
 
 



2 

 

  

ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Сучасні аспекти вивчення внутрішніх хвороб» 

складена відповідно до освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора філософії у 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я», за спеціальністю 222 «Медицина». 

Викладання навчальної дисципліни «Сучасні аспекти вивчення внутрішніх хвороб» при 

підготовці доктора філософії засноване на дослідженні, що спонукатиме суб’єкта пізнавальної 

діяльності збагачувати знання. Орієнтація у викладанні на дослідження стимулюватиме аспіранта до 

самостійного аналітичного пошуку та наукового обґрунтування відповідей на проблемні питання. 

Важливою формою роботи є наукові диспути, на яких відпрацьовуються вміння формулювати точку 

зору на дискусійні наукові питання, розкривати суперечності у знанні та у процесах пізнання. 

Розвивання логіки наукового вирішення дослідницької проблеми шляхом поетапного роздрібнення 

навчального матеріалу з постановкою до кожної його частини питань і завдань спонукатиме 

аспіранта до самостійної теоретичної роботи з визначення алгоритму пошуку вирішення проблеми, 

активної участі у формулюванні проблемної ситуації, висунення припущень, доведення гіпотези та 

перевірки правильності її вирішення.  

Навчання організоване за розкладом у такій системі: лекції, практичні заняття та самостійна 

робота. Систематичне здійснення поточного та проміжного контролю знань дає змогу через систему 

зворотного зв’язку (від слухача до викладача) оперативно вносити до навчального процесу необхідні 

корективи. В організації навчального процесу особлива увага приділяється самостійній роботі 

аспірантів (72,2 %), практичним заняттям, спрямованим на відпрацювання дослідницьких вмінь та 

навичок. Співвідношення аудиторних годин і годин самостійної роботи складає 1:2,6. 

Програма навчальної дисципліни складається з одного модуля «Сучасні аспекти вивчення 

внутрішніх хвороб», що містить 6 змістових модулів: 

1. Основні принципи організації терапевтичної допомоги при захворюваннях внутрішніх 

органів в Україні та світі. 

2. Сучасні методи лабораторної та інструментальної діагностики в клініці внутрішніх хвороб. 

3. Основні принципи діагностики та лікування захворювань дихальної та серцево-судинної 

системи в клініці внутрішніх хвороб. 

4. Основні принципи діагностики та лікування захворювань шлунково-кишкового тракту в 

клініці внутрішніх хвороб. 

5. Основні принципи діагностики та лікування захворювань сечовидільної та ендокринної 

системи в клініці внутрішніх хвороб. 

6. Основні принципи діагностики та лікування ревматологічних, алергічних та гематологічних 

захворювань в клініці внутрішніх хвороб. 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є внутрішні хвороби. 

Міждисциплінарні зв’язки: нормальна  анатомія,  топографічна анатомія,  патологічна  

анатомія,  нормальна  фізіологія,  патологічна  фізіологія, фармакологія, медична статистика, 
кардіологія, сімейна медицина, гастроентерологія, ендокринологія, пульмонологія, алергологія, 

ревматологія, нефрологія, гематологія, неврологія, інфекційні хвороби. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні аспекти вивчення внутрішніх 

хвороб» є розвиток у майбутнього доктора філософії загальних та фахових компетентностей задля 

забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації для здійснення науково-дослідницької діяльності, 

аналітичної роботи, наукового консультування лікарів практичного напрямку лікувально-

профілактичних закладів, а також викладацька робота. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни  «Сучасні аспекти вивчення внутрішніх 

хвороб» є: 

- здобути поглиблені знання і систематичне розуміння внутрішніх хвороб за напрямом та 

тематикою досліджень та майбутньої професійної діяльності; 
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- здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для 

продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем в практичній сфері охорони 

здоров’я з питань внутрішніх хвороб; 

- самостійно збирати, аналізувати і узагальнювати результати опитування та огляду пацієнтів; 

- оволодіти термінологією у галузі внутрішніх хвороб та з досліджуваного наукового напряму; 

- поглиблено вивчити новітні методи дослідження у клініці внутрішніх хвороб, 

застосовувати широке коло додаткових методів діагностики захворювань внутрішніх 

органів згідно з обраною темою науково-дослідницької роботи: молекулярно-генетичні, 

біохімічні, імунологічні, гістологічні та імуногістохімічні тощо; 

- аналізувати клінічну картину найбільш поширених захворювань внутрішніх органів, 

виявляти їх ускладнення; 

- складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних 

обстежень при захворюваннях внутрішніх органів та їх ускладненнях, оцінювати прогноз 

щодо життя та працездатності хворих; 

- визначати тактику ведення хворого при захворюваннях внутрішніх органів та їх 

ускладненнях, а також у разі поєднання з іншими нозологіями;  

- вміти застосовувати широке коло методів теоретичного та емпіричного аналізу медичних 

явищ і процесів; 

- проявити здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та 

загальнокультурного рівню; 

- бути ознайомленими з діючими законодавчими актами України про вищу освіту і концепцією 

адаптації української вищої школи до Загальноєвропейського простору вищої освіти; 

- вміти формувати науковий світогляд та методологію педагогічної діяльності та професійної 

компетентності; 

- оволодіти основними формами, методами та прийомами навчального процесу, їх оптимальне 

застосування; 

- засвоїти специфіки викладацької діяльності у вищій школі; 

- виховати загальну і професійну культуру майбутнього викладача вищого навчального закладу. 

 

1.3 Компетентності та результати навчання,  формуванню яких сприяє навчальна дисципліна 

«Сучасні аспекти вивчення внутрішніх хвороб». 

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора філософії 

навчальна дисципліна «Сучасні аспекти вивчення внутрішніх хвороб» забезпечує набуття 

аспірантами компетентностей:  

− інтегральні: 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі внутрішніх хвороб, проводити оригінальне 

наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні 

здоров’я на основі глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних 

або практичних знань та/або професійної практики. 

−  загальні: 

1. Здатність до підвищення професійної кваліфікації. 

2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність генерувати ідеї. 

3. Здатність до спілкування у професійному середовищі та з представниками інших професій у 

національному та міжнародному контексті. 

4. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 

− спеціальні (фахові, предметні): 

1. Здатність до розуміння предметної області за обраним науковим напрямом та освітньою 

діяльністю. 

2. Здатність виявляти потребу в додаткових знаннях у сфері медицини та за напрямком 

наукових досліджень, генерувати наукові гіпотези. 

3. Здатність формулювати дослідницьке питання, розробляти проект наукового дослідження. 

4. Здатність обирати методи та кінцеві цілі дослідження відповідно до цілей та завдань 

наукового проекту. 

5. Володіння сучасними методами наукового дослідження. 
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6. Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їх коректний аналіз та 

узагальнення. 

7. Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в науку, освіту та інші сектори 

суспільства.  

8. Здатність представлення результатів наукових досліджень в усній і письмовій мові відповідно 

до національних та міжнародних стандартів. 

9. Здатність до організації та реалізації педагогічної діяльності. 

10. Здатність до лідерства, керування колективом. 

11. Дотримання етики та академічної доброчесності. 

 
Матриця компетентностей 

 

№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 
Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної медичної діяльності, проводити оригінальне 

наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні здоров’я на основі 

глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або 

професійної практики. 
Загальні компетентності 

1. Здатність до 

підвищення 

професійної 

кваліфікації 

Знати: 

• закономірності 

когнітивних 

процесів;  

• стратегію освіти 

протягом життя; 

• методи 

продуктивного 

навчання; 

• теорію ціннісних 

орієнтацій та 

мотивації 

особистості. 

Вміти: 

• оперувати 

філософськими 

категоріями та 

доктринами;  

• використовуват

и методи 

самонавчання; 

• оцінювати 

рівень мотивації;  

• постійно 

вдосконалювати 

свій освітній та 

загально 

культурний рівень. 

• Визначати 

ціннісні 

орієнтації та 

мотиваційний 

рівень 

особистості.  

• Здатність до 

самонавчання та 

самореалізації. 

• Здатність до 

ефективної 

організації 

власного часу. 

• Формування 

системного 

професійного, 

наукового світогляду 

та загального 

культурного 

кругозору. 

• Розвиток 

когнітивних 

можливостей. 

• Здатність до 

самонавчання та 

самореалізації 

2. Здатність виявляти, 

ставити та 

вирішувати 

проблеми, здатність 

генерувати ідеї. 

Знати: 

• закономірності 

розвитку 

фтизіатричної 

науки; 

• етапи та 

закономірності 

когнітивного 

процесу; 

• етапи 

дослідницького 

процесу. 

Вміти: 

• аналізувати дані, 

отримані з 

інформаційних 

джерел. 

 

Комунікації з 

науковим 

керівником, 

колегами під час 

обговорення 

проблем, пошуку 

шляхів їх 

вирішення. 

Здатність до 

самостійного та 

незалежного 

мислення, 

формулювання ідей 

та продукування 

гіпотез.  

 

3. Здатність до 

спілкування у 

професійному 

середовищі та з 

представниками 

інших професій у 

національному та 

міжнародному 

контексті. 

Знати: 

• особливості 

сприйняття 

різних цільових 

аудиторій; 

• основи риторики 

та теорії 

аргументації  

• професійну 

лексику та 

термінологію  в 

області 

фтизіатрії 

Вміти: 

• вести 

комунікації з 

різними цільовими 

аудиторіями;  

• виконувати різні 

соціальні ролі; 

• володіти 

культурою 

мовлення, 

методами 

аргументації. 

• Відстоювання 

власних 

наукових 

поглядів. 

• Володіння 

вербальними 

та 

невербальними 

навичками 

спілкування. 

• Взаємодія в 

колективі для 

виконання 

Поширення наукових 

досягнень та ідей. 
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завдань 

 

4. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість виконаних 

робіт 

Знати: 

• стандарти 

якості;  

• критерії оцінки 

якості; 

• форми і методи 

оцінки 

результатів 

професійної  

діяльності. 

Вміти: 

• проводити 

моніторинг 

освітнього та 

наукового 

процесу;  

• застосовувати 

ефективні методи 

оцінки 

когнітивної 

сфери; 

• розробляти 

пропозиції щодо 

його 

удосконалення. 

Взаємодія,  

співробітництво 

з колегами та 

керівництвом, 

хворими. 

• Покращення 

результатів власної 

діяльності  і 

результатів 

діяльності інших. 

• Індивідуальна 

відповідальність за 

результати 

виконання завдань. 

• Доброчесність, 

довіра та 

відповідальність за 

власні дії. 

Спеціальні (фахові) компетенції 

1. Здатність до 

розуміння 

предметної області 

за обраним 

науковим напрямом 

та освітньою 

діяльністю 

Знати: 

• зміст 

дисципліни 

«Сучасні аспекти 

вивчення 

внутрішніх 

хвороб» 

відповідно до 

майбутньої 

професійної 

діяльності; 

• ключові 

концепції за 

напрямом 

наукового 

дослідження; 

• пріоритетні 

напрямки 

розвитку науки та 

медицини. 

