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1. ВСТУП. 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Внутрішня медицина з оцінкою 

результатів досліджень» складена відповідно до проекту стандарту вищої освіти України 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 224 "Технології медичної діагностики та лікування", обговореного на XIII 

Всеукраїнській науково-практичній конференції  

з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (12-13 травня  

2016 року, м. Тернопіль) та примірного навчального плану підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у вищих 

навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 224 "Технології медичної діагностики 

та лікування" кваліфікації освітньої «Бакалавр», затвердженого 26.07.2016 в. о. Міністра 

охорони здоров’я В. Шафранським; з урахуванням Інструкції з оцінювання навчальної 

діяльності при Європейській кредитно-трансферній системі організації навчального 

процесу, затвердженої наказом ХНМУ № 52  від 22.02.2016. 

Опис навчальної дисципліни. Програма вивчення дисципліни «Внутрішня 

медицина з оцінкою результатів досліджень» призначена для вищих медичних закладів 

освіти України у відповідності до вимог кредитно-трансферної системи організації 

навчального процесу ECTS, заснованої на поєднанні технологій навчання за розділами та 

залікових кредитів оцінки – одиниць виміру навчального навантаження студента 

необхідного для засвоєння дисципліни або її розділу. 

Видами навчальних знань згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) практичні 

заняття, в) самостійна робота студентів. 

Програма дисципліни має один розділ, що структурований за темами:  

1. Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб ендокринної системи.  

2. Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб органів травлення.  

3. Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб органів дихання. 

 4. Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб крові та кровотворних 

органів. 

5. Основи діагностики, лікування та профілактики захворювань сечовивідних 

шляхів. 

6. Основи діагностики, лікування та профілактики захворювань серцево-судинної 

системи 

7. Алергози. 

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у 

відповідності з конкретними цілями. Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики 

рівня підготовки студентів: тестування, письмова або усна відповідь на контрольні питання, 

розв’язування ситуаційних задач, контроль практичних навичок. 

Підсумковий контроль засвоєння тем здійснюється по їх завершенню. Оцінка 

успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою 

як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних розділів і має визначення за 

системою ECTS та шкалою, прийнятою в Україні. 

Предметом вивчення  Внутрішньої медицини з оцінкою результатів доліджень, 

як навчальної дисципліни є вивченні студентами пропедевтики внутрішньої медицини, 

пропедевтики  інших клінічних дисциплін (педіатрії, загальної хірургії), а також інших 

базових дисциплін (медичної біології, медичної та біологічної фізики, біоорганічної та 



біологічної хімії, гістології, цитології та ембріології, анатомії людини, патоморфології, 

фізіології та патофізіології, мікробіології, вірусології та імунології, радіології) й 

інтегрується з цими дисциплінами. Вона закладає основи для засвоєння студентами знань з 

профільних клінічних професійно-практичних дисциплін, а також формує вміння 

застосовувати знання з патології внутрішніх органів у процесі подальшого навчання та 

професійній діяльності відповідно до принципів доказової медицини. 

Міждисциплінарні зв’язки:  

Внутрішня медицина як навчальна дисципліна: а) ґрунтується безпосередньо на 

вивченні студентами пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики інших клінічних 

дисциплін (педіатрії, загальної хірургії), а також інших базових дисциплін (медичної 

біології, медичної та біологічної фізики, біоорганічної та біологічної хімії, гістології, 

цитології та ембріології, анатомії людини, патоморфології, фізіології та патофізіології, 

мікробіології, вірусології та імунології, радіології) й інтегрується з цими дисциплінами;  

б) закладає фундамент для засвоєння студентами знань з профільних клінічних 

професійно-практичних дисциплін; 

в) формує уміння застосовувати знання з патології внутрішніх органів у процесі 

подальшого навчання та професійній діяльності відповідно до принципів доказової 

медицини 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Внутрішня медицина з оцінкою результатів 

досліджень» є вивчення студентом основ внутрішньої медицини. При цьому акцент 

робиться на навичках збору анамнезу і фізикальному обстеженні та проведенні додаткових 

методів 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. Удосконалення знань про  систему охорони здоров´я в 

Україні, роль і стандарти догляду за хворими, медичну етику і деонтологію. 

 

 1.2 Завдання: формування уявлень про загальні методологічні аспекти діагностики, 

методи та схему обстеження хворих, симптоматологію найбільш поширених захворювань 

внутрішніх органів в типовій формі, навичок застосування отриманих знань під час 

обстеження хворих, умінь аналізувати результати дослідження, розв´язувати типові 

завдання, передбачені навчальною програмою, надавати першу допомогу при деяких 

невідкладних станах.  

       У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: систему охорони 

здоров´я в Україні, основи медичної етики і деонтології, клінічні прояви хвороб, методи та 

схему обстеження хворих, основні положення про етіологію і патогенез, симптоматологію, 

основи профілактики і лікування найбільш поширених захворювань внутрішніх органів в 

типовій формі, діагностичне значення додаткових досліджень, основні принципи догляду 

за хворими, надання першої допомоги при деяких невідкладних станах, латинську 

термінологію.   

       Вміти: застосовувати принципи медичної етики і деонтології, клінічні методи 

дослідження під час обстеження хворих, виявляти основні симптоми і синдроми найбільш 

поширених внутрішніх хвороб, на підставі результатів обстеження визначати необхідний 

обсяг додаткових досліджень, аналізувати отримані дані, надавати першу допомогу при 

деяких невідкладних станах.  

1.3 Компетентності та результати навчання,  формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульованим у термінах результатів навчання у Стандарті). 



У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути 

компетентності, згідно з вимогами стандарту:  

 Інтегральна: 

здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов та вимог. 

- Загальні: 

- здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професії; 

- здатність до здійснення саморегуляції та ведення здорового способу життя; 

- здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

- здатність до вибору стратегії спілкування;  

- здатність працювати в команді;  

- навички міжособистісної взаємодії; 

- здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово;  

- здатність спілкуватись другою мовою; 

- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність вчитися і бути сучасно навченим; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

- визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 

- здатність діяти соціально відповідально та громадськосвідомо; 

- прагнення до збереження навколишнього середовища. 

- Спеціальні (фахові, предметні): 

- здатність до встановлення попереднього клінічного діагнозу захворювання; 

- навички збирання інформації про пацієнта; 

- здатність до оцінювання результатів лабораторних та інструментальних 

досліджень; 

- здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань; 

- здатність до діагностування невідкладних станів; 

- здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів; 

- здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги 

- навички виконання медичних маніпуляцій; 

- здатність до визначення лікувального харчування  при лікуванні захворювань; 

- здатність до ведення медичної документації; 

- здатність до обробки державної, соціальної, економічної та медичної 

інформації; 

- здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання 

медичної допомоги; 

 

Матриця компетентностей  

№ 

 

Класифікація 

компетентностей 

за НРК  

Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 

1 2 3 4 5 6 

Інтегральна компетентність 



Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній 

діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов та вимог. 

Загальні компетентності 

1. Здатність 

застосовувати 

знання в 

практичних 

ситуаціях 

Мати 

спеціалізовані 

концептуальні 

знання, набуті 

у процесі 

навчання. 

Вміти 

розв’язувати 

складні задачі 

і проблеми, 

які виникають 

у професійній 

діяльності. 

Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення 

власних 

висновків, знань 

та пояснень, що 

їх 

обґрунтовують 

до фахівців та 

нефахівців 

Відповідати за 

прийняття рішень 

у складних 

умовах 

2. Знання та 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

професії 

Мати глибокі 

знання із 

структури 

професійної 

діяльності. 

Вміти 

здійснювати 

професійну 

діяльність, що 

потребує 

оновлення та 

інтеграції 

знань. 

Здатність 

ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію у 

професійній 

діяльності 

Нести 

відповідальність 

за професійний 

розвиток, 

здатність до 

подальшого 

професійного 

навчання з 

високим рівнем 

автономності. 

3. Здатність до 

здійснення 

саморегуляції , 

ведення здорового 

способу життя, 

здатність до 

адаптації та дії в 

нової ситуації. 

Знати способи 

саморегуляції, 

ведення 

здорового 

життя. 

Вміти 

застосувати 

засоби 

саморегуляції, 

вміти вести 

здоровий 

спосіб життя 

та 

пристосовува

тися до нових 

ситуацій 

(обставин) 

життя та 

діяльності. 

