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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Пропедевтика внутрішньої медицини
Викладач (-і) д.м.н., Швайко JI.I.
Контактний телефон викладача
E-mail викладача maemendocrinilo gy (a), email. com
Формат дисципліни Нормативна
Обсяг дисципліни 90 годин
Посилання на сайт дистанційного навчання
Консультації Відповідно графіка

2. Анотація до курсу
Програма навчальної дисципліни: «Пропедевтика внутрішньої медицини» забезпечує втілення 
принципу наскрізного викладання та сприятиме підвищенню якості підготовки студентів. 
Дисципліна вивчається на 2 році навчання. Одним із важливих завдань курсу пропедевтики 
внутрішніх хвороб є перетворення суто теоретичних знань з основних базових дисциплін у практику 
діагностичного пошуку. Лікар стоматолог перш за все повинен уміти визначити симптоми і 
синдроми найпоширеніших внутрішніх хвороб і їхніх ускладнень, які призводять до невідкладних 
станів. Головні завдання курсу внутрішніх хвороб -  навчити студентів сприймати організм людини 
як єдине ціле, висвітлити взаємозв’язок патології ротової порожнини та внутрішніх органів, 
виробити навички швидкого обстеження і надання невідкладної допомоги хворим на 
догоспітальному етапі та в надзвичайних ситуаціях. При деяких захворюваннях внутрішніх органів 
перші симптоми дуже часто виявляються саме на слизовій оболонці ротової порожнини, що 
спонукає хворого звертатись до лікаря-стоматолога. Адже ротова порожнина тісно пов’язана з 
різними органами і системами. Крім того, в практиці роботи лікаря-стоматолога можливе 
виникнення тих чи інших невідкладних станів, зумовлених патологією внутрішніх органів, і 
тактика, яку обере лікар-стоматолог, може стати вирішальним фактором життя та здоров’я хворого.

3. Мета та цілі курсу
Мета Метою вивчення навчальної дисципліни є вступ в основний курс внутрішніх хвороб, 

навчання студентів методам обстеження, вивчення симптомів і синдромів, які 
виявляються за допомогою різних методів обстеження (семіотика), побудова 4 
діагностичних заключень на основі даних спостереження (методика діагнозу), вивчення 
окремих питань внутрішніх хвороб та основних принципів лікування внутрішніх 
захворювань у межах, відповідних підготовці лікарів-стоматологів з урахуванням 
особливостей спеціальності 221 «Стоматологія».

Цілі -Основними завданнями вивчення дисципліни є:
>- проведення опитування та фізикального обстеження хворих та аналіз їх результатів в 
клініці внутрішніх хвороб;

аналіз результатів основних лабораторних та інструментальних методів дослідження; 
>  визначення провідних симптомів та синдромів у клініці внутрішніх хвороб; >- 
побудова короткого діагностичного заключения про суть захворювання і стан хворого та 
визначення основних принципів лікування.

4. Результати навчання (компетентності)
Знати: -  як проводити опитування та фізикальне обстеження хворих та аналізувати їх результати 

в клініці внутрішніх хвороб;
-  як аналізувати результати основних лабораторних та інструментальних методів 

дослідження;
-  як визначати провідні симптоми та синдроми у клініці внутрішніх хвороб.

Уміти: — визначити провідні синдроми і симптоми у клініці внутрішніх захворювань;
-  виявляти та ідентифікувати прояви соматичних захворювань в порожнині рота;
-  проводити обстеження хворих функціональними методами;
— аналізувати результати основних лабораторних і інструментальних методів 
дослідження хворих на соматичні захворювання, що потребують особливої тактики 
ведення стоматологічного пацієнта;
— аналізувати структурно-функціональні взаємозв'язки і послідовність стадій загально- 
патологічних процесів;
-  формулювати синдромний діагноз відповідно до класифікації;



-  виконувати медичні маніпуляції, що необхідні для надання невідкладної медичної 
допомоги;
-  визначати попередній клінічний діагноз соматичних захворювань, іцо потребують 
особливої тактики ведення пацієнта; ставити діагноз і надавати допомогу при основних 
невідкладних станах в клініці внутрішніх хвороб

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції 16
Практичні (семінарські) 
заняття

24

Самостійна робота 50

Ознаки курсу
Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання)
Нормативний/вибірко вий

3-4 семестр Пропедевтика
внутрішньої
медицини

2 курс Нормативний

Тема, план Форма
заняття

Література Завдання,
год

Вага
о ц ін к и ,
%

Термін
виконанн
я

Тема 1
А ктова лекція. С хем а учбово ї історії 
хвороби. О бстеж ення хворих із 
захворю ванням и серцево —  суди нної 
системи. О сновні поняття про ЕКГ, 
інструм ентальні та  лабораторні м етоди 
обстеж ення в кардіології. О сновні 
клін ічні синдроми в кардіології.

л е к ц ія Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2 .2 Згідно
розкладу

Тема 2
Основні клінічні синдром и в кардіології. 
Синдром артеріальної гіпертензії, 
гіпотензії. П оняття про гіпертонічну 
хворобу, сим птом атичні артеріальн і 
гіпертензії, гіпертонічні кризи. 
П ринципи д іагностики та  проф ілактики. 
Зм іни в ротовій порож нині при 
гіпертензіях. Раптова коронарна смерть. 
С ерцево-легенева реанімація.

