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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма з дисципліни «Внутрішня медицина» для вищих медичних 

закладів освіти МОЗ України складена для спеціальностей «Лікувальна 

справа» 7.12010001, «Медико-профілактична справа» 7.12010003, 

«Педіатрія» 7.12010002 напряму підготовки 1201 «Медицина» відповідно до 

діючих нормативних документів:  

1. освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-

професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом 

МОН України від 16.04.03 №239 та від 28.07.03 N504 "Про затвердження 

складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1201 

"Медицина"; 

2. затвердженого МОЗ України (лист № 08.01-47/8986 від 24.03.2015 р.)  

навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Спеціаліст» кваліфікації «Лікар» у вищих навчальних закладах МОЗ 

України за спеціальностями 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 

«Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа»;  

3. наказу МОЗ України від 22.03.2004 р. №148 щодо реалізації положень 

Болонської декларації в системі вищої медичної та фармацевтичної освіти»;  

4. наказу МОН України від 16.10.2009 №943 «Про запровадження у 

вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної 

системи»; 

5. рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних 

дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03 2004 за №152 

«Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм 

навчальних дисциплін» зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ 

України від 12.10.2004 за №492 «Про внесення змін та доповнень до 

рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних 

дисциплін»; 

6. інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах 

впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації 

навчального процесу (Лист МОЗ України від 15.04.2014 №08.01-22/65).  

7. методичних рекомендацій щодо запровадження Європейської 

кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих 

навчальних закладах (лист МОН України від 26.02.2010 №1/9-119).  

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Внутрішня медицина» 

встановлена на основі додатка Б і додатка Г освітньо-професійної програми 

(ОПП) підготовки спеціаліста. Кінцеві цілі вивчення дисципліни 

сформульовані з точки зору логіки підготовки спеціаліста, як загальні по 

відношенню до конкретних цілей. Основна мета – вивчення студентом основ 

внутрішньої медицини. Акцент робиться на навичках збору анамнезу і 
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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). 

Завдання та кінцеві 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, обґрунтовувати 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  
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 Демонструвати володіння морально-деонтологічними 

принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

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.  

 

 вміти:  
• 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, 
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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.  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Розділ дисципліни 1. ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА 

ПРОФІЛАКТИКИ ОСНОВНИХ ХВОРОБ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ  

(82,7 годин/2,8 кредита, лекції – 16, практичні заняття – 44, СРС – 

22,7) 

 

Тема 1. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. 

Визначення. Етіологія, патогенез. Класифікація. Ерозивна та неерозивна 

ГЕРХ. Клінічні прояви залежно від варіанту та стадії. Дані лабораторних та 

інструментальних методів дослідження. Критерії діагнозу, диференціальна 

діагностика. Ускладнення. Диференційована терапія. Первинна та вторинна 

профілактика. 

Тема 2. Диспепсія. Хронічні гастрити. 

Визначення диспепсії. Етіологія та патогенез. Роль Н. руlоrі у 

виникненні гастродуоденальної патології. Класифікація. Недосліджена та 

функціональна диспепсія. Критерії діагнозу. Диференційний діагноз. Сучасні 

підходи до лікування функціональної диспепсії. Первинна та вторинна 

профілактика. Прогноз та працездатність. 

Визначення, етіологія та патогенез хронічних гастритів. Роль Н. руlоrі у 

виникненні хронічних гастритів. Класифікація. Клінічні прояви, дані 

лабораторних та інструментальних методів дослідження. Значення 

ендоскопічного (з морфологією) дослідження. Сучасні підходи до лікування 

різних типів хронічного гастриту. Первинна та вторинна профілактика. 

Прогноз та працездатність. 

Тема 3. Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки. 

Визначення. Основні причини пептичних виразок (H. pylori, 

медикаменти та ін.). Класифікація. Клінічні прояви. Ускладнення 

(перфорація, пенетрація, кровотеча, стеноз, малігнізація). Значення 

інструментальних та лабораторних методів діагностики. Методи діагностики 
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Нр-інфекції. Тактика ведення хворого. Ерадикаційна терапія, контроль 

ефективності ерадикації. Медикаментозна терапія Нр-негативних виразок. 

Показання до хірургічного лікування. Первинна та вторинна профілактика. 

Прогноз та працездатність. 

Тема 4. Целіакія та інші ентеропатії. 

Визначення. Етіологія, патогенез. Роль непереносимості компонентів 

їжі, імунних факторів і ензимопатій (несприйняття лактози, фруктози, 

галактози та ін.). Синдроми мальабсорбції та мальдигестії. Критерії діагнозу, 

диференціальна діагностика. Ускладнення. Диференційована терапія. 

Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 5. Запальні захворювання кишки. Синдром подразненої 

кишки. 

Неспецифічний виразковий коліт та хвороба Крона: визначення, 

етіологія та патогенез. Класифікація. Особливості клінічного перебігу 

залежно від ступеня активності, тяжкості і фази перебігу. Лабораторна та 

інструментальна діагностика. Критерії діагнозу, диференціальна діагностика. 

Кишкові та позакишкові ускладнення та захворювання, асоційовані з 

запальними захворюваннями кишки (токсична дилятація, перфорація, 

склерозуючий холангіт, спондиліт, артрити, дерматози, увеїти та ін.). 

Лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Синдром подразненої кишки, визначення.. Етіологія та патогенез. 

Класифікація. Клінічні прояви різних варіантів. Римські діагностичні 

критерії. Диференціальна діагностика. Лікування різних форм. Первинна та 

вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.  

Тема 6. Жовчнокам'яна хвороба, хронічний холецистит та 

функціональні біліарні порушення. 

Визначення. Етіологія, патогенез. Значення інфекції, порушень 

моторики та дисхолії у розвитку хронічного холециститу, холангіту та 

жовчнокам'яної хвороби. Класифікація. Особливості клінічного перебігу. 

Лабораторні та інструментальні методи діагностики. Диференційний діагноз. 

Ускладнення жовчокам’яної хвороби. Лікування. Показання до хірургічного 

лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 7. Хронічні гепатити. 

Визначення. Класифікація. Роль персистенції вірусу, токсичних та 

медикаментозних агентів, імунних порушень та алкоголю. Методи 

діагностики вірусної інфекції. Аутоімунний гепатит, хронічні вірусні, 

токсичний (медикаментозний) гепатити. Алкогольна хвороба печінки. Основні 

клініко-біохімічні синдроми. Особливості клінічного перебігу та діагностики 

окремих форм. Диференційний діагноз. Ускладнення. Особливості лікування 

різних форм. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 8. Цирози печінки. 

Визначення. Значення вірусної інфекції, нутритивних факторів, 

алкоголю, токсичних речовин та імунних порушень. Класифікація. 

Особливості клінічних проявів та діагностики різних варіантів. 

Диференційний діагноз. Печінкова недостатність та інші ускладнення. 



 8 

Диференційована терапія. Невідкладна терапія при ускладненнях. Первинна 

та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 9. Хронічні панкреатити. 
Визначення. Значення різних етіологічних факторів. Класифікація. 

Особливості клінічного перебігу, діагностики та диференціальної діагностики 

залежно від форми та локалізації патологічного процесу. Ускладнення. 

Методи дослідження при діагностиці панкреатиту. Диференційоване 

лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

 

Розділ дисципліни 2. ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА 

ПРОФІЛАКТИКИ ОСНОВНИХ ЕНДОКРИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

(64 годин/2,1 кредита: лекції – 10, практичні заняття – 34, СРС – 20) 

 

Тема 1.  Цукровий діабет, класифікація, етіологія, патогенез, 

клініка, діагностика. 

Визначення цукрового діабету. Епідеміологія діабету в Україні і світі, 

прогноз захворюваності, поширеність цукрового діабету в різних вікових 

групах. Етіологія і патогенез цукрового діабету. Цукровий діабет тип 1: роль 

вірусної інфекції та автоімунних процесів, генетичної схильності. Цукровий 

діабет тип 2: роль генетичної схильності, ожиріння, зовнішніх факторів. 

Інсулінорезистентність та порушення секреції інсуліну. Класифікація 

порушень глікемії (ВООЗ, 1999 р.), клінічні типи цукрового діабету. 

Характеристика  уражень внутрішніх органів за цукрового діабету: серцево-

судинної системи, гепатобіліарної системи, органів сечовиділення, діабетичні 

остеоартропатії. Діагностика цукрового діабету. Критерії діагностики 

цукрового діабету та інших категорій гіперглікемії (ВООЗ, 1999 р.). 

Показання та правила проведення глюкозотолерантного тесту. Діагностичне 

значення визначення глікованого гемоглобіну, фруктозаміну, С-пептиду, 

глюкозурії, кетонурії. 

Тема 2. Цукровий діабет тип 1та тип 2, сучасні методи терапії. 

Загальні принципи терапії цукрового діабету. Критерії компенсації 

вуглеводного обміну у хворих на ЦД типу 1. інсулінотерапія. Характеристика 

основних препаратів інсуліну в т.ч. вітчизняного виробництва Показання до 

їх застосування. Класифікація препаратів інсуліну ультракороткої, короткої, 

проміжної та тривалої дії, аналоги інсуліну. Розрахунок добової потреби в 

інсуліні. Корекції дози інсуліну за допомогою хлібних одиниць. Режим 

інсулінотерапії: традиційна, інтенсифікована та помпова. Показання до 

помпової інсулінотерапії. Клітинна терапія. Ускладнення інсулінотерапії: 

гіпоглікемічні стани, алергія до інсуліну, постін’єкційні  ліподистрофії, 

інсулінорезистентність, хронічне передозування інсуліну (синдром Сомоджі), 

інсулінові набряки. Санаторно-курортне лікування. Протоколи надання 

допомоги хворим на цукровий діабет типу 1. 

Алгоритм лікування цукрового діабету 2 типу. Основні методи 

лікування цукрового діабету типу 2: раціональне харчування, дозоване 
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фізичне навантаження, медикаментозна терапія, навчання хворого 

самоконтролю. Дієтотерапія цукрового діабету. Раціональне харчування: 

фізіологічність, енергетична цінність, обмеження рафінованих вуглеводів, 

вживання харчових волокон,  мікроелементів, вітамінів. Дозоване фізичне 

навантаження та правила його призначення. Медикаментозна терапія: 

сенситайзери інсуліну (метформін, тіазолідіндіони), секретагоги інсуліну 

(похідні сульфонілсечовини, глініди), препарати інкретинового ряду (аналоги 

глюкагоноподібного пептиду 1 (ГПП-1), інгібітори діпептиділпептідази 

(ДПП – 4), інгібітори α-глюкозидази, гліфлозини (блокатори реабсорбції 

глюкози в нирках), інсулінотерпія. Протоколи надання медичної допомоги 

хворим на цукровий діабет типу 2. 

Тема 3.  Гострі та хронічні ускладнення цукрового діабету. 

Особливості перебігу та лікування цукрового діабету у хірургічних 

хворих, при вагітності. 