Вміти: 

• аналізувати 

основні теорії та 

концепції за 

напрямом 

дослідження;  

• інтерпретувати 

результати 

досліджень за 

обраним науковим 

напрямом. 

Формулювання  

власного 

судження та 

участь у 

дискусіях щодо 

основного 

змісту, методів, 

новітніх 

досягнень у 

внутрішній 

медицині та за 

напрямом 

наукового 

дослідження. 

Безперервне 

самонавчання і 

самовдосконалення з 

навчальної 

дисципліни. 

 

2. Здатність виявляти 

потребу в 

додаткових знаннях 

у сфері медицини 

та за напрямком 

наукових 

досліджень, 

генерувати наукові 

гіпотези 

Знати: 

• інформаційні 

світові ресурси;  

• сутність 

дослідницького 

процесу; 

• сучасні 

досягнення за 

напрямком 

наукового 

дослідження; 

• новітні методи 

дослідження, їх 

інформативність, 

специфічність та 

чутливість. 

Вміти: 

• проводити 

критичний аналіз 

сучасної наукової 

літератури; 

• адекватно 

оцінювати 

досягнення та 

обмеження 

досліджень за 

обраним науковим 

напрямом; 

• визначати 

ступінь вирішення 

проблем та потреби 

сучасної науки та 

медицини.  

• Використання 

інформаційних 

ресурсів для 

отримання  

інформації.  

• Комунікації та 

дискусії з 

фахівцями в 

певній галузі 

наукової 

діяльності. 

• Використовувати 

сучасні 

інформаційні 

технології для 

проведення 

наукового пошуку. 

• Володіння 

методологією 

наукового 

дослідження для 

коректного 

формулювання 

гіпотез та 

дослідницьких 

питань. 

3. Здатність 

формулювати 

дослідницьке 

питання, 

розробляти проект 

наукового 

дослідження 

Знати: 

• методологію 

наукових 

досліджень; 

• принципи 

генерування 

статистичних та 

наукових гіпотез; 

• технологію 

Вміти: 

• формулювати 

дослідницьке 

питання та 

гіпотези; 

• визначати 

дизайн 

дослідження; 

• розробляти план 

• Аргументація 

та доказ 

переваг 

розробленого 

проекту.  

• Ведення 

дискусій щодо 

мети та 

завдань 

• Ініціативність, 

самостійність, 

відповідальність.  

• Запобігання 

систематичних 

помилок при 

виконанні 

наукового 

дослідження. 
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формулювання 

дослідницького 

питання; 

• види 

систематичних 

помилок, способи 

їх запобігання. 

дослідження; 

• оцінювати вплив 

факторів, що 

вмішуються; 

• передбачувати 

системні помилки. 

наукового 

проекту. 

• Використовува

ти знання та 

вміння з 

методології 

наукових 

досліджень 

для пошуку 

партнерів. 

 

4. Здатність обирати 

методи та критерії 

оцінки (кінцеві 

точки) дослідження 

відповідно до цілей 

та завдань 

наукового проекту 

Знати: 

• сучасні методи 

дослідження; 

• біомаркери 

різних процесів та 

станів, їх 

інформативність;  

• інформативні 

критерії оцінки 

процесів, функцій, 

явищ. 

 

Вміти: 

• обирати методи 

дослідження, 

адекватні для 

досягнення мети та 

завдань наукового 

проекту; 

• інтерпретувати 

результати різних 

методів 

досліджень. 

• Аргументація 

переваг обраних 

методів  

дослідження. 

• Обговорювати  

інформативність 

методів 

дослідження з 

науковою 

спільнотою, 

можливість їх 

вдосконалення 

та 

комбінування. 

Самостійний вибір 

адекватних методів 

дослідження 

 

5. Володіння 

сучасними 

методами 

наукового 

дослідження 

Знати : 

• специфічність 

та чутливість 

різних методів 

дослідження; 

• методики 

досліджень за 

тематикою 

наукового проекту, 

їх можливості та 

обмеження 

Вміти: 

• використовувати 

сучасні методи 

дослідження; 

• використовувати 

методики 

дослідження; 

• модифікувати та 

поліпшувати  

методики 

дослідження. 

Навчатися 

методам та 

методикам 

дослідження, 

обмінюватися 

інформацією та 

передавати 

знання колегам. 

 

• Самостійне 

виконання 

наукового 

дослідження. 

• Точність та  

відтворюваність 

результатів 

дослідження. 

6. Здатність 

інтерпретувати 

результати 

наукових 

досліджень, 

проводити їх 

коректний аналіз та 

узагальнення 

Знати: 

• основи 

біостатистики; 

• методи 

статистичного 

аналізу; 

• представлення 

результатів 

статистичної 

обробки даних. 

Вміти: 

• обґрунтовувати 

розмір вибірки;  

• формулювати 

статистичні 

гіпотези; 

• адекватно 

використовувати 

методи 

статистичного 

аналізу.  

Обґрунтовувати 

обрані методи 

аналізу та 

обговорювати 

отримані дані. 

• Відповідальність за 

проведення аналізу 

даних. 

• Отримання 

достовірних та 

відтворюваних 

результатів. 

• Запобігання 

шахрайства при 

обробці даних. 

7. Здатність до 

впровадження 

нових знань 

(наукових даних) в 

науку, освіту та 

інші сектори 

суспільства. 

Знати: 

• технологію 

інформаційно-

патентного 

пошуку; 

• основи 

авторського права; 

• етапи та 

принципи 

реєстрації 

авторського права; 

• технологію 

отримання патенту. 

 

Вміти: 

•  проводити 

патентно-

інформаційний 

пошук; 

•  реєструвати 

право 

інтелектуальної 

власності; 

•  впроваджувати 

наукові 

досягнення у 

навчальний та 

лікувальний 

процеси. 

•  

• Комунікації та 

дискусії з 

фахівцями в 

певній галузі 

наукової 

діяльності. 

• Адаптувати 

результати 

наукових 

досліджень до 

освітніх 

програм та 

навчального 

процесу. 

• Відповідальне 

патентування. 

• Регулярне 

оновлення освітніх 

програм та змісту 

навчання. 
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8. Здатність 

представлення 

результатів 

наукових 

досліджень в усній і 

письмовій мові 

відповідно до 

національних та 

міжнародних 

стандартів 

Знати: 

• технологію 

презентації даних 

у виді постерів та 

презентацій; 

• технологію 

написання статей 

у національні 

наукові видання; 

• вимоги та 

технологія 

написання статті 

до міжнародного 

рецензованого 

видання; 

• перелік видань 

що індексуються у 

Scopus Web of 

Science; 

• стандарти 

оформлення 

наукових робіт. 

Вміти: 

•  працювати в 

Power Point, Prezi, 

Adobe Photoshop, 

Adobe Reader; 

•  підготувати 

презентацію; 

•  підготувати усну 

доповідь; 

•  написати статтю 

відповідно до 

вимог наукового 

видання. 

 

• Академічна 

доброчесність. 

• Спілкування з 

рецензентами 

та редакцією 

журналу. 

• Аргументуват

и, критично 

оцінювати 

результати 

досліджень, 

дискутувати з 

наукових 

проблем. 

• Відповідальність за 

результати 

наукового 

дослідження.  

• Запобігання 

плагіату та  

фальсифікаціям.  

 

9. Здатність до 

організації та 

реалізації 

педагогічної 

діяльності 

Знати: 

• стандарти вищої 

освіти за 

спеціальністю; 

• основи 

педагогіки;  

• дидактичні 

основи 

проблемного  

навчання;  

• компетентністни

й підхід при 

проектуванні та 

реалізації 

освітньої 

діяльності; 

• форми 

організації 

навчально-

пізнавальної 

діяльності; 

• принципи 

студент-

орієнтованого 

навчання; 

• програму та зміст 

дисципліни, що 

буде 

викладатися. 

Вміти: 

• формулювати 

цілі навчання та 

способи х 

досягнення; 

• грамотно 

визначати зміст 

навчання та форми 

контролю;  

• застосовувати 

новітні педагогічні 

технології; 

• моніторувати 

та управляти 

процесом 

навчання; 

• використовува

ти сучасні 

інформаційні 

технології для 

оптимізації 

навчання. 

 

• Володіння 

основами 

дидактики, 

риторики, 

аргументації. 

• Застосування 

методів 

інтерактивного 

навчання . 

• Демонструват

и лідерство та 

управляти. 

процесом 

навчання. 

 

• Набуття 

ораторської 

майстерності. 

• Лідерство.  

• Здатність до само 

оцінювання та 

непереривного 

самовдосконалення. 

• Відповідальність за 

ефективність 

навчального 

процесу. 

 

10

. 

Здатність до 

лідерства, 

керування 

колективом 

Знати: 

• теорію 

комунікацій; 

• механізми 

ефективного 

управління; 

• психологію 

лідерства. 

Вміти: 

• формувати 

ефективні 

комунікації; 

• керувати 

колективом. 

Здатність до 

комунікацій та 

керування 

різними 

групами, вміння 

надихати та 

мотивувати 

студентів та 

колег.  

• Ініціативність.  

• Лідерство та 

здатність до 

керування.  

• Самореалізація 

11

. 

Дотримання етики 

та академічної 

доброчесності 

Знати: 

• дослідницьку 

етику;  

• правові основи 

авторського права; 

Вміти: 

• самостійно 

виконувати 

освітню та наукову 

діяльність;  

Доброчесне та 

відповідальне 

виконання 

освітньої та 

наукової 

• Відповідальність за 

результати 

діяльності.  

• Доброчесність, 
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• принципи 

запобігання 

плагіату, 

фальсифікацій та 

корупційних дій. 

• викладати свої 

погляди; 

• приймати власні 

рішення; 

• використовуват

и інформаційні 

технології для 

визначення ознак 

плагіату. 

діяльності.  

Отримання 

довіри та поваги 

серед колег та 

студентів. 

довіра та 

відповідальність за 

власні дії. 

• Запобігання 

плагіату,  

фальсифікаціям та 

корупційним діям. 

 
Результати навчання: 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна 

«Сучасні аспекти вивчення внутрішніх хвороб»: 

1. Отримання знань з навчальної дисципліни обсягом 12 кредитів (360 годин).  

2. Складання заліків відповідно до навчального плану теоретичної підготовки (1-6 семестри).  