Встановлювати 

відповідні 

зв’язки для 

досягнення 

результату. 

Нести 

відповідальність 

за здоровий 

спосіб життя та 

своєчасне 

використання 

методів 

саморегуляції. 

4 Здатність до 

вибору стратегії 

спілкування; 

здатність 

працювати в 

команді; навички 

Знати тактики 

та стратегії 

спілкування, 

закони та 

способи 

комунікативн

ої поведінки 

Вміти 

обирати 

способи та 

стратегії 

спілкування 

для 

забезпечення 

Використовуват

и стратегії 

спілкування та 

навички 

міжособистісної 

взаємодії 

Нести 

відповідальність 

за вибір та 

тактику способу 

комунікації 



міжособистісної 

взаємодії 

ефективної 

командної 

роботи 

5 Здатність 

спілкуватися 

рідною мовою як 

усно, так і 

письмово; 

здатність 

спілкуватись 

другою мовою 

Мати 

досконалі 

знання рідної 

мови та базові 

знання 

іноземної 

мови 

Вміти 

застосовувати 

знання рідної 

мові, як усно 

так і 

письмово, 

вміти 

спілкуватись 

іноземною 

мовою. 

Використовуват

и при фаховому 

та діловому 

спілкуванні та 

при підготовці 

документів рідну 

мову. 

Використовуват

и іноземну мову 

у професійній 

діяльності 

Нести 

відповідальність 

за вільне 

володіння рідною 

мовою, за 

розвиток 

професійних 

знань. 

6 Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій 

Мати глибокі 

знання в 

галузі 

інформаційни

х і 

комунікаційн

их технологій, 

що 

застосовують

ся у 

професійній 

діяльності 

Вміти 

використовув

ати 

інформаційні 

та 

комунікаційні 

технології у 

професійній 

галузі, що 

потребує 

оновлення та 

інтеграції 

знань. 

Використовуват

и інформаційні 

та комунікаційні 

технології у 

професійній 

діяльності 

Нести 

відповідальність 

за розвиток 

професійних 

знань та умінь. 

7. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу, 

здатність вчитися 

і бути сучасно 

навченим. 

Знати способи 

аналізу,синтез

у та 

подальшого 

сучасного 

навчання 

Вміти 

проводити 

аналіз 

інформації, 

приймати 

обґрунтовані 

рішення, 

вміти 

придбати 

сучасні 

знання 

Встановлювати 

відповідні 

зв’язки для 

досягнення 

цілей. 

Нести 

відповідальність 

за своєчасне 

набуття сучасних 

знань. 

8. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Знати методи 

застосування 

знань при 

вирішенні 

практичних 

питань. 

Вміти 

використовув

ати знання 

при 

різноманітних 

практичних 

ситуаціях. 

Встановлювати 

зв’язки по 

вертикалі та 

горизонталі в 

залежності від 

практичної 

ситуації.  

Нести 

відповідальність 

за своєчасність 

прийнятих рішень 

у даних ситуаціях. 



9. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість 

виконуваних 

робіт. 

Знати методи 

оцінювання 

показників 

якості 

діяльності.  

Вміти 

забезпечувати 

якісне 

виконування 

робіт. 

Встановлювати 

зв’язки для 

забезпечення 

якісного 

виконування 

робіт. 

Нести 

відповідальність 

за якісне 

виконання робіт. 

10 Визначеність і 

наполегливість 

щодо поставлених 

завдань і взятих 

обов’язків  

Знати 

обов’язки та 

шляхи 

виконання 

поставлених 

завдань 

Вміти 

визначити 

мету та 

завдання бути 

наполегливим 

та сумлінним 

при 

виконання 

обов’язків 

Встановлювати 

міжособистісні 

зв’язки для 

ефективного 

виконання 

завдань та 

обов’язків 

Відповідати за 

якісне виконання 

поставлених 

завдань 

11 Здатність діяти 

соціально 

відповідально та 

громадської 

свідомості 

Знати свої 

соціальні та 

громадські 

права та 

обов’язки 

Формувати 

свою 

громадянську 

свідомість, 

вміти діяти 

відповідно до 

неї 

Здатність 

донести свою 

громадську та 

соціальну 

позицію 

Відповідати за 

свою 

громадянську 

позицію та 

діяльність  

12. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

Знати 

проблеми 

збереження 

навколишньог

о середовища 

та шляхи його 

збереження  

Вміти 

формувати 

вимоги до 

себе та 

оточуючих 

щодо 

збереження 

навколишньог

о середовища 

Вносити 

пропозиції 

відповідним 

органам та 

установам щодо 

заходів до 

збереження та 

охороні 

навколишнього 

середовища 

Нести 

відповідальність 

щодо виконання 

заходів 

збереження 

навколишнього 

середовища в 

рамках своєї 

компетенції. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

1.  Здатність до 

встановлення 

попереднього 

клінічного 

діагнозу 

захворювання 

Мати 

спеціалізовані 

знання про 

людину, її 

органи та 

системи; 

знання 

стандартних 

методик 

обстеження; 

алгоритмів 

діагностики 

захворювань; 

Вміти 

проводити 

фізикальне 

обстеження 

хворого; 

вміти 

приймати 

обґрунтоване 

рішення 

щодо 

виділення 

провідного 

клінічного 

На підставі 

нормативних 

документів вести 

медичну 

документацію 

щодо пацієнта 

(карту 

амбулаторного/ст

аціонарного 

хворого тощо). 

Дотримуючись 

етичних та 

юридичних норм, 

нести 

відповідальність 

за прийняття 

обґрунтованих 

рішень і дій щодо 

правильності 

встановленого 

попереднього 

клінічного 



алгоритмів 

виділення 

провідних 

симптомів або 

синдромів (за 

списком 1); 

попередніх та 

клінічних 

діагнозів (за 

списком 2); 

знання 

методів 

лабораторног

о та 

інструменталь

ного 

обстеження, 

знання щодо 

оцінки стану 

людини. 

симптому 

або 

синдрому; 

вміти 

поставити 

попередній 

діагноз 

захворюванн

я (за списком 

2); 

призначити 

лабораторне 

та 

інструментал

ьне 

обстеження 

хворого 

шляхом 

застосування 

стандартних 

методик 

діагнозу 

захворювання 

2.  Навички збирання 

інформації про 

пацієнта 

Мати 

спеціалізовані 

знання про 

людину, ії 

органи та 

системи, 

знати 

методики та 

стандартні 

схеми 

опитування та 

фізикального 

обстеження 

пацієнта 

(список 1). 

 

Вміти 

провести 

бесіду з 

пацієнтом на 

підставі 

алгоритмів та 

стандартів, 

використову

ючи 

стандартні 

методики 

провести 

фізикальне 

обстеження 

пацієнта. 

Вміти 

оцінити стан 

здоров’я 

людини. 

Вносити 

інформацію про 

стан здоров’я 

людини, до 

відповідної 

медичної 

документації 

Нести 

відповідальність 

за якісний збір 

отриманої 

інформації, на 

підставі 

співбесіди, 

опитування, 

огляду, пальпації, 

перкусії органів 

та систем та 

своєчасне 

оцінювання стану: 

здоров’я людини. 

3.  Здатність до 

оцінювання 

результатів 

лабораторних та 

інструментальних 

досліджень 

Мати 

спеціалізовані 

знання про 

людину, ії 

органи та 

системи, 

знати 

стандартної 

Вміти 

аналізувати 

результати 

лабораторни

х та 

інструментал

ьних 

досліджень 

Обґрунтовано 

призначати та 

оцінювати 

результати 

лабораторних та 

інструментальни

х досліджень  

Нести 

відповідальність 

за прийняття 

рішення щодо 

оцінювання 

результатів 

лабораторних та 



методики 

проведення 

лабораторних 

та 

інструменталь

них 

досліджень  

та на їх 

підставі 

оцінити 

інформацію 

щодо 

діагнозу 

хворого 

(список 2) 

інструментальних 

досліджень 

4.  Здатність до 

визначення 

принципів та 

характеру 

лікування 

захворювань 

Мати 

спеціалізовані 

знання щодо 

алгоритмів та 

стандартних 

схеми 

лікування 

захворювань  

Вміти 

визначати 

принципи та 

характер 

лікування 

захворюванн

я  

Формувати та 

донести до 

пацієнта та 

фахівців власні 

висновки щодо 

принципів та 

характеру 

лікування 

Нести 

відповідальність 

за прийняття 

рішення щодо 

принципів та 

характеру 

лікування 

захворювання  

5.  Здатність до 

діагностування 

невідкладних 

станів 

Мати 

спеціалізовані 

знання про 

людину, її 

органи та 

системи, 

стандартних 

методик 

обстеження 

людини 

(вдома, на 

вулиці, у 

закладі 

охорони 

здоров’я) в 

умовах 

нестачі 

інформації. 