Кетоацидотичні стани з діабетичної (гіперкетонемічною) комою. 

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційний діагноз, лікування. 

Гіперосмолярна (неацитодична) діабетична кома. Молочнокислий ацидоз і 

кома. Гіпоглікемічна кома, гіпоглікемічні стани. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, лікування. 

Хронічні ускладнення цукрового діабету. Мікросудинні ураження 

(діабетична ретинопатія, нефропатія, нейропатія); макросудинні ураження 

(ішемічна хвороба серця, порушення мозкового кровообігу, діабетична 

стопа). Класифікація, діагностика та лікування. Принципи лікування 

вагітних, хворих на цукровий діабет. Особливості проведення термінових та 

планових хірургічних втручань у хворих на цукровий діабет. 

Тема 4. Йододефіцитні захворювання щитоподібної залози. Ознаки 

ендемічної місцевості за ВООЗ. Клініка,  діагностика, профілактика та 

лікування. Гіпотиреоз та тиреоїдити. Класифікація, діагностика, клініка, 

лікування. 

Визначення поняття “йододефіцитні стани”.  Прояви йодного дефіциту. 

Визначення йододефіцитних територій за поширеністю зоба у різних вікових 

групах та даними йодурії. Визначення розмірів щитоподібної залози. Поняття 

про простий нетоксичний та вузлові форми зоба. Вплив екзогенних чинників 

довкілля та техногенних катастроф на об’єктах атомної енергетики на стан 

щитоподібної залози та поширеність її патології. Йодна профілактика: 

масова, групова, індивідуальна. Значення вживання йодованої солі у 

профілактиці йододефіцитних захворювань. Обмеження для використання 

препаратів на основі калію йодиду.  

Гіпотиреоз, етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Гіпотиреоз 

первинний, центральний, периферичний, субклінічний, транзиторний. 

Своєчасна діагностика природженого гіпотиреозу. Вікові особливості 

перебігу гіпотиреозу. Гіпотиреоз на тлі автоімунних поліендокринопатій. 

Субклінічний Гіпотиреоз. Лікування гіпотиреозу. Вагітність та Гіпотиреоз. 
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Медико-соціальна експертиза хворих на гіпотиреоз. Тиреоїдити. Клініка, 

діагностика та лікування. 

Тема 5. Тиреотоксикоз. Клінічні форми. Діагностика, лікування. 

Рак щитоподібної залози. Класифікація, клініка,  діагностика, 

лікування. Захворювання паращитоподібних залоз. 

Захворювання, що супроводжуються тиреотоксикозом. Етіологія, 

патогенез, клінічні прояви дифузного токсичного зоба, тиреотоксична та 

ендокринна офтальмопатія. Вікові особливості перебігу токсичного зоба у 

дітей та людей похилого віку. Клінічні відмінності вузлового токсичного 

зоба. Обґрунтування діагнозу тиреотоксикозу. Медикаментозне, хірургічне 

лікування токсичного зоба, використання 131-йоду з лікувальною метою. 

Ускладнення лікування зоба. Медико-соціальна експертиза хворих на 

токсичний зоб. 

Вузлові форми зоба. Моніторинг із вузлами у щитоподібній залозі. 

Патоморфологічна класифікація пухлин щитоподібної залози. 

Обґрунтування діагнозу раку щитоподібної залози. Роль аварії на ЧАЕС в 

розвитку раку щитоподібної залози. Сучасна схема лікування, реабілітації та 

диспансерного спостереження хворих на рак щитоподібної залози. Анатомо-

фізіологічні дані. Захворювання прищитоподібних залоз. Гіперпаратиреоз. 

Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка, клінічні форми 

гіперпаратиреозу. Діагностика. Диференціальна діагностика. Лікування. 

Показання до хірургічного лікування. Післяопераційний період і реабілітація 

хворих. Медикаментозна терапія. Гіпопаратиреоз. Етіологія. Патогенез. 

Класифікація. Клініка. Діагностика. Диференціальна діагностика. Прогноз. 

Профілактика. Лікування. Клінічні форми. 

Тема 6. Захворювання надниркових залоз. Хронічна недостатність 

кори надниркових залоз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

профілактика та лікування. Гормонально-активні пухлини надниркових 

залоз. 

Гормони кори та мозкового шару надниркових залоз. Визначення 

поняття, поширеність гострої та хронічної недостатності кори надниркових 

залоз. Хронічна недостатність надниркових  залоз (хвороба Аддісона). 

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика та лікування. Гостра 

недостатність надниркових залоз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

профілактика та лікування. Класифікація пухлин надниркових залоз. 

Синдром Іценка-Кушінга (кортикостерома, глюкостерома). Клініка, 

діагностика та диференціальна діагностика, лікування.  Андростерома, 

кортикоестерома. Клініка, діагностика та диференціальна діагностика, 

лікування. Первинний гіперальдостеронізм (синдром Кона). Клініка, 

діагностика та диференціальна діагностика, лікування. Феохромоцитома. 

Клініка, діагностика та диференціальна діагностика, лікування. Визначення 

природженої гіперплазії кори надниркових залоз. Клінічні форми, 

діагностика, лікування. 
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Тема 7.  Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи. 

Ожиріння. Захворювання статевих залоз. 

Класифікація гіпоталамо-гіпофізарних захворювань. Акромегалія. 

Етіологія і патогенез. Клініка. Діагностика та диференціальна діагностика. 

Лікування. Хвороба Іценка-Кушінга. Етіологія і патогенез. Класифікація. 

Клініка. Діагностика та диференціальна діагностика. Лікування. Синдром 

гіперпролактинемії. Класифікація. Етіологія і патогенез. Клініка. 

Діагностика, диференціальна діагностика. Лікування. Гіпопітуітаризм. 

Етіологія і патогенез. Клініка. Діагностика і диференціальна діагностика. 

Лікування. Нецукровий діабет. Етіологія і патогенез. Клініка. Діагностика та 

диференціальна діагностика. Лікування. Соматотропна недостатність. 

Гіпопітуітаризм. Класифікація. Етіологія і патогенез. Клініка. Діагностика, 

диференціальна діагностика. Лікування. Ожиріння. Етіологія та патогенез. 

Класифікація. Клініка. Діагностика. Лікування. Ожиріння у дітей та підлітків. 

Статеві залози у чоловіків та жінок. Гормони. Природжені порушення 

статевого диференціювання. Агенезія гонад. Синдром Шерешевського – 

Тернера. Синдром гермафродитизму. Крипторхізм. Синдром моно- та 

анорхізму. Синдром Клайнфельтера. Порушення статевого розвитку у 

хлопчиків та дівчаток. Клімакс у жінок та чоловіків. 

 

Розділ дисципліни 3. ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА 

ПРОФІЛАКТИКИ ОСНОВНИХ ХВОРОБ ОРГАНІВ ДИХАННЯ 

(47,8 годин/1,6 кредита:  лекції – 6, практичні заняття – 28, СРС – 13,8) 

 

Тема 1. Хронічне обструктивне захворювання легень. 

Визначення. Значення паління, екологічних, професійних факторів та 

інфекції у розвитку хронічного обструктивного захворювання легень. 

Класифікація. Клінічні прояви, дані лабораторних та інструментальних методів 

дослідження залежно від стадії (ступеня тяжкості). Диференційний діагноз. 

Ускладнення. Лікування. Первинна та вторинна профілактика.  

Імунопрофілактики. Прогноз та працездатність. 

Тема 2. Бронхіальна астма. 

Визначення. Етіологія, особливості патогенезу. Класифікація. Клінічні 

прояви, дані лабораторних та інструментальних методів дослідження. 

Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування. Невідкладна допомога при 

нападі бронхіальної астми. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 

працездатність. 

Тема 3. Пневмонії. 

Визначення. Етіологія. Класифікація. Клінічні прояви і особливості 

перебігу в залежності від збудника. Дані лабораторних та інструментальних 

методів дослідження. Диференційний діагноз. Ускладнення (гострий 

респіраторний дистрес-синдром, деструкція легеневої тканини, гостра 

дихальна недостатність та інші). Диференційоване лікування. Первинна та 

вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.  
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Тема 4. Плеврити. 

Визначення. Етіологічні фактори. Класифікація. Клінічні прояви, дані 

лабораторних та інструментальних методів дослідження. Диференційний 

діагноз. Ускладнення. Показання до плевральної пункції та дренування 

плевральної порожнини. Лікування. Первинна і вторинна профілактика. 

Прогноз та працездатність. 

Тема 5. Інфекційно-деструктивні захворювання легень. 

Визначення. Фактори, які сприяють розвитку бронхоектатичної 

хвороби, абсцесу та гангрени легень. Клінічні прояви, дані лабораторних та 

інструментальних методів дослідження. Диференційний діагноз. 

Ускладнення. Лікування. Показання до хірургічного лікування. Первинна та 

вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 6. Дихальна недостатність. 

Визначення. Класифікація. Причини виникнення. Особливості 

клінічного перебігу різних форм. Діагностика, дослідження функції 

зовнішнього дихання, газів артеріальної та венозної крові, показників 

кислотно-основного стану крові. Диференційний діагноз. Лікувальна тактика. 

Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

 

Розділ дисципліни 4. ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА 

ПРОФІЛАКТИКИ ОСНОВНИХ ХВОРОБ КРОВІ ТА КРОВОТВОРНИХ 

ОРГАНІВ  

(31,2 годин/1 кредит: лекції – 4, практичні заняття – 20, СРС – 7,2) 

 

Тема 1. Гемофілії та тромбоцитопенічна пурпура. 

Визначення.  Етіологія та патогенез, основні клінічні синдроми. Критерії 

діагнозу. Диференційний діагноз. Лікування. Профілактика кровотеч. 

Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 2. Анемії (постгеморагічна, залізодефіцитна, В12-дефіцитна, 

фолієводефіцитна, апластична, гемолітична). 

Визначення. Етіологічні фактори та патогенез. Механізми 

внутрішньосудинного та внутрішньоклітинного гемолізу. Особливості клініки 

та лабораторної діагностики різних форм. Диференційний діагноз. 

Ускладнення. Лікування різних форм анемій. Переливання компонентів крові 

та кровозамінників. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 

працездатність. 

Тема 3.  Гострі лейкемії. 

Визначення. Сучасні погляди на етіологію та патогенез. Класифікація. 

Основні клініко-гематологічні синдроми. Клінічні прояви. Критерії діагнозу. 

Диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи лікування. Підтримуюча 

терапія. Трансплантація кісткового мозку. Первинна та вторинна 

профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 4. Хронічні лейкемії. 

Визначення хронічної мієлоїдної лейкемії, хронічної лімфоїдної 

лейкемії, мієломної хвороби, справжньої поліцитемії. Сучасні погляди на 
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етіологію та патогенез. Класифікація. Основні клінічні прояви та клініко-

гематологічні синдроми. Критерії діагнозу. Диференційний діагноз. 

Ускладнення. Принципи лікування. Трансплантація кісткового мозку. 

Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

 

Розділ дисципліни 5. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ 

МЕДИЦИНИ 
(14,3 година/0,5 кредита: лекції – 4, практичні заняття – 4, СРС – 6,3) 

 

Тема 1. Принципи доказової медицини. 

Визначення поняття. Роль доказової медицини у сучасній клінічній 

практиці. Складові доказової медицини. Основні поняття клінічних 

досліджень. Медичний та етичний аспекти доказової медицини.  

Тема 2. Діагностика та лікування захворювань внутрішніх органів 

у людей похилого віку.  

Особливості обміну речовин у похилому віку. Частота коморбідної 

патології у людей похилого віку. Особливості дії ліків на організм похилої 

людини. Особливості діагностики та лікування захворювань внутрішніх 

органів у похилому віці. 

Тема 3. Ожиріння та його наслідки.  

Актуальність проблеми. Методи розрахунку надлишкової ваги (індексу 

маси тіла) та визначення ожиріння. Класифікація ожиріння. Основні медичні 

наслідки ожиріння – метаболічний синдром, цукровий діабет, серцево-

судинні захворювання та захворювання шлунково-кишкового тракту. Сучасні 

підходи до медикаментозного та немедикаментозного лікування. 
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4. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

вечірня форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

8 

Напрям підготовки 

1201 «Медицина» 
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

Денна  

Загальна кількість 

годин - 240 

Спеціальність: 

7.12010001 «Лікувальна 

справа» 

7.12010002 «Педіатрія» 
(шифр і назва) 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Семестр 

7-й 8-й 

Лекції 

Годин для денної 

(або вечірньої) 

форми навчання: 

аудиторних – 170 

самостійної роботи 

студента - 70 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

«Спеціаліст», 

кваліфікація «Лікар» 

 

 24 год. 16 год. 

Практичні, семінарські 

78 год. 52 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

48 год. 22 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: залік 
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5. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів дисципліни і тем Кількість годин 

Форма навчання (денна або вечірня) 

усього  У тому числі 

лек пр лаб інд срс 

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ дисципліни 1 «Основи діагностики, лікування та профілактики 

основних хвороб органів травлення» 

Тема 1. Розгляд схеми історії 

хвороби. Курація хворих. 

Гастроезофагеальна рефлюксна 

хвороба. 

9,2  

 

2 

5 - - 2,2 

Тема 2. Диспепсія. Хронічні 

гастрити. 

9,2 2 5 - - 2,2 

Тема 3. Пептична виразка шлунка 

та дванадцятипалої кишки. 

9,2 2 5 - - 2,2 

Тема 4. Целіакія та інші ентеропатії. 6,2 - 4 - - 2,2 

Тема 5. Запальні захворювання 

кишки. Синдром подразненої кишки. 

8,2 2 4 - - 2,2 

Тема 6. Жовчнокам'яна хвороба, 

хронічний холецистит та 

функціональні біліарні порушення. 

8,2 2 4 - - 2,2 

Тема 7. Хронічні гепатити.                                                                8,2 2 4 - - 2,2 

Тема 8. Цирози печінки.                       8,2 2 4 - - 2,2 

Тема 9. Хронічні панкреатити.  9,1 2 5 - - 2,1 

Тема 10. Підсумкове заняття по 

захворюванням органів травлення.    

7,0 - 4 - 1 2,0 

Разом за розділом 1 82,7 16 44 - 1 21,7 
       

Розділ дисципліни 2 «Основи діагностики, лікування та профілактики 

основних ендокринних захворювань» 

Тема 11. Цукровий діабет, 

класифікація, етіологія, патогенез, 

клініка, діагностика. 

9,0 2 4 - - 3,0 

Тема 12. Гострі та хронічні 

ускладнення цукрового діабету. 

Особливості перебігу та лікування 

цукрового діабету у хірургічних 

хворих, при вагітності. 

7,0 - 4 - - 3,0 

Тема 13. Цукровий діабет тип 1 та 

тип 2, сучасні методи терапії 

9,0 2 4 - - 3,0 

Тема 14. Йододефіцитні 

захворювання щитоподібної залози. 

8,0 2 4 - - 2,0 
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Ознаки ендемічної місцевості за 

ВООЗ. Клініка, діагностика, 

профілактика та лікування. 

Гіпотиреоз та тиреоїдити. 

Класифікація, діагностика, клініка, 

лікування. 

Тема 15. Тиреотоксикоз. Клінічні 

форми. Діагностика, лікування. Рак 

щитоподібної залози. Класифікація, 

клініка, діагностика, лікування. 

Захворювання паращитоподібних 

залоз. 

7,0 - 5 - - 2,0 

Тема 16. Захворювання надниркових 

залоз. Хронічна недостатність кори 

надниркових залоз. Етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика, 

профілактика та лікування. 

Гормонально-активні пухлини 

надниркових залоз. 

9,0 2 5 - - 2,0 

Тема 17. Захворювання гіпоталамо-

гіпофізарної системи. Ожиріння. 

Захворювання статевих залоз. 

8,0 2 4 - - 2,0 

Тема 18. Підсумкове заняття по 

захворюванням ендокринної системи 

7,0 - 4 - 1 2,0 

Разом за розділом 2 64 10 34 - 1 19,0 

       

Розділ дисципліни 3 «Основи діагностики, лікування та профілактики 

основних хвороб органів дихання» 

Тема 19. Хронічне обструктивне 

захворювання легень. 

7,8 2 4 - - 1,8 

Тема 20. Бронхіальна астма. 7,8 2 4 - - 1,8 

Тема 21. Пневмонії. 7,8 2 4 - - 1,8 

Тема 22. Плеврити. 5,8 - 4 - - 1,8 

Тема 23. Інфекційно-деструктивні 

захворювання легень. 

5,8 - 4 - - 1,8 

Тема 24. Дихальна недостатність. 5,8 - 4 - - 1,8 

Тема 25. Підсумкове заняття по 

хворобам органів дихання. 

7,0 - 4 - 1 2,0 

Разом за розділом 3 47,8 6 28 - 1 12,8 
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Розділ дисципліни 4 «Основи діагностики, лікування та профілактики 

основних хвороб крові та кровотворних органів» 

Тема 26. Гемофілії та 

тромбоцитопенічна пурпура. 

5,6 - 4 - - 1,6 

Тема 27. Анемії. 7,6 2 4 - - 1,6 

Тема 28. Гострі лейкемії. 7,5 2 4 - - 1,0 

Тема 29. Хронічні лейкемії. 5,5 - 4 - - 1,0 

Тема 30. Підсумкове заняття по 

хворобам крові та кровотворних 

органів 

5,0 - 4 - 1 1,0 

Разом за розділом 4 31,2 4 20 - 1 6,2 

       

Розділ дисципліни 3 «Загальні питання внутрішньої медицини» 

 

Тема 31. Принципи доказової 

медицини. 

4,3 2 - - - - 

Тема 32. Діагностика та лікування 

захворювань внутрішніх органів у 

людей похилого віку. 

2,0 2 - - - - 

Тема 33. Ожиріння та його 

наслідки. 

8,0 - 4 - 1 2,3 

Написання історії хвороби та її 

захист 

     3,0 

Разом за розділом 3 14,3 4 4 - 1 5,3 

       

Всього годин по дисципліні 240 40 130 - 5 65 
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6. Теми лекцій 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. 2 

2 Диспепсія та хронічні гастрити. 2 

3 Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки. 2 

4 Запальні захворювання кишки. Синдром подразненої 

кишки. 

2 

5 Жовчнокам'яна хвороба, хронічний холецистит та 

функціональні біліарні порушення 

2 

6 Хронічні гепатити. 2 

7 Цирози печінки. 2 

8 Хронічні панкреатити. 2 

9 Цукровий діабет. Сучасна класифікація, етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика. Хронічні ускладнення 

діабету 

2 

10 Новітні методи лікування хворих на ЦД. Пероральні 

цукрознижувальні засоби, сучасні препарати інсуліну та 

його аналоги. 

2 

11 Захворювання щитоподібної залози. Діагноз, 

диференційний діагноз, профілактика та лікування зоба. 

2 

12 Захворювання надниркових залоз. Хронічна 

недостатність надниркових залоз. Гормонально-активні 

пухлини. 

2 

13 Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи. Клініка, 

діагноз, лікування. 

2 

14 Анемії 2 

15 Гострі та хронічні лейкемії 2 

16 Хронічне обструктивне захворювання легень. 2 

17 Бронхіальна астма. 2 

18 Пневмонії. 2 

19 Принципи доказової медицини. 2 

20 Діагностика та лікування захворювань внутрішніх 

органів у людей похилого віку 

2 

Всього лекційних годин 40 
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7. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 -  

Всього годин семінарських занять  

                                                                                                              

8. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Розгляд схеми історії хвороби. Курація хворих. 

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. 

5 

2 Диспепсія. Хронічні гастрити. 5 

3 Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки. 5 

4 Целіакія та інші ентеропатії. 4 

5 Запальні захворювання кишки. Синдром подразненої 

кишки. 

4 

6 Жовчнокам'яна хвороба, хронічний холецистит та 

функціональні біліарні порушення. 

4 

7 Хронічні гепатити.                                                                4 

8 Цирози печінки.                       4 

9 Хронічні панкреатити.  5 

10 Підсумкове заняття по захворюванням органів 

травлення.    

4 

11 Цукровий діабет, класифікація, етіологія, патогенез, 

клініка, діагностика. 

4 

12 Гострі та хронічні ускладнення цукрового діабету. 

Особливості перебігу та лікування цукрового діабету у 

хірургічних хворих, при вагітності. 

4 

13 Цукровий діабет тип 1 та тип 2, сучасні методи терапії 4 

14 Йододефіцитні захворювання щитоподібної залози. 

Ознаки ендемічної місцевості за ВООЗ. Клініка, 

діагностика, профілактика та лікування. Гіпотиреоз та 

тиреоїдити. Класифікація, діагностика, клініка, лікування. 

4 

15 Тиреотоксикоз. Клінічні форми. Діагностика, лікування. 

Рак щитоподібної залози. Класифікація, клініка, 

діагностика, лікування. Захворювання паращитоподібних 

залоз. 

5 

16 Захворювання надниркових залоз. Хронічна 

недостатність кори надниркових залоз. Етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика, профілактика та 

лікування. Гормонально-активні пухлини надниркових 

залоз. 

5 
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17 Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи. 

Ожиріння. Захворювання статевих залоз. 

4 

18 Ожиріння та його наслідки. 4 

19 Підсумкове заняття по захворюванням ендокринної 

системи 

4 

20 Хронічне обструктивне захворювання легень. 4 

21 Бронхіальна астма. 4 

22 Пневмонії. 4 

23 Плеврити. 4 

24 Інфекційно-деструктивні захворювання легень. 4 

25 Дихальна недостатність. 4 

26 Підсумкове заняття по хворобам органів дихання. 4 

27 Гемофілії та тромбоцитопенічна пурпура. 4 

28 Анемії. 4 

29 Гострі лейкемії. 4 

30 Хронічні лейкемії. 4 

31 Підсумкове заняття по хворобам крові та кровотворних 

органів 

4 

Всього годин практичних занять 130 

                                                                                                              

9. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 -  

Всього годин лабораторних занять  

 

10. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 -  Підготовка до практичного заняття  за темою  

«Гастроезофагеальна рефлексна хвороба». 