Результати навчання дисципліни «Сучасні аспекти вивчення внутрішніх хвороб»: 

- усвідомлювати й розуміти загальні тенденції розвитку внутрішньої медицини;   

- демонструвати знання основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, 

історії розвитку та сучасного стану наукових знань у клініці внутрішніх хвороб, оволодіння 

термінологією з досліджуваного наукового напряму;  

- знати основи застосування елементів теоретичного та експериментального дослідження у 

професійній діяльності, демонструвати систематичне сприйняття та розуміння системи 

теоретичних чи практичних знань в галузі дослідження;  

- створювати та пояснювати нові знання шляхом проведення дослідження, розширювати 

передові напрями галузі знань;  

- усвідомлення значущості та наявності потреби постійного удосконалення професійних знань, 

умінь, навичок та педагогічної майстерності;  

- демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та загальнокультурного 

рівню, самореалізації; 

- інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням новітніх інформаційних 

технологій, критично мислити, застосовувати методи аналізу і синтезу, інтерпретувати, 

узагальнювати результати науково-дослідницької діяльності; 

- виявляти невирішені проблеми у клініці внутрішніх хвороб, формулювати питання та 

визначати шляхи їх вирішення; 

- критично використовувати наукові теорії та засвоєні теоретичні знання при розв’язанні 

практичних дослідницьких завдань, обирати й використовувати відповідні засоби для 

побудови дослідження;  

- здійснювати пошук інформації в науковій та методичній літературі, використовуючи 

різноманітні ресурси: журнали, бази даних, он-лайн ресурси, архівні матеріали;  

- створювати та оприлюднювати наукові публікації в основних наукових журналах;  

- визначати завдання дослідницького пошуку та ефективно планувати час для отримання 

необхідних результатів, організовувати й аналізувати свою дослідницько-пошукову 

діяльність;  

- удосконалювати свої педагогічні знання з метою їх творчого застосування в теорії й практиці 

навчання і виховання студентів; 

- представляти для обговорення результати своєї наукової роботи;  

- уміти з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію з суб’єктами 

взаємодії, застосовувати демократичні технології прийняття колективних рішень, враховуючи 

власні інтереси і потреби інших, використовувати ефективні стратегії спілкування залежно від 

ситуації;  

- брати участь у дискусіях із фахівцями у галузі внутрішніх хвороб; 

- демонструвати етичну поведінку в дотриманні принципів наукового дослідження; 

- дотримуватися етичних принципів при роботі з пацієнтами; 

- дотримуватися академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність отриманих 

наукових результатів; 



9 

 

  

- виявляти ініціативу та соціальну відповідальність за результати прийняття рішень у різних 

ситуаціях;  

- виявляти здатність до самоорганізації професійної діяльності. 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Опис навчальної дисципліни «Сучасні аспекти вивчення внутрішніх хвороб» (анотація)  

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

 

Кількість кредитів  12 
Галузь знань 

22 «Охорона здоров’я» 
(шифр і назва галузі знань) 

Нормативна 

Модулів – 1 
Спеціальність: 

222 «Медицина 
(код і найменування спеціальності) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 8 1-3 

Загальна кількість годин - 

360 

Семестри: І-VI 

Лекції 

Годин навчання: 

аудиторних – 100 

самостійної роботи 

аспіранта - 260 

Освітньо-науковий рівень: 

доктор філософії 

20 год. 

Практичні 

80 год. 

  
Самостійна робота 

260 год. 

  Вид контролю: заліки 

Примітка. Співвідношення кількості годин: аудиторних – 27,8 %, самостійна робота – 72,2 %. 
 

Змістовий модуль 1. Основні принципи організації терапевтичної допомоги при 

захворюваннях внутрішніх органів в Україні та світі. 

Тема 1. Сучасний стан та загальні принципи організації медичної допомоги населенню України. 

Стаціонарна та амбулаторна терапевтична допомога. 

Організація терапевтичної допомоги населенню в Україні та світі, особливості організації 

медичної допомоги населенню України в умовах реформування. Рівні надання медичної допомоги. 

Особливості ведення пацієнтів з урахуванням багаторівневої системи надання медичної допомоги.  

Тема 2. Основи законодавства про охорону здоров’я в Україні. Основні директивні 

документи, що визначають діяльність органів та установ охорони здоров’я. Стандарти 

діагностики і лікування. Застосування принципу доказовості у внутрішній медицині. 

Накази та розпорядження МОЗ України, рекомендації Всесвітньої організації охорони 

здоров’я, рекомендації з’їздів, симпозіумів та провідних науково-практичних конференцій України, 

європейських та світових конгресів відносно тактики ведення пацієнтів при найбільш поширених 

захворюваннях внутрішніх органів. 

 
Змістовий модуль 2. Сучасні методи лабораторної та інструментальної діагностики в 

клініці внутрішніх хвороб. 

Тема 3. Основні методи сучасної лабораторної діагностики в клініці внутрішніх хвороб. 

Сучасні методи діагностики патогенетичних змін при захворюваннях внутрішніх органів. 

Основні методи сучасної лабораторної діагностики найбільш поширених захворювань 

внутрішніх органів: загальноклінічні, біохімічні, специфічні методи лабораторної діагностики. 

Показання та протипоказання до застосування різних методів лабораторного аналізу. Причини 

помилкової діагностики.  

Тема 4. Методи інструментальної діагностики в клініці внутрішніх хвороб. ЕКГ. 

Ультразвукова діагностика. Функціональні та рентгенологічні методи обстеження хворих. 



10 

 

  

Електрокардіографія (ЕКГ). Особливості ЕКГ при деяких захворюваннях, станах і синдромах. 

Функціональні проби. Неінвазивні та інвазивні методи дослідження порушень ритму і провідності. 

Загальні принципи, методичні основи УЗД захворювань внутрішніх органів. Доплерехокардіографія. 

Рентгенологічні методи. Місце КТ- діагностики при патології внутрішніх органів. Мультиспіральна 

комп’ютерна ангіографія серця та судин.  Катетеризація порожнин серця та магістральних судин. 

Ангіокардіографія. Коронарографія. Показання та протипоказання для призначення МРТ 

дослідження. Спірометрія та пікфлуометрія. Інструментальні методи діагностики захворювань 

шлунково-кишкового тракту. Особливості застосування інструментальної діагностики в урології та 

нефрології. Види, основні показання та протипоказання до проведення біопсії. 

Змістовий модуль 3. Основні принципи діагностики та лікування захворювань дихальної 

та серцево-судинної системи в клініці внутрішніх хвороб. 

Тема 5. Сучасні погляди, наукові дослідження і рекомендації щодо  діагностики та 

лікування пневмонії. 

Пневмонії. Визначення. Найбільш розповсюджені етіологічні фактори. Класифікація. Клінічні 

прояви та їх особливості при негоспітальній, нозокоміальній, аспіраційній пневмонії та пневмонії у 

осіб з тяжкими дефектами імунітету. Зміни даних інструментальних і лабораторних методів 

дослідження залежно від ступеня тяжкості. Диференційний діагноз. Ускладнення. Сучасні 

рекомендації щодо  лікування пневмонії. 

Тема 6. Сучасні погляди та результати наукових досліджень щодо діагностики та 

лікування бронхіальної астми, хронічного обструктивного захворювання легень. Сучасні аспекти 

дихальної недостатності. 

Бронхіальна астма. Визначення. Етіологія і патогенез. Роль екзо- і ендоалергенів, інфекції 

верхніх дихальних шляхіві бронхів, стану центральної і вегетативної нервової системи, 

аутоімунізації. Механізм нападу задухи. Клінічна симптоматика і діагностика. Діагностичні критерії 

бронхіальної астми (основні і додаткові). Роль алергологічного обстеження. Дані основних і 

додаткових методів дослідження в діагностиці бронхіальної астми. Сучасні принципи лікування 

бронхіальної асми. Поняття про «ступінчату терапію». 

Визначення ХОЗЛ. Значення паління, екологічних, професійних факторів та інфекції у 

розвитку хронічного бронхіту та емфіземи легень. Класифікація. Клінічні прояви, зміни даних 

додаткових інструментальних методів дослідження залежно від стадії (ступеня тяжкості). 

Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування залежно від ступеня тяжкості. Первинна та 

вторинна профілактика. 

Визначення гострої дихальної недостатності. Класифікація. Причини виникнення. 

Особливості клінічного перебігу різних форм. Діагностика, дослідження функції зовнішнього 

дихання. Диференційний діагноз. Сучасна лікувальна тактика. Первинна та вторинна профілактика.  

Тема 7. Сучасні погляди та результати наукових досліджень щодо діагностики та 

лікування артеріальної гіпертензії. Сучасна тактика ведення хворих на артеріальну гіпертензію 

в Україні та світі. Невідкладна допомога при гіпертензивних кризах. 

Визначення артеріальної гіпертензії. Поняття про нормальний артеріальний тиск та 

артеріальну гіпертензію. Первинна (есенціальна) артеріальна гіпертензія – гіпертонічна хвороба. 

Роль порушень центральних та ниркових механізмів регуляції тиску, ендотеліальної функції та інших 

факторів. Класифікація. Клінічні прояви та дані додаткових методів дослідження. Ураження органів-

мішеней. Диференційний діагноз. Стратифікація ризику. Ускладнення. Лікування. Ускладнені та 

неускладнені гіпертонічні кризи, особливості лікувальної тактики. Основні антигіпертензивні 

препарати. Профілактика та прогноз. 

Визначення вторинних артеріальних гіпертензій. Основні причини. Особливості клініки, 

діагностики ниркових (реноваскулярних, ренопаренхіматозних), ендокринних (синдром і хвороба 

Іценко-Кушинга, феохромоцитома, синдром Конна, дифузний токсичний зоб) і гемодинамічних 

артеріальних гіпертензій. Артеріальна гіпертензія при вагітності, метаболічних порушеннях 

(метаболічний синдром). Значення лабораторних і інструментальних методів для диференційної 

діагностики та верифікації діагнозу. Особливості лікування та профілактики. 

Тема 8. Сучасні уявлення про атеросклероз. Рекомендації ВОЗ, Європейського товариства 

кардіологів, асоціації кардіологів України щодо ведення хворих на ішемічну хворобу серця, 

стенокардію.  
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ІХС: визначення. Роль гіперліпідемій, загального та місцевого запалення, ушкодження 

судинної стінки і тромбоцитів у розвитку атеросклерозу. Роль атеросклерозу, дестабілізації 

атеросклеротичної бляшки і функціональних факторів в патогенезі різних форм ІХС. Класифікація 

ВООЗ. Фактори ризику. Значення лабораторних, променевих та інших інструментальних методів 

дослідження. Диференційний діагноз. Ускладнення. Загальні принципи лікування. Лікувальна 

тактика при різних варіантах перебігу. Первинна і вторинна профілактика. Прогноз та 

працездатність. Стенокардії: визначення. Етіологія і патогенез. Класифікація. Особливості клінічного 

перебігу і діагностики різних варіантів стабільної та нестабільної стенокардії. Ускладнення. 

Рекомендації ВОЗ, Європейського товариства кардіологів, асоціації кардіологів України щодо 

ведення хворих на ішемічну хворобу серця, стенокардію. . Первинна і вторинна профілактика. 

Прогноз та працездатність. 

Тема 9. Сучасні погляди та результати наукових досліджень щодо тактики ведення 

хворих на гострий коронарний синдром, нестабільну стенокардію, інфаркт міокарда.  