Вміти, в 

умовах 

нестачі 

інформації, 

використову

ючи 

стандартні 

методики, 

шляхом 

прийняття 

обґрунтовано

го рішення 

оцінити стан 

людини та 

поставити 

діагноз  

За будь-яких 

обставин, 

дотримуючись 

відповідних 

етичних та 

юридичних норм 

прийняти 

обґрунтоване 

рішення щодо 

оцінки стану 

людини, діагнозу 

та організації 

необхідних 

медичних заходів 

в залежності від 

стану людини; 

заповнити 

відповідні 

медичні 

документи 

(список 4). 

Нести 

відповідальність 

за своєчасність та 

ефективність 

медичних заходів 

щодо 

діагностування 

невідкладних 

станів.  

6.  Здатність до 

визначення 

тактики надання 

екстреної 

медичної 

допомоги 

Знати 

законодавчу 

базу щодо 

надання 

екстреної 

медичної 

допомоги, 

зокрема закон 

України «Про 

екстрену 

медичну 

Вміти 

визначити 

невідкладні 

стани (за 

списком 3); 

принципи та 

тактику 

надання 

екстреної 

медичної 

допомоги; 

Обґрунтовано 

формулювати та 

довести до 

пацієнта чи його 

законного 

представника 

необхідність 

надання 

невідкладної 

допомоги та 

отримати згоду 

Нести 

відповідальність 

за правильність 

визначення 

невідкладного 

стану, ступеню 

його важкості та 

тактики надання 

екстреної 



допомогу». 

Мати 

спеціалізовані 

знання про 

невідкладні 

стани 

людини; 

принципи 

надання 

екстреної 

медичної 

допомоги.  

провести 

організаційні 

та 

діагностичні 

заходи 

спрямовані 

на рятування 

та 

збереження 

життя 

людини. 

на медичне 

втручання. 

медичної 

допомоги. 

7.  Навички надання 

екстреної 

медичної 

допомоги 

Мати 

спеціалізовані 

знання про 

будову тіла 

людини, її 

органів та 

систем; 

алгоритми 

надання 

екстреної 

медичної 

допомоги при 

невідкладних 

станах  

Вміти 

надавати 

екстрену 

медичне 

допомогу при 

невідкладном

у стані 

(список 3) 

Пояснити 

необхідність 

дотримання 

правильного 

проведення 

лікувальних 

заходів екстреної 

медичної 

допомоги. 

Нести 

відповідальність 

за своєчасність та 

якість надання 

екстреної 

медичної 

допомоги. 

8.  Навички 

виконання 

медичних 

маніпуляцій 

Мати 

спеціалізовані 

знання про 

людину, її 

органи та 

системи; 

знання 

алгоритмів 

виконання 

медичних 

маніпуляцій  

Вміти 

виконувати 

медичні 

маніпуляції 

(список 4) 

Обґрунтовано 

формувати та 

донести до 

пацієнта, 

фахівців 

висновки щодо 

необхідності 

проведення 

медичних 

маніпуляцій  

Нести 

відповідальність 

за якість 

виконання 

медичних 

маніпуляцій  

9.  Здатність до 

визначення 

необхідного 

режиму праці та 

відпочинку при 

лікуванні 

захворювань 

Мати 

спеціалізовані 

знання про 

людину, її 

органи та 

системи; 

знання 

етичних та 

юридичних 

норм; знання 

алгоритмів та 

Вміти 

визначати, на 

підставі 

попереднього 

клінічного 

діагнозу, 

шляхом 

прийняття 

обґрунтовано

го рішення 

необхідний 

Формувати та 

донести до 

пацієнта та 

фахівців 

висновки щодо 

необхідного 

режиму праці та 

відпочинку при 

лікуванні 

захворювання  

Нести 

відповідальність 

за 

обґрунтованість 

призначення 

режиму праці та 

відпочинку при 

лікуванні 

захворювання  



стандартних 

схем щодо 

визначення 

режиму праці 

та відпочинку 

при лікуванні, 

на підставі 

попереднього 

клінічного 

діагнозу 

захворювання  

режим праці 

та 

відпочинку 

при лікуванні 

захворюванн

я  

10.  Здатність до 

визначення 

лікувального 

харчування  при 

лікуванні 

захворювань 

Мати 

спеціалізовані 

знання про 

людину, її 

органи та 

системи; 

знання 

алгоритмів та 

стандартних 

схем 

призначення 

лікувального 

харчування 

при лікуванні 

захворювань  

Вміти 

визначати, на 

підставі 

попереднього 

клінічного 

діагнозу, 

характер 

лікувального 

харчування 

при лікуванні 

захворювань  

Формувати та 

донести до 

пацієнта, 

фахівців 

висновки щодо 

лікувального 

харчування при 

лікуванні 

захворювання  

Нести 

відповідальність 

за 

обґрунтованість 

визначення 

лікувального 

харчування при 

лікуванні 

захворювання  

11.  Здатність до 

ведення медичної 

документації 

Знати систему 

офіційного 

документообі

гу в 

професійної 

роботі лікаря, 

включаючи 

сучасні 

комп’ютерні 

інформаційні 

технології 

Вміти 

визначати 

джерело та 

місце 

знаходження 

потрібної 

інформації в 

залежності 

від її типу;  

Вміти 

оброблять 

інформацію 

та проводити 

аналіз 

отриманої 

інформації  

Отримувати 

необхідну 

інформацію з 

визначеного 

джерела та на 

підставі її аналізу 

формувати 

відповідні 

висновки  

Нести 

відповідальність 

за повноту та 

якість аналізу 

інформації та 

висновків на 

підставі її аналізу. 

12.  Здатність до 

обробки 

державної, 

соціальної, 

економічної та 

Знати 

стандартні 

методи, 

включаючи 

сучасні 

Вміння 

визначати 

джерело 

знаходження 

потрібної 

Формувати 

висновки на 

підставі аналізу 

та статистичної 

обробки 

Нести 

відповідальність 

за якісне та 

своєчасне 

виконання 



медичної 

інформації 

комп’ютерні 

інформаційні 

технології, 

обробки 

державної, 

соціальної та 

медичної 

інформації 

інформації в 

залежності 

від її типу; 

уміння 

проводити 

статистичну 

обробку 

матеріалу та 

аналіз 

отриманої 

інформації  

отриманої 

інформації 

статистичної 

обробки та 

аналізу отриманої 

інформації 

13.  Здатність до 

проведення 

заходів щодо 

організації та 

інтеграції надання 

медичної 

допомоги  

Мати 

спеціалізовані 

знання про 

систему 

охорони 

здоров’я, її 

цілі, функції, 

загальні 

принципи 

організації, 

основні 

компоненти, 

про види 

медичної 

допомоги та 

основні  типи 

закладів 

охорони 

здоров’я, що 

надають різні 

види 

медичної 

допомоги, їх 

структуру, 

функції, 

форми та 

методи 

організації 

роботи,  про  

сферу 

компетентнос

тей  лікарів 

різних 

спеціальносте

й та форми 

координації їх 

діяльності з 

іншими 

Вміти 

організувати 

власну 

роботу  

Вміти в 

змодельовані

й типовій 

клініко-

організаційні

й ситуації:  

 органі

зувати 

робот

у в 

коман

ді з 

молод

шим 

персо

налом 

з 

медич

ною 

освіто

ю або 

в 

міжди

сциплі

нарній 

коман

ді  

 коорд

инува

ти 

діяльн

ість з 

іншим

и 

Взаємодіяти, в 

тому числі, 

інформаційно  з 

колегами у 

своєму закладі та 

в інших закладах 

охорони 

здоров’я,  

підлеглими та 

керівниками 

Організовувати  

взаємодію  з 

організаціями та 

установами поза 

сектором 

охорони здоров’я 

 

Нести 

відповідальність 

за 

обґрунтованість 

висновків щодо  

поліпшення 

організації, 

маршрутизації  та 

забезпечення 

інтеграції  

медичної 

допомоги  

Здатність брати 

участь у  

формуванні 

колективної 

відповідальності 

за результати 

діяльності 

 



спеціалістами

.  