- Опанування навичками трактування даних 24-

годинного стравохідного рН-моніторингу за темою. 

- Опанування навичками трактування ендоскопічної 

картини стравоходу за темою. 

2,2 

2 - Підготовка до практичного заняття за темою 

«Диспепсія. Хронічні гастрити». 

- Опанування навичками трактування результатів 

дихальних тестів зі стабільним ізотопом (13С-

сечовиною) . 

- Опанування навичками трактування дослідження 

кислотоутворення (внутрішньошлункова  

топографічна експрес рН-метрія, добове рН-

моніторування). 

2,2 
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- Опанування навичками трактування результатів 

езофагогастродуоденоскопії з біопсією за темою. 

3 - Підготовка до практичного заняття за темою  

«Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої 

кишки». 

- Опанування навичками трактування ендоскопічної 

картини шлунка та дванадцятипалої кишки за темою. 

2,2 

4 - Підготовка до практичного заняття за темою 

«Целіакія та інші ентеропатії». 

- Опанування навичками трактування результатів 

копроцитограми. 

- Опанування навичками трактування результатів 

імуноферментного визначення антитіл до тканинної 

трансглутамінази та до пептидів гліадину при целіакії 

(метод ELISA), водневих тестів. 

2,2 

5 - Підготовка до практичного заняття  за темою 

«Запальні захворювання кишки. Синдром 

подразненої кишки». 

2,2 

6 - Підготовка до практичного заняття за темою 

«Жовчокам’яна хвороба, хронічний холецистит та 

функціональні біліарні порушення». 

- Опанування навичками інтерпретації даних УЗД 

печінки, жовчних протоків та жовчного міхура за 

темою. 

- Опанування навичками трактування даних 

мікроскопічного та біохімічного 

дослідження жовчі, отриманих за допомогою 

дуоденального зондування. 

2,2 

7 - Підготовка до практичного заняття за темою 

«Хронічні гепатити». 

- Опанування навичками інтерпретації даних 

загального та біохімічного аналізу крові (загальний 

білок, білкові фракції, білірубін та його фракції, 

активність АЛТ, АСТ, лужної фосфатази). 

- Опанування навичками оцінки результатів 

серологічного дослідження крові (сироваткові 

маркери вірусних гепатитів, полімеразна ланцюгова 

реакція на виявлення вірусу в сироватці крові, 

якісний і кількісний аналіз, генотипування вірусу). 

2,2 

8 - Підготовка до практичного заняття за темою 

«Цирози печінки». 

- Опанування навичками інтерпретації результатів 

біохімічного аналізу (АЛТ, АСТ, ГГТП, ЛФ, білірубін 

та його фракції, білки та білкові фракції, глюкоза, 

коагулограма). 

2,2 
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- Опанування навичками трактування даних УЗД 

печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, 

селезінки та судин портальної системи 

(доплерографії) за темою. 

9 - Підготовка до практичного заняття за темою 

«Хронічні панкреатити».  

- Опанування навичками інтерпретації даних 

загального аналізу крові, сечі (а-амілаза), 

біохімічного аналізу крові (еластаза 1, а-амілаза),  

аналізу калу на фекальну еластазу 1. 

- Опанування навичками оцінки результатів 

дослідження вуглеводного обміну (глюкоза, інсулін, 

С-пептид, панкреатичний поліпептид, глюкагон 

крові; проба із цукровим навантаженням, галактозою, 

Д-ксилозою). 

2,1 

10 Підсумкове заняття. 2 

11 - Підготовка до практичного заняття за темою  

«Цукровий діабет, класифікація, етіологія, патогенез, 

клініка, діагностика»; 

- Опанування навичками аналізувати дані 

лабораторних методів дослідження (тест 

толерантності до глюкози, глікемічний профіль, С-

пептид, НbА1с, ліпіди). 

3 

12 - Підготовка до практичного заняття за темою  

«Цукровий діабет тип 1 та тип 2, сучасні методи 

терапії»; 

- Опанування навичками інтерпретування 

глікемічного профілю, рівню глікованого 

гемоглобіну, виписування рецептів на основні 

цукрознижувальні препарати. 

3 

13 - Підготовка до практичного заняття за темою  

«Гострі та хронічні ускладнення цукрового діабету. 

Особливості перебігу та лікування цукрового діабету 

у хірургічних хворих, при вагітності»; 

- Опанування навичками надання медичної допомоги 

хворим з кетоацидозом, при діабетичній 

кетоацидотичній та гіпоглікемічній комах. 

3 

14 - Підготовка до практичного заняття за темою 

«Йододефіцитні захворювання щитоподібної залози. 

Ознаки ендемічної місцевості за ВООЗ. Клініка,  

діагностика, профілактика та лікування. Гіпотиреоз та 

тиреоїдити. Класифікація, діагностика, клініка, 

лікування»; 

- Опанування навичками трактування даних 

гормонального обстеження  щитоподібної залози 

2 
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(ТТГ, Т3, Т4, АТПО). 

15 - Підготовка до практичного заняття за темою 

«Тиреотоксикоз. Клінічні форми. Діагностика, 

лікування. Рак щитоподібної залози. Класифікація, 

клініка, діагностика, лікування. Захворювання 

прищитоподібних залоз»; 

- Опанування навичками трактування даних 

гормонального обстеження  щитоподібної залози 

(ТТГ, Т3, Т4, АТПО, антитіла до рецепторів ТТГ,  

тиреоглобуліну). 

2 

16 - Підготовка до практичного заняття за темою  

«Захворювання надниркових залоз. Хронічна 

недостатність кори надниркових залоз. Етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика, профілактика та 

лікування. Гормонально-активні пухлини 

надниркових залоз»; 

- Опанування навичками трактування даних 

гормонального обстеження  надниркових залоз 

(АКТГ, кортизол, альдостерон, ренін, електроліти 

крові та метанефрини у сечі). 

2 

17 - Підготовка до практичного заняття за темою  

«Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи. 

Ожиріння. Захворювання статевих залоз». 

- Опанування навичками визначення ступеня 

ожиріння за ІМТ; 

- Опанування навичками трактування даних 

гормонального обстеження (СТГ, ІФР-1, пролактин, 

гонадотропіни, вазопресин) та аналізу сечі за 

Зимницьким. 

2 

18 Підсумкове заняття 2 

19 - Підготовка до практичного заняття за темою 

«Хронічне обструктивне захворювання легень». 

- Опанування навичками інтерпретації аналізу 

мокротиння (мікроскопічне, бактеріологічне, 

бактеріоскопічне дослідження), визначення 

чутливості до антибіотиків. 

- Опанування навичками інтерпретації показників 

функції зовнішнього дихання за темою. 

1,8 

20 - Підготовка до практичного заняття  за темою 

«Бронхіальна астма». 

- Опанування навичками інтерпретації аналізу 

мокротиння (мікроскопічне, бактеріологічне, 

бактеріоскопічне дослідження). 

- Опанування навичками інтерпретації даних функції 

зовнішнього дихання за темою. 

1,8 
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21 - Підготовка до практичного заняття за темою  

«Пневмонії». 

- Опанування навичками інтерпретації аналізу 

мокротиння (мікроскопічне, бактеріологічне, 

бактеріоскопічне дослідження), визначення 

чутливості до антибіотиків. 

- Опанування навичками інтерпретації рентгенографії 

органів грудної порожнини у двох проекціях за 

темою. 

1,8 

22 - Підготовка до практичного заняття за темою  

«Плеврити». 

- Опанування навичками інтерпретації даних 

рентгенографії органів грудної порожнини за темою. 

- Опанування навичками інтерпретації аналізу 

плевральної рідини (мікроскопічне, бактеріологічне і 

бактеріоскопічне дослідження). 

1,8 

23 - Підготовка до практичного заняття за темою  

«Інфекційно-деструктивні захворювання легень». 

- Опанування навичками інтерпретації даних 

рентгенографії органів грудної порожнини за темою. 

- Опанування навичками інтерпретації загального 

аналізу крові, аналізу мокротиння (бактеріологічне, 

мікроскопічне, визначення чутливості до 

антибіотиків). 

1,8 

24 - Підготовка до практичного заняття за темою  

«Дихальна недостатність». 

- Опанування навичками трактування складу газів 

артеріальної та венозної крові.  

1,8 

25  Підсумкове заняття. 2 

26 - Підготовка до практичного заняття за темою 

«Гемофілії та тромбоцитопенічна пурпура». 

- Опанування навичками інтерпретації загального 

аналізу крові  

- Опанування методики визначення групи крові. 

- Опанування навичками інтерпретації коагулограми 

при гемофілії. 

1,6 

27 - Підготовка до практичного заняття за темою 

«Анемії». 

- Опанування навичками інтерпретації аналізу крові. 

- Опанування навичками трактування результатів 

дослідження обміну заліза (залізо сироватки, загальна 

залізозвязуюча здатність сироватки, насичення 

трансферину залізом, рівень феритину). 

- Опанування навичками оцінки даних пунктату 

1,6 
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кісткового мозку. 

28 - Підготовка до практичного заняття за темою 

«Гострі лейкемії». 

- Опанування навичками інтерпретації змін в 

загальному аналізі крові та мієлограмі. 

- Опанування методикою переливання компонентів 

крові та кровозамінників. 

- Оцінка даних цитохімічних досліджень. 

1,0 

29 - Підготовка до практичного заняття за темою 

«Хронічні лейкемії». 

- Опанування навичками інтерпретації змін у 

загальному аналізі крові, мієлограмі при хронічних 

лейкеміях. 

- Опанування навичками інтерпретації даних 

рентгенологічного дослідження кісток за темою. 

1,0 

30 Підсумкове заняття 1,0 

31 - Підготовка до практичного заняття за темою №27 

«Ожиріння та його наслідки». 

- Опанування методикою розрахунку індексу маси 

тіла. 

 

2,3 

 

 

 

32 Написання історії хвороби та її захист 3 

33 Індивідуальна робота 5 

Всього годин самостійної роботи 70 

 

11. Індивідуальні завдання 
 

 Доповідь реферату на практичному занятті. 

 Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр. 

 Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті. 

 Написання тез, статей 

 

12. Методи навчання 

                                                                                                    

а) лекції, б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів, г) 

консультації. 

Тематичні плани лекцій, практичних занять та СРС розкривають 

проблемні питання відповідних розділів внутрішньої медицини. У лекційному 

курсі максимально використовуються дидактичні засоби (мультимедійні 

презентації, слайди, учбові кінофільми, демонстрацію тематичних хворих). 

