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засідання кафедри 

Примітки 

1. Нова програма для вітчизняних 

студентів магістрів та іноземних 

студентів магістрів ІV курсу, на основі 

примірна програма навчальної 

дисципліни підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, що укладена кафедрою 

внутрішньої медицини №2: (доценти, 

к.мед.н.: Г.В. Мостбауер, С.Ю. 

Калініна,В.М. Царалунга). 

національного медичного університету 

імені О.О.Богомольця.  

30.08.2019 р., 

протокол № 1 

Опрацювання 

тематики 

практичних занять 
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№ з/п Зміст внесених змін (доповнень) Дата і № протоколу 

засідання кафедри 

Примітки 

1. До лекції «Хвороби спричинені 

Helicobacter pylori: клінічні прояви, 

методи діагностики, принципи 

лікування» включити оновлені  

принципи лікування, які затверджені у 

Маастрихті (V). 

21.06.2019 р., 

протокол № 13 
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ВСТУП 

Програма вивчення дисципліни «Внутрішня медицина» складена  

відповідно до: освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня вищої освіти  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»  

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Опис навчальної дисципліни (анотація) 

Згідно з Навчальним планом викладання наскрізної дисципліни «Внутрішня 

медицина» здійснюється на 4-6 курсах.  Організація навчального процесу 

здійснюється за Європейською кредитно-трансферною системою організації 

навчального процесу (ЄКТС).  

Програма з «Внутрішньої медицини» на 4 курсі передбачає вивчення основ 

внутрішньої медицини за основними її розділами ( гастроентерологія, пульмонологія, 

гематологія, загальні питання внутрішньої медицини), при цьому наголос робиться 

на вивченні етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування та профілактики 

основних та найбільш розповсюджених захворювань внутрішніх органів. 

Викладання основ внутрішньої медицини на 4 курсі (модуль 1) проводиться у 

вигляді ротацій змістових модулів. Орієнтовна тривалість практичних занять – 4,2-

4,8 годин. Основна мета цього курсу – вивчення студентом основ внутрішньої 

медицини. Акцент робиться на навичках опитування та клінічного обстеження 

пацієнта, діагностиці, проведенні диференціальної діагностики, лікуванні та 

профілактиці захворювань внутрішніх органів, діагностуванні та наданні екстреної 

медичної допомоги при невідкладних станах, а також виконання медичних 

маніпуляцій. Студенти беруть участь у діагностично-лікувальному процесі пацієнтів 

під керівництвом викладачів кафедри. Також передбачено оволодіння/ознайомлення 

з процедурами, що найчастіше застосовуються в практиці внутрішньої медицини. 

Практичні заняття, клінічні обходи з асистентами, доцентами та професорами 

кафедри є основною частиною цього 6-тижневого курсу. Кожен студент щоденно 



 

 

 

 

записує та доповідає клінічні дані щодо обстежених хворих асистенту та пише 

історію хвороби. Залежно від клінічних умов та можливостей дозволяється ротація 

змістових модулів.  

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

практичні заняття, в) самостійна робота студентів. 

Тематичні плани лекцій, практичних занять та самостійної роботи розкривають 

проблемні питання відповідних розділів внутрішньої медицини. У лекційному курсі 

максимально використовуються дидактичні засоби (мультимедійні презентації, 

слайди, навчальні відеофільми, демонстрація тематичних хворих). Лекційний та 

практичний етапи навчання студентів складаються, переважно, таким чином, щоб 

лекції передували відповідним практичним заняттям.  

Практичні заняття  проводять на клінічних базах кафедри. Методика 

організації практичних занять з внутрішньої медицини передбачає необхідність: 

- зробити студента учасником процесу надання медичної допомоги пацієнтам 

від моменту їх госпіталізації, обстеження, постановки діагнозу, лікування до виписки 

зі стаціонару; 

- оволодіти професійними практичними навичками; навичками роботи в 

команді студентів, лікарів, інших учасників процесу надання медичної допомоги; 

- сформувати у студента, як у майбутнього фахівця, розуміння 

відповідальності за рівень своєї підготовки, її удосконалення упродовж навчання і 

професійної діяльності. 

Для реалізації зазначеного на першому занятті відповідного модуля необхідно 

надати студенту детальний план роботи в клініці та забезпечити умови для його 

реалізації. Цей план повинен включати: 

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

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

профілактики відповідно до стандартів доказової медицини; 

- курацію пацієнтів, яку має здійснювати студент упродовж вивчення 

дисципліни; 



 

 

 

 

- доповіді історії хвороби пацієнта у навчальній групі, на клінічних обходах, 

практичних конференціях.  

Курація пацієнта передбачає: 

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

опитування за органами та системами; 

2) проведення фізикального обстеження хворого та визначення основних 

симптомів/синдромів захворювання; 

3) аналіз результатів лабораторного та інструментального дослідження; 

4) встановлення діагнозу; 

5) призначення лікування; 

6) визначення заходів первинної та вторинної профілактики; 

7) доповідь результатів обстеження хворого командою студентів у навчальній 

групі, розбір під керівництвом викладача правильності встановлення діагнозу, 

диференційного діагнозу, призначеного обстеження, лікувальної тактики, оцінки 

прогнозу та працездатності, профілактики. 

Рекомендовано проводити практичні заняття з включенням: 

1) контролю початкового рівня знань за допомогою  тестових запитань, 

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

перевірки робочих зошитів; 

2) ведення 1-2 хворих із захворюваннями та станами, що відповідають 

тематиці заняття, з наступним обговоренням правильності встановлення діагнозу, 

диференціальної діагностики та лікувальних заходів із застосуванням засад 

доказової медицини і у відповідності до Національних та Європейських настанов і 

протоколів; 

3) розгляду результатів додаткових методів дослідження (лабораторних та 

інструментальних), які застосовуються при діагностиці і проведенні диференційного 

діагнозу, розгляд яких передбачений темою практичного заняття; 

4) контролю кінцевого рівня знань за тестовими завданнями, складеними  у 

форматі А. 



 

 

 

 

На практичних заняттях студентам рекомендується вести протоколи, в які 

необхідно вносити короткі відомості про хворих, обстежених під час практичного 

заняття, діагноз, план обстеження та призначене лікування. 

Самостійна та індивідуальна робота студентів складає 21% у навчальному 

плані, є складовою частиною навчальної діяльності і входить до кредитів ЄКТС 

кожного модуля та дисципліни в цілому. Вона включає: 

 підготовка до практичних занять; 

 виконання і захист ІСРС; 

 підготовка і написання історії хвороби; 

 оволодіння практичними навиками; 

 підготовка до підсумкового контролю; 

 написання робочого зошита за темою заняття. 

Викладачі кафедри забезпечують можливість здійснювати самостійну роботу. 

Під час практичних занять та підсумкового контролю проводять контроль та оцінку її 

виконання.  

Кафедри внутрішньої медицини мають право вносити зміни до навчальної програми 

у межах до 15%. 

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичному занятті, 

засвоєння змістових модулів (проміжний контроль) – на практичних підсумкових 

заняттях. Рекомендується застосовувати такі засоби оцінки рівня підготовки 

студентів: тестові завдання, розв’язання ситуаційних задач, проведення 

лабораторних досліджень та оцінка їх результатів, аналіз і оцінка результатів 

інструментальних досліджень і параметрів, що характеризують функції організму 

людини,  контроль засвоєння практичних навичок і медичних маніпуляцій.  

Підсумковий контроль складається на останньому практичному занятті 

викладачу кафедри відповідно до графіка, затвердженого на навчально-методичній 

нараді кафедри. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і 

виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих 

модулів.  



 

 

 

 

Для тих студентів, які хочуть поліпшити оцінку з дисципліни, по завершенню 

вивчення дисципліни, навчальним планом передбачено термін для перескладання. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є профілактика, діагностика та 

лікування захворювань у клініці внутрішньої медицини. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: базуються на вивченні студентами анатомії 

людини, медичної біології, гістології, цитології та ембріології, патоморфології, 

фізіології, патофізіології, медичної і біологічної фізики, біоорганічної та біологічної 

хімії, мікробіології, вірусології та імунології, фармакології, клінічної фармакології 

та клінічної фармації, радіології та радіаційної медицини, пропедевтики внутрішньої 

медицини. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни  

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Внутрішня медицина» 

є формування здатності застосовувати набуті знання, уміння, навички та 

розуміння для вирішення типових задач діяльності лікаря в галузі охорони 

здоров’я, сфера застосування яких передбачена визначеними переліками 

синдромів та симптомів захворювань, невідкладних станів та захворювань, що 

потребують особливої тактики ведення пацієнтів; лабораторних та 

інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Внутрішня 

медицина» є: 

• проводити опитування і клінічне обстеження хворих із основними 

захворюваннями органів травлення, дихання, крові та кровотворних органів і 

аналізувати їх результати;   

• визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених 

захворювань органів травлення, дихання, крові та кровотворних органів; 

• аналізувати типову клінічну картину, виявляти клінічні варіанти та 



 

 

 

 

ускладнення найбільш поширених захворювань органів травлення, дихання, крові та 

кровотворних органів; 

• встановлювати попередній діагноз найбільш поширених захворювань 

органів травлення, дихання, крові та кровотворних органів; 

• призначати лабораторне та інструментальне обстеження хворих з  найбільш 

поширеними захворюваннями органів травлення, дихання, крові та кровотворних 

органів та їх ускладненнях; 

• на підставі оцінки результатів лабораторного та інструментального 

обстеження, проводити диференційний діагноз, обґрунтовувати та встановлювати 

клінічний діагноз найбільш поширених захворювань органів травлення, дихання, 

крові та кровотворних органів; 

• визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні найбільш 

поширених захворювань органів травлення, дихання, крові та кровотворних органів; 

• визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні найбільш 

поширених захворювань органів травлення, дихання, крові та кровотворних органів; 

• визначати принципи та характер лікування при лікуванні найбільш 

поширених захворювань органів травлення, дихання, крові та кровотворних органів; 

• призначати  лікування, в тому числі прогноз-модифікуюче, найбільш 

поширених захворювань органів травлення, дихання, крові та кровотворних органів 

та їх ускладненнях; 

• визначати тактику надання екстреної медичної допомоги на підставі 

діагнозу невідкладного стану; 

• надавати екстрену медичну допомогу на підставі діагнозу невідкладного 

стану; 

• проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених 

захворювань органів травлення, дихання, крові та кровотворних органів; 

• оцінювати прогноз та працездатність хворих із найбільш поширеними 

захворюваннями органів травлення, дихання, крові та кровотворних органів; 

• виконувати медичні маніпуляції;  



 

 

 

 

• вести  медичну документацію; 

• дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій 

діяльності.   

 

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 ОПП). 

Згідно з вимогами ОПП дисципліна забезпечує набуття студентами  

компетентностей: 

- інтегральна: 

здатність  розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоро’я, або у процесі навчання, 

що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 

- загальні: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними  знаннями.  

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК9. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК10. Здатність спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК11. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК12. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 



 

 

 

 

ЗК13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК14. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

 

- спеціальні (фахові, предметні): 

ФК1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнта. 

ФК2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень і оцінки їх результатів.  

ФК3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання. 

ФК4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при 

лікуванні захворювань.  

ФК5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні 

захворювань. 

ФК6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

ФК9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

ФК11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК13. Здатність до проведення профілактичних заходів. 

ФК15. Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають 

диспансерному нагляду. 

ФК17. Здатність до ведення медичної документації. 

Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі 

«Матриці компетентностей» 

Матриця компетентностей 

№ 

Класифіка

ція 

компетент

ностей за 

НРК 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність 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 

до 

абстрактно

го 

мислення, 

аналізу та 

синтезу. 