Знати основні 

принципи та 

умови  

інтеграції 

медичної 

допомоги  

фахівц

ями 

підроз

ділу, 

заклад

у 

охоро

ни 

здоров

’я  

 визнач

ати  

раціон

альни

й 

медич

ний 

маршр

ут 

пацієн

та 

структ

урним

и 

підроз

ділами 

заклад

у або 

різним

и 

заклад

ами 

охоро

ни 

здоров

'я, які 

залуче

ні до 

надан

ня 

медич

ної 

допом

оги  

14.  Здатність до 

проведення 

заходів щодо 

забезпечення 

якості та безпеки 

медичної 

допомоги 

Знати основні 

характеристи

ки якості 

медичної 

допомоги; 

основні 

складові 

поліпшення 

Вміти в  

умовах 

змодельовано

ї клініко-

організаційно

ї ситуації:  

Отримувати 

необхідну 

інформацію з 

визначених 

джерел, 

інформувати 

відповідних 

посадових осіб 

Нести 

відповідальність 

за 

обґрунтованість  

управлінських 

рішень на рівні 

лікаря, закладу, 

підрозділу щодо 



якості 

медичної 

допомоги; 

основні 

вимоги до 

стандартизаці

ї медичної 

допомоги; 

основні види 

відомчого та 

позавідомчого 

контролю 

якості 

медичної 

допомоги  

 вибир

ати з 

бази 

відпо

відни

й 

уніфі

кован

ий 

клініч

ний 

прото

кол 

щодо 

надан

ня 

меди

чної 

допо

моги,  

 прове

сти 

загал

ьну 

оцінк

у 

відпо

відно

сті  

метод

ики   

його 

розро

бки 

засад

ам 

доказ

ової 

меди

цини,   

 розро

бити 

загаль

ну 

схему 

локаль

ного 

прото

колу 

надан

ня 

медич

для забезпечення 

умов щодо 

надання якісної 

та безпечної 

медичної 

допомоги  

поліпшення якості 

медичної 

допомоги  



ної 

допом

оги; 

 розрах

овуват

и 

показн

ики 

структ

ури, 

проце

су та 

резуль

татів 

діяльн

ості 

 здійсн

ювати 

контр

оль 

якості 

медич

ного 

обслуг

овува

ння,   

на 

підста

ві 

статис

тични

х 

даних, 

експер

тного 

оціню

вання 

та 

даних 

соціол

огічни

х 

дослід

жень,    

 визнач

ати  

факто

ри, що 

переш

коджа

ють 

підви



щенн

ю 

якості 

та 

безпек

и 

медич

ної 

допом

оги  

 обґрун

товува

ти 

управ

лінськ

і  

рішен

ня 

щодо 

підви

щення 

якості 

та 

безпек

и 

медич

ної 

допом

оги 

Вміти в  

умовах 

змодельовано

ї клініко-

організаційно

ї ситуації 

проводити  

самоакредита

цію 

закладу/підро

зділу 

охорони 

здоров’я  

 

Результати навчання: 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання,  формуванню яких сприяє 

навчальна дисципліна. 

Результати навчання для дисципліни. Компетенції забезпечують інтегральний підхід в 

навчанні бакалаврів. У компетенціях виражені вимоги до результатів освоєння програми 

бакалаврами. 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин/6 кредитів ЄКТС: (аудиторних 

годин – 84, з них: лекцій - 28, практичних занять - 56, СРС - 96) 

Програма структурована на теми: 

Тема 1.ГЕРХ. Гастрити. ВХ. 

Тема 2.Целіакія. Виразковий коліт. 

Тема 3. Панкреатит. Гепатити. Цирози печінки. 

Тема 4. Холецистит. ЖКХ. 

Тема 5. ХОЗЛ. Емфізема. Бронхіальна астма. Астматичний статус.                       

Тема 6. Пневмонії. Плеврити. Бронхоектатична хвороба. Абсцес легень. 

Тема 7. Ревматизм. Набуті вади серця. ГХ. 

Тема 8.  Атеросклероз. ІХС. Стенокардія. ІМ. 

Тема 9. Хронічна серцева недостатність. Порушення серцевого ритму. 

Тема 10. Гломерулонефрит. Пієлонефрит. СКХ. 

Тема 11. Ревматоїдний артрит. СЧВ. Склеродермія. 

Тема 12. Анемії. Лейкози. 

Тема 13. Алергози. 

Тема 14. Цукровий діабет.Гіпертиреоз. Гіпотиреоз. 

 

Кінцеві цілі  

Мета викладання навчальної дисципліни «Внутрішня медицина з оцінкою 

результатів досліджень» є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. 

Студент повинен вміти: 

• Проводити опитування і фізикальне обстеження хворих із основними захворюваннями 

внутрішніх органів та аналізувати їх результати.   

• Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених захворювань 

внутрішніх органів. 

• Аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених захворювань внутрішніх 

органів. 

• Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань 

внутрішніх органів. 

• Формулювати попередній діагноз найбільш поширених захворювань внутрішніх органів. 

• Складати план обстеження хворого, аналізувати дані лабораторних та інструментальних 

обстежень при найбільш поширених захворюваннях внутрішніх органів та їх ускладненнях. 

• Проводити диференційний діагноз, обґрунтовувати та формулювати клінічний діагноз 

найбільш поширених захворювань внутрішніх органів. 

• Визначати тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, лікування, 

реабілітаційні заходи) хворого та призначати немедикаментозне і медикаментозне 

лікування, в тому числі прогноз-модифікуюче, найбільш поширених захворювань 

внутрішніх органів та їх ускладненнях. 

• Оцінювати прогноз та працездатність хворих із найбільш поширеними захворюваннями 

внутрішніх органів. 

• Діагностувати та надавати екстрену медичну допомогу при невідкладних станах.   

• Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених захворювань 

внутрішніх органів. 

• Виконувати медичні маніпуляції.  



• Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та 

принципами фахової субординації.  

Під час навчання на модулі 1 студентиповинні провести курацію хворих з 

наступними хворобами та станами: 

 Хронічний гастрит 

 Виразкова хвороба 

 Жовчнокам’яна хвороба 

 Хронічний гепатит. Цироз печінки 

 Хронічний панкреатит 

 ХОЗЛ 

 Пневмонія 

 Бронхіальна ядуха 

 Хронічний гломерулонефрит 

 Хронічний пієлонефрит 

 Сечокам’яна хвороба 

 

Анемія 

Атеросклероз 

ІХС. Стенокардія. ІМ 

Ревматизм 

Цукровий діабет 

Гіпертиреоз. 

Гіпотиреоз. 

 

3. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 6 

Напрям підготовки 

22 «Охорона здоров’я» 

(шифр і назва) 
Нормативна 

 

Загальна кількість годин 

– 180 

Спеціальність: 

224«Технологіїмедичноїдіаг

ностики та лікування»» 

 

(шифр і назва) 

Рік підготовки: 

3-й  

Семестр 

5-й 6-й 

Лекції 

Годин для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 84 

самостійної роботи 

студента – 96 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

«Бакалавр» 

 

 14 год. 14 год. 

Практичні, семінарські 

28 год. 28 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

48 год. 48 год. 

Індивідуальні завдання: год. 

Вид контролю: ПК, іспит 

 

 

4. 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 «Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень» 

Тема 1.ГЕРХ. Гастрити. ВХ. 
14 4 

 

 

4 - - 6 

Тема 2.Целіакія. Виразковий коліт. 
10 - 4 - - 6 

Тема 3. Панкреатит. Гепатити. Цирози 

печінки. 

14 4 4 - - 6 

Тема 4. Холецистит. ЖКХ. 10 - 4 - - 6 

Тема 5. ХОЗЛ. Емфізема. Бронхіальна 

астма. Астматичний статус.                       

16 4 4 - - 8 

Тема 6. Пневмонії. Плеврити. 

Бронхоектатична хвороба. Абсцес легень. 

12 2 4 - - 6 

Тема 7. Ревматизм. Набуті вади серця. ГХ. 

Підсумковий контроль. 

