліни Н ормативна
Обсяг дисципліни ЗО годин
Посилання на сайт дистанційного навчання
Консультації В ідповідно графіка

2. Анотація до курсу
Предметом вивчення навчальної дисципліни є профілактика, діагностика та лікування захворювань у клініці 
внутрішньої медицини. Перереквізити базуються на вивченні студентами медичної біології, медичної та біологічної 
фізики (вивчення найпростіших видів фізіотерапії), анатомії людини (пальпація пульсу, визначення артеріального тиску, 
точки тимчасового зупинення кровотечі), фізіології (розробка розпорядку дня пацієнтів, що перебувають на 
стаціонарному лікуванні, визначення вітальних функцій, взаємозв’язок симпатичної та парасимпатичної нервової 
системи), біоорганічної та біологічної хімії, мікробіології, вірусології та імунології (збір даних для проведення 
деталізації скарг та структурних елементів історії хвороби). Постреквізити курсу: медична біологія та біологічна фізика, 
анатомія та патологічна анатомія людини, фізіологія та патологічна фізіологія людини, фармакологія, мікробіологія, 
вірусологія та імунологія, внутрішні хвороби, загальна практика та сімейна медицина.

3. Мета та цілі курсу
Мета Метою викладання навчальної дисципліни «Ендокринологія» є формування здатності застосовувати набуті 

знання, уміння, навички та розуміння для вирішення типових задач діяльності лікаря в галузі охорони 
здоров’я, сфера застосування яких передбачена визначене ними переліками синдромів та симптомів 
захворювань, невідкладних станів та захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів; 
лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій.

Цілі -  проводити опитування і клінічне обстеження хворих із основними захворюваннями ендокринної системи, 
крові та кровотворних органів та аналізувати їх результати;
-  визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених захворювань ендокринної системи, 
крові та кровотворних органів;
-  аналізувати типову клінічну картину, виявляти клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених 
захворювань ендокринної системи, крові та кровотворних органів; -  встановлювати попередній діагноз 
найбільш поширених захворювань ендокринної системи, крові та кровотворних органів;
-  призначати лабораторне та інструментальне обстеження хворих з найбільш поширеними захворюваннями 
ендокринної системи, крові та кровотворних органів та їх ускладненнях;
-  на підставі оцінки результатів лабораторного та інструментального обстеження, проводити 
диференційний діагноз, обгрунтовувати та встановлювати клінічний діагноз найбільш поширених 
захворювань ендокринної системи, крові та кровотворних органів; -  визначати необхідний режим праці та 
відпочинку при лікуванні найбільш поширених захворювань ендокринної системи, крові та кровотворних 
органів;
-  визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні найбільш поширених захворювань 
ендокринної системи, крові та кровотворних органів;
-  визначати принципи та характер лікування при лікуванні найбільш поширених захворювань;
-  призначати лікування, в тому числі прогноз-модифікуюче, найбільш поширених захворювань 

ендокринної системи, крові та кровотворних органів та їх ускладненнях;
-  визначати тактику надання екстреної медичної допомоги на підставі діагнозу невідкладного стану;
-  надавати екстрену медичну допомогу на підставі діагнозу невідкладного стану;
-  проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених захворювань ендокринної системи, 
крові та кровотворних органів;
-  оцінювати прогноз та працездатність хворих із найбільш поширеними захворюваннями; -  виконувати 

медичні маніпуляції;
-  вести медичну документацію;
-  дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності.

4. Результати навчання (компетентності)
Знати: •Будова, фізіологію і патофізіологію залоз внутрішньої секреції, їх взаємовідносини з іншими органами і 

системами організму;
• Причини виникнення патологічних процесів в залозах внутрішньої секреції, механізм їх розвитку та 

клінічні прояви;
• Вплив виробничих факторів і факторів зовнішнього середовища (радіація, дефіцит йоду, харчування і т.д.) 
на функцію ендокринних залоз;
• Методи дослідження ендокринологічного статусу пацієнта: оцінка статевого розвитку, пальпація 
щитовидної залози, оцінка зростання у дітей, оцінка ступеня гірсутизму;
• Фізіологію і патофізіологію вуглеводного, жирового, білкового обмінів; • Основи водно-електролітного 

обміну і кислотно-лужного стану крові, можливі типи їх порушень і принципи лікування;
• Загальні і спеціальні методи дослідження в ендокринології; • Основи застосування УЗД,



рентгенорадиологии, денситометрії та офтальмоскопії для обстеження і лікування ендокринних хворих.

Уміти: • проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії, основаній на гуманістичних і етичних засадах;
• дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму та вимог техніки безпеки при здійсненні професійної 
діяльності;
• аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести відповідальність за них у стандартних і 

нестандартних професійних ситуаціях; дотримуватися принципів деонтології та етики у професійній 
діяльності;
• здійснювати професійне спілкування сучасною українською мовою, використовувати навички усної 

комунікації іноземною мовою, аналізуючи тексти фахової направленості та перекладати іншомовні 
інформаційні джерела;
• аналізувати інформацію, отриману в результаті наукових досліджень, узагальнювати, систематизувати й 
використовувати її у професійній діяльності.