 

Знати способи 

аналізу, 

синтезу та 

подальшого 

сучасного 

навчання. 

Вміти 

проводити 

аналіз 

інформації, 

приймати 

обґрунтовані 

рішення, 

вміти 

придбати 

сучасні 

знання. 

Встановлюват

и відповідні 

зв’язки для 

досягнення 

цілей. 

Нести 

відповідальність за 

своєчасне набуття 

сучасних знань. 

2

. 

Здатність 

вчитися і 

оволодіват

и 

сучасними 

знаннями. 

Знати сучасні 

тенденції 

розвитку галузі 

та аналізувати 

їх. 

Вміти 

проводити 

аналіз 

професійної 

інформації, 

приймати 

обґрунтовані 

рішення, 

набувати 

сучасні 

знання. 

Встановлюват

и відповідні 

зв’язки для 

досягнення 

цілей. 

Нести 

відповідальність за 

своєчасне набуття 

сучасних знань. 

3

. 

Здатність 

застосовув

ати знання 

в 

практични

х 

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 по- 

яснень, що їх 

обґрунтовуют

ь, до фахівців 

та нефахівців. 

Відповідати за 

прийняття рішень у 

складних умовах. 

4

. 

Знання та 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

професійно

ї 

діяльності. 

Мати глибокі 

знання із 

структури 

професійної 

діяльності. 

Вміти 

здійснювати 

професійну 

діяльність, що 

потребує 

оновлення та 

інтеграції 

знань. 

Здатність 

ефективно 

формувати 

комунікаційн

у стратегію у 

професійній 

діяльності. 

Нести 

відповідальність за 

професійний 

розвиток, здатність 

до подальшого 

професійного 

навчання з високим 

рівнем автономності. 

5

. 

Здатність 

до 

адаптації 

та дії в 

Знати види та 

способи 

адаптації, 

принципи дії в 

Вміти 

застосувати 

засоби 

саморегуляції,

Встановлюват

и відповідні 

зв’язки для 

досягнення 

Нести 

відповідальність 

своєчасне 

використання 



 

 

 

 

нової 

ситуації. 

новій ситуації. вміти 

пристосовува

тися до нових 

ситуацій 

(обставин) 

життя та 

діяльності. 

результату. методів 

саморегуляції. 

6

. 

Здатність 

приймати 

обґрунтова

не рішення. 

Знати тактики 

та стратегії 

спілкування, 

закони та 

способи 

комунікативної 

поведінки. 

Вміти 

приймати 

обґрунтоване 

рішення, 

обирати 

способи та 

стратегіїспілк

ування для 

забезпечення 

ефективної 

командної 

роботи. 

Використовув

ати стратегії 

спілкування 

та навички 

міжособистіс

ної взаємодії. 

Нести 

відповідальність за 

вибір та тактику 

способу комунікації. 

7

. 

Здатність 

працювати 

в команді. 

Знати тактики 

та стратегії 

спілкування, 

закони та 

способи 

комунікативної 

поведінки. 

Вміти 

обирати 

способи та 

стратегії 

спілкування 

для 

забезпечення 

ефективної 

командної 

роботи. 

Використовув

ати стратегії 

спілкування  

Нести 

відповідальність за 

вибір та тактику 

способу комунікації. 

8

. 

Навички 

міжособист

існої 

взаємодії. 

Знати закони та 

способи 

міжособистісно

ї взаємодії. 

Вміти 

обирати 

способи та 

стратегії 

спілкування 

для 

міжособистіс

ної взаємодії. 

Використовув

ати навички 

міжособистіс

ної взаємодії. 

Нести 

відповідальність за 

вибір та тактику 

способу комунікації. 

9

. 

Здатність 

спілкувати

ся 

державною 

мовою як 

усно, так і 

письмово.  

Мати досконалі 

знання 

державної 

мови. 

Вміти 

застосовувати 

знання 

державної 

мові, як усно 

так і 

письмово. 

Використовув

ати при 

фаховому та 

діловому 

спілкуванні та 

при 

підготовці 

документів 

державну 

мову. 

Нести 

відповідальність за 

вільне володіння 

державною мовою, за 

розвиток 

професійних знань. 

1

0

. 

Здатність 

спілкувати

сь 

іноземною 

Мати базові 

знання 

іноземної мови. 

Вміти 

спілкуватись 

іноземною 

мовою. 

Використовув

ати іноземну 

мову у 

професійній 

Нести 

відповідальність, за 

розвиток 

професійних знань з 



 

 

 

 

мовою. діяльності. використанням 

іноземної мови. 

1

1

. 

Навички 

використан

ня 

інформацій

них і 

комунікаці

йних 

технологій. 

Мати глибокі 

знання в галузі 

інформаційних 

і 

комунікаційни

х технологій, 

що 

застосовуються 

у професійній 

діяльності. 

Вміти 

використовув

ати 

інформаційні 

та 

комунікаційні 

технології у 

професійній 

галузі, що 

потребує 

оновлення та 

інтеграції 

знань. 

Використовув

ати 

інформаційні 

та 

комунікаційні 

технології у 

професійній 

діяльності. 

Нести 

відповідальність за 

розвиток 

професійних знань та 

умінь. 

1

2

. 

Визначеніс

ть і 

наполеглив

ість щодо 

поставлени

х 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. 

Встановлюват

и 

міжособистіс

ні зв’язки для 

ефективного 

виконання 

завдань та 

обов’язків. 

Відповідати за якісне 

виконання 

поставлених завдань. 

1

3

. 

Здатність 

діяти 

соціально 

відповідаль

но та 

свідомо. 

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.  

1

4

. 

Прагнення 

до 

збереження 

навколишн

ього 

середовищ

а. 

Знати 

проблеми 

збереження 

навколишнього 

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 

навколишньог

о середовища. 

Нести 

відповідальність 

щодо виконання 

заходів збереження 

навколишнього 

середовища в рамках 

своєї компетенції. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

1.  Навички 

опитування

та 

клінічного 

обстеження 

пацієнта. 

Мати 

спеціалізовані 

знання про 

людину, її 

органи та 

системи, знати 

методики та 

стандартні 

Вміти 

провести 

бесіду з 

пацієнтом на 

підставі 

алгоритмів та 

стандартів, 

використовую

Ефективно 

формувати 

комунікаційн

у стратегію 

при 

спілкуванні з 

пацієнтом. 

Вносити 

Нести 

відповідальність за 

якісний збір 

отриманої інформації 

на підставі 

співбесіди, 

опитування, огляду, 

пальпації, перкусії 



 

 

 

 

схеми 

опитування та 

фізикального 

обстеження 

пацієнта. 

 

чи стандартні 

методики 

провести 

фізикальне 

обстеження 

пацієнта. 

Вміти оцінити 

стан здоров’я 

людини. 

інформацію 

про стан 

здоров’я 

людини до 

відповідної 

медичної 

документації. 

органів та систем та 

за своєчасне 

оцінювання стану: 

здоров’я людини та 

за прийняття 

відповідних заходів. 

2.  Здатність 

до 

визначення 

необхідног

о переліку 

лабораторн

их та 

інструмент

альних 

досліджень 

та оцінки 

їх 

результатів

.  

Мати 

спеціалізовані 

знання про 

людину, її 

органи та 

системи, 

стандартні 

методики 

проведення 

лабораторних 

та 

інструментальн

их досліджень 

(за списком 4). 

Вміти 

аналізувати 

результати 

лабораторних 

та 

інструменталь

них 

досліджень та 

на їх підставі 

оцінити 

інформацію 

щодо діагнозу 

хворого (за 

списком 4). 

Формувати та 

донести до 

пацієнта та 

фахівців 

висновки 

щодо 

необхідного 

переліку 

лабораторних 

та 

інструменталь

них 

досліджень 

(за списком 

4). 

Нести 

відповідальність за 

прийняття рішення 

щодо оцінювання 

результатів 

лабораторних та 

інструментальних 

досліджень 

3.  Здатність 

до 

встановлен

ня 

попередньо

го та 

клінічного 

діагнозу 

захворюва

ння. 

Мати 

спеціалізовані 

знання про 

людину, її 

органи та 

системи; 

стандартні 

методи 

обстеження; 

алгоритми 

діагностики 

захворювань; 

алгоритми 

виділення 

провідних 

симптомів або 

синдромів (за 

списком 1); 

попередніх та 

клінічних 

діагнозів (за 

списком 2); 

методи 

лабораторного 

та 

інструментальн

ого обстеження 

Вміти 

проводити 

фізикальне 

обстеження 

хворого; 

вміти 

приймати 

обґрунтоване 

рішення щодо 

виділення 

провідного 

клінічного 

симптому або 

синдрому; 

вміти 

поставити 

попередній та 

клінічний 

діагноз 

захворювання 

(за списком 

2); 

призначити 

лабораторне 

та 

інструменталь

не 

На підставі 

нормативних 

документів 

вести 

медичну 

документацію 

пацієнта 

(карту 

амбулаторног

о/ 

стаціонарного 

хворого 

тощо). 

Дотримуючись 

етичних та 

юридичних норм, 

нести 

відповідальність за 

прийняття 

обґрунтованих 

рішень і дій щодо 

правильності 

встановленого 

попереднього та 

клінічного діагнозу 

захворювання. 



 

 

 

 

(за списком 3); 

знання щодо 

оцінки стану 

людини. 

обстеження 

хворого (за 

списком 3) 

шляхом 

застосування 

стандартних 

методик. 

4.  Здатність 

до 

визначення 

необхідног

о режиму 

праці та 

відпочинку 

при 

лікуванні 

захворюва

нь. 

Мати 

спеціалізовані 

знання про 

людину, її 

органи та 

системи; етичні 

та юридичні 

норми; 

алгоритми та 

стандартні 

схеми 

визначення 

режиму праці 

та відпочинку 

при лікуванні, 

на підставі 

попереднього 

та клінічного 

діагнозу 

захворювання 

(за списком 2). 

Вміти 

визначати, на 

підставі 

попереднього 

та клінічного 

діагнозу, 

шляхом 

прийняття 

обґрунтовано

го рішення 

необхідний 

режим праці 

та відпочинку 

при лікуванні 

захворювання 

(за списком 

2). 

Формувати та 

донести до 

пацієнта та 

фахівців 

висновки 

щодо 

необхідного 

режиму праці 

та відпочинку 

при лікуванні 

захворювання 

(за списком 

2). 

Нести 

відповідальність за 

обґрунтованість 

призначення режиму 

праці та відпочинку 

при лікуванні 

захворювання (за 

списком 2). 

5.  Здатність 

до 

визначення 

характеру 

харчування  

при 

лікуванні 

захворюва

нь. 

Мати 

спеціалізовані 

знання про 

людину, її 

органи та 

системи; 

алгоритми та 

стандартні 

схеми 

призначення 

харчування при 

лікуванні 

захворювань 

(за списком 2). 

Вміти 

визначати, на 

підставі 

попереднього 

та клінічного 

діагнозу, 

характер 

харчування 

при лікуванні 

захворювань 

(за списком 

2). 

Формувати та 

донести до 

пацієнта, 

фахівців 

висновки 

щодо 

харчування 

при лікуванні 

захворювання 

(за списком 

2). 

Нести 

відповідальність за 

обґрунтованість 

визначення 

харчування при 

лікуванні 

захворювання (за 

списком 2). 

6.  Здатність 

до 

визначення 

принципів 

та 

характеру 

лікування 

захворюва

нь. 

Мати 

спеціалізовані 

знання 

алгоритмів та 

стандартних 

схем лікування 

захворювань 

(за списком 2). 