Гострий коронарний синдром, нестабільна стенокардія, інфаркт міокарда. Визначення. 

Етіологія, фактори ризику, роль патогенетичних факторів у формуванні клінічних проявів. 

Класифікація. Особливості клінічного перебігу і діагностики гострого інфаркту міокарда. Лікувальна 

тактика у різні періоди гострого інфаркту міокарда. Первинна і вторинна профілактика. Прогноз та 

працездатність. Ускладнення гострого інфаркту міокарда ранні та піздні. Кардіогенний шок. Аритмії 

серця. Гостра лівошлуночкова недостатність. Тромбоемболічні ускладнення. Гостра аневризма серця. 

Розрив серця. Постінфарктний синдром Дреслера. Клінічна картина. Ускладнення. Невідкладна 

допомога. Прогноз та працездатність. 

Тема 10. Сучасна тактика ведення пацієнтів з некоронарогенними захворюваннями серця: 

ендокардитом, міокардитом, перикардитом, кардіоміопатіями. 

Визначення, етіологія та класифікація некоронарогенних захворювань серця. Ендокардити, 

міокардити, перикардити: визначення, етіологія, особливості діагностичної тактики, диференціальна 

діагностика. Особливості лікування некоронарогенних захворювань серця. Кардіоміопатії. 

Визначення. Етіологія і патогенез. Класифікація. Особливості клінічного перебігу і діагностики 

різних видів кардіоміопатій. Ускладнення. Принципи лікування. Первинна і вторинна профілактика. 

Прогноз та працездатність. 

 Тема 11. Сучасні погляди та наукові дослідження щодо патогенетичних механізмів, 

діагностики та лікування порушень ритму та провідності серця. 

Епідеміологія, етіологія, патогенез і класифікація порушень ритму і провідності. Фібриляція 

та тріпотіння передсердь. Надшлуночкова пароксизмальна тахікардія. Шлуночкова екстрасистолія, 

пароксизмальна шлуночкова тахікардія. Блокади серця. Фатальні порушення ритму та провідності.  

Діагностика порушень ритму і провідності. Брадиаритмії. Суправентрикулярні тахиаритмії. 

Шлуночкові аритмії. Тактика діагностики та лікування порушень ритму та провідності. Первинна і 

вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 12. Сучасні погляди та наукові дослідження щодо патогенетичних механізмів, 

діагностики та лікування гострої та хронічної серцевої недостатності. Рекомендації ВОЗ, 

Європейського товариства кардіологів, асоціації кардіологів України. 

Гостра серцева недостатність. Визначення. Основні причини. Патогенез порушень 

центральної та периферичної гемодинаміки при різних формах. Серцева астма. Набряк легень. 

Тромбоемболія легеневої артерії. Кардіогенний шок. Клінічні прояви. Діагностика. Диференційний 

діагноз. Лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Хронічна серцева недостатність. Визначення. Етіологія і патогенез. Класифікація. Клінічні 

прояви та їх особливості залежно від стадії та функціонального класу. Діагностика. Лікування. 

Рекомендації ВОЗ, Європейського товариства кардіологів, асоціації кардіологів України. Первинна та 

вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

 

Змістовний модуль 4. Основні принципи діагностики та лікування найбільш поширених 

захворювань шлунково-кишкового тракту в клініці внутрішніх хвороб. 

Тема 13. Сучасні рекомендації щодо ведення хворих на хронічні гастрити, виразкову 

хворобу шлунку та 12-палої кишки. Ключові аспекти сучасного керівництва з ведення 

інфекції H. pylori . Алгоритм діагностики H. pylori-асоційованої диспепсії. 



12 

 

  

Визначення, етіологія та патогенез хронічних гастритів. Роль H.Pylori у виникненні хронічних 

гастритів. Класифікація. Неатрофічний та атрофічний гастрит. Значення ендоскопічного  та 

рентгенологічного дослідження для встановлення діагнозу. Сучасні підходи до лікування різних 

типів хронічного гастриту. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Визначення виразкової хвороби шлунка та 12-палої кишки. Роль H.Pylori, кислотно-

пептичного фактору та медикаментів у виникненні пептичних виразок та їх рецидивів. Особливості 

перебігу Нр-позитивних та Нр-негативних виразок. Алгоритм діагностики H. pylori-асоційованої 

диспепсії.Ускладнення (перфорація, пенетрація, кровотеча, порушення евакуатор-моторної функції). 

Значення інструментальних та лабораторних методів діагностики. Ключові аспекти сучасного 

керівництва з ведення інфекції H. pylori .Ерадикаційна терапія. Контроль ерадикації. 

Медикаментозна терапія Нр-негативних виразок. Показання до хірургічного лікування. Первинна та 

вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 14. Сучасні погляди та результати наукових досліджень щодо діагностики та 

лікування захворювань жовчного міхура та підшлункової залози: хронічного холециститу та  

хронічного панкреатиту. 

Панкреатит. Визначення. Значення різних етіологічних факторів у розвитку панкреатитів. 

Класифікація. Особливості клінічного перебігу, діагностики, диференційної діагностики залежно від 

форми та локалізації патологічного процесу. Ускладнення. Методи дослідження в діагностиці 

панкреатиту. Диференційоване лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 

працездатність. 

Холецистит. Визначення. Етіологія, патогенез. Значення інфекції та порушень моторики у 

розвитку хронічного холециститу, холангіту та жовчнокам’яної хвороби. Особливості клінічного 

перебігу. Роль інструментальних методів в діагностиці. Диференційний діагноз. Ускладнення. 

Диференційоване лікування залежно від клінічного варіанта та наявності ускладнень. Показання до 

хірургічного лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 15. Сучасні погляди на патогенетичні механізми розвитку захворювань печінки. 

Тактика ведення хворих на хронічні гепатити, алкогольну та неалкогольну хворобу печінки, 

цирози печінки  

Хронічні гепатити. Визначення. Етіологія, патогенез. Класифікація. Основні клініко-біохімічні 

синдроми. Особливості клінічного перебігу та діагностики окремих форм. Значення морфологічних, 

біохімічних і радіоізотопних методів. Диференційний діагноз. Ускладнення. Особливості лікування 

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

Цироз печінки. Визначення. Значення вірусної інфекції, нутритивних факторів, алкоголю, 

токсичних речовин та імунологічних порушень. Класифікація. Особливості клінічних проявів, 

діагностики та диференційної діагностики різних варіантів. Печінкова недостатність та інші 

ускладнення. Диференційована терапія. Невідкладна терапія ускладнень. Первинна та вторинна 

профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 16. Сучасні погляди на патогенетичні механізми розвитку, діагностику та 

лікування захворювань кишківника. Алгоритм ведення хворих з функціональними 

гастроінтестинальними порушеннями. 

Визначення, етіологія, патогенез. Роль непереносимості компонентів їжі, ензимопатій і 

імунних факторів. Синдроми мальабсорбції та мальдигестії. Критерії діагностики, диференційна 

діагностика. Ускладнення. Диференційована терапія. Первинна та вторинна профілактика. 

Синдром подразненої кишки, визначення. Римські критерії діагностики. Етіологія, патогенез. 

Класифікація. Клінічні прояви різних варіантів. Діагностичні критерії та критерії виключення 

діагнозу. Диференційна діагностика. Лікування різних форм. Первинна та вторинна профілактика. 

Виразковий коліт та хвороба Крона: визначення, етіологія, патогенез. Класифікація. Особливості 

клінічного перебігу залежно від ступеня активності, тяжкості, фази перебігу. Критерії діагностики. 

Ускладнення. Прогноз та працездатність. 

 

Змістовий модуль 5. Основні принципи діагностики та лікування захворювань 

сечовидільної та ендокринної системи в клініці внутрішніх хвороб. 

Тема 17. Сучасні стандарти діагностики та лікування запальних захворювань 

сечовидільної системи в клініці внутрішніх хвороб: гломерулонефриту, пієлонефриту. 
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Гострий та хронічний гломерулонефрит. Визначення. Етіологія. Патогенез. Клініка. 

Діагностика. Ускладнення. Складання плану обстеження, роль рентгенологічних, інструментальних 

та лабораторних методів обстеження. Стандарти лікування.  

Піелонефрит. Визначення. Діагностика. Клінічні прояви, ускладнення. Диференційний діагноз 

сечового синдрому при гематурії, лейкоцитурії, протеїнурії. Первинна та вторинна профілактика. 

Медикаментозне та  немедикаментозне лікування. Прогноз та працездатність. 

Тема 18. Алгоритм ведення хворих з хронічною хворобою нирок, нирковою 

недостатністю, сечокам’яною хворобою. 

Сечокам’яна хвороба. Визначення. Діагностика. Клінічні прояви, ускладнення. Первинна та 

вторинна профілактика. Стандарти лікування. Прогноз та працездатність. 

Гостре ушкодження нирок,хронічна ниркова недостатність. Уремія. Визначення. Етіологія, 

патогенез, ураження органів та систем, їх клінічні прояви. Класифікація хронічної ниркової 

недостатності. Клініка та зміни лабораторних показників залежно від стадії. Уремічна кома, 

невідкладна допомога. Лікування. Нирковозамісна терапія: гемодіаліз, трансплантація нирок. 

Прогноз та працездатність. 

Тема 19. Сучасні рекомендації щодо тактики ведення хворих на цукровий діабет 1 і 2 

типу. Алгоритм надання допомоги при ускладненнях цукрового діабету. Ожиріння, 

метаболічний синдром, інсулінорезистентність як фактори ризику. 

Цукровий діабет (ЦД). Визначення. Розповсюдження, медичне та соціальне значення ЦД. 

Класифікація. Етіологія і патогенез. Значення вірусної агресії та імунних порушень. Зв’язок з 

ожирінням, порушенням ліпідного обміну. Національна програма «Цукровий діабет». Профілактика 

порушень вуглеводного обміну. 

Симптоматика ЦД 1 типу. Клінічна і лабораторна діагностика. Ступені важкості. Ускладнення 

гострі та хронічні. Невідкладна допомога при коматозних станах. Принципи лікування ЦД 1 типу. 

Профілактика. Симптоматика ЦД 2 типу. Клінічна і лабораторна діагностика. Ступені важкості. 

Ускладнення. Принципи лікування. 

Ожиріння: класифікація, фактори ризику, шляхи медикаментозної, немедикаментозної та 

хірургічної корекції. Метаболічний синдром. Етіологія. Компоненти метаболічного синдрому, 

інсулінорезістентність. Взаємозв’язок з розвитком атеросклерозу, артеріальної гіпертензії. Загальні 

принципи діагностики та лікування. Фактори ризику та профілактика. 