6 - 4 - - 6 

Тема 8. Атеросклероз. ІХС. Стенокардія. 

ІМ. 

16 4 4 - - 8 

Тема 9. Хронічна серцева недостатність. 

Порушення серцевого ритму. 

10 - 4 - - 6 

Тема 10. . Гломерулонефрит. Пієлонефрит. 

СКХ. ХНН. 

12 - 4 - - 8 

Тема 11. Ревматоїдний артрит. СЧВ. 

Склеродермія. 

10 - 4 - - 6 

Тема 12. Анемії. Гемобластози. 12 2 4 - - 6 

Тема 13. Алергози. 14 4 4 - - 6 

Тема 14. Цукровий діабет. Гіпертиреоз. 

Гіпотиреоз. 

14 4 4 - - 6 

Підготовка до іспиту 6 - - - - 6 

Разом за розділом 1 180 28 56 - - 96 

       

Всього годин по дисципліні 180 28 56 - - 96 

 

 

5. Теми лекцій  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Гастрити. ВХ. 4 

2.  Гепатити. Цирози печінки. 4 

3. ХОЗЛ. Бронхіальна астма. 4 

4. Пневмонії. 2 

5. Атеросклероз. ІХС. Стенокардія. ІМ. 4 

6. Анемії. Лейкози. 2 

7. Цукровий діабет. 4 

8. Алергози. 4 

Всього лекційних годин 28 

 

6. Теми практичних занять  



№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. ГЕРХ. Гастрити. Виразкова хвороба. 4 

2. Целіакія. Виразковий коліт. 4 

3. Панкреатит. Гепатити. Цирози печінки. 4 

4. Холецистит. ЖКХ. 4 

5. ХОЗЛ. Емфізема. Бронхіальна астма. Астматичний статус. 4 

6. Пневмонії. Плеврити. Бронхоектатична хвороба. Абсцес легень. 4 

7. Ревматизм. Набуті вади серця. ГХ. Підсумковий контроль. 4 

8. Атеросклероз. ІХС. Стенокардія. ІМ.  4 

9. Хронічна серцева недостатність. Порушення серцевого ритму. 4 

10. Гломерулонефрит. Пієлонефрит. СКХ.  4 

11. Ревматоїдний артрит. СЧВ. Склеродермія. 4 

12. Анемії. Гемобластози. 4 

13. Гіпертиреоз. Гіпотиреоз. 4 

14. Цукровий діабет. 4 

Всього годин практичних занять 56 

 

 

7. Самостійна робота  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. -  Підготовка до практичного заняття  за темою  «ГЕРХ. 

Гастрити. ВХ». 

- Опанування навичками трактування даних 24-

годинного стравохідного рН-моніторингу за темою. 

- Опанування навичками трактування ендоскопічної 

картини за темою. 

6 

 

 

 

 

 

 

2. - Підготовка за темою «Целіакія» та виразковий коліт». 

- 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. 

6 

3. - Підготовка за темою «Жовчокам’яна хвороба, 

хронічний холецистит». 

- 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. 

6 

4. - Підготовка за темою «Гепатити. Цироз печінки. 

Панкреатит». 

- 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 

6 



серологічного дослідження крові (сироваткові маркери 

вірусних гепатитів, полімеразна ланцюгова реакція на 

виявлення вірусу в сироватці крові, якісний і кількісний 

аналіз, генотипування вірусу). 

5. - Підготовка за темою: «Цукровий діабет. Гіпертиреоз. 

Гіпотиреоз.». 

 

6 

6. - Підготовка до практичного заняття за темою «ХОЗЛ. 

Емфізема. БА. Астматичний статус». 

- Опанування навичками інтерпретації аналізу 

мокротиння (мікроскопічне, бактеріологічне, 

бактеріоскопічне дослідження), визначення чутливості до 

антибіотиків. 

- Опанування навичками інтерпретації показників 

функції зовнішнього дихання за темою. 

6 

7. - Підготовка до практичного заняття за темою  

«Пневмонії. Плеврити. БХ. Абсцес легень». 

- 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. 

8 

8. - Підготовка до практичного заняття за темою 

«Анемії. Гемобластози.». 

- 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 

кісткового мозку. 

6 

9. Підготовка за темою «Ревматизм. Набуті вади серця. ГХ» 6 

10. Підготовка до практичного заняття «Атеросклероз. ІХС. 

Стенокардія . ІМ.» 

8 

11. Підготовка за темою «Хронічна серцева недостатність. 

Порушення серцевого ритму.» 

6 

12. Підготовка до практичного заняття «Гломерулонефрит. 

Пієлонефрит. СКХ.» 

8 

13. Підготовка за темою «Ревматоїдний артрит. СЧВ. 

Склеродермія.» 

6 

14. Підготовка за темою «Алергози» 6 

15. Підготовка до іспиту 6 

Всього годин самостійної роботи 96 

 

8. Індивідуальні завдання 

 

 Доповідь реферату на практичному занятті. 

 

9. 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.  

Практичні заняття  проводять на клінічній базі кафедри.  

СРС та індивідуальна робота студентів складає 40-56% у навчальному плані. Вона 

включає: 

 доаудиторну та позааудиторнупідготовкустудентів з питань курсу 

дисципліни; 

 роботу студентів у відділенняхклінічних баз кафедр, у тому числі у 

лабораторіях та відділеннях (кабінетах) функціональноїдіагностики, 

інтерпретаціюданихлабораторних та інструментальнихметодівдослідження при 

внутрішнійпатології  упозааудиторний час; 

 засвоєнняпрактичнихнавичок за допомогоюроботи з хворими; 

 індивідуальну СРС (доповідь реферату на практичному занятті); 

 опрацювання тем, які не входятьдо плануаудиторних 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 та іспиту. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ІСПИТУ 

1. Історія розвитку вчення про внутрішні хвороби. Внесок українських вчених в 

розвиток вітчизняної терапії. 

2. Основні принципи охорони здоров'я людини в Україні. 

3. Основні клінічні прояви захворювань - легень, методи діагностики. 

4.  ХОЗЛ. Причини, основні ознаки, діагностичні критерії, принципи терапії, 

профілактика, догляд за хворими. 

5.  Бронхіальна астма. Етіологія, патогенез, клінічні прояви, критерії діагностики, 

принципи лікування. 

6.  Астматичний статус, діагностика, стадії, принципи лікування. 

7.  Пневмонії. Визначення. Вогнищева пневмонія, етіологія, основні клінічні прояви, 

догляд за хворими, принципи лікування, профілактика. 

8.  Крупозна пневмонія. Етіологія, патанатомічні зміни, основні клінічні симптоми, 

перебіг, можливі ускладнення, діагностика, принципи лікування, догляд за хворими, 

профілактика. 

9. Плеврити. Визначення. Ексудативний плеврит, основні прояви, діагностичні критерії, 

значення плевральної пункції в діагностиці та лікуванні. Принципи лікування, 

профілактика, догляд за хворими. 

10. Бронхоектатична хвороба. Етіологія, клінічні прояви в залежності від періоду, 

діагностика, принципи лікування, догляд за хворими, профілактика. 

11. Абсцес легень. Визначення, причини, клінічні прояви в залежності від періоду, 

діагностика, принципи лікування, догляд за хворими, профілактика. 

12.   Емфізема, пневмосклероз. Поняття, причини, патанатомічні зміни в легенях, клінічні 



прояви, профілактика. 

13.  Гострі алергічні хвороби. Поняття про алергози та алергічні реакції негайного та 

сповільненого типу. Клінічні прояви анафілактичного шоку, набряку Квінке, 

кропивниці, сироваткової хвороби. Невідкладна допомога, профілактика. 

14.  Основна симптоматика, методи діагностики захворювань серцево-судинної системи. 

15. Ревматизм. Етіологія, патогенез, клінічні прояви та діагностичні критерії, лікування, 

види профілактики, догляд за хворими. Роль українських вчених у вивченні 

ревматизму. 

16.   Набуті вади серця. Визначення, причини. Основні клінічні прояви мітральних та 

аортальних вад серця. Діагностичні критерії, принципи лікування, догляд за хворими. 

17.  Гіпертонічна хвороба. Етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностичні критерії, 

лікування. Гіпертонічні кризи, клінічні прояви , невідкладна допомога. Ускладнення 

гіпертонічної хвороби. 

18.  Атеросклероз. Визначення, фактори ризику, форми атеросклерозу, лікування, 

профілактика. 