Вміти 

визначати 

принципи та 

характер 

лікування 

захворювання 

(за списком 

2). 

Формувати та 

донести до 

пацієнта та 

фахівців 

власні 

висновки 

щодо 

принципів та 

характеру 

Нести 

відповідальність за 

прийняття рішення 

щодо принципів та 

характеру лікування 

захворювання (за 

списком 2). 



 

 

 

 

лікування (за 

списком 2). 

7.  Здатність 

до 

діагностува

ння 

невідкладн

их станів. 

Мати 

спеціалізовані 

знання про 

людину, її 

органи та 

системи, 

стандартні 

методики 

обстеження 

людини (вдома, 

на вулиці, у 

закладі 

охорони 

здоров’я) в 

умовах нестачі 

інформації. 

Вміти, в 

умовах 

нестачі 

інформації, 

використовую

чи стандартні 

методики, 

шляхом 

прийняття 

обґрунтовано

го рішення 

оцінити стан 

людини та 

поставити 

діагноз (за 

списком 3). 

За будь-яких 

обставин, 

дотримуючис

ь 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. 

Нести 

відповідальність за 

своєчасність та 

ефективність 

медичних заходів 

щодо діагностування 

невідкладних станів. 

8.  Здатність 

до 

визначення 

тактики 

надання 

екстреної 

медичної 

допомоги. 

Знати 

законодавчу 

базу щодо 

надання 

екстреної 

медичної 

допомоги, 

зокрема закон 

України «Про 

екстрену 

медичну 

допомогу». 

Мати 

спеціалізовані 

знання про 

невідкладні 

стани людини; 

принципи 

надання 

екстреної 

медичної 

допомоги.  

Вміти 

визначити 

невідкладні 

стани (за 

списком 3); 

принципи та 

тактику 

надання 

екстреної 

медичної 

допомоги; 

провести 

організаційні 

та 

діагностичні 

заходи 

спрямовані на 

рятування та 

збереження 

життя 

людини. 

Обґрунтовано 

формулювати 

та довести до 

пацієнта чи 

його 

законного 

представника 

необхідність 

надання 

невідкладної 

допомоги та 

отримати 

згоду на 

медичне 

втручання. 

Нести 

відповідальність за 

правильність 

визначення 

невідкладного стану, 

ступеню його 

важкості та тактики 

надання екстреної 

медичної допомоги. 

9.  Навички 

надання 

екстреної 

Мати 

спеціалізовані 

знання про 

Вміти 

надавати 

екстрену 

Пояснити 

необхідність 

та порядок 

Нести 

відповідальність за 

своєчасність та якість 



 

 

 

 

медичної 

допомоги. 

будову тіла 

людини, її 

органи та 

системи; 

алгоритми 

надання 

екстреної 

медичної 

допомоги при 

невідкладних 

станах (за 

списком 3). 

медичну 

допомогу при 

невідкладном

у стані (за 

списком 3). 

проведення 

лікувальних 

заходів 

екстреної 

медичної 

допомоги. 

надання екстреної 

медичної допомоги. 

10.  Навички 

виконання 

медичних 

маніпуляці

й. 

Мати 

спеціалізовані 

знання про 

людину, її 

органи та 

системи; 

знання 

алгоритмів 

виконання 

медичних 

маніпуляцій (за 

списком 5). 

Вміти 

виконувати 

медичні 

маніпуляції 

(за списком 

5). 

Обґрунтовано 

формувати та 

довести до 

пацієнта, 

фахівців 

висновки 

щодо 

необхідності 

проведення 

медичних 

маніпуляцій 

(за списком 5) 

Нести 

відповідальність за 

якість виконання 

медичних 

маніпуляцій (за 

списком 5). 

11.  Здатність 

до 

проведення 

профілакти

чних 

заходів. 

Знати 

принципи 

організації 

раціонального 

харчування, 

режиму 

діяльності та 

відпочинку, 

первинної 

профілактики 

захворювань; 

принципи і 

методів 

пропаганди 

здорового 

способу життя  

Мати навички 

розробки 

медичних та 

профілактичн

их заходів. 

Вміти 

організувати 

пропаганду 

здорового 

способу 

життя, 

первинної 

профілактики 

захворювань 

населення. 

Використовув

ати місцеву 

пресу для 

публікацій 

щодо заходів 

з питань 

укріплення 

здоров’я, 

використовув

ати радіо, 

телебачення, 

лекції та 

співбесіди.  

Нести 

відповідальність за 

своєчасне та якісне 

проведення заходів з 

пропаганди 

здорового способу 

життя, первинну 

профілактику 

захворювань. 

12.  Здатність 

до 

визначення 

тактики 

ведення 

осіб, що 

підлягають 

диспансерн

ому 

нагляду. 

Мати 

спеціалізовані 

знання про 

людину, її 

органи та 

системи, стан 

здоров’я 

пацієнта та 

закріпленого 

населення на 

підставі 

Вміти оцінити 

стан здоров’я 

пацієнтів та 

закріпленого 

населення; 

організувати 

диспансериза

цію осіб, які 

підлягають 

диспансерном

у нагляду. 

Організувати 

диспансерний 

нагляд хворих 

(вторинна 

профілактика 

захворювань), 

здорових осіб, 

які 

підлягають 

диспансерном

у нагляду 

Нести 

відповідальність за 

якість організації 

диспансерного 

нагляду певних 

контингентів осіб 



 

 

 

 

стандартних 

схем; знати 

відповідні 

етичні та 

юридичні 

норми щодо 

диспансеризаці

ї населення; 

тактику 

обстеження та 

принципи 

вторинної 

профілактики 

хворих, що 

підлягають 

диспансерному 

нагляду; знати 

принципи 

організації 

первинної 

профілактики 

здорових осіб, 

що підлягають 

диспансерному 

нагляду. 

(первинна 

профілактика 

захворювань). 

13.  Здатність 

до ведення 

медичної 

документа

ції. 

Знати систему 

офіційного 

документообігу 

в професійній 

роботі лікаря, 

включаючи  

сучасні 

комп’ютерні 

інформаційні 

технології. 

Вміти 

визначати 

джерело та 

місце 

знаходження 

потрібної 

інформації в 

залежності від 

її типу.  

Вміти 

обробляти 

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. 

 

Результати навчання: 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє 

навчальна дисципліна: 



 

 

 

 

 проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії, основаній на 

гуманістичних і етичних засадах; ідентифікувати майбутню професійну діяльність 

як соціально значущу для здоров’я людини; 

 застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійій 

діяльності; 

 дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму та вимог техніки 

безпеки при здійсненні професійної діяльності;  

 використовувати результати самостійного пошуку, аналізу та синтезу 

інформації з різних джерел для рішення типових завдань професійної діяльності; 

 аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести 

відповідальність за них у стандартних і нестанртних професійних ситуаціях; 

дотримуватися принципів деонтології та етики у професійній діяльності; 

 здійснювати професійне спілкування сучасною українською мовою, 

використовувати навички усної комунікації іноземною мовою, аналізуючи тексти 

фахової направленості та перекладати іншомовні інформаційні джерела; 

 дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з колегами, 

керівництвом, ефективно працювати у команді; 

 аналізувати інформацію, отриману в результаті наукових досліджень, 

узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійній діяльності.  

 

Програмні результати навчання для дисципліни: 

ПРН 1. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя за 

стандартною схемою опитування хворого, за встановленими алгоритмами 

проводити та оцінювати результати фізикального обстеження.  

ПРН 2. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну 

процедуру, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень. 

ПРН 3. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром. Встановлювати 

найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання. Призначати 



 

 

 

 

лабораторне та інструментальне обстеження хворого. Здійснювати диференціальну 

діагностику захворювань. Встановлювати попередній та клінічний діагноз. 

ПРН 4. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання.  

ПРН 5. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні 

захворювання.  

ПРН 6. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, 

оперативне) захворювання.  

ПРН 7. Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги на підставі 

діагнозу невідкладного стану.   

ПРН 8. Надавати екстрену медичну допомогу на підставі діагнозу 

невідкладного стану.   

ПРН 11. Виконувати медичні маніпуляції. 

ПРН 12. Формувати серед закріпленого контингенту населення диспансерні 

групи хворих. Здійснювати систему заходів первинної профілактики в межах 

первинної медико-санітарної допомоги населенню. Організовувати проведення 

серед закріпленого контингенту населення заходів вторинної та третинної 

профілактики. 

ПРН 14. Визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що 

підлягають диспансерному нагляду; тактику обстеження та первинної профілактики 

здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду.  

ПРН 15. Визначати наявність та ступінь обмеження життєдіяльності, виду, 

ступеню та тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів.  

ПРН 16. Вести медичну документацію щодо пацієнта та контингенту 

населення.  

ПРН 17. Проводити скринінг щодо виявлення найважливіших неінфекційних 

захворювань; оцінювати показники захворюваності, інтегральні показники здоров’я; 

виявляти фактори ризику виникнення та перебігу захворювань; формувати групи 

ризику населення.  



 

 

 

 

ПРН 19. Проводити відбір та використовувати уніфіковані клінічні протоколи 

щодо надання медичної допомоги, що розроблені на засадах доказової медицини; 

розробляти та використовувати локальні протоколи надання медичної допомоги.  

ПРН 20. Організовувати роботу медичного персоналу; формувати раціональні 

медичні маршрути пацієнтів; організовувати взаємодію з колегами, організаціями та 

установами; застосовувати інструменти просування медичних послуг. 

ПРН 21. Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності.  

ПРН 22. Дотримуватися здорового способу життя, користуватися прийомами 

саморегуляції та самоконтролю. 

ПРН 23. Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими 

правами, свободами та обов’язками, підвищувати загально-освітній культурний 

рівень. 

ПРН 24. Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій 

діяльності. 

ПРН 25. Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та 

осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в 

індивідуальному полі діяльності. 

 

2. Інформаційний обсяг наскрізної дисципліни «Внутрішня медицина» 

На вивчення навчальної дисципліни «Внутрішня медицина,», 4 курс (модуль 

1) відводиться 7 кредитів ЄКТС (210 годин, з них 130 годин аудиторних (лекцій – 32 

годин, практичних занять – 98 годин) і 80 годин самостійної роботи студентів). 

 

Змістові модулі: 

1. Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб крові та 

кровотворних органів (27/0,9). 

2. Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів 

дихання (39/1,3). 

3. Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів 



 

 

 

 

травлення (69/2,3). 

4. Загальні питання внутрішньої медицини (15/0,5, в т.ч. ПМК 3 год.). 

 

Під час навчання студенти повинні провести курацію хворих з наступними 

хворобами та станами: 

Анемії  Недосліджена та функціональна диспепсія 

Гострі та хронічні лейкемії  Хронічний гастрит 

Гемофілія Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки  

Тромбоцитопенічна пурпура Виразковий коліт 

Хронічне обструктивне 

захворювання легень 

Хронічний холецистит та жовчнокам’яна хвороба 

Бронхіальна астма  Хронічний гепатит  

Пневмонія Цироз печінки  

Плеврит Хронічний панкреатит 

Гастроезофагеальна рефлюксна 

хвороба 

Синдром роздратованої кишки 

Організація навчального процесу має забезпечити участь студентів у веденні 

не менше, ніж 2/3 стаціонарних пацієнтів. Якщо немає можливості забезпечити 

курацію пацієнтів із захворюваннями за темою заняття, студенти заповнюють учбову 

історію хвороби із захворюваннями відповідної теми. Необхідність написання такої 

історії визначається асистентом/доцентом (відповідальним за навчально-методичну 

роботу) на основі щотижневого перегляду даних щодо наявності відповідних хворих 

у відділеннях. 