Тема 20. Сучасні стандарти діагностики та лікування захворювань захворювань 

щитоподібної залози. Йододефіцитні захворювання, вузловий зоб,  дифузний токсичний зоб, 

гіпотиреоз, тиреоїдити 

Тиреотоксикоз (дифузний токсичний зоб). Гіпотиреоз. Тиреоїдити. Визначення, 

розповсюдження.  Етіологія. Патогенез. Клінічні прояви. Методи діагностики. Перебіг. Ускладнення. 

Принципи лікування. Прогноз.  

Тема 21. Сучасні стандарти діагностики та лікування захворювань гіпоталамо-

гіпофізарної системи та хвороб наднирників. 

Хвороби гіпофіза. Клінічні форми. Акромегалія. Клінічні ознаки. Діагностика. Принципи 

лікування. Гігантизм, нанізм. Хвороба Іценко-Кушинга. Гіпопітуітаризм. Нецукровий діабет. 

Клінічні прояви. Діагностика, перебіг. Ускладнення. Принципи лікування. 

Хвороби надниркових залоз. Недостатність надниркових залоз. Хвороба Аддісона. Секретуючі 

аденоми надниркових залоз. Синдром Кушинга. Первинний гіперальдостеронізм (альдостерома, 

синдром Кона). Феохромоцитома. Етіологія, патогенез, фактори ризику. Клінічні ознаки. 

Діагностика. Ускладнення. Невідкладна допомога. Лікування. 

 

Змістовий модуль 6. Основні принципи діагностики та лікування ревматологічних, 

алергічних та гематологічних захворювань в клініці внутрішніх хвороб. 

Тема 22. Сучасні стандарти діагностики та лікування ревматичних захворювань. 

Ревматична лихоманка. Хронічна ревматична хвороба серця. Набуті вади серця. Ревматоїдний 

артрит. Подагра. Остеоартроз. Системний червоний вовчак. Склеродермія. 

Ревматична лихоманка. Визначення. Класифікація. Етіологія, патогенез. Роль стрептококової 

інфекції та імунологічної реактивності у розвитку гострої ревматичної лихоманки. Клінічні прояви. 

Критерії діагностики. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування. Хронічна ревматична 

хвороба серця. Особливості перебігу. Прогноз та працездатність. 
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Набуті вади серця. Визначення. Класифікація. Етіологія, патогенез. Клінічна картина. 

Діагностика. Лікування. Прогноз та працездатність. 

Ревматоїдний артрит. Визначення. Класифікація. Етіологія, патогенез. Діагностика. 

Диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи лікування. Профілактика. 

Подагра. Визначення. Класифікація. Патофізіологія. Фактори ризику. Анамнез і фізикальне 

обстеження. Клінічні прояви. Диференційний діагноз. Ускладнення. Амбулаторне лікування. 

Прогноз. 

Остеоартроз. Визначення. Класифікація. Етіологія, патогенез. Фактори ризику. Діагностичні 

критерії. Клінічні особливості перебігу. Диференційний діагноз. Амбулаторне лікування. Прогноз та 

профілактика. 

Системний червоний вовчак. Визначення. Етіологічні фактори та патогенез. Класифікація. 

Клінічні прояви залежно від ураження органів та систем, активності хвороби. Діагностичні критерії. 

Диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи лікування. Пульс-терапія. Профілактика. Прогноз 

та працездатність. 

Системна склеродермія та дерматоміозит. Визначення. Етіологічні фактори, патогенез. 

Класифікація. Клінічна картина залежно від ураження органів та систем. Синдром Шегрена. 

Діагностичні критерії. Диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи лікування. Профілактика. 

Прогноз та працездатність. 

Тема 23. Сучасні стандарти діагностики та лікування гематологічних захворювань. 

Анемії. Геморагічні захворювання і синдроми. Лімфаденопатії. Лейкемоїдні реакції. Лейкопенії. 

Агранулоцитоз. 

Анемії. Визначення. Загальні прояви анемії, класифікація. Етіологія. Патогенез. Діагностика. 

Принципи лікування. Прогноз. Профілактика.  

Сучасні погляди на етіологію та патогенез (онко- та протоонкогени) гематоонкологічних 

захворювань. Поняття про пухлинну трансформацію, дисемінацію та прогресію. Класифікація ВООЗ. 

Сучасні принципи лікування. Оцінка ефективності терапії. 

Гострі лімфобластні (В та Т клітинні) та хронічні лімфоцитарні лейкемії та лімфоми. Клінічні 

прояви. Діагностика. Перебіг. Принципи лікування. Гострі мієлобластні та хронічні мієлоцитарні 

лейкемії (хронічна мієлолейкемія, еритремія). Мієлодиспластичні синдроми. Клінічні прояви. 

Діагностика. Перебіг. Диференційний діагноз. Принципи лікування.  

Агранулоцитоз. Етіологія і патогенез. Клініка імунних агранулоцитозів. Основні  ознаки. 

Ускладнення. Поняття  про  цитостатичну хворобу. Клінічна і лабораторна  діагностика  

цитопенічного синдрому і агранулоцитозу. 

Тема 24. Сучасні стандарти діагностики та лікування алергічних захворювань. Гострі 

алергічні реакції. Медикаментозна хвороба. Набряк Квінке. Анафілактичний шок. 

Поняття про алергози. Патогенез та типи алергічних реакцій.  

Алергічні реакції негайного типу. Анафілактичний шок. Гострі токсико-алергічні реакції; 

кропив’янка, набряк Квінке. Сироваткова хвороба. Етіологія. Механізм розвитку. Види і форми 

анафілаксії. Клініка. Перебіг. Принципи лікування. Невідкладна допомога при  тяжкій і 

анафілактичній формах. 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни  

 

Назви змістових модулів 

 і тем 

Кількість годин 

усього  
у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

1-й рік навчання 

І семестр 

Змістовий модуль 1. Основні принципи організації терапевтичної допомоги при 

захворюваннях внутрішніх органів в Україні та світі. 

Тема 1. Сучасний стан та загальні принципи 

організації медичної допомоги населенню 
19 2 7   10 



15 

 

  

України.  

Стаціонарна та амбулаторна терапевтична 

допомога 

Тема 2. Основи законодавства про охорону 

здоров’я в Україні. Основні директивні 

документи, що визначають діяльність 

органів та установ охорони здоров’я.  

Сучасні стандарти діагностики і лікування в 

клініці внутрішніх хвороб. Застосування 

принципу доказовості у внутрішній 

медицині 

19 2 7   10 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

13     13 

Опанування методами діагностики у відділі 

молекулярної фармакології і функціональної 

біохімії Навчального медико-лабораторного 

центру 

10     10 

Залік 1       

Всього годин за І семестр 61 4 14   43 

ІІ семестр 
Змістовий модуль 2. Сучасні методи лабораторної та інструментальної діагностики в 

клініці внутрішніх хвороб. 

Тема 3. Основні методи сучасної 

лабораторної діагностики в клініці 

внутрішніх хвороб.  

Сучасні методи діагностики патогенетичних 

змін при захворюваннях внутрішніх органів.  

18 2 6   10 

Тема 4. Сучасні методи інструментальної 

діагностики в клініці внутрішніх хвороб. 

Ультразвукова діагностика. ЕКГ.  

Функціональні та рентгенологічні методи 

обстеження хворих.  

18 2 6   10 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

13     13 

Опанування методами діагностики у відділі 

молекулярної фармакології і функціональної 

біохімії Навчального медико-лабораторного 

центру 

10     10 

Залік 2       

Всього годин за ІІ семестр 59 4 12   43 

2-й рік навчання 

ІІІ семестр 

Змістовий модуль 3. Основні принципи діагностики та лікування захворювань 

дихальної та серцево-судинної системи. 

Тема 5. Сучасні погляди, наукові 

дослідження і рекомендації щодо  

діагностики та лікування пневмонії. 

5  2   3 

Тема 6. Сучасні погляди та результати 

наукових досліджень щодо діагностики та 

лікування бронхіальної астми, хронічного 

обструктивного захворювання легень. 

3  1   2 
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Сучасні аспекти дихальної недостатності.  

Тема 7. Сучасні погляди та результати 

наукових досліджень щодо діагностики та 

лікування артеріальної гіпертензії. Сучасна 

тактика ведення хворих на артеріальну 

гіпертензію в Україні та світі. Невідкладна 

допомога при гіпертензивних кризах. 

7 2 2   3 

Тема 8. Сучасні уявлення про атеросклероз. 

Рекомендації ВОЗ, Європейського товариства 

кардіологів, асоціації кардіологів України 

щодо ведення хворих на ішемічну хворобу 

серця, стенокардію.  

6 2 2   2 

Тема 9. Сучасні погляди та результати 

наукових досліджень щодо тактики ведення 

хворих на гострий коронарний синдром, 

нестабільну стенокардію, інфаркт міокарда.  

4  2   2 

Тема 10.Сучасна тактика ведення пацієнтів з 

некоронарогенними захворюваннями серця: 

ендокардитом, міокардитом, перикардитом, 

кардіоміопатіями. 

3  1   2 

Тема 11. Сучасні погляди та наукові 

дослідження щодо патогенетичних 

механізмів, діагностики та лікування 

порушень ритму та провідності серця. 

5  2   3 

Тема 12. Сучасні погляди та наукові 

дослідження щодо патогенетичних 

механізмів, діагностики та лікування гострої 

та хронічної серцевої недостатності. 

Рекомендації ВОЗ, Європейського товариства 

кардіологів, асоціації кардіологів України. 

5  2   3 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

13     13 

Опанування методами діагностики у відділі 

молекулярно-генетичних досліджень 

Навчального медико-лабораторного центру 

10     10 

Залік 3       

Всього годин за ІІІ семестр 61 4 14   43 

ІV семестр 
Змістовий модуль 4. Основні принципи діагностики та лікування найбільш поширених 

захворювань шлунково-кишкового тракту. 

Тема 13. Сучасні рекомендації щодо ведення 

хворих на хронічні гастрити, виразкову 

хворобу шлунку та 12-палої кишки. Ключові 

аспекти сучасного керівництва з ведення 

інфекції H. pylori . Алгоритм діагностики H. 

pylori-асоційованої диспепсії. 

11 2 4   5 

Тема 14. Сучасні погляди та результати 

наукових досліджень щодо діагностики та 

лікування захворювань жовчного міхура та 

підшлункової залози: хронічного 

холециститу та  хронічного панкреатиту. 

8  3   5 

Тема 15. Сучасні погляди на патогенетичні 

механізми розвитку захворювань печінки. 
7  2   5 
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Тактика ведення хворих на хронічні гепатити, 

алкогольну та неалкогольну хворобу печінки, 

цирози печінки 

Тема 16. Сучасні погляди на патогенетичні 

механізми розвитку, діагностику та лікування 

захворювань кишківника. Алгоритм ведення 

хворих з функціональними 

гастроінтестинальними порушеннями.  