19. .ІХС. Стенокардія, визначення, форми, класи стенокардії, клінічні прояви, 

діагностичні критерії, принципи лікування, надання невідкладної допомоги при 

приступі. Догляд за хворими, профілактика. 

20.  Гострий інфаркт міокарду. Клінічні прояви, діагностика, перша 

допомога, лікування неускладненого інфаркту міокарда. Ускладнення в 

ході захворювання, атипові форми інфаркту міокарда, диференціальна 

діагностика, догляд за хворими. 

21. Гостра серцева недостатність. Серцева астма, набряк легень, 

причини, клінічні прояви, невідкладна допомога. 

22.  Гостра судинна недостатність. Непритомність, колапс, шок. 

Причини, патогенез, клінічні прояви, невідкладна допомога. 

23.  Хронічна недостатність кровообігу. Роль Київської школи 

терапевтів в розробці класифікації серцевої недостатності. Причини, 

клінічні прояви, принципи лікування, особливості догляду за хворими. 

24.  Порушення серцевого ритму. Поняття про синусову тахікардію, 

брадикардію, екстрасистолію, миготливу аритмію. 

25.  Основна симптоматика, методи діагностики захворювань травного каналу. 

26. ГЕРХ. Клінічні прояви, діагностичні критерії, лікування, догляд за хворими. 

27.  Гастрити. Причини, основні клінічні прояви, лікування, діагностика, особливості 

догляду за хворими. 

28.  Виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки. Етіологія, патогенез, основні клінічні 

синдроми, діагностичні критерії, диференціальна діагностика, основні методи 

лікування. Ускладнення виразкової хвороби, їх клінічні прояви, невідкладна 

допомога. 

29.  Целіакія. Етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, лікування, догляд за 

хворими. 



30.  Виразковий коліт. Етіологія, патогенез, основні клінічні прояви, діагностика, 

лікування, ускладнення, прогноз. 

31.  Панкреатит. Причини гострого та хронічного панкреатиту, основні клінічні прояви, 

методи діагностики, лікування, особливості догляду за хворими. 

32.  Гепатити. Етіологія, патогенез, класифікація, основні клінічні синдроми, 

діагностичні критерії, принципи лікування, особливості догляду за хворими. 

33. Цирози печінки. Поняття, причини, класифікація, клінічні синдроми, стадії, перебіг. 

Діагностика, принципи лікування, ускладнення, догляд за хворими, профілактика. 

34. Холецистити. Визначення, причини, класифікація, клінічні прояви гострого та 

хронічного холециститу, діагностика, принципи лікування, догляд за хворими, 

профілактика. 

35.  Жовчно-кам'яна хвороба. Етіологія, патогенез, клінічні прояви печінкової коліки, 

диференціальна діагностика. Діагностичні критерії, диспансерне спостереження, 

профілактика. 

36.  Основна симптоматика, методи діагностики захворювань нирок та сечовивідних 

шляхів. 

37. Гломерулонефрит гострий та хронічний. Етіологія, патогенез, патанатомічні зміни, 

клінічні прояви, перебіг захворювання. Діагностика, принципи лікування, 

профілактика, диспансерне спостереження за хворими. 

38.  Пієлонефрит гострий та хронічний. Етіологія, патогенез, клінічні прояви, 

діагностика, принципи лікування, профілактика, диспансерне спостереження за 

хворими. 

39.  Сечокам'яна хвороба. Етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностичні критерії, 

принципи лікування. Надання невідкладної допомоги при приступі ниркової коліки. 

Профілактика захворювання, догляд за хворими. 

40.  Хронічна ниркова недостатність. Клінічні і параклінічні симптоми, стадії. 

Діагностика, принципи лікування. Види діалізу, трансплантація нирки. Особливості 

догляду за хворими. 

41.  Основні клінічні прояви, методи діагностики захворювань органів кровотворення. 

42.  Анемії. Поняття, класифікація, етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, 

диференціальна діагностика постгеморагічних, залізодефіцитних, Ві2-

фоліеводефіцитної, гіпо-, апластичних і гемолітичних анемій. Принципи лікування, 

профілактика, особливості догляду за хворими. 

43. Гемобластози. Поняття, причини, класифікація. Гострий лейкоз. Патогенез, 

патанатомічні зміни, клінічні прояви, картина крові, діагностика, принципи лікування, 

догляд за хворими. 

44.  Хронічний мієлолейкоз, сублейкемічний мієлоз, еритремія, хронічний лімфолейкоз, 

парапротеїнемічні гемобластози (мієломна хвороба, лімфогранульоматоз). Патогенез, 

стадії, клінічні прояви, картина крові, діагностика,^ лікування, догляд за хворими. 

45.  Геморагічний діатез. Причини, класифікація, клінічні ознаки, діагностика, принципи 

лікування, догляд за хворими при гемофілії, геморагічному васкуліті, ДВЗ-синдромі. 

46.  Основна симптоматика, методи діагностики захворювань опорно-рухового апарату. 



47. Ревматоїдний артрит. Етіологія, патогенез, клінічні прояви, методи діагностики, 

основні принципи лікування, особливості догляду за хворими, профілактика. 

48.  Системний червоний вовчак. Етіологія, патогенез, клінічні прояви, методи 

діагностики, основні принципи лікування, особливості догляду за хворими, 

профілактика. 

49.  Склеродермія. Етіологія, патогенез, клінічні прояви, основні діагностичні критерії, 

лікування, прогноз. 

50. Цукровий діабет. Причини, клінічні прояви, діагностика, лікування, профілактика. 

51. Гіпертиреоз. Причини, клінічні прояви, діагностика, лікування, профілактика. 

52. Гіпотиреоз. Причини, клінічні прояви, діагностика, лікування, профілактика. 

 

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ТА ЗАВДАНЬ  

Перелік типових задач діяльності та умінь, що перевіряються при проведенні 

контролю: 

1. Спостереження і догляд за хворими з патологією внутрішніх органів. 

2.  Надання допомоги при невідкладних станах : 

 приступі бронхіальної астми; 

 легеневій кровотечі; 

 стенокардії; 

 інфаркті міокарда; 

 гіпертонічному кризі; 

 гострій серцевій недостатності; 

 гострій судинній недостатності; 

 перфорації шлунка; 

 стравохідній, шлунковій, кишковій кровотечах; 

 печінковій коліці; 

 гострій затримці сечі; 

 нирковій коліці; 

 геморагічному синдромі; 

3. Підготовка  хворих  і  матеріалу  до  діагностичних  процедур  

(лабораторних, інструментальних). 

 забір крові, сечі, калу на загальні і спеціальні дослідження; 

 дуоденальне зондування; 

 шлункове зондування; 

ендоскопічного дослідження (бронхоскопія, 

езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, ректороманоскопія); 

 радіоізотопного дослідження (сканування, ренографія, радіометрія); 

 рентгенологічного дослідження. 

4.  Виконання елементів догляду за хворими. 

 вимірювання температури тіла, графічне зображення; 

 підрахунок частоти дихання; 

 виконання найпростіших фізіотерапевтичних процедур (гірчичники, банки, 

компреси). 

 розведення антибіотиків; 



 проведення проби на чутливість до антибіотиків; 

 виконання всіх видів ін'єкцій; 

 визначення пульсу, графічне зображення; 

 вимірювання AT, графічне зображення; 

 визначення добового діурезу; 

 монтаж системи для до/в краплинного введення ліків; 

 профілактика пролежнів; 

 промивання шлунку; 

 застосування газовивідної трубки; 

 постановка клізм (очисної, сифонної, олійної, гіпертонічної); 

 катетеризація сечового міхура; 

 розрахунок інсуліну; 

 накладання зігріваючого компресу 

 

10. Методи контролю 

Рекомендовано проводити практичні заняття з включенням: 

1) опитування студентів за темою заняття; 

2) розгляду результатів додаткових методів дослідження (лабораторних та 

інструментальних), які застосовуються при діагностиці і проведенні диференційного 

діагнозу, розгляд яких передбачений темою практичного заняття; 

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 та переводить її у бали за допомогою табл. 1. 

Наприкінці 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 іспитом, середній бал поточної успішності викладачем кафедри переводиться 

у 200-бальну шкалу ЕСТS.  