Лекційний та практичний етапи навчання студентів складаються, переважно, 

таким чином, щоб лекції або передували відповідним практичним заняттям, 

та при ротації тематичних розділів, читались одним блоком.  
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Практичні заняття  проводять на клінічній базі кафедри. Методика 

організації практичних занять з внутрішньої медицини передбачає 

необхідність: 

- зробити студента учасником процесу надання медичної допомоги 

пацієнтам від моменту їх госпіталізації, обстеження, постановки діагнозу, 

лікування до виписки зі стаціонару; 

- оволодіти професійними практичними навичками; навичками роботи 

в команді студентів, лікарів, інших учасників процесу надання медичної 

допомоги; 

- сформувати у студента, як у майбутнього фахівця, розуміння 

відповідальності за рівень своєї підготовки, її удосконалення протягом 

навчання і професійної діяльності. 

Для реалізації зазначеного необхідно на першому занятті відповідного 

розділу надати студенту детальний план роботи в клініці та забезпечити 

умови для його реалізації. Цей план повинен включати: 

- дослідження, які має засвоїти студент (або ознайомитись); 

- алгоритми (протоколи) обстежень, постановки діагнозу, лікування, 

профілактики відповідно до стандартів доказової медицини; 

- курацію пацієнтів, яку має здійснювати студент протягом циклу; 

- доповіді історії хвороби пацієнта у навчальній групі, на клінічних 

обходах, практичних конференціях.  

Курація пацієнта передбачає: 

1) з'ясування скарг хворого, анамнезу захворювання та життя, 

проведення опитування за органами та системами; 

2) проведення фізикального обстеження хворого та визначення 

основних симптомів захворювання; 

3) аналіз даних лабораторного та інструментального обстеження; 

4) формулювання діагнозу; 

5) призначення лікування; 

6) визначення заходів первинної та вторинної профілактики; 

7) доповідь результатів обстеження хворого командою студентів у 

навчальній групі, розбір під керівництвом викладача правильності 

встановлення діагнозу, диференційного діагнозу, призначеного обстеження, 

лікувальної тактики, оцінки прогнозу та працездатності, профілактики. 

На практичних заняттях студентам рекомендується вести протоколи, в 

які необхідно вносити короткі відомості про хворих, обстежених під час 

практичного заняття, діагноз, план обстеження та призначене лікування. 

СРС та індивідуальна робота студентів складає 30-56% у навчальному 

плані. Вона включає: 

 доаудиторну та позааудиторну підготовку студентів з питань 

курсу дисципліни; 

 роботу студентів у відділеннях клінічних баз кафедр, у тому 

числі у лабораторіях та відділеннях (кабінетах) функціональної діагностики, 

інтерпретацію даних лабораторних та інструментальних методів дослідження 

при внутрішній патології  у позааудиторний час; 
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 засвоєння практичних навичок за допомогою роботи з хворими; 

 індивідуальну СРС (виступ на науково-практичній конференції 

клініки, написання статей, доповідь реферату на практичному занятті, участь 

у роботі студентського гуртка, олімпіадах з дисципліни  тощо); 

 роботу в комп’ютерному класі по підготовці до іспиту Крок-2; 

 опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять.  

Викладачі кафедри забезпечують можливість здійснювати СРС. Під 

час практичних занять та проводять контроль та оцінку її виконання. Теми, що 

винесені на самостійне опрацювання, оцінюються під час підсумкового 

контролю. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ  

   Цукровий діабет, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика: алгоритми та протоколи діагностики. 

 Цукровий діабет тип 1 та тип 2, сучасні методи терапії: алгоритми та 

протоколи лікування. 

 Гострі та хронічні ускладнення цукрового діабету. Особливості перебігу та 

лікування цукрового діабету у хірургічних хворих, при вагітності: алгоритми 

та протоколи лікування гіпоглікемічної коми,  діабетичної кетоацидотичної 

коми, діабетичної нейропатії, діабетичної нефропатії, ретинопатії, синдрому 

діабетичної стопи. 

 Йододефіцитні захворювання щитоподібної залози. Ознаки ендемічної 

місцевості за ВООЗ. Клініка,  діагностика, профілактика та лікування. 

Гіпотиреоз та тиреоїдити. Класифікація, діагностика, клініка, лікування: 

алгоритми діагностики та лікування йододефіцитних захворювань, 

гіпотиреозу, тиреоїдитів. 

  Тиреотоксикоз. Клінічні форми. Діагностика, лікування. Рак 

щитоподібної залози. Класифікація, клініка, діагностика, лікування. 

Захворювання прищитоподібних залоз: 

      алгоритми діагностики та лікування тиреотоксикозу, раку щитоподібної 

залози, гіперпаратиреозу та гіпопаратиреозу. 

 Захворювання надниркових залоз. Хронічна недостатність кори надниркових 

залоз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика та лікування. 

Гормонально-активні пухлини надниркових залоз: алгоритми діагностики та 

лікування  хронічної надниркової недостатності, синдрому  Іценко-Кушінга, 

феохромоцитоми.  

 Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи. Ожиріння. Захворювання 

статевих залоз: алгоритми діагностики та лікування соматотропної 

недостатності, хвороби Іценко-Кушінга, акромегалії, гіперпролактинемії, 

нецукрового діабету, гіпопітуітаризму, ожиріння, захворювання статевих 

залоз. 

 Гемофілії та тромбоцитопенічна пурпура. Визначення.  Етіологія та 

патогенез, основні клінічні синдроми. Критерії діагнозу. Диференційний 
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діагноз. Лікування. Профілактика кровотеч. Первинна та вторинна 

профілактика. Прогноз та працездатність. 

 Анемії (постгеморагічна, залізодефіцитна, В12-дефіцитна, фолієводефіцитна, 

апластична, гемолітична). 

 Визначення. Етіологічні фактори та патогенез. Механізми 

внутрішньосудинного та внутрішньоклітинного гемолізу. Особливості клініки 

та лабораторної діагностики різних форм. Диференційний діагноз. 

Ускладнення. Лікування різних форм анемій. Переливання компонентів крові 

та кровозамінників. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 

працездатність. 

 Гострі лейкемії. Визначення. Сучасні погляди на етіологію та патогенез. 

Класифікація. Основні клініко-гематологічні синдроми. Клінічні прояви. 

Критерії діагнозу. Диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи 

лікування. Підтримуюча терапія. Трансплантація кісткового мозку. Первинна 

та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

 Хронічні лейкемії. Визначення хронічної мієлоїдної лейкемії, хронічної 

лімфоїдної лейкемії, мієломної хвороби, справжньої поліцитемії. Сучасні 

погляди на етіологію та патогенез. Класифікація. Основні клінічні прояви та 

клініко-гематологічні синдроми. Критерії діагнозу. Диференційний діагноз. 

Ускладнення. Принципи лікування. Трансплантація кісткового мозку. 

Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

 Хронічне обструктивне захворювання легень. Визначення. Значення паління, 

екологічних, професійних факторів та інфекції у розвитку хронічного 

обструктивного захворювання легень. Класифікація. Клінічні прояви, дані 

лабораторних та інструментальних методів дослідження залежно від стадії 

(ступеня тяжкості). Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування. 

Первинна та вторинна профілактика.  Імунопрофілактики. Прогноз та 

працездатність. 

 Бронхіальна астма. Визначення. Етіологія, особливості патогенезу. 

Класифікація. Клінічні прояви, дані лабораторних та інструментальних 

методів дослідження. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування. 

Невідкладна допомога при нападі бронхіальної астми. Первинна та вторинна 

профілактика. Прогноз та працездатність. 

 Пневмонії. Визначення. Етіологія. Класифікація. Клінічні прояви і особливості 

перебігу в залежності від збудника. Дані лабораторних та інструментальних 

методів дослідження. Диференційний діагноз. Ускладнення (гострий 

респіраторний дистрес-синдром, деструкція легеневої тканини, гостра 

дихальна недостатність та інші). Диференційоване лікування. Первинна та 

вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.  

 Плеврити. Визначення. Етіологічні фактори. Класифікація. Клінічні прояви, 

дані лабораторних та інструментальних методів дослідження. Диференційний 

діагноз. Ускладнення. Показання до плевральної пункції та дренування 

плевральної порожнини. Лікування. Первинна і вторинна профілактика. 

Прогноз та працездатність. 
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 Інфекційно-деструктивні захворювання легень. Визначення. Фактори, які 

сприяють розвитку бронхоектатичної хвороби, абсцесу та гангрени легень. 

Клінічні прояви, дані лабораторних та інструментальних методів 

дослідження. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування. Показання до 

хірургічного лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 

працездатність. 

 Дихальна недостатність. Визначення. Класифікація. Причини виникнення. 

Особливості клінічного перебігу різних форм. Діагностика, дослідження 

функції зовнішнього дихання, газів артеріальної та венозної крові, показників 

кислотно-основного стану крові. Диференційний діагноз. Лікувальна тактика. 

Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

 Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Визначення. Етіологія, патогенез. 

Класифікація. Ерозивна та неерозивна ГЕРХ. Клінічні прояви залежно від 

варіанту та стадії. Дані лабораторних та інструментальних методів 

дослідження. Критерії діагнозу, диференціальна діагностика. Ускладнення. 

Диференційована терапія. Первинна та вторинна профілактика. 

  Диспепсія.. Визначення диспепсії. Етіологія та патогенез. Роль Н. руlоrі у 

виникненні гастродуоденальної патології. Класифікація. Недосліджена та 

функціональна диспепсія. Критерії діагнозу. Диференційний діагноз. Сучасні 

підходи до лікування функціональної диспепсії. Первинна та вторинна 

профілактика. Прогноз та працездатність. 

 Хронічні гастрити Визначення, етіологія та патогенез хронічних гастритів. 

Роль Н. руlоrі у виникненні хронічних гастритів. Класифікація. Клінічні 

прояви, дані лабораторних та інструментальних методів дослідження. 

Значення ендоскопічного (з морфологією) дослідження. Сучасні підходи до 

лікування різних типів хронічного гастриту. Первинна та вторинна 

профілактика. Прогноз та працездатність. 

 Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки. Визначення. Основні 

причини пептичних виразок (H. pylori, медикаменти та ін.). Класифікація. 

Клінічні прояви. Ускладнення (перфорація, пенетрація, кровотеча, стеноз, 

малігнізація). Значення інструментальних та лабораторних методів 

діагностики. Методи діагностики Нр-інфекції. Тактика ведення хворого. 

Ерадикаційна терапія, контроль ефективності ерадикації. Медикаментозна 

терапія Нр-негативних виразок. Показання до хірургічного лікування. 

Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

  Целіакія та інші ентеропатії. Визначення. Етіологія, патогенез. Роль 

непереносимості компонентів їжі, імунних факторів і ензимопатій 

(несприйняття лактози, фруктози, галактози та ін.). Синдроми мальабсорбції 

та мальдигестії. Критерії діагнозу, диференціальна діагностика. Ускладнення. 

Диференційована терапія. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 

працездатність. 