10 2 3   5 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

13     13 

Опанування методами діагностики у відділі 

молекулярно-генетичних досліджень 

Навчального медико-лабораторного центру 

10     10 

Залік 4       

Всього годин за ІV семестр 59 4 12   43 

3-й рік навчання 

V семестр 

Змістовий модуль 5. Основні принципи діагностики та лікування захворювань 

сечовидільної та ендокринної системи. 

Тема 17. Сучасні стандарти діагностики та 

лікування запальних захворювань 

сечовидільної системи в клініці внутрішніх 

хвороб: гломерулонефриту, пієлонефриту. 

7  3   4 

Тема 18. Алгоритм ведення хворих з 

хронічною хворобою нирок, нирковою 

недостатністю, сечокам’яною хворобою. 

7  3   4 

Тема 19. Сучасні рекомендації щодо тактики 

ведення хворих на цукровий діабет 1 і 2 типу. 

Алгоритм надання допомоги при 

ускладненнях цукрового діабету. Ожиріння, 

метаболічний синдром, 

інсулінорезистентність як фактори ризику.  

9 2 3   4 

Тема 20. Сучасні стандарти діагностики та 

лікування захворювань захворювань 

щитоподібної залози. Йододефіцитні 

захворювання, вузловий зоб,  дифузний 

токсичний зоб, гіпотиреоз, тиреоїдити 

7  3   4 

Тема 21. Сучасні стандарти діагностики та 

лікування захворювань гіпоталамо-

гіпофізарної системи та хвороб наднирників. 

6  2   4 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

14     14 

Опанування методами діагностики в 

лабораторії імуногістохімії Інституту 

патології людини 

10     10 

Залік 5       

Всього годин за V семестр 60 2 14   44 

VІ семестр 

Змістовий модуль 6. Основні принципи діагностики та лікування ревматологічних, 

алергічних та гематологічних захворювань. 

Тема 22. Сучасні стандарти діагностики та 12  5   7 
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лікування ревматичних захворювань. 

Ревматична лихоманка. Хронічна ревматична 

хвороба серця. Набуті вади серця. 

Ревматоїдний артрит. Подагра. Остеоартроз. 

Системний червоний вовчак.Склеродермія 

Тема 23. Сучасні стандарти діагностики та 

лікування гематологічних захворювань. 

Анемії. Геморагічні захворювання і 

синдроми. Лімфаденопатії. Лейкемоїдні 

реакції. Лейкопенії. Агранулоцитоз 

11  4   7 

Тема 24. Сучасні стандарти діагностики та 

лікування алергічних захворювань. Гострі 

алергічні реакції. Медикаментозна хвороба. 

Набряк Квінке. Анафілактичний шок 

11 2 5   6 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

14     14 

Опанування методами діагностики в 

лабораторії імуногістохімії Інституту 

патології людини 

10     10 

Залік 6       

Всього годин за VІ семестр 60 2 14   44 

Усього годин  360 20 80   260 
 

4. Теми лекцій 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 

Сучасний стан та загальні принципи організації медичної допомоги 

населенню України. Стаціонарна та амбулаторна терапевтична 

допомога 

2 

2 

Основи законодавства про охорону здоров’я в Україні. Основні 

директивні документи, що визначають діяльність органів та установ 

охорони здоров’я. Сучасні стандарти діагностики і лікування в 

клініці внутрішніх хвороб. Застосування принципу доказовості у 

внутрішній медицині 

2 

3 
Основні методи сучасної лабораторної діагностики в клініці 

внутрішніх хвороб. 
2 

4 
Сучасні методи інструментальної діагностики в клініці внутрішніх 

хвороб. 
2 

5 

Сучасні погляди та результати наукових досліджень щодо діагностики 

та лікування артеріальної гіпертензії. Сучасна тактика ведення хворих 

на артеріальну гіпертензію в Україні та світі. Невідкладна допомога 

при гіпертензивних кризах. 

2 

6 

Сучасні уявлення про атеросклероз. Рекомендації ВОЗ, Європейського 

товариства кардіологів, асоціації кардіологів України щодо ведення 

хворих на ішемічну хворобу серця, стенокардію.  

2 

7 

Сучасні рекомендації щодо ведення хворих на хронічні гастрити, 

виразкову хворобу шлунку та 12-палої кишки. Ключові аспекти 

сучасного керівництва з ведення інфекції H. pylori . Алгоритм 

діагностики H. pylori-асоційованої диспепсії. 

2 

8 

Сучасні погляди на патогенетичні механізми розвитку, діагностику 

та лікування захворювань кишківника. Алгоритм ведення хворих з 

функціональними гастроінтестинальними порушеннями. 

2 
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9 

Сучасні рекомендації щодо тактики ведення хворих на цукровий 

діабет 1 і 2 типу. Алгоритм надання допомоги при ускладненнях 

цукрового діабету. Ожиріння, метаболічний синдром, 

інсулінорезистентність як фактори ризику. 

2 

10 

Сучасні стандарти діагностики та лікування алергічних захворювань. 

Гострі алергічні реакції. Медикаментозна хвороба. Набряк Квінке. 

Анафілактичний шок. 

2 

 РАЗОМ 20 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 

Сучасний стан та загальні принципи організації медичної допомоги 

населенню України.  

Стаціонарна та амбулаторна терапевтична допомога 

7 

2 

Основи законодавства про охорону здоров’я в Україні. Основні 

директивні документи, що визначають діяльність органів та установ 

охорони здоров’я.  

Сучасні стандарти діагностики і лікування в клініці внутрішніх 

хвороб. Застосування принципу доказовості у внутрішній медицині 

7 

3 

Основні методи сучасної лабораторної діагностики в клініці 

внутрішніх хвороб.  

Сучасні методи діагностики патогенетичних змін при захворюваннях 

внутрішніх органів.  

6 

4 

Сучасні методи інструментальної діагностики в клініці внутрішніх 

хвороб. Ультразвукова діагностика. ЕКГ.  

Функціональні та рентгенологічні методи обстеження хворих.  

6 

5 
Сучасні погляди, наукові дослідження і рекомендації щодо  

діагностики та лікування пневмонії. 
2 

6 

Сучасні погляди та результати наукових досліджень щодо діагностики 

та лікування бронхіальної астми, хронічного обструктивного 

захворювання легень. Сучасні аспекти дихальної недостатності.  

1 

7 

Сучасні погляди та результати наукових досліджень щодо діагностики 

та лікування артеріальної гіпертензії. Сучасна тактика ведення хворих 

на артеріальну гіпертензію в Україні та світі. Невідкладна допомога 

при гіпертензивних кризах. 

2 

8 

Сучасні уявлення про атеросклероз. Рекомендації ВОЗ, Європейського 

товариства кардіологів, асоціації кардіологів України щодо ведення 

хворих на ішемічну хворобу серця, стенокардію.  

2 

9 

Сучасні погляди та результати наукових досліджень щодо тактики 

ведення хворих на гострий коронарний синдром, нестабільну 

стенокардію, інфаркт міокарда.  

2 

10 

Сучасна тактика ведення пацієнтів з некоронарогенними 

захворюваннями серця: ендокардитом, міокардитом, перикардитом, 

кардіоміопатіями. 

1 

11 

Сучасні погляди та наукові дослідження щодо патогенетичних 

механізмів, діагностики та лікування порушень ритму та провідності 

серця. 

2 

12 

Сучасні погляди та наукові дослідження щодо патогенетичних 

механізмів, діагностики та лікування гострої та хронічної серцевої 

недостатності. Рекомендації ВОЗ, Європейського товариства 

кардіологів, асоціації кардіологів України. 

2 

13 
Сучасні рекомендації щодо ведення хворих на хронічні гастрити, 

виразкову хворобу шлунку та 12-палої кишки. Ключові аспекти 
4 
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сучасного керівництва з ведення інфекції H. pylori . Алгоритм 

діагностики H. pylori-асоційованої диспепсії. 

14 

Сучасні погляди та результати наукових досліджень щодо діагностики 

та лікування захворювань жовчного міхура та підшлункової залози: 

хронічного холециститу та  хронічного панкреатиту. 

3 

15 

Сучасні погляди на патогенетичні механізми розвитку захворювань 

печінки. Тактика ведення хворих на хронічні гепатити, алкогольну та 

неалкогольну хворобу печінки, цирози печінки 

2 

16 

Сучасні погляди на патогенетичні механізми розвитку, діагностику та 

лікування захворювань кишківника. Алгоритм ведення хворих з 

функціональними гастроінтестинальними порушеннями.  

3 

17 

Сучасні стандарти діагностики та лікування запальних захворювань 

сечовидільної системи в клініці внутрішніх хвороб: гломерулонефриту, 

пієлонефриту. 

3 

18 
Алгоритм ведення хворих з хронічною хворобою нирок, нирковою 

недостатністю, сечокам’яною хворобою. 
3 

19 

Сучасні рекомендації щодо тактики ведення хворих на цукровий діабет 

1 і 2 типу. Алгоритм надання допомоги при ускладненнях цукрового 

діабету. Ожиріння, метаболічний синдром, інсулінорезистентність як 

фактори ризику.  

3 

20 

Сучасні стандарти діагностики та лікування захворювань захворювань 

щитоподібної залози. Йододефіцитні захворювання, вузловий зоб,  

дифузний токсичний зоб, гіпотиреоз, тиреоїдити 

3 

21 
Сучасні стандарти діагностики та лікування захворювань гіпоталамо-

гіпофізарної системи та хвороб наднирників. 
2 

22 

Сучасні стандарти діагностики та лікування ревматичних захворювань. 

Ревматична лихоманка. Хронічна ревматична хвороба серця. Набуті 

вади серця. Ревматоїдний артрит. Подагра. Остеоартроз. Системний 

червоний вовчак.Склеродермія 

5 

23 

Сучасні стандарти діагностики та лікування гематологічних 

захворювань. Анемії. Геморагічні захворювання і синдроми. 

Лімфаденопатії. Лейкемоїдні реакції. Лейкопенії. Агранулоцитоз 

4 

24 

Сучасні стандарти діагностики та лікування алергічних захворювань. 

Гострі алергічні реакції. Медикаментозна хвороба. Набряк Квінке. 

Анафілактичний шок 

5 

 РАЗОМ 80 

 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Сучасний стан та загальні принципи організації медичної допомоги 

населенню України. Стаціонарна та амбулаторна терапевтична 

допомога 

10 

2 Основи законодавства про охорону здоров’я в Україні. Основні 

директивні документи, що визначають діяльність органів та установ 

охорони здоров’я. Сучасні стандарти діагностики і лікування в клініці 

внутрішніх хвороб. Застосування принципу доказовості у внутрішній 

медицині 

10 

3 Основні методи сучасної лабораторної діагностики в клініці 

внутрішніх хвороб. Сучасні методи діагностики патогенетичних змін 

при захворюваннях внутрішніх органів.  

10 

4 Сучасні методи інструментальної діагностики в клініці внутрішніх 

хвороб. Ультразвукова діагностика. ЕКГ. Функціональні та 

10 
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рентгенологічні методи обстеження хворих.  