Щоденні протоколи огляду студентами пацієнтів надаються доценту/асистенту 

для контролю. Доценти/асистенти слідкують за тим, щоб кожен студент отримав 

необхідну компетенцію в наступних областях: розпитування хворого, клінічне 

обстеження, усна доповідь, прийняття діагностичних рішень та визначення 

лікувальної тактики (критичне мислення), заповнення документації. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ 

ОСНОВНИХ ХВОРОБ КРОВІ ТА КРОВОТВОРНИХ ОРГАНІВ 

0,9 кредита/27 годин (лекції – 4 год., практичні заняття – 19,2 год., СРС – 

3,8 год.) 



 

 

 

 

Конкретні цілі 

Студенти повинні вміти: 

• Проводити опитування та клінічне обстеження пацієнтів із основними 

захворюваннями крові та кровотворних органів. 

• Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань крові 

та кровотворних органів. 

• Виявляти типову клінічну картину, варіанти перебігу та ускладнення 

основних захворювань крові та кровотворних органів.  

• Встановлювати попередній діагноз основних захворювань крові та 

кровотворних органів. 

• Призначати лабораторне та інструментальне обстеження хворого з 

основними захворюваннями крові та кровотворних органів. 

• На підставі оцінки результатів лабораторного та інструментального 

обстеження, проводити диференційний діагноз, обґрунтовувати та встановлювати 

клінічний діагноз основних захворювань крові та кровотворних органів. 

• Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні основних 

захворювань крові та кровотворних органів.  

• Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні основних 

захворювань крові та кровотворних органів. 

• Визначати принципи та характер лікування основних захворювань крові та 

кровотворних органів. 

• Призначати лікування, в тому числі прогнозмодифікуюче, основних 

захворювань крові та кровотворних органів. 

• Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги на підставі діагнозу 

невідкладного стану. 

• Надавати екстрену медичну допомогу при кровотечах при захворюваннях 

крові та кровотворних органів. 

• Проводити первинну та вторинну профілактику основних захворювань крові 

та кровотворних органів. 



 

 

 

 

• Оцінювати прогноз та працездатність хворих із основними захворюваннями 

крові та кровотворних органів. 

• Виконувати медичні  маніпуляції (визначати групу крові). 

• Вести медичну документацію. 

• Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій 

діяльності. 

Тема 1. Гемофілії та тромбоцитопенічна пурпура 

Визначення.  Етіологія та патогенез, основні клінічні синдроми. Критерії 

діагнозу. Диференційний діагноз. Лікування. Профілактика кровотеч. Первинна та 

вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

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

фолієводефіцитна, апластична, гемолітична) 

Визначення. Етіологічні фактори та патогенез. Механізми 

внутрішньосудинного та внутрішньоклітинного гемолізу. Особливості клініки та 

лабораторної діагностики різних форм. Диференційний діагноз. Ускладнення. 

Лікування. Переливання компонентів крові та кровозамінників. Первинна та 

вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 3.  Гострі лейкемії 

Визначення. Сучасні погляди на етіологію та патогенез. Класифікація. Основні 

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

діагноз. Ускладнення. Принципи лікування. Трансплантація кісткового мозку. 

Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 4. Хронічні лейкемії 

Визначення хронічної мієлоїдної лейкемії, хронічної лімфоїдної лейкемії, 

мієломної хвороби, справжньої поліцитемії. Сучасні погляди на етіологію та 

патогенез. Класифікація. Основні клінічні прояви та клініко-гематологічні синдроми. 

Критерії діагнозу. Диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи лікування. 

Трансплантація кісткового мозку. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 

працездатність. 



 

 

 

 

 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

змістового модуля 1: «Основи діагностики, лікування та профілактики 

основних хвороб крові та кровотворних органів» 

№ 
з/п 

 Назва теми Кількість 

годин 1. Анемії  2 

2. Гострі та хронічні лейкемії  2 

  Разом 4 
 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

змістового модуля 1: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб 

крові та кровотворних органів» 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1. Гемофілії та тромбоцитопенічна пурпура 4,8 

2. Анемії 4,8 
3. Гострі лейкемії 4,8 
4. Хронічні лейкемії 4,8 

 Разом 19,2 
  

САМОСТІЙНА РОБОТА   

змістового модуля 1: «Основи діагностики, лікування та профілактики 

основних хвороб крові та кровотворних органів» 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. - Підготовка до практичного заняття за темою №8  «Гемофілії та 

тромбоцитопенічна пурпура». 

- Опанування навичками інтерпретації загального аналізу крові.  

- Опанування методики визначення групи крові. 

- Опанування навичками інтерпретації коагулограми при гемофілії. 

0,7 

2.  - Підготовка до практичного заняття за темою №9 «Анемії». 

- Опанування навичками інтерпретації загального аналізу крові. 

- Опанування навичками трактування результатів дослідження 

обміну заліза (залізо сироватки, загальна залізозв’язуюча здатність 

сироватки, насичення трансферину залізом, рівень феритину). 

- Опанування навичками оцінки даних пунктату кісткового мозку. 

0,7 

3. - Підготовка до практичного заняття за темою №10 «Гострі 

лейкемії». 

0,7 



 

 

 

 

- Опанування навичками інтерпретації загального аналізу крові та 

мієлограми. 

- Опанування методикою переливання компонентів крові та 

кровозамінників. 

- Оцінка даних цитохімічних досліджень. 

4. - Підготовка до практичного заняття за темою №11 «Хронічні 

лейкемії». 

- Опанування навичками інтерпретації загального аналізу крові та 

мієлограми. 

- Опанування навичками інтерпретації даних рентгенологічного 

дослідження кісток за темою. 

0,7 

 Разом 2,8 

Індивідуальні завдання  

змістового модуля 1. «Основи діагностики, лікування та профілактики основних 

хвороб крові та кровотворних органів» 

Завдання Кількість 

годин 

 Доповідь реферату на практичному занятті 

 Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр 

 Доповідь історії хвороби на практичному занятті 

 Написання тез, статей 

1 

Разом 1 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ 

ОСНОВНИХ ХВОРОБ ОРГАНІВ ДИХАННЯ 

1,3 кредита/ 39 годин/ (лекції – 6 год, практичні заняття – 28,8 год., СРС – 

4,2 год.) 

Конкретні цілі 

Студенти повинні вміти: 

• Проводити опитування та клінічне обстеження пацієнтів із захворюваннями 

органів дихання. 

• Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань 

органів дихання. 

• Виявляти типову клінічну картину, варіанти перебігу та ускладнення 



 

 

 

 

основних захворювань органів дихання. 

• Встановлювати попередній діагноз основних захворювань органів дихання. 

• Призначати лабораторне та інструментальне обстеження хворого з 

основними захворюваннями органів дихання.  

• На підставі оцінки результатів лабораторного та інструментального 

обстеження, проводити диференційний діагноз, обґрунтовувати та встановлювати 

клінічний діагноз основних захворювань органів дихання.  

• Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні основних 

захворювань крові та кровотворних органів.  

• Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні основних 

захворювань органів дихання. 

• Визначати принципи та характер лікування основних захворювань органів 

дихання. 

• Призначати лікування, в тому числі прогнозмодифікуюче, основних 

захворювань органів дихання. 

• Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги при гострій 

дихальній недостатності, тяжкому загостренні бронхіальної астми. 

• Надавати екстрену медичну допомогу при гострій дихальній недостатності, 

тяжкому загостренні бронхіальної астми. 

• Проводити первинну та вторинну профілактику основних захворювань 

органів дихання. 

• Оцінювати прогноз та працездатність хворих із основними захворюваннями 

органів дихання. 

• Вести медичну документацію. 

• Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій 

діяльності. 

Тема 5. Хронічне обструктивне захворювання легень 

Визначення. Значення паління, екологічних та професійних факторів, роль 

загострень у розвитку і прогресуванні хронічного обструктивного захворювання 



 

 

 

 

легень. Класифікація. Клінічні прояви, дані лабораторних та інструментальних 

методів дослідження залежно від стадії і клінічного перебігу. Диференційний діагноз. 

Ускладнення. Лікування. Первинна та вторинна профілактика.  Прогноз та 

працездатність. 

Тема 6. Бронхіальна астма 

Визначення. Етіологія, особливості патогенезу. Класифікація. Клінічні прояви, 

дані лабораторних та інструментальних методів дослідження. Диференційний діагноз. 

Ускладнення. Лікування. Невідкладна допомога. Первинна та вторинна 

профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 7. Пневмонії 

Визначення. Етіологія. Класифікація. Клінічні прояви і особливості перебігу 

залежно від збудника. Дані лабораторних та інструментальних методів дослідження. 

Диференційний діагноз. Ускладнення (гострий респіраторний дистрес-синдром, 

деструкція легеневої тканини, гостра дихальна недостатність та інші). 

Диференційоване лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 

працездатність.  

Тема 8. Плеврити 

Визначення. Етіологічні фактори. Класифікація. Клінічні прояви, дані 

лабораторних та інструментальних методів дослідження. Диференційний діагноз. 

Ускладнення. Показання до плевральної пункції та дренування плевральної 

порожнини. Лікування. Первинна і вторинна профілактика. Прогноз та 

працездатність. 

Тема 9. Інфекційно-деструктивні захворювання легень 

Визначення. Фактори, які сприяють їх розвитку. Клінічні прояви, дані 

лабораторних та інструментальних методів дослідження. Диференційний діагноз. 

Ускладнення. Лікування. Показання до хірургічного лікування. Первинна та 

вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 10. Дихальна недостатність 



 

 

 

 

Визначення. Класифікація. Причини виникнення. Особливості клінічного 

перебігу. Діагностика, дослідження функції зовнішнього дихання, газів артеріальної 

та венозної крові, показників кислотно-основного стану крові. Лікувальна тактика. 

Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

змістового модуля 2: «Основи діагностики, лікування та профілактики 

основних хвороб органів дихання» 

№ 

з/п 

Назва теми Кількіст
ь годин 

1. Хронічне обструктивне захворювання легень  2 

2. Бронхіальна астма 2 

3. Пневмонії 2 

           Разом 6 
 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

змістового модуля 2: «Основи діагностики, лікування та профілактики 

основних хвороб органів дихання» 

№ 

з/п 

Назва теми Кількіст
ь годин 

1. Хронічне обструктивне захворювання легень 4,8 
2. Бронхіальна астма                                                      4,8 

3. Пневмонії 4,8 

4. Плеврити 4,8 

5. Інфекційно-деструктивні захворювання легень 4,8 

6. Дихальна недостатність 4,8 

           Разом 28,8 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА   

змістового модуля 2: «Основи діагностики, лікування та профілактики 

основних хвороб органів дихання» 

№ 

з/п 

Назва теми Кількіст

ь годин 

1. - Підготовка до практичного заняття за темою №12 

«Хронічне обструктивне захворювання легень». 

- Опанування навичками інтерпретації аналізу мокротиння 

0,5 



 

 

 

 

(мікроскопічне, бактеріологічне, бактеріоскопічне 

дослідження), визначення чутливості до антибіотиків. 

- Опанування навичками інтерпретації показників функції 

зовнішнього дихання за темою. 

3. - Підготовка до практичного заняття  за темою №13 

«Бронхіальна астма». 

- Опанування навичками інтерпретації аналізу мокротиння 

(мікроскопічне, бактеріологічне, бактеріоскопічне 

дослідження). 

- Опанування навичками інтерпретації даних функції 

зовнішнього дихання за темою. 

0,5 

4. - Підготовка до практичного заняття за темою №14 

«Пневмонії». 