 Запальні захворювання кишки. Неспецифічний виразковий коліт та хвороба 

Крона: визначення, етіологія та патогенез. Класифікація. Особливості 

клінічного перебігу залежно від ступеня активності, тяжкості і фази перебігу. 
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Лабораторна та інструментальна діагностика. Критерії діагнозу, 

диференціальна діагностика. Кишкові та позакишкові ускладнення та 

захворювання, асоційовані з запальними захворюваннями кишки (токсична 

дилятація, перфорація, склерозуючий холангіт, спондиліт, артрити, 

дерматози, увеїти та ін.). Лікування. Первинна та вторинна профілактика. 

Прогноз та працездатність. 

 Синдром подразненої кишки, визначення.. Етіологія та патогенез. 

Класифікація. Клінічні прояви різних варіантів. Римські діагностичні 

критерії. Диференціальна діагностика. Лікування різних форм. Первинна та 

вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.  

 Жовчнокам'яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні біліарні 

порушення. Визначення. Етіологія, патогенез. Значення інфекції, порушень 

моторики та дисхолії у розвитку хронічного холециститу, холангіту та 

жовчнокам'яної хвороби. Класифікація. Особливості клінічного перебігу. 

Лабораторні та інструментальні методи діагностики. Диференційний діагноз. 

Ускладнення жовчокам’яної хвороби. Лікування. Показання до хірургічного 

лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

 Хронічні гепатити. Визначення. Класифікація. Роль персистенції вірусу, 

токсичних та медикаментозних агентів, імунних порушень та алкоголю. 

Методи діагностики вірусної інфекції. Аутоімунний гепатит, хронічні 

вірусні, токсичний (медикаментозний) гепатити. Алкогольна хвороба печінки. 

Основні клініко-біохімічні синдроми. Особливості клінічного перебігу та 

діагностики окремих форм. Диференційний діагноз. Ускладнення. 

Особливості лікування різних форм. Первинна та вторинна профілактика. 

Прогноз та працездатність. 

 Цирози печінки. Визначення. Значення вірусної інфекції, нутритивних 

факторів, алкоголю, токсичних речовин та імунних порушень. Класифікація. 

Особливості клінічних проявів та діагностики різних варіантів. 

Диференційний діагноз. Печінкова недостатність та інші ускладнення. 

Диференційована терапія. Невідкладна терапія при ускладненнях. Первинна 

та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

 Хронічні панкреатити. Визначення. Значення різних етіологічних факторів. 

Класифікація. Особливості клінічного перебігу, діагностики та 

диференціальної діагностики залежно від форми та локалізації патологічного 

процесу. Ускладнення. Методи дослідження при діагностиці панкреатиту. 

Диференційоване лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 

працездатність. 

 Принципи доказової медицини. Визначення поняття. Роль доказової 

медицини у сучасній клінічній практиці. Складові доказової медицини. 

Основні поняття клінічних досліджень. Медичний та етичний аспекти 

доказової медицини.  

 Діагностика та лікування захворювань внутрішніх органів у людей похилого 

віку. Особливості обміну речовин у похилому віку. Частота коморбідної 

патології у людей похилого віку. Особливості дії ліків на організм похилої 
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людини. Особливості діагностики та лікування захворювань внутрішніх 

органів у похилому віці. 

 Ожиріння та його наслідки. Актуальність проблеми. Методи розрахунку 

надлишкової ваги (індексу маси тіла) та визначення ожиріння. Класифікація 

ожиріння. Основні медичні наслідки ожиріння – метаболічний синдром, 

цукровий діабет, серцево-судинні захворювання та захворювання шлунково-

кишкового тракту. Сучасні підходи до медикаментозного та 

немедикаментозного лікування. 

  

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ТА ЗАВДАНЬ  

Перелік типових задач діяльності та умінь, що перевіряються при 

проведенні контролю: 

 Робота з хворим 

- Збирати скарги, анамнез хвороби, анамнез життя; 

- Збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, конституція, 

вгодованість) та оцінюватим зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного 

жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитоподібної та молочної 

залоз), обстежувати стан кістково-м’язової системи, суглобів; 

- Обстежувати стан органів дихання (огляд грудної клітки, пальпація грудної 

клітки, перкусія та аускультація легень); 

- Обстежувати стан системи органів кровообігу (огляд і пальпація ділянки 

серця та судин, перкусія меж серця і аускультація серця та судин); 

- Обстежувати стан органів травлення (огляд, перкусія, поверхнева і глибока 

пальпація); 

- Обстежувати стан сечовидільної системи (огляд поперекової ділянки, 

пальпація нирок). 

 Поставити попередній діагноз захворювання (Список 1). 

 Призначити та обґрунтувати лабораторне та/або інструментальне обстеження 

хворого із захворюваннями (Список 1).  

 Інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень 

(Список 2) 

 Здійснювати диференціальну діагностику при захворюваннях (Список 1). 

 Поставити клінічний діагноз захворювань (Список 1). 

 Визначати необхідний режим та дієту хворого із захворюваннями (Список 1). 

 Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювань (Список1). 

 Діагностувати та надавати надавати допомогу при  невідкладних станах 

(Список 3) 

 Виконувати медичні маніпуляції (Список 4) 

 Визначати тактику вторинної профілактики хворих, які підлягають 

диспансерному нагляду. 

 Вести медичну документацію. 

 

Список 1 (захворювання) 
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Хвороби органів кровотворення 

1. Анемії. 

2. Гострі та хронічні лейкемії. 

 3. Мієломна хвороба.  

5. Гемофілії.  

6. Тромбоцитопенічна пурпура. 

Хвороби органів дихання 

1. Хронічне обструктивне захворювання легень. 

2. Бронхіальна астма. 

3.  Пневмонії.  

4. Плеврити. 

5. Інфекційно-деструктивні захворювання легень. 

6. Дихальна недостатність. 

Хвороби органів травлення 
1.  Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. 

2. Функціональні порушення шлунку, жовчного міхура, жовчовивідних 

шляхів і кишки.  

3. Хронічні гастрити та дуоденіти. 

4. Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки. 

5. Целіакія та інші ентеропатії. 

6. Неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона. 

7. Жовчнокам'яна хвороба; хронічний холецистит.  

8. Хронічні гепатити. 

9. Цирози печінки.     

10. Хронічні панкреатити.         

Хвороби ендокринної системи 

1. Цукровий діабет, тип 1. 

2. Цукровий діабет, тип 2. 

3. Йододефіцитні захворювання щитоподібної залози. 

4. Гіпотиреоз. 

5. Тиреоїдити. 

6. Тиреотоксикоз. 

7. Рак щитоподібної залози. 

8. Синдром та хвороба Іценка-Кушінга. 

9. Феохромоцитома. 

10. Альдостерома. 

11. Метаболічний синдром. 

12. Соматотропна недостатність. 

13. Акромегалія. 

14. Гіперпролактинемія. 

15. Нецукровий діабет. 

16. Гіпопітуітартзм. 

17. Ожиріння. 

18. Захворювання статевих залоз. 
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Список 2  (Лабораторні та інструментальні методи дослідження) 

1. Аналіз плевральної рідини 

2. Аналіз асцитичної рідини 

3. Аналіз сечі на діастазу 

4. Біохімічні показники обміну заліза сироватки крові. 

5. Гострофазові показники крові, загальний білок крові та його фракції. 

6. Дослідження жовчі  

7. рН-метрія шлунку та стравоходу 

8. Дихальні тести з 13С-сечовиною, 13С-тригліцеридами, 13С-крохмалем, 

13С-лактозою та дихальні водневі тести з глюкозою і лактулозою 

9. Загальний аналіз крові.  

10. Загальний аналіз сечі. 

11. Загальний аналіз стернального пунктату 

12. Загальний аналіз мокротиння 

13. Електроліти крові 

14. Кетонові тіла крові та сечі,  йодурія. 

15. Коагулограма 

16. Копроцитограма 

17. Маркери вірусних гепатитів 

18. Мікробіологічне дослідження біологічних рідин та виділень 

19. Метанефрини у сечі 

20. Показники кислотно-основного стану крові. 

21. Рівень ТТГ, Т4, Т3, антитіла до тиреопероксидази (АТПО), антитіла до 

рецепторів ТТГ, антитіла до тиреоглобуліну 

22. Рівень АКТГ, кортизолу, альдостерону та реніну 

23. Тест толерантності до глюкози, глікемічний профіль, С-пептид, 

глікований гемоглобін, фруктозамін 

24. Трансамінази крові, загальний білірубін та його фракції, лужна фосфатаза 

25. Альфа-амілаза крові 

26. Фекальна еластаза-1 

27. Дослідження функції зовнішнього дихання 

28. Сонографія, сканування, комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія 

щитовидної залози та наднирників 

29. Променеве дослідження органів черевної порожнини 

30. Променеве дослідження органів грудної порожнини 

31. Променеве дослідження черепу та кісток 

32. Ендоскопічне дослідження бронхів 

33. Ендоскопічне дослідження травного тракту 

34. Цитологічне дослідження біоптату лімфатичного вузла. 

 

Список 3  ( НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ)  

1. Аддісонічний криз 

2. Гіпоглікемічна кома 

3. Гостра дихальна недостатність 

4. Гостра печінкова енцефалопатія 
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5. Діабетична кетоацидотична кома 

6. Жовчна колька 

7. Тяжке загострення бронхіальної астми 

8. Тиреотоксичний криз 

9. Стравохідна та шлунково-кишкова кровотеча 

 

Список  4 ( МЕДИЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ) 

1) Проводити ін'єкції лікарських речовин (підшкірні, внутрішньом’язові, 

внутрішньовенні струменеві та крапельні). 

2) Визначати групу крові. 

 

ЗНАТИ КЛІНІЧНУ ФАРМАКОЛОГІЮ ОСНОВНИХ ГРУП 

МЕДИКАМЕНТОЗНИХ ПРЕПАРАТІВ 

1. Антибактеріальних  

2. α і β- адреностимуляторів 

3. Відхаркувальних 

4. Гемостатиків 

5. Інгібіторів протонної помпи 

6. Н2-гістаміноблокаторів 

7. Пероральних цукрознижувальних засобів та препаратів інсуліну, 

тироксину, похідних імідазолу 

8. Препаратів заліза 

9. Холінолітиків 

 
ВМІННЯ ОФОРМЛЯТИ МЕДИЧНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ 

1. Медичну карту стаціонарного хворого 

2. Виписку із медичної карти стаціонарного хворого 

3. Процедурний листок (форма У №28) 

4. Направлення на МСЕК 

5. Лікарське свідоцтво про смерть 

6. Листок непрацездатності 

7. Санаторно-курортну карту 

8. Рецепти  за всіма розділами дисципліни. 