5 Сучасні погляди, наукові дослідження і рекомендації щодо  діагностики 

та лікування пневмонії. 
3 

6 Сучасні погляди та результати наукових досліджень щодо діагностики 

та лікування бронхіальної астми, хронічного обструктивного 

захворювання легень. Сучасні аспекти дихальної недостатності.  

2 

7 Сучасні погляди та результати наукових досліджень щодо діагностики 

та лікування артеріальної гіпертензії. Сучасна тактика ведення хворих 

на артеріальну гіпертензію в Україні та світі. Невідкладна допомога при 

гіпертензивних кризах. 

3 

8 Сучасні уявлення про атеросклероз. Рекомендації ВОЗ, Європейського 

товариства кардіологів, асоціації кардіологів України щодо ведення 

хворих на ішемічну хворобу серця, стенокардію.  

2 

9 Сучасні погляди та результати наукових досліджень щодо тактики 

ведення хворих на гострий коронарний синдром, нестабільну 

стенокардію, інфаркт міокарда.  

2 

10 Сучасна тактика ведення пацієнтів з некоронарогенними 

захворюваннями серця: ендокардитом, міокардитом, перикардитом, 

кардіоміопатіями. 

2 

11 Сучасні погляди та наукові дослідження щодо патогенетичних 

механізмів, діагностики та лікування порушень ритму та провідності 

серця. 

3 

12 Сучасні погляди та наукові дослідження щодо патогенетичних 

механізмів, діагностики та лікування гострої та хронічної серцевої 

недостатності. Рекомендації ВОЗ, Європейського товариства 

кардіологів, асоціації кардіологів України. 

3 

13 Сучасні рекомендації щодо ведення хворих на хронічні гастрити, 

виразкову хворобу шлунку та 12-палої кишки. Ключові аспекти 

сучасного керівництва з ведення інфекції H. pylori . Алгоритм 

діагностики H. pylori-асоційованої диспепсії. 

5 

14 Сучасні погляди та результати наукових досліджень щодо діагностики 

та лікування захворювань жовчного міхура та підшлункової залози: 

хронічного холециститу та  хронічного панкреатиту. 

5 

15 Сучасні погляди на патогенетичні механізми розвитку захворювань 

печінки. Тактика ведення хворих на хронічні гепатити, алкогольну та 

неалкогольну хворобу печінки, цирози печінки 

5 

16 Сучасні погляди на патогенетичні механізми розвитку, діагностику та 

лікування захворювань кишківника. Алгоритм ведення хворих з 

функціональними гастроінтестинальними порушеннями.  

5 

17 Сучасні стандарти діагностики та лікування запальних захворювань 

сечовидільної системи в клініці внутрішніх хвороб: гломерулонефриту, 

пієлонефриту. 

4 

18 Алгоритм ведення хворих з хронічною хворобою нирок, нирковою 

недостатністю, сечокам’яною хворобою. 
4 

19 Сучасні рекомендації щодо тактики ведення хворих на цукровий діабет 

1 і 2 типу. Алгоритм надання допомоги при ускладненнях цукрового 

діабету. Ожиріння, метаболічний синдром, інсулінорезистентність як 

фактори ризику.  

4 

20 Сучасні стандарти діагностики та лікування захворювань захворювань 

щитоподібної залози. Йододефіцитні захворювання, вузловий зоб,  

дифузний токсичний зоб, гіпотиреоз, тиреоїдити 

4 

21 Сучасні стандарти діагностики та лікування захворювань гіпоталамо-

гіпофізарної системи та хвороб наднирників. 
4 

22 Сучасні стандарти діагностики та лікування ревматичних захворювань. 7 
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Ревматична лихоманка. Хронічна ревматична хвороба серця. Набуті 

вади серця. Ревматоїдний артрит. Подагра. Остеоартроз. Системний 

червоний вовчак.Склеродермія 

23 Сучасні стандарти діагностики та лікування гематологічних 

захворювань. Анемії. Геморагічні захворювання і синдроми. 

Лімфаденопатії. Лейкемоїдні реакції. Лейкопенії. Агранулоцитоз 

7 

24 Сучасні стандарти діагностики та лікування алергічних захворювань. 

Гострі алергічні реакції. Медикаментозна хвороба. Набряк Квінке. 

Анафілактичний шок 

6 

25 Вивчення та аналіз наукової літератури за темою дисертаційного 

дослідження, написання реферату 
80 

26 Опанування методами діагностики у відділі молекулярної 

фармакології і функціональної біохімії Навчального медико-

лабораторного центру 

20 

27 Опанування методами діагностики у відділі молекулярно-

генетичних досліджень лабораторії мікробіологічних досліджень 

Навчального медико-лабораторного центру 

20 

28 Опанування методами діагностики в гістохімічної лабораторії 

відділу експериментальної патофізіології і функціональної 

морфології  Навчального медико-лабораторного центру 

20 

 РАЗОМ 260 

 

7. Індивідуальні завдання   

1. Підготовка до друку навчально-методичного посібника та комплекту тестових завдань за 

одним з розділів дисципліни «Сучасні аспекти вивчення внутрішніх хвороб». 

8. Методи навчання  

Видами навчальних занять з дисципліни «Сучасні аспекти вивчення внутрішніх хвороб» є:  

а) лекції,  

б) практичні заняття із використанням комп’ютерної техніки,  

в) самостійна робота аспірантів,  

г) індивідуальні консультації; 

д) дистанційне навчання (із залученням аспірантів до міжнародно визнаних курсів та освітніх 

ресурсів).                                                                                          

9. Методи контролю  

При оцінюванні успішності здобувачів застосовується Інструкція з методики оцінювання 

успішності студентів, яку перезатверджено згідно Наказу від 06.08.2020 р. № 298 «Про організацію 

освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році». 

 Максимальна кількість балів, яку аспірант може набрати при вивченні кожного модуля, 

становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів. Підсумковий контроль 

здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з 

модуля. Форми проведення підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати 

контроль теоретичної та практичної підготовки. Максимальна кількість балів, яку може набрати 

аспірант при складанні підсумкового модульного контролю, становить 80. Підсумковий контроль 

вважається зарахованим, якщо аспірант набрав не менше 50 балів. 

 Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка визначає 

фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної кількості балів (110 балів, 

якщо поточні оцінки – «відмінно» та 60 балів, якщо поточні – «задовільно». До 110 максимальних 

балів можуть додаватись бали за індивідуальну роботу – не більше 10). Бали за поточну успішність 

прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за традиційною чотирибальною системою 

незалежно від кількості занять в модулі. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені 

методичною розробкою для запланованої теми. Остаточна конвертація середньої арифметичної 

кількості балів проводиться перед підсумковим модульним контролем відповідно наступної таблиці: 
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Середня арифметична оцінка 

за п’ятибальною шкалою 

 

Бали ECTS 

Середня арифметична 

оцінка за п’ятибальною 

шкалою 

 

Бали ECTS 

4,97-5 110 3,97-4,0 85 

4,93-4,96 109 3,93-3,96 84 

4,89-4,92 108 3,89-3,92 83 

4,85-4,88 107 3,85-3,88 82 

4,81-4,84 106 3,81-3,84 81 

4,77-4,8 105 3,77-3,80 80 

4,73-4,76 104 3,73-3,76 79 

4,69-4,72 103 3,69-3,72 78 

4,65-4,68 102 3,65-3,68 77 

4,61-4,64 101 3,61-3,64 76 

4,57-4,6 100 3,57-3,60 75 

4,53-4,56 99 3,53-3,56 74 

4,49-4,52 98 3,49-3,52 73 

4,45-4,48 97 3,45-3,48 72 

4,41-4,44 96 3,41-3,44 71 

4,37-4,4 95 3,37-3,40 70 

4,33-4,36 94 3,33-3,36 69 

4,29-4,32 93 3,29-3,32 68 

4,25-4,28 92 3,25-3,28 67 

4,21-4,24 91 3,21-3,24 66 

4,17-4,20 90 3,17-3,20 65 

4,13-4,16 89 3,13-3,16 64 

4,09-4,12 88 3,09-3,12 63 

4,05-4,08 87 3,05-3,08 62 

4,01-4,04 86 3,01-3,04 61 

3,0 60 

 

Поточна перевірка знань здійснюється з метою одержання зворотної інформації про зміст і 

характер досягнення аспірантів у навчальному процесі, а також про успішність викладання. 

Перевірка може здійснюватися в усній, письмовій та практичних формах. Об’єктом оцінювання 

можуть виступати: результати написання тестових, ситуаційних, клінічних, розрахунково-

аналітичних, творчих завдань; реферативні доповіді, участь у дискусії тощо. 

 

Залік здійснюється після завершення вивчення всіх тем семестру на останньому 

контрольному занятті. До підсумкового контролю допускаються аспіранти, які відвідали усі 

передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні заняття, та при вивченні модуля набрали 

кількість балів, не меншу за мінімальну.    

Програма заліку включає обов’язкову і варіативну частини.  

Обов’язкова частина охоплює наукові та практичні питання «Сучасних аспектів вивчення 

внутрішніх хвороб» та складається з виконання завдань різних типів:  

- теоретичне завдання передбачає письмову відповідь на теоретичні питання, що стосуються 

етіології, патогенезу, діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів, що дає 

можливість оцінити теоретичний рівень професійної підготовки за спеціальністю;  

- аналітичне завдання – це письмове розв’язання комплексного ситуаційного завдання, а саме 

аналіз клінічного випадку пацієнта, за результатами якого формується розгорнуте аналітичне 

заключення – постановка діагнозу, розробка схеми додаткового обстеження з аналізом 

отриманих результатів лабораторних і інструментальних досліджень та призначення 

лікування пацієнту (відповідно до напряму дослідження). 
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Варіативна частина стосується наукових та практичних аспектів відповідно до обраного 

напряму дисертаційної роботи: 

- методологічне завдання передбачає визначення та обґрунтування методологічних засад 

проведення дослідження чи процедур за запропонованою темою, визначення дизайну 

дослідження. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати аспірант при складанні підсумкового 

контролю, становить 80 балів. Залік вважається зарахованим, якщо аспірант набрав не менше 

50 балів.  
                                                                      

10. Методичне забезпечення       

1. Лекції з дисципліни. 

2. Методичні розробки для викладачів з навчальних занять. 

3. Методичні розробки для аспірантів з навчальних занять. 

4. Методичні розробки для аспірантів із самостійної позааудиторної роботи. 

5. Збірник тестових завдань; електронний банк тестових завдань, банк тестових завдань на 

паперових носіях, ситуаційні завдання у складі методичних розробок для аспірантів. 

6. Перелік навчального обладнання, технічних засобів навчання: 

• Мультимедійні презентації лекцій: 

• Архів історій хвороб з лабораторними та інструментальними дослідженнями. 