л е к ц ія Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2 .2 Згідно
розкладу

Тема 3
О бстеж ення хворих із захворю ванням и 
органів дихання та  ш лунково —  
киш кового тракту. О сновні клін ічні 
синдром и в пульм онології та 
гастроентерології. Зм іни  в порож нині 
рота

л е к ц ія Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2  год. 2 .2 Згідно
розкладу

Тема 4
О сновні клінічні синдром и в 
пульмонології. Бронхообструктивний 
синдром. П оняття про бронхіальну астму 
та  хронічні обструктивні захворю вання 
легень. П ринципи д іагностики  та 
профілактики

л е к ц ія Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

А

2 го д . 2 .2 Згідно
розкладу



Тема 5
О бстеж ення хворих із захворю ванням и 
органів кровотворення. К лін ічний аналіз 
крові. П оняття про коагулограм у. 
О сновні клінічні синдром и в гем атології. 
Зм іни в порож нині рота.

лекція Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2.2 Згідно
розкладу

Тема 6
О бстеж ення хворих із захворю ванням и 
органів сечовивідної та  ендокри нної 
систем. Б іохім ічний аналіз крові. 
О сновні клінічні синдром и в н еф рології 
та  ендокринології.

лекція Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2.2 Згідно
розкладу

Тема 7
О бстеж ення хворих з алергіям и. О сновні 
клінічні синдроми в алергології та  
імунології. П оняття про імунограм у. 
Зм іни в порож нині рота.

лекція Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

4 год. 2.2 Згідно
розкчаду

Тема 8
В ведення в клініку внутріш ніх  хвороб. 
О сновні правила розпитування та  огляду 
хворого. М етоди дослідж ення хворого. 
С хем а обстеж ення хворого. Загальний 
огляд хворого. О гляд окрем их частин 
тіла. М етоди дослідж ення ди хальн ої 
системи. Розпитування та  загальний 
огляд хворих з патологією  ди хальн о ї 
системи. Бронхообструктивний синдром. 
Визначення ф ункції зовніш нього 
дихання. Зм іни в порож нині рота у 
хворих на бронхообструктивний 
синдром.

практичне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

4 год. 4 Згідно
розкладу

Тема 9
М етоди дослідж ення серцево-суди нної 
системи. Розпитування та  загальний 
огляд хворих з патологією  серцево- 
судинної системи. Ф ізичні методи 
дослідж ення. Л абораторні та  
інструментальні м етоди дослідж енн я в 
кардіології та  ревм атології. О сновні 
синдром и при захворю ваннях 
серцевосудинної системи.

практичне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

4 год. 4 Згідно
розкладу

Тема 10
М етоди дослідж ення органів травлення. 
Розпитування та  загальний огляд  хворих 
з патологією  травної систем и. О сновні 
синдром и в гастроентерології. Зм іни в 
ротовій порож нині при захворю ваннях 
Ш К Т. М етоди дослідж ення органів 
сечовиділення. Л абораторні та  
інструментальні м етоди дослідж ення 
сечовидільної системи. О сновні 
синдром и в нефрології. Зм іни в ротовій 
порож нині при захворю ваннях нирок.

практичне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

4 год. 4

*

Згідно
розкладу



Тема 11
Методи дослідження органів 
кровотворення. Розпитування та 
загальний огляд хворих з патологією 
системи крові. Клінічний аналіз крові. 
Аналіз коагулограми.
Основні синдроми в гематології. Прояви 
захворювань крові з боку слизової 
оболонки ротової порожнини та зубо - 
щелепної системи.

практичне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

4 год. 4 Згідно
розкладу

Тема 12
Методи дослідження і семіотика проявів 
алергії. Допоміжні методи дослідження в 
алергології. Основні синдроми в 
алергології.
Методи дослідження і семіотика при 
захворюваннях органів ендокринної 
системи. Допоміжні методи дослідження 
в ендокринології. Основні синдроми в 
ендокринології.

практичне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

4 4 Згідно
розкладу

Тема 13
Принципи надання першої медичної і 
долікарської допомоги.
Підсумковий модульний контроль.

практичне Базова, 
допоміжна — 
відповідно до 
п. 8

4 4 Згідно
розкладу

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

50 год. 50 Згідно
розкладу

Змістовний модуль 1 Згідно
розкладу

Теми 1-13 Лекція/пра
ктична/
самостіна

Базова, 
допоміжна -  
відповідно 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 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-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
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 3,32 133

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 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 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 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 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-бальна 120- бальна 4-бальна 120-бальна 4-бальна 120-бальна 4-бальна 120-бальна
шкала шкала шкала шкала шкала шкала шкала 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 Недостатнь
4,54 109 3,99 96 3,45 83 0
4,5 108 3,95 95 3,41 82

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового контролю засвоєння студентом

О хііню

під сум 
кового

контролю вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальноі 
шкали -  не менше 50 балів).

знань , становить 80 балів.
Таблиця 3. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту) заліку:

Національна шкала Бальна шкала
«5» 70-80
«4» 60-69
«3» 50-59

*



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 письмової роботи Підсумкова письмова робота виконується у формі контрольної 

роботи.
Практичні заняття Модуль 1

Аудиторна робота
Змістовий модуль 1

Теми 1-13 сума
Контрольна робота -  0 44
Тест -  20
Робота на парах -  24
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.
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