 
13. Методи контролю 

Рекомендовано проводити практичні заняття з включенням: 

1) контролю початкового рівня знань за допомогою  тестів, 

складених у форматі запитання з 5 варіантами відповіді, з яких 1 – 

правильна; 

2) опитування студентів за темою заняття; 

3) ведення 1-2 хворих з захворюваннями та станами, що 

відповідають тематиці заняття, з наступним обговоренням правильності 

встановлення діагнозу, диференціальної діагностики та лікувальних заходів 

із застосуванням засад доказової медицини і у відповідності до Національних 

та Європейських настанов і протоколів; 
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4) розгляду результатів додаткових методів дослідження 

(лабораторних та інструментальних), які застосовуються при діагностиці і 

проведенні диференційного діагнозу, розгляд яких передбачений темою 

практичного заняття; 

5) контролю кінцевого рівня знань за тестовими завданнями, 

складеними  у форматі Крок-2. 

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичному 

занятті відповідно до конкретних цілей, засвоєння змістових розділів  – на 

практичних підсумкових заняттях. Рекомендується застосовувати такі засоби 

оцінки рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, розв’язання 

ситуаційних задач, проведення лабораторних досліджень і трактування та 

оцінка їх результатів, аналіз і оцінка результатів інструментальних 

досліджень і параметрів, що характеризують функції організму людини,  

контроль засвоєння практичних навичок.  

 Поточна навчальна діяльність (ПНД) здійснюється викладачем 

академічної групи, після засвоєння студентами кожної теми дисципліни та 

виставляються оцінки з використанням 4-бальної (традиційної) системи. За 

підсумками семестру середню оцінку (з точністю до сотих) за поточну 

діяльність викладач автоматично одержує за допомогою електронного 

журналу системи АСУ. На при кінці осіннього семестру вивчення 

дисципліни не завершується, контроль у семестрі є поточним, то середній бал 

поточної успішності викладачем кафедри переводиться в 120-бальну шкалу 

ЕСТS.  У подальшому, у весняному семестрі вивчення дисципліни 

завершується диференційним заліком, середній бал поточної успішності 

викладачем кафедри переводиться у 200-бальну шкалу ЕСТS.  

 Підсумкове заняття (ПЗ) – проводиться після логічно завершеної 

частини дисципліни, що складається з сукупності навчальних елементів 

робочої програми, яка поєднує усі види підготовки (теоретичної, практичної і 

т. ін.), елементи освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, усіх 

видів практик, атестації), що реалізуються відповідними формами навчального 

процесу. 

Підсумкове заняття (ПЗ) приймається викладачем академічної групи.   

Форми проведення ПЗ мають бути стандартизованими і включати контроль 

усіх видів підготовки (теоретичної, практичної, самостійної і т.ін.), вирішення 

тестових завдань «Крок-2», передбачених робочою програмою дисципліни. На 

початку заняття студенти вирішують тестові завдання «Крок-2» у кількості 

30 завдань, потім у ліжка хворого викладач групи приймає практичні 

навички, які оцінюються «виконав», «не виконав», потім студенти пишуть 

письмову роботу, в кожному білеті містяться 5 теоретичних питань, в які 

входять питання винесені для самостійної роботи, після цього проводиться 

усна співбесіда зі студентом, після чого виставляється традиційна оцінка за 

ПЗ.    

Підсумковий семестровий контроль  проводиться після завершення 

вивчення дисципліни у формі поточного контролю, заліку, які передбачені 

робочою навчальною програмою з дисципліни:  
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 Поточний контроль (ПК) проводиться викладачем академічної групи 

на останньому занятті та передбачає врахування ПНД (табл.1). Оцінка 

визначається у балах від 70 до 120 та відміткою – «відпрацьовано», «не 

відпрацьовано». 

Залік, для дисциплін в осінньому семестрі, проводиться викладачем 

академічної групи на останньому занятті та передбачає врахування ПНД 

(табл.1). Оцінка визначається у балах від 70 до 120 та відміткою – 

«відпрацьовано», «не відпрацьовано». 

  Залік, для дисциплін у весняному семестрі - проводиться викладачем 

академічної групи на останньому занятті з дисципліни та передбачає 

врахування ПНД (табл.2) та перевірку засвоєння усіх тем з дисципліни. Оцінка 

визначається у балах від 120 до 200 та відміткою – «зараховано», «не 

зараховано». 

Підсумковий контроль засвоєння тем розділів здійснюється по їх 

завершенню на підсумкових контрольних заняттях. Навчальною програмою 

передбачений залік з дисципліни, а оцінка успішності студента з дисципліни 

є рейтинговою і виставляється за традиційною шкалою з урахуванням оцінок 

засвоєння окремих тематичних розділів.  

Для тих студентів, які отримали «2», або пропустили заняття 

навчальним планом передбачено термін для відпрацювання. Індивідуальні 

завдання студента (ІЗС) оцінюються в балах ECTS (не більше 10), які 

додаються до суми балів, набраних за поточну навчальну діяльність. 

 

14. Оцінювання дисципліни. 

Під час оцінювання засвоєння кожної навчальної теми дисципліни 

(ПНД) та підсумкового заняття (ПЗ) студенту виставляється оцінка за 

традиційною  4-бальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно» або 

«незадовільно». 

 В осінньому семестрі на останньому занятті викладачем академічної 

групи проводиться залік, який передбачає врахування ПНД у формі поточного 

контролю, який передбачений робочою навчальною програмою з дисципліни. 

Оцінка визначається у балах від 70 до 120 та відміткою – «відпрацьовано», «не 

відпрацьовано». 

 Підсумковий бал за поточну навчальну діяльність (ПНД)  та підсумкові 

заняття (ПЗ) визначається як середнє арифметичне традиційних оцінок за 

кожне заняття та ПЗ, округлене до 2-х знаків після коми та перераховується у 

багатобальну шкалу за таблицями 1. 

Таблиця 1 

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу  
 

4-бальна 

шкала 

120-бальна 

шкала 
 4-бальна 

шкала 

120-бальна 

шкала 

5 120 3.91-3,94 94 

4.95-4,99 119 3.87-3,9 93 

4.91-4,94 118 3.83- 3,86 92 

4.87-4,9 117 3.79- 3,82 91 
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4-бальна 

шкала 

120-бальна 

шкала 
 4-бальна 

шкала 

120-бальна 

шкала 

4.83-4,86 116 3.74-3,78 90 

4.79-4,82 115 3.7- 3,73 89 

4.75-4,78 114 3.66- 3,69 88 

4.7-4,74 113 3.62- 3,65 87 

4.66-4,69 112 3.58-3,61 86 

4.62-4,65 111 3.54- 3,57 85 

4.58-4,61 110 3.49- 3,53 84 

4.54-4,57 109 3.45-3,48 83 

4.5-4,53 108 3.41-3,44 82 

4.45-4,49 107 3.37-3,4 81 

4.41-4,44 106 3.33- 3,36 80 

4.37-4,4 105 3.29-3,32 79 

4.33-4,36 104 3.25-3,28 78 

4.29-4,32 103 3.21-3,24 77 

4.25- 4,28 102 3.18-3,2 76 

4.2- 4,24 101 3.15- 3,17 75 

4.16- 4,19 100 3.13- 3,14 74 

4.12- 4,15 99 3.1- 3,12 73 

4.08- 4,11 98 3.07- 3,09 72 

4.04- 4,07 97 3.04-3,06 71 

3.99-4,03 96 3.0-3,03 70 

3.95- 3,98 95 Менше 3 Недостатньо 

 

  

 

На останньому занятті у весняному семестрі викладачем академічної групи 

проводиться залік з дисципліни та передбачає врахування ПНД (табл.2) та 

перевірку засвоєння усіх тем з дисципліни. Оцінка визначається у балах від 120 

до 200 та відміткою – «зараховано», «не зараховано». 

Для допуску до заліку студент має отримати від 70 до 120 балів. 

Перерахунок середньої оцінки за поточну навчальну діяльність (ПНД) 

у багатобальну шкалу проводиться відповідно до таблиці 2.  

Для зарахування студент має отримати від 120 до 200 балів.  

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2 

 

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу 
 

4-бальна 

шкала 

200-

бальна 

шкала 

 

4-бальна 

шкала 

200-

бальна 

шкала 

 

4-бальна 

шкала 

200-

бальна 

шкала 

5 200 4.22-4,23 169 3.45-3,46 138 

4.97-4,99 199 4.19-4,21 168 3.42-3,44 137 
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4.95-4,96 198 4.17-4,18 167 3.4-3,41 136 

4.92-4,94 197 4.14-4,16 166 3.37-3,39 135 

4.9-4,91 196 4.12-4,13 165 3.35-3,36 134 

4.87-4,89 195 4.09-4,11 164 3.32-3,34 133 

4.85-4,86 194 4.07-4,08 163 3.3-3,31 132 

4.82-4,84 193 4.04-4,06 162 3.27-3,29 131 

4.8-4,81 192 4.02-4,03 161 3.25-3,26 130 

4.77-4,79 191 3.99-4,01 160 3.22-3,24 129 

4.75-4,76 190 3.97-3,98 159 3.2-3,21 128 

4.72-4,74 189 3.94-3,96 158 3.17-3,19 127 

4.7-4,71 188 3.92-3,93 157 3.15-3,16 126 

4.67-4,69 187 3.89-3,91 156 3.12-3,14 125 

4.65-4,66 186 3.87-3,88 155 3.1-3,11 124 

4.62-4,64 185 3.84-3,86 154 3.07-3,09 123 

4.6-4,61 184 3.82-3,83 153 3.05-3,06 122 

4.57-4,59 183 3.79-3,81 152 3.02-3,04 121 

4.54-4,56 182 3.77-3,78 151 3-3,01 120 

4.52-4,53 181 3.74-3,76 150 Менше 3 Недостатньо 

4.5-4,51 180 3.72-3,73 149 

  4.47-4,49 179 3.7-3,71 148 

4.45-4,46 178 3.67-3,69 147 

 

 

4.42-4,44 177 3.65-3,66 146  

4.4-4,41 176 3.62-3,64 145   

4.37-4,39 175 3.6-3,61 144   

4.35-4,36 174 3.57-3,59 143   

4.32-4,34 173 3.55-3,56 142   

4.3-4,31 172 3.52-3,54 141   

4,27-4,29 171 3.5-3,51 140   

4.24-4,26 170 3.47-3,49 139   
 

 

 

14.2 Оцінювання підсумкового заняття 

 

Підсумкове заняття (ПЗ) проводиться  згідно з робочою навчальною 

програмою з дисципліни (РНПД) протягом семестру  за розкладом, під час 

занять.  

Кафедра забезпечує інформацією для підготовки до ПЗ на 

інформаційному стенді та на сайті кафедрі такі матеріали: 

- базові та якірні тестові завдання ЛІІ «Крок - 2»; 

- перелік теоретичних питань (у т.ч. питання із самостійної роботи); 

- перелік практичних навичок; 

- перелік препаратів, рецепти яких повинен виписувати студент; 

- перелік облікових медичних документів; 

- критерії оцінки знань і умінь студентів; 

- графік відпрацювання студентами пропущених занять впродовж 

семестру.  