Підсумковий семестровий контрольпроводиться після завершення вивчення 

дисципліни у формі поточного контролю, заліку, які передбачені робочою навчальною 

програмою з дисципліни. 

          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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 

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 

  

У весняному семестрі іспит з дисципліни - проводиться завідувачем кафедри та викладачем 

академічної групи. Перед цим студент повинен на останньому практичному занятті одержати 

допуск до іспиту. Для цього викладач одержує за допомогою електронного журналу системи 

АСУ середню оцінку (з точністю до сотих) за поточну діяльність та переводить її у бали за 

допомогою (табл.1), яка визначається у балах від 70 до 120. Потім викладач вираховує середнє 

арифметичне осіннього та весняного семестрів і ця кількість балів є допуском до складання 

іспиту.  

Іспит з дисципліни «Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень» - це 

процес, протягом якого перевіряються отримані за 3 курс:  

- рівень теоретичних знань; 

- розвиток творчого мислення; 

- навички самостійної роботи; 

- компетенції - вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх у вирішенні 

практичних завдань. 

Проведення іспиту: 



1. Оцінювання теоретичних знань за складеними на кафедрі білетами, які містять по 

п’ять теоретичних питань, з розділів дисципліни, які вивчалися протягом навчального року, 

критерії оцінювання теоретичних знань за таблицею 2. 

 

 

 

Таблиця 2 

Оцінювання теоретичних знань 

Кількіст

ь питань 
«5» «4» «3» 

Усна відповідь за 

білетами, які включають 

теоретичну частину 

дисципліни  

За кожну відповідь студент 

одержує від 10 до 16 балів, що 

відповідає: 

«5» - 16 балів; 

«4» - 13 балів; 

«3» - 10 балів. 

1 16 13 10 

2 16 13 10 

3 16 13 10 

4 16 13 10 

5 16 13 10 

 80 65 50 

При складанні іспиту мінімальна кількість балів – 50, максимальна – складає 80 балів. 

 

11. Перерахуноксередньоїоцінки за поточнудіяльність 

у багатобальну шкалу 

Проводиться відповідно до «Інструкції з оцінювання навчальної діяльності 

студентів…» (таблиця 1). 

 Оцінювання індивідуальних завдань студента 

На засіданні кафедри затверджено перелік індивідуальних завдань (написання та 

доповідь рефератів за відповідними темами) та визначена кількість балів за їх виконання, 

які можуть додаватись, як заохочувальні (не більше 10). 

Бали за індивідуальні завдання одноразово нараховуються студентові тільки 

комісійно (комісія – зав. кафедри, завуч, викладач групи) лише за умов успішного їх 

виконання та захисту. В жодному разі загальна сума балів за ПНД не може перевищувати 

120 балів. 

Оцінювання самостійної роботи студентів 

Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час 

підсумкового заняття, іспиту.  

 

 Оцінка з дисципліни 

Оцінка з дисципліни визначається як сума балів: середнє арифметичне балів за 2 

семестри, протягом яких вивчалась дисципліна, які переводяться у 120-бальну шкалу ЕСТС 

(табл.1) в осінньому  та весняному семестрах.  Потім до них додається кількість балів, які 

студент отримав під час складання іспиту. 

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 оцінок за 200 бальною шкалою,  

чотирибальною (національною) шкалою та шкалою ЄСТS 

 

Оцінка  

за 200 бальною 

шкалою 

Оцінка за шкалою 

ECTS 

Оцінка за  

чотирибальною 

(національною) 

шкалою 

180–200 А Відмінно 



160–179 В Добре 

150–159 С Добре 

130–149 D Задовільно 

120–129 E Задовільно  

Менше 120 F, Fx Незадовільно 

 

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. 

Оцінка «незадовільно» виставляється студентам, які були допущені до іспиту, але не 

склали його та які не допущені до іспиту. 

 

12. Методичне забезпечення 

 

 Навчальна програма дисципліни; 

 Плани лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів; 

 Тези лекцій з дисципліни;  

 Методичні розробки для викладача; 

 Методичні вказівки до практичних занять для студентів; 

 Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

 Тестові та контрольні завдання до практичних занять; 

 Перелікпитань до іспиту. 

 
                              Список 1 (захворювання)  

 Хронічний гастрит 

 Виразкова хвороба 

 Жовчнокам’яна хвороба 

 Хронічний гепатит. Цироз печінки 

 Хронічний панкреатит 

 ХОЗЛ 

 Пневмонія 

 Бронхіальна ядуха 

 Хронічний гломерулонефрит 

 Хронічний пієлонефрит 

 Сечокам’яна хвороба 

 

Анемія 

Атеросклероз 

ІХС. Стенокардія. ІМ 

Ревматизм 

Цукровий діабет 

 

 

 

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 

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. Рецепти  за всіма розділами дисципліни. 

 

13.Рекомендована література 

1. Основна (базова) 

1. 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. 

2. Гастроентерологія. Підручник: У 2 Т. -Т.1 / за ред. проф Н.В Харченко., О.Я. Бабака. 

-Кіровоград: Поліум, 2016. - 488 с. 

3. Гастроентерологія. Підручник: У 2 Т. -Т.2 / за ред. профН.В Харченко., О.Я. Бабака. 

-Кіровоград: Поліум, 2017. – 432 с. 

4. Ендокринологія: підручник (П.М. Боднар, Г.П. Михальчишин, Ю.І. Комісаренко та 

ін.) За ред. професора П.М. Боднара, - Вид. 4, перероб. та доп. – Вінниця: Нова Книга, 

2017. – 456 с. 

5. Наказ МОЗ України від 27.06.2013 № 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». 

6. Наказ МОЗ України від 08.10.2013 № 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». 

7. Наказ МОЗ України від 08.10.2013 № 866 «Про затвердження та впровадження 

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

неходжкінських лімфомах та лімфомі Ходжкіна». Уніфікований клінічний протокол 

первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги «Неходжкінські лімфоми та лімфома Ходжкіна».  

8. Наказ  МОЗ України від 31.10.2013 № 943 «Про затвердження та впровадження 

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

гастроезофагеальній рефлюксній хворобі». Уніфікований клінічний протокол 

первинної, вторинної (спеціалізованої) медичноїдопомоги «Гастроезофагеальна 

рефлюксна хвороба». 

9. Наказ МОЗ України від 15.01.2014 №34 «Про затвердження та впровадження 

медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної 

допомоги». Уніфікований клінічний протокол екстреної медичної допомоги «Гострі 
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отруєння», «Гемофілія», «Гіпертонічний криз», «Гіпертермія», «Гіповолемічній 

шок», «Гостра дихальна недостатність», «Раптова серцева смерть», «Тромбоемболія 

легеневої артерії».  

10. Наказ МОЗ України від 03.09.2014  № 613 «Про затвердження та впровадження 

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

пептичній виразці шлунка та дванадцятипалої кишки». Уніфікований клінічний 

протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Пептична 

виразка шлунка та дванадцятипалої кишки у дорослих». 

11. Наказ  МОЗ Українивід 06.11.2014 № 826 «Про затвердження та впровадження 

медико-технологічнихдокументівзістандартизаціїмедичноїдопомоги при 

хронічнихнеінфекційних гепатитах». Уніфікований клінічний протокол первинної, 

вторинної (спеціалізованої) медичноїдопомоги «Неалкогольний стеатогепатит». 

12. Наказ МОЗ України №1021 від 29.12.2014 «Уніфікований клінічний протокол 

первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Цукровий діабет 1 типу у молодих 

людей та дорослих». 

13. Наказ МОЗ України від 8.06.2015 №327 «Про затвердження та впровадження 

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при кашлі». 

Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги «Кашель у 

дорослих».  

14. Наказ МОЗ України від 02.11.2015 № 709 «Про затвердження та впровадження 

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

залізодефіцитній анемії». Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної 

(спеціалізованої) медичноїдопомоги «Залізодефіцитна анемія». 

15. Наказ МОЗ Українивід 02.11.2015 № 710 «Про затвердження та впровадження 

медико-технологічнихдокументівзістандартизаціїмедичноїдопомоги при 

множинніймієломі». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної 

(спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги 

«Множиннамієлома». 

16. Наказ МОЗ Українивід 02.11.2015 № 711 «Про затвердження та впровадження 

медико-технологічнихдокументівзістандартизаціїмедичноїдопомоги при 

хронічномумієлоїдномулейкозі». Уніфікований клінічний протокол первинної, 

вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичноїдопомоги 

«Хронічний мієлоїдний лейкоз». 