- Опанування навичками інтерпретації аналізу мокротиння 

(мікроскопічне, бактеріологічне, бактеріоскопічне 

дослідження), визначення чутливості до антибіотиків. 

- Опанування навичками інтерпретації даних сонографії та 

рентгенографії органів грудної порожнини у двох проекціях 

за темою. 

0,5 

4. - Підготовка до практичного заняття за темою №15 

«Плеврити». 

- Опанування навичками інтерпретації даних сонографії та 

рентгенографії органів грудної порожнини за темою. 

- Опанування навичками інтерпретації аналізу плевральної 

рідини (мікроскопічне, бактеріологічне і бактеріоскопічне 

дослідження). 

0,5 

5. - Підготовка до практичного заняття за темою №16 

«Інфекційно-деструктивні захворювання легень». 

- Опанування навичками інтерпретації даних рентгенографії 

органів грудної порожнини за темою. 

- Опанування навичками інтерпретації загального аналізу 

крові, аналізу мокротиння (бактеріологічне, мікроскопічне, 

визначення чутливості до антибіотиків). 

0,6 

16. - Підготовка до практичного заняття за темою №17 

«Дихальна недостатність». 

- Опанування навичками трактування складу газів 

артеріальної та венозної крові.  

0,6 

 Разом 3,2 

Індивідуальні завдання 

змістового модуля 2: «Основи діагностики, лікування та профілактики 

основних хвороб органів дихання» 

Завдання Кількість 



 

 

 

 

годин 

 Доповідь реферату на практичному занятті 

 Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр 

 Доповідь історії хвороби на практичному занятті 

 Написання тез, статей 

1 

Разом 1 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ 

ОСНОВНИХ ХВОРОБ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ 

2,3 кредита/69 годин/ (лекції – 16 год., практичні заняття – 43,2 год., СРС 

– 9,8 год.) 

Конкретні цілі 

 Студенти повинні вміти: 

• Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із 

захворюваннями органів травлення. 

• Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань 

органів травлення. 

• Виявляти типову клінічну картину, варіанти перебігу та ускладнення 

основних захворювань органів травлення. 

• Встановлювати попередній діагноз основних захворювань органів 

травлення. 

• Призначати лабораторне та інструментальне обстеження хворого з 

основними захворюваннями органів травлення. 

•  На підставі оцінки результатів лабораторного та інструментального 

обстеження, проводити диференційний діагноз, обґрунтовувати та встановлювати 

клінічний діагноз основних захворювань органів травлення. 

• Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні основних 

захворювань органів травлення. 

• Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні основних 



 

 

 

 

захворювань органів травлення. 

• Визначати принципи та характер лікування основних захворювань органів 

травлення. 

• Призначати лікування, в тому числі прогнозмодифікуюче, основних 

захворювань органів травлення. 

• Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги при невідкладних 

станах (стравохідна та шлунково-кишкова кровотеча, гостра печінкова недостатність, 

жовчна колька). 

• Надавати екстрену медичну допомогу при невідкладних станах (стравохідна 

та шлунково-кишкова кровотеча, гостра печінкова недостатність, жовчна коліка). 

• Проводити первинну та вторинну профілактику основних захворювань 

органів травлення. 

• Визначати прогноз та працездатність хворого із основними захворюваннями 

органів травлення. 

• Вести медичну документацію.  

• Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій 

діяльності.  

 

Тема 11. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба 

Визначення. Етіологія, патогенез. Класифікація. Ерозивна та неерозивна ГЕРХ. 

Клінічні прояви залежно від варіанту та стадії. Дані лабораторних та 

інструментальних методів дослідження. Критерії діагнозу, диференційний діагноз. 

Ускладнення. Диференційована терапія. Первинна та вторинна профілактика. 

Тема 12. Диспепсія. Хронічні гастрити 

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

гастродуоденальної патології. Класифікація. Недосліджена та функціональна 

диспепсія. Критерії діагнозу. Диференційний діагноз. Сучасні підходи до лікування 

функціональної диспепсії. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 

працездатність. 



 

 

 

 

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

виникненні хронічних гастритів. Класифікація. Клінічні прояви, дані лабораторних 

та інструментальних методів дослідження. Значення ендоскопічного (з 

морфологією) дослідження. Диференційний діагноз. Сучасні підходи до лікування 

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

працездатність. 

Тема 13. Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки 

Визначення. Основні причини пептичних виразок (H. pylori, медикаменти та 

ін.). Класифікація. Клінічні прояви. Ускладнення (перфорація, пенетрація, кровотеча, 

стеноз, малігнізація). Значення інструментальних та лабораторних методів 

діагностики. Методи діагностики Нр-інфекції. Диференційний діагноз. Тактика 

ведення хворого. Ерадикаційна терапія, контроль ефективності ерадикації. 

Медикаментозна терапія Нр-негативних виразок. Показання до хірургічного 

лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 14. Целіакія та інші ентеропатії 

Визначення. Етіологія, патогенез. Роль непереносимості компонентів їжі, 

імунних факторів і ензимопатій (несприйняття лактози, фруктози, галактози та ін.). 

Синдроми мальабсорбції та мальдигестії. Критерії діагнозу, диференційний діагноз. 

Ускладнення. Диференційована терапія. Первинна та вторинна профілактика. 

Прогноз та працездатність. 

Тема 15. Запальні захворювання кишечника. Синдром подразненої 

кишки 

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

Класифікація. Особливості клінічного перебігу залежно від ступеня активності, 

тяжкості і фази перебігу. Лабораторна та інструментальна діагностика. Критерії 

діагнозу, диференційний діагноз. Кишкові та позакишкові ускладнення та 

захворювання, асоційовані з запальними захворюваннями кишки (токсична 

дилятація, перфорація, склерозуючий холангіт, спондиліт, артрити, дерматози, 



 

 

 

 

увеїти та ін.). Лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 

працездатність. 

Синдром подразненої кишки, визначення. Етіологія та патогенез. 

Класифікація. Клінічні прояви різних варіантів. Римські діагностичні критерії. 

Диференційний діагноз. Лікування різних форм. Первинна та вторинна 

профілактика. Прогноз та працездатність.  

Тема 16. Жовчнокам'яна хвороба, хронічний холецистит та 

функціональні порушення біліарного тракту  

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

дисхолії у розвитку хронічного холециститу, холангіту та жовчнокам'яної хвороби. 

Класифікація. Особливості клінічного перебігу. Лабораторні та інструментальні 

методи діагностики. Диференційний діагноз. Ускладнення жовчнокам’яної хвороби. 

Лікування. Показання до хірургічного лікування. Первинна та вторинна 

профілактика. Прогноз та працездатність. 

Тема 17. Хронічні гепатити 

Визначення. Класифікація. Роль персистенції вірусу, токсичних та 

медикаментозних агентів, імунних порушень та алкоголю. Методи діагностики 

вірусної інфекції. Аутоімунний, токсичний (медикаментозно-індукований) та 

хронічні вірусні гепатити. Алкогольна хвороба печінки. Основні клініко-біохімічні 

синдроми. Особливості клінічного перебігу та діагностики окремих форм. 

Диференційний діагноз. Ускладнення. Особливості лікування різних форм. Первинна 

та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.  

Тема 18. Цирози печінки 

Визначення. Значення вірусної інфекції, нутритивних факторів, алкоголю, 

токсичних речовин, генетично детермінованих дефектів метаболізму та імунних 

порушень. Класифікація. Особливості клінічних проявів та діагностики різних 

варіантів. Диференційний діагноз. Печінкова недостатність та інші ускладнення. 

Диференційована терапія. Невідкладна терапія при ускладненнях. Первинна та 

вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 



 

 

 

 

Тема 19. Хронічні панкреатити 

Визначення. Значення різних етіологічних факторів. Класифікація. 

Особливості клінічного перебігу, діагностики та диференціальної діагностики 

залежно від форми та локалізації патологічного процесу. Ускладнення. Методи 

дослідження при діагностиці панкреатиту. Диференційоване лікування. Первинна та 

вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

змістового модуля 3: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних 

хвороб органів травлення» 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 1. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба 2 

2. Диспепсія та хронічні гастрити 2 

3.  Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки 2 

4. Запальні захворювання кишечника. Синдром подразненої 

кишки 

2 

5. Жовчнокам'яна хвороба, хронічний холецистит та 

функціональні порушення біліарного тракту 

2 

6. Хронічні гепатити 2 

7. Цирози печінки 2 

8. Хронічні панкреатити 2 

Разом 16 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

змістового модуля 3: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних 

хвороб органів травлення» 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
18. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба 4,8 

19. Диспепсія. Хронічні гастрити 4,8 

20. Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки 4,8 

21. Целіакія та інші ентеропатії 4,8 

22. Запальні захворювання кишечника. Синдром 
подразненої кишки. 

4,8 

23. Жовчнокам'яна хвороба, хронічний холецистит та 
функціональні порушення біліарного тракту 

4,8 

24. Хронічні гепатити                                                              4,8 

25. Цирози печінки                       4,8 
26. Хронічні панкреатити                              4,8 

Разом 43,2 



 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА   

змістового модуля 3. «Основи діагностики, лікування та профілактики основних 

хвороб органів травлення» 

№ 

з/п 

Назва теми Кількіст

ь годин 

18. -  Підготовка до практичного заняття  за темою №18 

«Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба». 

- Опанування навичками трактування даних 24-годинного 

стравохідного рН-моніторингу за темою. 

- Опанування навичками трактування ендоскопічної картини 

стравоходу за темою. 

0,7 

19. - Підготовка до практичного заняття за темою №19 

«Диспепсія. Хронічні гастрити». 

- Опанування навичками трактування результатів дихальних 

тестів зі стабільним ізотопом (13С-сечовиною). 

- Опанування навичками трактування дослідження 

кислотоутворення (внутрішньошлункова  топографічна 

експрес рН-метрія). 

- Опанування навичками трактування результатів 

езофагогастродуоденоскопії з біопсією за темою. 

0,7 

20. - Підготовка до практичного заняття за темою №20 

«Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки». 

- Опанування навичками трактування ендоскопічної картини 

шлунка та дванадцятипалої кишки за темою. 

0,7 

21. - Підготовка до практичного заняття за темою №21 «Целіакія 

та інші ентеропатії». 

- Опанування навичками трактування результатів 

копроцитограми. 

- Опанування навичками трактування результатів 

імуноферментного визначення антитіл до тканинної 

трансглутамінази та до пептидів гліадину при целіакії (метод 

ELISA), водневих тестів. 

0,7 

22. - Підготовка до практичного заняття  за темою №22 

«Запальні захворювання кишечника. Синдром подразненої 

кишки». 

- Опанування навичками трактування ендоскопічної картини 

товстої кишки за темою. 

0,8 

23. - Підготовка до практичного заняття за темою №23 

«Жовчнокам’яна хвороба, хронічний холецистит та 

функціональні порушення біліарного тракту». 

- Опанування навичками інтерпретації даних УЗД печінки, 

0,8 



 

 

 

 

жовчних протоків та жовчного міхура за темою. 

- Опанування навичками трактування даних мікроскопічного 

та біохімічного дослідження жовчі, отриманих за допомогою 

багатомоментного дуоденального зондування. 

24. - Підготовка до практичного заняття за темою №24 

«Хронічні гепатити». 

- Опанування навичками інтерпретації даних загального та 

біохімічного аналізу крові (загальний білок, білкові фракції, 

білірубін та його фракції, активність АЛТ, АСТ, лужної 

фосфатази). 