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин
Л екції 4
П рактичні (семінарські) 
заняття

18

Самостійна робота 8

Ознаки курсу
Семестр С пеціальність Курс (рік навчання) Н ормативний/вибірковий
7-8 семестр Ендокринологія • курс Н ормативний
Тема, план Ф орм а

заняття
Література Завдання,

год
Вага
оцінки

Термін
виконання

Тема 1
Цукровий діабет. Етіологія, патогенез, 
класифікація, діагностика, ускладнення. 
Принципи лікування. Зміни зубо-щелепної 
системи та прояви на слизових оболонках. 
Роль лікаря-стоматолога у профілактиці та 
ранній діагностиці.

лекція Базова, допоміжна 
-  відповідно до п. 8

2 год. 2 Згідно
розкладу

Тема 2
Хвороби щитоподібної та прищитоподібних 
залоз. Етіологія, патогенез, клініка, 
діагностика, ускладнення, принципи 
лікування. Роль лікарястоматолога у 
профілактиці та ранній діагностиці.

лекція Базова, допоміжна 
-  відповідно до п. 8

2 год. 2 Згідно
розкладу

Тема 3
Цукровий діабет. Сучасна класифікація. 
Етіологія, патогенез, клініка. Національна 
програма «Цукровий діабет».

практичне Базова, допоміжна 
-  відповідно до п. 8

2 год. 2.25 Згідно
розкладу

Тема 4
Цукровий діабет2 тип. Клініка, діагностика, 
принципи лікування

практичне Базова, допоміжна 
-  відповідно до п. 8

2 год. 2.25 Згідно
розкладу

Тема 5
Хронічні ускладнення цукрового діабету. 
Невідкладні стани за цукрового діабету.

практичне Базова, допоміжна 
-  відповідно до п. 8

2 год. 2.25 Згідно
розкладу

Тема 6
Захворювання щитоподібної залози. 
Гіпотиреоз. Етіологія, патогенез, клініка, 
діагностика та принципи лікування. Роль 
стоматолога у профілактиці.

практичне Базова, допоміжна 
-  відповідно до п. 8

4 год. 2.25 Згідно
розкладу

Тема 7
Захворювання щитоподібної залози. 
Гіпертиреоз. Етіологія, патогенез, клініка, 
діагностика та принципи лікування. Роль 
стоматолога у профілактиці.

практичне Базова, допоміжна 
-  відповідно до п. 8

2 год. 2.25 Згідно
розкладу

Тема 8
Захворювання прищитоподібних залоз. 
Етіологія, патогенез, клініка, діагностика та 
принципи лікування. Роль стоматолога у

практичне Базова, допоміжна 
-  відповідно до п. 8

2 год. 2.25 Згідно
розкладу



4,57 183 4,04 162 3,52 141 3 120
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше 3 Недос
4,52 181 3,99 160 3,47 139 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

4-бальна
шкала

120-бальна 
шкала

4-бальна
шкала

120-бапьна
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
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше 3 Недостатньо
4,54 109 3,99 96 3,45 83
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

Оцінює 
ання 

підсумк 
ового

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) 
т а за  підсумковий контроль (диференційований залік, іспит) ( Таблиця 3).

Вимоги до письмової роботи Підсумкова письмова робота виконується у формі контрольної роботи.
Практичні заняття Модуль 1

Аудиторна робота
Змістовий модуль 1

Теми 1-14 сума
Контрольна робота -  0 19

Т е с т -0
Робота на парах -  18
Реферат/презентація -  1

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
Базова: 1 .Внутрішні хвороби: Навч. посібник для студ. стомат факультетів / За ред. 0 .0 . Якименко. 

0 .: ОДМУ, 2003.
2. Передерий В.Г., Ткач С.М. Основы внутренней медицины в Зх томах. Учебник. K., 2009

Допоміжна: 1. Пропедевтика внутрішніх хвороб: Підручник для студентів стомат. факту вищ. мед. навч. 
закладів освіти III-IV рівнів акредитації/В .М. Березов, В.М. Васильєв, 0 .0 .  Якименко, Є.І. 
Дзись та ін.; Ред. М.С. Расін. Полтава, 2004.
2. Литвяков А.М. Внутренние болезни. Учебное пособие по диагностике, лечению 
внутренних болезней и контрольные тесты. 2004. 719 с.
3. Маколкин В.И., Овчаренко С.И. Внуренние болезни.: Учебник. 5-е изд., перераб. и доп. 
М.:ОАО «Издательство «Медицина», 2005. 592 с.
4. Внутренние болезни в вопросах и ответах: Учебное пособие для медицинских вузов / 
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