17. Наказ МОЗ Українивід 11.02.2016 № 90 «Про затвердження та впровадження 

медико-технологічнихдокументівзістандартизаціїмедичноїдопомоги при 

запальнихзахворюваннях кишечника». Уніфікованийклінічний протокол первинної, 

вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичноїдопомоги 

«Запальнізахворювання кишечника (хвороба Крона, виразковийколіт)». 

18. Наказ МОЗ Українивід 12.05.2016 № 439«Про затвердження та впровадження 

медико-технологічнихдокументівзістандартизаціїмедичноїдопомоги при 

хронічномулімфоїдномулейкозі». Уніфікований клінічний протокол первинної, 

вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичноїдопомоги 

«Хронічний лімфоїдний лейкоз». 

19. Наказ МОЗ України від 21.06.2016 №613 «Про затвердження та впровадження 

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

вірусному гепатиті В». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної 

(спеціалізованої) медичної, третинної (високоспеціалізованої) допомоги «Вірусний 

гепатит В у дорослих». 

20. Наказ МОЗ України від 18.07.2016 №729 «Про затвердження та впровадження 

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

вірусному гепатиті С». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної 
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(спеціалізованої) медичної, третинної (високоспеціалізованої) допомоги «Вірусний 

гепатит С у дорослих». 

21. Уніфікований протокол надання медичної допомоги дорослим хворим на 

негоспітальну пневмонію. Негоспітальна пневмонія у дорослих осіб: етіологія, 

патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія та профілактика,- 

Київ, Національна академія медичних наук України- 2016. 

22. Эндокринология: учебник (П.Н. Боднар, Г.П. Михальчишин, Ю.И. Комиссаренко и 

др.) Под ред. профессора П.Н. Боднара, - Изд. 2, перераб. и дополн. – Винница: Нова 

Книга, 2016. – 488 с. 

23. Davidson's Principles and Practice of Medicine23rd Edition. Editors: Stuart Ralston, Ian 

Penman, Mark Strachan Richard Hobson. Elsevier. - 2018. – 1440p. 

24. Endocrinology: textbook /Ed. by prof. Petro M. Bodnar.-4th  ed. updated – Vinnitsa: Nova 

Knyha, 2017. – 328 р. 

25. Principles and Practice of Infectious Diseases. 2-Volume set / J.E. Bennet, R. Dolin, M.J. 

Blaser – 8-th edition : Saunders Publisher, 2014. 

26. USMLE Step 2 CK Lecture Notes 2017: Internal Medicine (Kaplan Test Prep). - 2016. - 

Published by Kaplan Medical. - 474 pages. 

27. Шевчук М.Т. "Сестринська справа", К. "Здоров'я", 1992р. 

28. Шегедин М.Б., Шуляр І. А., Подносова Л. М. та ін. «Медсестринство в терапії» 

Видавництво "Відродження", 2006. 188 с.  

 

Допоміжна 

1. Адаптована клінічнана станова, заснована на доказах "Вірусний гепатит С у дорослих", 

Київ – 2016. 

2. Адаптована клінічнана станова, заснована на доказах «Вірусний гепатит В 

(хронічний)», Київ – 2016. 

3. Адаптована клінічнана станова, заснована на доказах «Вірусний гепатит В. Позиція 

ВООЗ», Київ – 2016. 

4. Алгоритми в практицігастроентеролога // За редакцієюО.Я.Бабака. – Київ: ТОВ 

«Бібліотека «Здоров’яУкраїни», 2015. – 162 с. 

5. Внутрішня медицина. У 3 т. Т. 1 /За ред. проф. К.М. Амосової. – К.: Медицина, 2008. – 

1056 с. 

6. 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. 

7. ВООЗ. Інформаційний бюлетень N°387 лютий 2016р.  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs387/ 

8. Діагностика та лікування захворювань системи крові: Посібник [для студ. та лікарів-

інтернів]: до 170-річчя Нац. мед. ун-ту ім.. О.О.Богомольця / А.С.Свінцицький, 

С.А.Гусєва, С.В.Скрипниченко, І.О.Родіонова. – К. : Медкнига, 2011. – 335 с. 

9. Зак К.П., Тронько М.Д., Попова В.В., Бутенко А.К. Цукровий діабет, імунітет і цитокіни. 

Київ: Книга-плюс, 2014. – 500 с. 

10. Класифікації захворювань органів травлення: довідник / за редакцією Н.В. Харченко / 

О.Я. Бабак, О.А. Голубовська, Н.Б. Губергріц, А.Е. Дорофєєв, Т.Д. Звягінцева, І.М. 

Скрипник, С.М. Ткач, Г.Д. Фадєєнко, Н.В. Харченко, М.Б. Щербиніна – Кіровоград: ПП 

«Поліум», 2015. – 54 с. 

11. Клінічно-рентгенологічний атлас з діагностики захворювань легень: навчальний 

посібник / Л.Д. Тодоріко, І.О. Сем’янів, А.В. Бойко, В.П. Шаповалов. – Чернівці: 

Медуніверситет, 2014. – 342 с.  
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12. Наказ МОЗ України від 03.08.2012  № 600 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при диспепсії». 

Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги «Диспепсія».  

13. Наказ МОЗ України №1118 від 21.12.2012 «Уніфікований клінічний протокол первинної 

та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Цукровий діабет 2 типу».  

14. Основи нефрології / за ред. М.О.Колесника. – К.: «Бібліотека «Здоров’я України», 2013. 

– 340 с.  

15. Практикум з внутрішньої медицини: навч. пос. / К.М. Амосова, Л.Ф. Конопльова, Л.Л. 

Сидорова, Г.В. Мостбауер та ін. – К.: Українськиймедичнийвісник, 2012. – 416 с. 

16. Тодоріко Л.Д. Основні синдроми й методи обстеження в пульмонології та фтизіатрії : 

навчальний посібник / Л.Д. Тодоріко, А.В. Бойко. – Київ:Медкнига, 2013. – 432 с. 

Інформаційні ресурси 

1. https://www.aasld.org/ 

2. http://www.acc.org/guidelines#sort=%40foriginalz32xpostedz32xdate86069%20descendi

ng 

3. https://www.asn-online.org/education/training/fellows/educational-

resources.aspx#Guidelines 

4. www.brit-thoracic.org.uk/standards-of-care/guidelines 

5. https://cprguidelines.eu/ 

6. https://www.diabetes. org 

7. https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines 

8. http://www.eagen.org/ 

9. http://www.ers-education.org/guidelines.aspx 

10. http://www.enp-era-edta.org/#/44/page/home 

11. https://www.eular.org/recommendations_management.cfm 

12. http://www.european-renal-best-practice.org 

13. http://www.esmo.org/Guidelines/Haematological-Malignancies 

14. https://ehaweb.org/organization/committees/swg-unit/scientific-working-

groups/structure-and-guidelines/ 

15. http://www.gastro.org/guidelines 

16. www.ginasthma.org 

17. http://goldcopd.org. 

18. http://inephrology.kiev.ua/ 

19. http://www.ifp.kiev.ua/index_ukr.htm 

20. http://kdigo.org/home/guidelines/ 

21. http://mtd.dec.gov.ua/index.php/uk/ 

22. https://www.nice.org.uk 

23. http://www.oxfordmedicaleducation.com/ 

24. http://professional.heart.org/professional/GuidelinesStatements/UCM_316885_Guideline

s-Statements.jsp 

25. https://www.rheumatology.org/Practice-Quality/Clinical-Support/Clinical-Practice-

Guidelineshttps://www.thoracic.org/statements/ 

26. http://www.strazhesko.org.ua/advice 

27. https://www.thyroid.org 

28. https://www.ueg.eu/guidelines/ 

29. http://ukrgastro.com.ua/ 

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

31.  [Електронний ресурс]. – режим доступу https://www.cdc.gov/ 

32. Global AIDS Update [Electronicresource] / UNAIDS, 2016. – Access mode: 

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-AIDS-update2016_en.pdf 
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сайт кафедри внутрішньої медицини № 3 ХНМУ http://www. vnmed3.kharkiv.ua/, 

встановлене інформаційно-освітнє середовище Moodle  напіддоменсайтаhttp://distance-

training. vnmed3.kharkiv.ua 