- Опанування навичками оцінки результатів серологічного 

дослідження крові (сироваткові маркери вірусних і 

аутоімунних гепатитів; полімеразна ланцюгова реакція, 

якісний і кількісний аналіз; генотипування вірусу). 

0,8 

25. - Підготовка до практичного заняття за темою №25 «Цирози 

печінки». 

- Опанування навичками інтерпретації результатів 

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

фракції, білки та білкові фракції, глюкоза, коагулограма). 

- Опанування навичками трактування даних УЗД печінки, 

жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки та судин 

портальної системи (допплерографії) за темою. 

0,8 

26. - Підготовка до практичного заняття за темою №26 

«Хронічні панкреатити».  

- Опанування навичками інтерпретації даних загального 

аналізу крові, сечі (а-амілаза), біохімічного аналізу крові 

(еластаза 1, α-амілаза),  аналізу кала на фекальну еластазу 1. 

- Опанування навичками оцінки результатів дослідження 

вуглеводного обміну (глюкоза, інсулін, С-пептид, 

панкреатичний поліпептид, глюкагон крові; проба із 

цукровим навантаженням, галактозою, Д-ксилозою). 

0,8 

 Підготовка і написання історії хвороби. 2 

 Разом 8,8 

 

Індивідуальні завдання  

змістового модуля 3 «Основи діагностики, лікування та профілактики основних 

хвороб органів травлення» 

Завдання Години 

 Доповідь реферату на практичному занятті 

 Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр 

 Доповідь історії хвороби на практичному занятті 

 Написання тез, статей 

1 



 

 

 

 

Разом 1 
 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ 

0,5 кредита/15 годин (лекції – 4 год., практичні заняття – 4,8 год., СРС – 

2,2 год., ПМК – 4 год.) 

Конкретні цілі: 

Студенти повинні вміти:  

 Застосовувати принципи доказової медицини в клінічній практиці. 

 Проводити опитування, клінічне обстеження людей похилого віку та 

діагностувати основні захворювання внутрішніх органів. 

 Виявляти типову клінічну картину, варіанти перебігу та ускладнення основних 

захворювань внутрішніх органів у осіб похилого віку. 

 Встановлювати попередній діагноз основних захворювань внутрішніх органів 

у осіб похилого віку. 

 Призначати лабораторне та інструментальне обстеження хворого похилого 

віку з основними захворюваннями внутрішніх органів. 

 На підставі оцінки результатів лабораторного та інструментального 

обстеження проводити диференційний діагноз, обґрунтовувати та встановлювати 

клінічний діагноз основних захворювань внутрішніх органів у осіб похилого віку. 

 Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні основних 

захворювань внутрішніх органів у осіб похилого віку. 

 Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні основних 

захворювань внутрішніх органів у осіб похилого віку. 

 Визначати принципи та характер лікування основних захворювань внутрішніх 

органів у осіб похилого віку.  

 Призначати лікування, в тому числі прогноз-модифікуюче, при основних 

захворюваннях внутрішніх органів у осіб похилого віку 

 Проводити первинну та вторинну профілактику основних захворювань 



 

 

 

 

внутрішніх органів у осіб похилого віку. 

 Оцінювати прогноз та працездатність хворих із основними захворюваннями у 

хворих похилого віку. 

 Визначати надлишкову вагу та ступінь ожиріння за індексом маси тіла. 

 Проводити обстеження та діагностику захворювань внутрішніх органів у 

осіб з ожирінням. 

 Вести медичну документацію. 

 Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій 

діяльності.  

 

Тема 20. Принципи доказової медицини 

Визначення поняття. Роль доказової медицини у сучасній клінічній практиці. 

Складові доказової медицини. Основні поняття клінічних досліджень. Медичний та 

етичний аспекти доказової медицини.  

Тема 21. Діагностика та лікування захворювань внутрішніх органів у 

людей похилого віку 

Особливості обміну речовин у похилому віку. Частота коморбідної патології у 

людей похилого віку. Особливості дії ліків на організм похилої людини. 

Особливості діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів у похилому 

віці. 

Тема 22. Ожиріння та його наслідки  

Актуальність проблеми. Методи розрахунку надлишкової ваги (індексу маси 

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

ожиріння – метаболічний синдром, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання 

та захворювання шлунково-кишкового тракту. Сучасні підходи до 

медикаментозного та немедикаментозного лікування. 

 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

змістового модуля 4. «Загальні питання внутрішньої медицини» 



 

 

 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

19. Принципи доказової медицини 2 

20. Діагностика та лікування захворювань внутрішніх 

органів у людей похилого віку 

2 

Разом 4 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

змістового модуля 4 «Загальні питання внутрішньої медицини» 

№  

з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

27. Ожиріння та його наслідки 4,8 

28.  Підсумковий контроль 4,0 

Разом 8,8 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА   

змістового модуля 4 «Загальні питання внутрішньої медицини» 

№  з/п Назва теми Кількіст

ь годин 

27. Підготовка до практичного заняття за темою «Ожиріння та 

його наслідки». 

- Опанування методикою розрахунку індексу маси тіла. 

Підготовка до підсумкового контролю. 

1,2 

 Разом 1,2 

 

Індивідуальна робота  

змістового модуля 4. «Загальні питання внутрішньої медицини» 

 Завдання Години 

  Доповідь реферату на практичному занятті 

 Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр 

 Доповідь історії хвороби на практичному занятті 

 Написання тез, статей 

1 

 Разом 1 

 

3. Структура навчальної дисципліни «Внутрішня медицина» 

 



 

 

 

 

 Примітка. Аудиторна робота - 79%, СРС - 21%.  

 

4. Теми лекцій  

№ 
з/п 

 Назва теми Кількість  

годин 
1. Анемії 2 

2. Гострі та хронічні лейкемії 2 

3. Хронічне обструктивне захворювання легень 2 

4. Бронхіальна астма 2 

5. Пневмонії 2 

6. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба 2 

7. Диспепсія та хронічні гастрити 2 

8. Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки. 2 

9. Запальні захворювання кишечника. Синдром подразненої 

кишки 

2 

10. Жовчнокам'яна хвороба, хронічний холецистит та 

функціональні порушення біліарного тракту  

2 

11. Хронічні гепатити 2 

12. Цирози печінки 2 

13. Хронічні панкреатити 2 

14. Принципи доказової медицини 2 

15. Діагностика та лікування захворювань внутрішніх органів у 

людей похилого віку 

2 

16. Разом 30 

 

 

5. Теми практичних занять 

                                           (98 год.) 

1 Львівська терапевтична школа. Особливості діагностики і лікування 

захворювань внутрішніх органів у людей похилого віку. 

5 

2 Основи діагностики і лікування  гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та 

хронічних гастритів. 

5 

3 Основи діагностики і лікування пептичних та інших виразок шлунка та 

дванадцятипалої кишки 

5 



 

 

 

 

4 Основи діагностики і лікування  хронічних хвороб тонкої кишки   5 

5 Основи діагностики і лікування  хронічних хвороб товстої кишки  5 

6 Основи діагностики і лікування  хронічних холециститів та функціональних 

біліарних порушень, диференційна діагностика з жовчнокам’яною 

хворобою 

5 

7 Основи діагностики і лікування  хронічних гепатитів 5 

8 Основи діагностики і лікування  цирозів печінки 5 

9 Основи діагностики і лікування  хронічних панкреатитів 5 

10 Основи діагностики і лікування хронічного обструктивного захворювання 

легень 

5 

11 Основи діагностики і лікування  бронхіальної астми 5 

12 Основи діагностики і лікування  пневмоній 5 

13 Основи діагностики і лікування  плевритів  5 

14 Основи діагностики і лікування інфекційно-деструктивних хвороб легень 5 

15 Основи діагностики і лікування дихальної недостатності 5 

16 Основи діагностики і лікування  анемій 5 

17 Основи діагностики і лікування  гострих лейкемій 5 

18 Основи діагностики і лікування  хронічних лейкемій та злоякісних лімфом 5 

19 Особливості діагностики та лікування хвороб внутрішніх органів у 

пацієнтів з ожирінням та його наслідками. 

5 

20 Підсумкове заняття з «Внутрішньої медицини» 3 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

1. 

- Підготовка до практичного заняття за темою  «Гемофілії 

та тромбоцитопенічна пурпура». 

- Опанування навичками інтерпретації загального аналізу 

крові.  

- Опанування методики визначення групи крові. 

- Опанування навичками інтерпретації коагулограми при 

гемофілії. 

3,5 



 

 

 

 

2

. 

- Підготовка до практичного заняття за темою «Анемії». 

- Опанування навичками інтерпретації загального аналізу 

крові. 

- Опанування навичками трактування результатів 

дослідження обміну заліза (залізо сироватки, загальна 

залізозв’язуюча здатність сироватки, насичення 

трансферину залізом, рівень феритину). 

- Опанування навичками оцінки даних пунктату кісткового 

мозку. 

3,5 

3. - Підготовка до практичного заняття за темою «Гострі 

лейкемії». 

- Опанування навичками інтерпретації загального аналізу 

крові та мієлограми. 

- Опанування методикою переливання компонентів крові та 

кровозамінників. 

- Оцінка даних цитохімічних досліджень. 

3,5 

4. - Підготовка до практичного заняття за темою «Хронічні 

лейкемії». 

- Опанування навичками інтерпретації загального аналізу 

крові та мієлограми. 

- Опанування навичками інтерпретації даних 

рентгенологічного дослідження кісток за темою. 

3,5 

5. - Підготовка до практичного заняття за темою «Хронічне 

обструктивне захворювання легень». 

- Опанування навичками інтерпретації аналізу мокротиння 

(мікроскопічне, бактеріологічне, бактеріоскопічне 

дослідження), визначення чутливості до антибіотиків. 

- Опанування навичками інтерпретації показників функції 

зовнішнього дихання за темою. 

3,5 

6. - Підготовка до практичного заняття  за темою 

«Бронхіальна астма». 

- Опанування навичками інтерпретації аналізу мокротиння 

(мікроскопічне, бактеріологічне, бактеріоскопічне 

дослідження). 

- Опанування навичками інтерпретації даних функції 

зовнішнього дихання за темою. 

3,5 

7. - Підготовка до практичного заняття за темою «Пневмонії». 

- Опанування навичками інтерпретації аналізу мокротиння 

(мікроскопічне, бактеріологічне, бактеріоскопічне 

дослідження), визначення чутливості до антибіотиків. 

- Опанування навичками інтерпретації даних сонографії та 

рентгенографії органів грудної порожнини у двох проекціях 

за темою. 

3,5 



 

 

 

 

8. - Підготовка до практичного заняття за темою «Плеврити». 

- Опанування навичками інтерпретації даних сонографії та 

рентгенографії органів грудної порожнини за темою. 

- Опанування навичками інтерпретації аналізу плевральної 

рідини (мікроскопічне, бактеріологічне і бактеріоскопічне 

дослідження). 

3,5 

9. - Підготовка до практичного заняття за темою «Інфекційно-

деструктивні захворювання легень». 

- Опанування навичками інтерпретації даних рентгенографії 

органів грудної порожнини за темою. 

- Опанування навичками інтерпретації загального аналізу 

крові, аналізу мокротиння (бактеріологічне, мікроскопічне, 

визначення чутливості до антибіотиків). 

3,5 

10. - Підготовка до практичного заняття за темою «Дихальна 

недостатність». 

- Опанування навичками трактування складу газів 

артеріальної та венозної крові.  

3,5 

11. -  Підготовка до практичного заняття  за темою №18 

«Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба». 

- Опанування навичками трактування даних 24-годинного 

стравохідного рН-моніторингу за темою. 

- Опанування навичками трактування ендоскопічної 

картини стравоходу за темою. 