• Технічні засоби навчання: комп'ютер, діагностична апаратура. 
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Стародуб, О.Є. Самогальська, Б.І. Рудик, Ф.А. Зверхшановський, Л.П. Мартинюк, Н.І. Ярема, С.Є. 

Шостак, О.І. Криськів. – Т.: ТДМУ «Укрмедкн», 2008. — 195 c. 

8. Внутрішня медицина: ревматологія: навчальний посібник / В.Є. Кондратюк, М.Б. Джус. – К. : 

ВСВ «Медицина», 2017. – 272 c. 

9. Гастроэнтерология [Текст] : нац. руководство / Ассоциация медицинских обществ по качеству 

(АСМОК), Национальный проект "Здоровье" ; ред. В. Т. Ивашкин, Т. Л. Лапина. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2008. - 700 с.: рис. 

10. Довідник з алергології. Науково – медичне видання. За ред.. Б.М.Пухлика. – Доктор – 

Клиническая аллергология и иммунология: руководство для практикующих врачей. Под ред 

Л.А.Горячкиной, К.П.Кашкина. – Миклош, 2009. – 432 с. 

11. Епифанов В.А. Медицинская реабилитация. – Изд. МЕДпресс-информ., 2008. - 328 с. 

 

http://www.mmbook.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=3053&category_id=5&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=34
http://www.mmbook.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=877&category_id=5&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=34


26 

 

  

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

Електронні видання з кардіології 

1. http://www.rql.kiev.ua/cardio_j/index.htm 

2. http://ukrcardio.org/ 

3. http://www.straghesko.kiev.ua 

4. http://cardio.medi.ru 

5. http://athero.ru/ 

6. http://medi.ru/cvtp/69.htm 

7. http://www.mediasphera.ru/journals/cardsurg/ 

8. http://www.cardiosite.ru 

9. http://www.ossn.ru/ 

10. http://www.angiography.su/ 

11. http://www.math.rsu.ru/cardio 

12. http://www.mediasphera.aha.ru/cardio/card-mn.htm 

13. http://www.hrv.ru/ 

14. http://www.practica.ru/Card/index.htm 

15. http://www. ecglibrary.com/ecghome.html 

16. http://www.ecg.ru 

17. http://www.bioscience.org/atlases/heart 

18. http://www.sundays.com.ua/auscult 

19. http://www.incirculation.net/whatswhat/index.asp 

20. http://www.escardio.org 

 

Електронні видання з гастроентерології 

1. http://www.gastroportal.ru/ 

2. http://journals.medi.ru/a02.htm 

3. http://journals.medi.ru/a03.htm 

4. http://kishechnik.ru/ 

5. http://www.gastrosite.ru/appoffline.aspx 

6. http://www.sgastro.com.ua/ 

7. http://gastro.org.ua/index-2.html 

8. http://health-ua.com/ 

9. http://www.compendium.com.ua/ 

10. http://www.umj.com.ua/ 

11. http://www.info-waves.com/ 

12. http://uamj.net/ 

13. http://www.medicusamicus.com/ 

14. http://expo.medi.ru/ 

15. http://www.medliter.ru/ 

16. http://journals.medi.ru 

17. http://www.medvestnik.ru/ 

 

Електронні видання з нефрології 

1. http://uroweb.ru/ 

2. http://www.nefrologia.ru/ 

3. http://nephrology.kiev.ua/ 

4. http://inephrology.kiev.ua/ 

5. http://www.nephro.ru/magazine/ 
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http://health-ua.com/jump.php?url=http://www.straghesko.kiev.ua/
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http://health-ua.com/jump.php?url=http://www.mediasphera.aha.ru/cardio/card-mn.htm
http://health-ua.com/jump.php?url=http://www.hrv.ru/
http://health-ua.com/jump.php?url=http://www.practica.ru/Card/
http://health-ua.com/jump.php?url=http://www.ecglibrary.com/ecghome.html
http://health-ua.com/jump.php?url=http://www.ecg.ru/
http://health-ua.com/jump.php?url=http://www.bioscience.org/atlases/heart/
http://health-ua.com/jump.php?url=http://www.sundays.com.ua/auscult/
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http://journals.medi.ru/a03.htm
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6. http://rmj.ru/ 

7. http://www.consilium-medicum.com 

8. http://www.medlinks.ru 

9. http://www.rusmedserv.com 

10. http://www.medscape.com/ 

11. http://www.mif-ua.com 

12. http://www.mif-ua.com/archive/issue-10423/ 

13. http://www.chil.com.ua/ 

14. http://www.reanimmed.ru/index.html 

15. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Zmzh/index.html 

16. http://www.med-edu.ru 

 

Електронні видання з пульмонології та алергології 

1. http://medis.com.ua 

2. http://msvitu.com  

3. http://www.guoz.dp.ua  

4. http://journal.te.ua 

5. http://medsoft.ucoz.ua 

6. http://mirvracha.ru 

7. http:// www.med-edu.ru 

8. http://doctorspb.ru 

 

Електронні видання з ревматології 

1. http://www.angiography.su 

2. http://www.athero.ru 

3. http://www.cardio.medi.ru 

4. http://www.cardiosite.ru 

5. http://www.ossn.ru  

6. http://www.remedium.ru/ 

7. http://www.rmj.ru/ 

8. http://www.lvrach.ru/ 

9. http://www.medkurs.ru/ 

10. http://www.mif-ua.com/ 

11. http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

 

Електронні видання з гематології 

1. http://remedium.ru/ 

2. http://rmj.ru/ 

3. http://www.lvrach.ru/ 

4. http://www.medkurs.ru/ 

5. http://www.mif-ua.com/ 

6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov  

 

Електронні видання з ендокринології 

1. http://remedium.ru/ 

2. http://rmj.ru/ 

3. http://www.lvrach.ru/ 

4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

http://rmj.ru/
http://health-ua.com/jump.php?url=http://www.consilium-medicum.com/
http://health-ua.com/jump.php?url=http://www.medlinks.ru/
http://health-ua.com/jump.php?url=http://www.rusmedserv.com/
http://www.medscape.com/
http://www.mif-ua.com/archive/issue-10423/
http://www.chil.com.ua/
http://www.reanimmed.ru/index.html
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Zmzh/index.html
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ЧИННА НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
 

1. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах): постанова Кабінету міністрів 

України від 23 березня 2016 р. № 261. – Київ, 2016. – 15 с. 

2. Накази Міністерства охорони здоров’я України, стандарти і протоколи діагностики та 

лікування захворювань внутрішніх органів [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/?CID =25&_sort=dPublicate_raw&_order=-1 

3. Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації 

медичної допомоги при бронхіальній астмі : Наказ МОЗ України 08 жовтня 2013 року № 868. - Режим 

доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ21135.html 

4. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. 

Бронхіальна астма. - Режим доступу: http://www.dec.gov.ua/mtd/index.html 

5. Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації 

медичної допомоги при хронічному обструктивному захворюванні легень : Наказ МОЗ України від 

27.06.2013 № 555. - Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20130627_0555.html 

6. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації "Хронічне обструктивне 

захворювання легені". Режим доступу: http://bibl.com.ua/medicina/35249/index.html  

7. Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації 

медичної допомоги при раку легені : Наказ МОЗ України від 04.06.2014 р. № 387. - Режим доступу: 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20140604_0387.html   

8. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги "Рак легені". - Режим доступу: 

http://www.moz.gov.ua/docfiles/dn_20140604_0387_dod_ukp.pdf  

9. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Кардіологія" : 

Наказ МОЗ України  від 03.07.2006 № 436. - Режим доступу: 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20060703_436.html   

10. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації гострий коронарний синдром без 

елевації сегмента ST : Наказ МОЗ України від 03.03.2016 № 164. - Режим доступу: 

http://www.moz.gov.ua/docfiles/dn_20150716_0dod.pdf  

11. Протокол надання медичної допомоги хворим на хронічну ревматичну хворобу серця (вади 

серця). - Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_ 20060703_436.html   

12. Протокол надання медичної допомоги хворим із ІХС: стабільною стенокардією напруження І-

ІІ Ф.К. - Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20060703 _436.html 

13. Протокол надання медичної допомоги хворим із ІХС: стабільною стенокардією напруження 

ІІІ-ІV ФК. - Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20060703_ 436.html 

14. Протокол надання медичної допомоги хворим із гіпертонічною хворобою (есенціальною 

артеріальною гіпертензією) І-ІІ стадії. - Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal 

/dn_20060703_436.html 
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15. Протокол надання медичної допомоги хворим із гіпертонічною хворобою (есенціальною 

артеріальною гіпертензією) ІІІ стадії. - Режим доступу:  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_ 

20060703_436.html 

16. Наказ МОЗ України від 24.05.2012 № 384 "Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії". - Режим 

доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_ 20120524_384.html  

17. Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги. Артеріальна гіпертензія. - Режим доступу: http://www.pharma-

center.kiev.ua/view/b_smd  

18. Протокол надання медичної допомоги хворим із хронічною серцевою недостатністю. - Режим 

доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20060703_ 436.html   

19. Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації 

медичної допомоги при залізодефіцитній анемії : Наказ МОЗ України від 02.11.2015 № 709. - Режим 

доступу: http://zakon.golovbukh.ua/regulations/1521/8459/10275/481565/  

20. Унiфiкований клiнiчний протокол первинної та вторинної (спецiалiзованої) медичної 

допомоги "Залiзодефiцитна анемiя". - Режим доступу: 

http://www.moz.gov.ua/docfiles/dn_20150508_0dod_ukp.pdf  

21. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю 

"Гастроентерологія": Наказ МОЗ України від 13.06.2005 № 271. - Режим доступу: 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20050613_271.html 

22. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на хронічний гастрит. - Режим 

доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20050613_271.html 

23. Наказ МОЗ України від  03.09.2014 р. № 613 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при пептичній виразці шлунка та 

дванадцятипалої кишки». Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20140903_0613.html  

24. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги 

«Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки у дорослих». Режим доступу: 

http://moz.gov.ua/docfiles/dn_20140903_0613_kn_dod.pdf  

25. Наказ МОЗ України від 31.10.2013 № 943 "Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гастроезофагеальній рефлюксній 

хворобі". − Режим доступу: http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20131031_0943.html 

26. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги 

«Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба». − Режим доступу: http://www.dec.gov.ua/mtd/vybirtemy.html 

27. Наказ МОЗ України від 03.08.2012 № 600 "Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при диспепсії". − Режим доступу: 

http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20120803_600.html 

28. Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги «Диспепсія».  − Режим 

доступу: http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2012_600/19_07_2012_ykpmd.pdf 

29. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на жовчнокам’яну хворобу (ЖКХ). 

Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20050613_271.html  

30. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на хронічний холецистит. Режим 

доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20050613_271.html  

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_%2020060703_436.html
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31. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на хронічний панкреатит (ХП). 

Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20050613_ 271.html 

32. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Вірусний гепатит В у дорослих». Режим доступу: 

http://www.dec.gov.ua/mtd/_VirysGepatB.html 

33. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної 
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