Рекомендації щодо проведення підсумкового заняття: 

1. Вирішення пакету тестових завдань за змістом навчального матеріалу, 

який включає наступне: 
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- базові тестові завдання з дисципліни, які охоплюють зміст навчального 

матеріалу підсумкового заняття відповідно до РНПД  у кількості 30 тестів , 

що відповідають ЛІІ «Крок-2» - відкрита база тестових завдань ЛІІ «Крок-2». 

Критерій оцінювання – 90,5% вірно вирішених завдань; «склав» або «не 

склав»); 

2. Оцінювання освоєння практичних навичок (критерії оцінювання – 

«виконав» або «не виконав»). 

3. Під час оцінювання знань студента з теоретичних  питань, а також 

питання для самостійної роботи, що входять до даного підсумкового заняття 

(ПЗ) студенту виставляється традиційна оцінка, яка конвертується у 

багатобальну шкалу разом з оцінками за ПНД (таблиця 1). 

4. Завдання з практичної та професійної підготовки, що відображають 

уміння та навички під час курації тематичних хворих, оцінювання 

результатів лабораторних та інструментальних методів досліджень та вибору 

лікувальної тактики, які визначені в переліках робочих навчальних програм 

дисциплін (РНПД) та ОКХ спеціальностей. 

5. Завдання з діагностики та надання допомоги при невідкладних станах 

(у межах РНПД та ОКХ спеціальності). 

 

                                                                        
15. Оцінка з дисципліни 

Оцінка з дисципліни визначається як середнє арифметичне балів за 2 

семестри, протягом яких вивчалась дисципліна, які переводяться у 120-

бальну шкалу ЕСТС (табл.1) в осінньому семестрі та у 200-бальну шкалу 

ЕСТС (табл.2) у весняному семестрі.   

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за вивчення 

дисципліни – 200 балів, у тому числі максимальна кількість балів за  поточну 

навчальну діяльність – 120 балів. Мінімальна кількість балів становить 120. 

 

Відповідність оцінювання дисципліни в балах оцінюванню в 

традиційних оцінках 
 

Оцінка дисципліни  

в балах 

Традиційна оцінка  

з дисципліни 

180–200 «5» 

150–179 «4» 

120–149 «3» 

  

Залік отримують лише студенти, яким зараховані усі підсумкові заняття. 

Після завершення вивчення дисципліни відповідальний за організацію 

навчально-методичної роботи на кафедрі або викладач виставляють студенту 

кількість балів та відповідну оцінку  у залікову книжку та заповнюють 

відомості успішності студентів з дисципліни за формою У-5.03А – залік. 

Оцінка «незадовільно» виставляється студентам, які були допущені до 

заліку, але не склали його та які не допущені до заліку. 
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16. Методичне забезпечення 

1. Методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття  

з дисципліни. 

2. Методичні розробки лекцій. 

3. Методичні вказівки для студентів з дисципліни. 

4. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. 

5. Навчальні посібники :  

Хворостінка В.М., Лісовий В.М., Моїсеєнко Т.А., Журавльова Л.В.: 

«Клінічна ендокринологія».- К.: Медицина. – 2009. – 544с. З грифом МОЗ 

України 

Журавльова Л.В., Кривоносова О.М. Основи діагностики, лікування та 

профілактики захворювань органів дихання: Навч. посібник для студентів 

вищ. навч. закладів ІV рівня акредит. – Медкнига: Київ, 2012. – 212 с. 

 6. Методичні вказівки: 

Журавльова Л.В., Кривоносова О.М. Невідкладні стани при цукровому 

діабеті. – Харків. - 2011. – 37с. 

 Ожиріння: стандарти діагностики та лікування: метод. вказ. для студ. ІV 

курсу мед. фак-тів та лікарів-інтернів /  Л.В. Журавльова, Л.Р. Боброннікова. 

– Харків: ХНМУ, 2012. – 20 с.  

Інноваційні методи діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки: 

метод. вказ. для студ. ІV курсу мед. фак-тів та лікарів-інтернів /  упор. Л.В. 

Журавльова, О.В. Лахно, О.І. Цівенко, М.В. Філоненко, А.К. Журавльова. – 

Харків: ХНМУ, 2012. – 20 с.  

Целіакія: метод. вказ. для студ. ІV курсу мед. фак-тів та лікарів-інтернів /  

упор. Л.В. Журавльова, О.В. Лахно, О.І. Цівенко. – Харків: ХНМУ, 2012. – 22 

с. 

6. Дистанційний курс з дисципліни «Основи діагностики, лікування і 

профілактики ендокринологічних захворювань», який відповідає змістовому 

модулю відповідно тематичного плану дисципліни. 

 

 

17. Рекомендована література 

Базова 

1. Беренс К., Висоцька О.І., Голубовська О.А., Кузін І.В., Андріїшин Л-

О.І., Корчинський М.Ч., Висоцький В.І., Марциновська В.А., Мельник 

А.М., Шаповал А.Ю., Юр᾽єва І.А. Сучасні технології організації 

протидії розповсюдженню ВІЛ/СНІДу та наркозалежності: роль 

первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини.- Київ, 

КІМ.- 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. – 376 с.  
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3. Військова та клінічна токсикологія. Підручник для студентів вищих 

медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / За ред. М.М. 

Козачка. – Київ, 2007. – 448 с.  

4. Внутрішня медицина. У 3 т. Т. 1 /За ред. проф. К.М. Амосової. – К.: 

Медицина, 2008. – 1056 с. 

5. Внутрішня медицина. У 3 т. Т. 2 /А.С.Свінцицький, Л.Ф.Конопльова, 

Ю.І.Фещенко та ін.; За ред. проф. К.М. Амосової. – К.: Медицина, 

2009. – 1088 с. 

6. Внутрішня медицина: Порадник лікарю загальної практики: 

навчальний посібник. / А.С. Свінціцький, О.О. Абрагамович, П.М. 

Боднар та ін.; За ред. проф. А.С. Свінціцького. – ВСВ «Медицина», 

2014. – 1272 с. + 16с. кольоров. вкл. 

7. Диференціальна діагностика основних синдромів при захворюваннях 

органів дихання та додаткові матеріали з фтизіатрії: Навчальний 

посібник / За ред. проф. Л.Д. Тодоріко– БДМУ Чернівці: 

Медуніверситет, 2011. – 320 с. 

8. Ендокринологія: підручник (П.М. Боднар, Г.П. Михальчишин, Ю.І. 

Комісаренко та ін.) За ред. професора П.М. Боднара, - Вид. 3, перероб. 

та доп. – Вінниця. Нова Книга, 2013. – 480 с. 

9. Ендокринологія: навч. посіб. для студ. вищ. мед. закладів / за ред. проф. 

П.М. Боднара. – Вінниця:  Нова Книга, 2012. – 360 с. 

10. Інфекційні хвороби. Під редакцією Голубовської О.А.-Київ, ВСВ 

«Медицина».- 2014.- 783 с.     

11. Клінічно--рентгенологічний атлас з діагностики захворювань легень / 

[Л.Д. Тодоріко, І.О. Сем’янів, В.П. Шаповалов, А.В. Бойко]; за ред. 

проф. Л.Д. Тодоріко. – Чернівці: Медуніверситет, 2013. – 342 с. 

12. Наказ МОЗ України № 593 від 12.12.2004 Про затвердження 

протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Нефрологія». 

13. Наказ МОЗ України № 271 від 13.06.2005 «Про затвердження клінічних 

протоколів надання медичної допомоги за  спеціальністю  

«Гастроентерологія». 

14. Наказ МОЗ України № 436 від 03.07.2006 «Про затвердження клінічних 

протоколів надання медичної допомоги за  спеціальністю  

«Кардіологія».  

15. Наказ МОЗ України №430 від 03.07.2006 р. Про затвердження 

протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю 

«Анестезіологія та інтенсивна терапія» 

16.  Наказ МОЗ України № 676 від 12.10.2006 Про затвердження 

протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю 

«Ревматологія». 

17. Наказ МОЗ України № 128 від 19.03.2007 «Про затвердження клінічних 

протоколів надання медичної допомоги за  спеціальністю  

«Пульмонологія». 
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18. Наказ МОЗ України № 647 від 30.06.2010 "Про затвердження клінічних 

протоколів надання медичної допомоги хворим зі спеціальності 

"Гематологія". 

19. Наказ МОЗ України від 11.05.2011 р. №280/44 «Про затвердження 

стандарту та уніфікованих клінічних протоколів надання медичної 

допомоги зі спеціальності "Нефрологія". 

20.  Наказ МОЗ України від 23.05.2011 р. №816 «Про затвердження та 

впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації 

медичної допомоги на засадах доказової медицини. Уніфікований 

клінічний протокол медичної допомоги «Ішемічна хвороба серця: 

стабільна стенокардія напруги. Первинна медична допомога». 

21. Наказ МОЗ України від 24.05.2012 р. №384 «Про затвердження та 

впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації 

медичної допомоги при артеріальній гіпертензії». Уніфікований 

клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги «Артеріальна гіпертензія». 

22. Наказ МОЗ України від 03.08.2012 р. № 600 «Про затвердження та 

впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації 

медичної допомоги при диспепсії». Уніфікований клінічний протокол 

первинної медичної допомоги «Диспепсія». 

23. Наказ МОЗ України від 27 червня 2013 р. № 555 «Про затвердження та 

впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації 

медичної допомоги при хронічному обструктивному захворюванні 

легень». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної 

(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги та медичної реабілітації «Хронічне обструктивне 

захворювання легені». 

24. Наказ МОЗ України від 08 жовтня 2013 р. № 868 «Про затвердження та 

впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації 

медичної допомоги при бронхіальній астмі». Уніфікований клінічний 

протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги 

«Бронхіальна астма». 

25. Наказ МОЗ України від 31.10.2013 р. № 943 «Про затвердження та 

впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації 

медичної допомоги при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі». 

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги «Гастроезофагеальна рефлюксна 

хвороба».  

26.  Наказ МОЗ України від 15 січня 2014 р.  № 34 «Про затвердження та 

впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації 

екстреної медичної допомоги «Гіпертонічний криз», ««Раптова серцева 

смерть», «Гостра дихальна недостатність», «Гіповолемічний шок», 

«Гострі отруєння», «Тромбоемболія легеневої артерії». 

27. Наказ МОЗ України від 02.04.2014 р. №233 «Про затвердження та 

впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації 

http://www.dec.gov.ua/mtd/dodatki/2012_600/2012_600_nakaz.doc
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медичної допомоги при вірусному гепатиті С». Уніфікований клінічний 

протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги 

дорослим та дітям «Вірусний гепатит С». 

28. Наказ МОЗ України від 11.04.2014 р. № 263 «Про затвердження та 

впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації 

медичної допомоги при ревматоїдному артриті». Уніфікований 

клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації 

«Ревматоїдний артрит».  

29. Наказ МОЗ України від 02.07.2014 р. № 455. Уніфікований клінічний 

протокол естреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації 

«Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST». 
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