3,5 

12. - Підготовка до практичного заняття за темою «Диспепсія. 

Хронічні гастрити». 

- Опанування навичками трактування результатів дихальних 

тестів зі стабільним ізотопом (13С-сечовиною). 

- Опанування навичками трактування дослідження 

кислотоутворення (внутрішньошлункова  топографічна 

експрес рН-метрія). 

- Опанування навичками трактування результатів 

езофагогастродуоденоскопії з біопсією за темою. 

3,5 

13. - Підготовка до практичного заняття за темою «Пептична 

виразка шлунка та дванадцятипалої кишки». 

- Опанування навичками трактування ендоскопічної 

картини шлунка та дванадцятипалої кишки за темою. 

3,5 



 

 

 

 

14. - Підготовка до практичного заняття за темою «Целіакія та 

інші ентеропатії». 

- Опанування навичками трактування результатів 

копроцитограми. 

- Опанування навичками трактування результатів 

імуноферментного визначення антитіл до тканинної 

трансглутамінази та до пептидів гліадину при целіакії 

(метод ELISA), водневих тестів. 

3,5 

15. - Підготовка до практичного заняття  за темою «Запальні 

захворювання кишечника. Синдром подразненої кишки». 

- Опанування навичками трактування ендоскопічної 

картини товстої кишки за темою. 

3,5 

16. - Підготовка до практичного заняття за темою 

«Жовчнокам’яна хвороба, хронічний холецистит та 

функціональні порушення біліарного тракту». 

- 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 багатомоментного дуоденального 

зондування. 

3,5 

17. - Підготовка до практичного заняття за темою «Хронічні 

гепатити». 

- Опанування навичками інтерпретації даних загального та 

біохімічного аналізу крові (загальний білок, білкові фракції, 

білірубін та його фракції, активність АЛТ, АСТ, лужної 

фосфатази). 

- Опанування навичками оцінки результатів серологічного 

дослідження крові (сироваткові маркери вірусних і 

аутоімунних гепатитів; полімеразна ланцюгова реакція, 

якісний і кількісний аналіз; генотипування вірусу). 

3,5 

18. - Підготовка до практичного заняття за темою «Цирози 

печінки». 

- Опанування навичками інтерпретації результатів 

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

його фракції, білки та білкові фракції, глюкоза, 

коагулограма). 

- Опанування навичками трактування даних УЗД печінки, 

жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки та судин 

портальної системи (допплерографії) за темою. 

3,5 



 

 

 

 

19. - Підготовка до практичного заняття за темою «Хронічні 

панкреатити».  

- Опанування навичками інтерпретації даних загального 

аналізу крові, сечі (а-амілаза), біохімічного аналізу крові 

(еластаза 1, α-амілаза),  аналізу кала на фекальну еластазу 1. 

- Опанування навичками оцінки результатів дослідження 

вуглеводного обміну (глюкоза, інсулін, С-пептид, 

панкреатичний поліпептид, глюкагон крові; проба із 

цукровим навантаженням, галактозою, Д-ксилозою). 

3,5 

20. - Підготовка до практичного заняття за темою «Ожиріння та 

його наслідки». 

- Опанування методикою розрахунку індексу маси тіла. 

3,5 

21. Підготовка і написання історії хвороби (2) 5,0 

22. Разом  80 

 

7. Індивідуальні завдання  

Завдання Кількість 

годин 

Доповідь реферату на практичному занятті 

• Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр 

• Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті 

•      Написання тез, статей 

6 

 

8. Завдання для самостійної роботи 

 Доповідь реферату на практичному занятті 

 Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр 

 Доповідь історії хвороби на практичному занятті 

 Написання тез, статей 

 Огляд  наукової літератури за темами 

 

 

9. Методи навчання 

Практичний, наочний, словесний, робота з книгою, відео-метод 

 



 

 

 

 

10. Методи контролю 

Усний, письмовий, тестовий, програмований, практичний контроль, 

самоконтроль. 

 

11. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Формою підсумкового контролю успішності навчання є підсумковий контроль 

модуля.  

 

12. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти 

Критерії оцінки практичного заняття  

 Знання теоретичного матеріалу мають суттєві помилки, відсутня домашня самопідготовка, 

вихідний тестовий контроль знань написаний менше 60%, незадовільне обстеження хворого 

(незадовільна оцінка за практичні навички), основна контрольна робота з вивченої теми 

написана на незадовільну оцінку, студент робить помилки, що можуть привести до смерті 

хворого – незадовільно; 

 Знання теоретичного матеріалу мають помилки, які, проте, не можуть викликати смерть 

хворого, вихідний тестовий контроль написаний на 60-74%, задовільна оцінка за виконані 

практичні навички, контрольна робота з вивченої теми написана на задовільну оцінку, студент 

робить помилки, які ведуть до здовження діагностичного пошуку, але не загрожують життю 

хворого  – задовільно; 

 Знання теоретичного матеріалу без помилок, відповідає програмі, вихідний тестовий контроль 

написаний на 75-89%, оцінка «добре» за виконані практичні навички, контрольна робота з 

вивченої теми написана на оцінку «добре», студент не робить помилок –добре. 

Знання теоретичного матеріалу без помилок, відповідає програмі, з базових дисциплін 

відмінні знання, які студент може використати в терапії, вихідний тестовий контроль написаний 

на 90 % та більше, оцінка «відмінно» за виконані практичні навички, контрольна робота з вивченої 

теми написана на оцінку «відмінно», студент не робить помилок, вміє обстежити пацієнта, 

протрактувати результати обстежень та призначити сучасне, індивідуальне, з дозуванням 

лікування – відмінно.  

 

Поточна навчальна діяльність: 

Максимальна кількість балів: 120 балів. 

Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового контролю:   

Підсумковий контроль: 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні підсумкового 

контролю, становить 80 балів. 

Підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.  

 

Форми контролю 



 

 

 

 

Оцінювання - це один із завершальних етапів навчальної діяльності та 

визначення успішності навчання.  

 

Оцінювання індивідуальних завдань студента. 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов 

успішного їх виконання та захисту. 

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, 

залежить від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони 

додаються до суми балів, набраних студентом на заняттях під час поточної 

навчальної діяльності. В жодному разі загальна сума балів за поточну навчальну 

діяльність не може перевищувати 120 балів. 

Оцінювання самостійної роботи студентів. 

 Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному 

занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під 

час підсумкового контролю. 

Підсумковий контроль модуля 1 складається на останньому практичному 

занятті викладачу кафедри відповідно до графіка, затвердженого на навчально-

методичній нараді.  

У випадку завершення навчальної дисципліни складанням підсумкового 

контролю, 60% балів за 200-бальною шкалою студент отримує за поточну навчальну 

діяльність, а 40% - за підсумковий контроль. Підсумковий контроль вважається 

зарахованим, якщо студент набрав не менше 60% від максимальної суми балів (для 

200-бальної шкали - не менше 50 балів). 

Оцінка з дисципліни за 200-бальною шкалою формується шляхом додавання 

суми балів за поточну навчальну діяльність студента та підсумковий контроль. 

Оцінка за 200-бальною шкалою трансформується в оцінку за традиційною 

(чотирибальною) шкалою та після ранжування – в оцінку за шкалою ЄКТС.   



 

 

 

 

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися 

статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю та 

результатами підсумкового контролю). 

За рішенням вченої ради ВНЗ до кількості балів, яку студент набрав із 

дисципліни «Внутрішня медицина», можуть додаватися заохочувальні бали (не 

більше 12 балів) за посідання призових місць на міжнародних та всеукраїнських 

предметних олімпіадах, але у жодному разі загальна сума балів за дисципліну не 

може перевищити 200 балів.  

Конвертація кількості балів за семестровий контроль в оцінки за шкалою 

ЄКТС та за чотирибальною (традиційною) шкалою. 

Бали за семестровий контроль незалежно конвертуються як у шкалу ЄКТС, 

так і у чотирибальну шкалу. Бали шкали ЄКТС у чотирибальну шкалу не 

конвертуються і навпаки. 

Студенти, які навчаються на одному курсі за однією спеціальністю, на основі 

кількості балів, набраних за семестровий контроль, ранжуються за шкалою ЄКТС 

таким чином: 

Оцінка ЄКТС Статистичний показник 

«А» Найкращі 10 % студентів 

«В» Наступні 25 % студентів 

«С» Наступні 30 % студентів 

«D» Наступні 25 % студентів 

«Е» Останні 10 % студентів 

Ранжування з присвоєнням оцінок «А», «В», «С», «D», «Е» проводиться 

деканатами або іншим структурним підрозділом за рішенням вченої ради 

навчальним відділом для студентів даного курсу, які навчаються за однією 

спеціальністю і успішно завершили вивчення дисципліни. Ранжування студентів - 

громадян іноземних держав рекомендовано за рішенням вченої ради проводити в 

одному масиві зі студентами - громадянами України, які навчаються за тією ж 

спеціальністю. 



 

 

 

 

Студенти, які одержали оцінки «FХ» та «F» («2») не вносяться до списку 

студентів, що ранжуються, навіть після перескладання модуля. Такі студенти після 

перескладання автоматично отримують бал «Е». 

Оцінки з дисципліни «FХ», «F» («2») виставляються студентам, яким не 

зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення. 

Оцінка «FХ» виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів 

за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий контроль 

модуля. Ця категорія студентів має право на перескладання підсумковий контроль за 

затвердженим графіком (але не пізніше початку наступного семестру). Повторне 

складання підсумкового контролю дозволяється не більше двох разів. 

Оцінка «F» виставляється студентам, які відвідали усі аудиторні заняття з 

модуля, але не набрали мінімальної кількості балів за поточну навчальну діяльність і 

не допущені до підсумкового контролю. Ця категорія студентів має право на 

повторне вивчення модуля. 

За дозволом ректора студент може підвищити оцінку з дисципліни шляхом 

перескладання підсумкового контролю (не більше трьох разів за весь період 

навчання). 

Бали за семестровий контроль для студентів, які успішно виконали програму з 

дисципліни, також конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну шкалу за 

абсолютними критеріями як нижче наведено у таблиці. 

Оцінка за багатобальною (200) шкалою 
Оцінка за 

чотирибальною 

шкалою Від 170 до 200 балів «5» 

Від 140 до 169 балів «4» 

Від 139 до мінімальної кількості балів, 

яку повинен набрати студент 
«3» 

Нижче мінімальної кількості балів, яку 

повинен набрати студент 
«2» 

Примітка 1. За рішенням вченої ради ВНЗ може встановити для оцінки «5» 

критерії 180-200 балів, для оцінки «4» - критерії 140-179 балів. 



 

 

 

 

Примітка 2. При використанні інших багатобальних шкал застосовуються 

пропорційні критерії 

Примітка 3. Ці критерії також застосовуються при визначенні оцінки за 

модуль за необхідності. 

Оцінка ЄКТС у традиційну чотирибальну шкалу НЕ конвертується, оскільки 

шкала ЄКТС та чотирибальна шкала є незалежними. 

Багатобальна та чотирибальна шкали характеризують фактичну успішність 

кожного студента із засвоєння навчальної дисципліни. Шкала ЄКТС є відносною, 

порівняльною, рейтинговою, яка встановлює належність студента до групи кращих 

чи гірших серед референтної групи однокурсників (факультет, спеціальність). Тому 

оцінка «А» за шкалою не може дорівнювати оцінці «відмінно», а оцінка «В» - оцінці 

«добре» тощо. Як правило, при конвертації з багатобальної шкали межі оцінок «А», 

«В», «С», «D», «Е» за шкалою ЄКТС не співпадають з межами оцінок «5», «4», «3» 

за традиційною шкалою. 

 

13. Методичне забезпечення 

Навчальний контент:  

1) конспект або розширений план лекцій 

2) плани практичних занять (див. вище п.6) 

3) завдання для самостійного роботи (див. вище, п. 8) 

4) методичні вказівки/рекомендації для студента 

5) алгоритми лікування та надання невідкладної допомоги (відповідно до 

стандартів доказової медицини) 

6) алгоритми виконання практичок навичок, медичних маніпуляцій, 

відеофільми 

7) результати лабораторних та інструментальних методів досліджень 

8) муляжі, фантоми тощо 

9) симулятори, електронні довідники, комп’ютери з відповідним 

інформаційним забезпеченням 



 

 

 

 

10) питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового 

контролю (додаються). 

Орієнтовний перелік питань для підготовки студентів до підсумкового 

контролю 

 Гемофілії та тромбоцитопенічна пурпура. Визначення.  Етіологія та 

патогенез, основні клінічні синдроми. Критерії діагнозу. Диференційний діагноз. 

Лікування. Профілактика кровотеч. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 

працездатність. 

 Анемії (постгеморагічна, залізодефіцитна, В12-дефіцитна, 

фолієводефіцитна, апластична, гемолітична). Визначення. Етіологічні фактори та 

патогенез. Механізми внутрішньосудинного та внутрішньоклітинного гемолізу. 

Особливості клініки та лабораторної діагностики різних форм. Диференційний 

діагноз. Ускладнення. Лікування. Переливання компонентів крові та 

кровозамінників. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

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

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

діагнозу. Диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи лікування. Підтримуюча 

терапія. Трансплантація кісткового мозку. Первинна та вторинна профілактика. 

Прогноз та працездатність. 

 Хронічні лейкемії. Визначення хронічної мієлоїдної лейкемії, хронічної 

лімфоїдної лейкемії, мієломної хвороби, справжньої поліцитемії. Сучасні погляди на 

етіологію та патогенез. Класифікація. Основні клінічні прояви та клініко-

гематологічні синдроми. Критерії діагнозу. Диференційний діагноз. Ускладнення. 

Принципи лікування. Трансплантація кісткового мозку. Первинна та вторинна 

профілактика. Прогноз та працездатність. 

 Хронічне обструктивне захворювання легень. Визначення. Значення 

паління, екологічних та професійних факторів, роль загострень у розвитку і 

прогресуванні хронічного обструктивного захворювання легень. Класифікація. 

Клінічні прояви, дані лабораторних та інструментальних методів дослідження залежно 



 

 

 

 

від стадії і клінічного перебігу. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування. 

Первинна та вторинна профілактика.  Прогноз та працездатність. 

 Бронхіальна астма. Визначення. Етіологія, особливості патогенезу. 

Класифікація. Клінічні прояви, дані лабораторних та інструментальних методів 

дослідження. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування. Невідкладна 

допомога. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

 Пневмонії. Визначення. Етіологія. Класифікація. Клінічні прояви і 

особливості перебігу залежно від збудника. Дані лабораторних та інструментальних 

методів дослідження. Диференційний діагноз. Ускладнення (гострий респіраторний 

дистрес-синдром, деструкція легеневої тканини, гостра дихальна недостатність та 

інші). Диференційоване лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 

працездатність.  

 Плеврити. Визначення. Етіологічні фактори. Класифікація. Клінічні 

прояви, дані лабораторних та інструментальних методів дослідження. 

Диференційний діагноз. Ускладнення. Показання до плевральної пункції та 

дренування плевральної порожнини. Лікування. Первинна і вторинна профілактика. 

Прогноз та працездатність. 

 Інфекційно-деструктивні захворювання легень. Визначення. Фактори, які 

сприяють їх розвитку. Клінічні прояви, дані лабораторних та інструментальних 

методів дослідження. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування. Показання 

до хірургічного лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 

працездатність. 

 Дихальна недостатність. Визначення. Класифікація. Причини 

виникнення. Особливості клінічного перебігу. Діагностика, дослідження функції 

зовнішнього дихання, газів артеріальної та венозної крові, показників кислотно-

основного стану крові. Лікувальна тактика. Первинна та вторинна профілактика. 

Прогноз та працездатність. 

 Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Визначення. Етіологія, 

патогенез. Класифікація. Ерозивна та неерозивна ГЕРХ. Клінічні прояви залежно від 



 

 

 

 

варіанту та стадії. Дані лабораторних та інструментальних методів дослідження. 

Критерії діагнозу, диференціальна діагностика. Ускладнення. Диференційована 

терапія. Первинна та вторинна профілактика. 

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

у виникненні гастродуоденальної патології. Класифікація. Недосліджена та 

функціональна диспепсія. Критерії діагнозу. Диференційний діагноз. Сучасні підходи 

до лікування функціональної диспепсії. Первинна та вторинна профілактика. 

Прогноз та працездатність. 

 Хронічні гастрити Визначення, етіологія та патогенез хронічних 

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

прояви, дані лабораторних та інструментальних методів дослідження. Значення 

ендоскопічного (з морфологією) дослідження. Сучасні підходи до лікування різних 

типів хронічного гастриту. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 

працездатність. 

 Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки. Визначення. 

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

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

малігнізація). Значення інструментальних та лабораторних методів діагностики. 

Методи діагностики Нр-інфекції. Тактика ведення хворого. Ерадикаційна терапія, 

контроль ефективності ерадикації. Медикаментозна терапія Нр-негативних виразок. 

Показання до хірургічного лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз 

та працездатність. 

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

непереносимості компонентів їжі, імунних факторів і ензимопатій (несприйняття 

лактози, фруктози, галактози та ін.). Синдроми мальабсорбції та мальдигестії. 

Критерії діагнозу, диференціальна діагностика. Ускладнення. Диференційована 

терапія. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

 Запальні захворювання кишечника. Виразковий коліт та хвороба Крона: 

визначення, етіологія та патогенез. Класифікація. Особливості клінічного перебігу 



 

 

 

 

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

інструментальна діагностика. Критерії діагнозу, диференціальна діагностика. 

Кишкові та позакишкові ускладнення та захворювання, асоційовані з запальними 

захворюваннями кишки (токсична дилятація, перфорація, склерозуючий холангіт, 

спондиліт, артрити, дерматози, увеїти та ін.). Лікування. Первинна та вторинна 

профілактика. Прогноз та працездатність. 

 Синдром подразненої кишки, визначення. Етіологія та патогенез. 

Класифікація. Клінічні прояви різних варіантів. Римські діагностичні критерії. 

Диференціальна діагностика. Лікування різних форм. Первинна та вторинна 

профілактика. Прогноз та працездатність.  

 Жовчнокам'яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні 

порушення біліарного тракту. Визначення. Етіологія, патогенез. Значення інфекції, 

порушень моторики та дисхолії у розвитку хронічного холециститу, холангіту та 

жовчнокам'яної хвороби. Класифікація. Особливості клінічного перебігу. 

Лабораторні та інструментальні методи діагностики. Диференційний діагноз. 

Ускладнення жовчокам’яної хвороби. Лікування. Показання до хірургічного 

лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

 Хронічні гепатити. Визначення. Класифікація. Роль персистенції вірусу, 

токсичних та медикаментозних агентів, імунних порушень та алкоголю. Методи 

діагностики вірусної інфекції. Аутоімунний, токсичний (медикаментозно-

індукований) та хронічні вірусні гепатити. Алкогольна хвороба печінки. Основні 

клініко-біохімічні синдроми. Особливості клінічного перебігу та діагностики 

окремих форм. Диференційний діагноз. Ускладнення. Особливості лікування різних 

форм. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

 Цирози печінки. Визначення. Значення вірусної інфекції, нутритивних 

факторів, алкоголю, токсичних речовин, генетично детермінованих дефектів 

метаболізму та імунних порушень. Класифікація. Особливості клінічних проявів та 

діагностики різних варіантів. Диференційний діагноз. Печінкова недостатність та 



 

 

 

 

інші ускладнення. Диференційована терапія. Невідкладна терапія при ускладненнях. 

Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

 Хронічні панкреатити. Визначення. Значення різних етіологічних 

факторів. Класифікація. Особливості клінічного перебігу, діагностики та 

диференціальної діагностики залежно від форми та локалізації патологічного 

процесу. Ускладнення. Методи дослідження при діагностиці панкреатиту. 

Диференційоване лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 

працездатність. 

 Принципи доказової медицини. Визначення поняття. Роль доказової 

медицини у сучасній клінічній практиці. Складові доказової медицини. Основні 

поняття клінічних досліджень. Медичний та етичний аспекти доказової медицини.  

 Діагностика та лікування захворювань внутрішніх органів у людей 

похилого віку. Особливості обміну речовин у похилому віку. Частота коморбідної 

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

Особливості діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів у похилому 

віці. 

 Ожиріння та його наслідки. Актуальність проблеми. Методи розрахунку 

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

наслідки ожиріння – метаболічний синдром, цукровий діабет, серцево-судинні 

захворювання та захворювання шлунково-кишкового тракту. Сучасні підходи до 

медикаментозного та немедикаментозного лікування. 

Перелік практичних робіт та завдань до підсумкового контролю 

Перелік типових задач діяльності та умінь, що перевіряються при проведенні 

підсумкового контролю: 

 Навички опитування та клінічного обстеження пацієнта: 

 Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя (в 

тому числі професійний анамнез). 



 

 

 

 

 Збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, 

конституція) та оцінювати зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного жирового 

шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитоподібної та молочних залоз).  

  Обстежувати стан серцево-судинної системи (огляд і пальпація ділянки 

серця та поверхневих судин, визначення перкуторних меж серця і аускультація 

серця та судин). 

 Обстежувати стан органів дихання (огляд грудної клітки, пальпація 

грудної клітки, перкусія та аускультація легенів). 

 Обстежувати стан органів черевної порожнини (огляд живота, пальпація 

та перкусія кишок, шлунку, печінки, селезінки, пальпація підшлункової залози). 

 Обстежувати стан кістково-м’язового апарату (огляд та пальпація). 

 Обстежувати стан сечостатевої системи (огляд поперекової ділянки, 

пальпація нирок). 

 Встановити попередній діагноз захворювання (за списком 2). 

 Призначити лабораторне та інструментальне обстеження хворого (за 

списком 4).  

 Інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних 

досліджень (за списком 4) 

 Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2). 

 Встановити клінічний діагноз захворювань (за списком 2). 

 Визначати необхідний режим та лікувальне харчування при лікуванні 

захворювання (за списком 2). 

 Визначати характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2). 

 Визначати принципи лікування захворювання (за списком 2). 

 Діагностувати невідкладні стани (за списком 3). 

 Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги. 

 Надавати екстрену медичну допомогу. 



 

 

 

 

 Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5). 

 Проведення профілактичних заходів. 

 Визначати тактику ведення осіб, що підлягають диспансерному нагляду. 

 Вести медичну документацію. 

Список 2 (захворювання) 

Хвороби крові та кровотворних органів 

1. Анемії (гостра та хронічна постгеморагічна анемія, залізодефіцитна, В12-

дефіцитна, фолієводефіцитна, апластична, гемолітична). 

2. Гострі та хронічні лейкемії (лімфоїдні та мієлоїдні) 

 3. Мієломна хвороба 

4. Справжня поліцитемія 

5. Гемофілії 

6. Тромбоцитопенічна пурпура 

Хвороби органів дихання 

1. Хронічне обструктивне захворювання легень 

2. Бронхіальна астма 

3.  Пневмонії 

4. Плеврити 

5. Інфекційно-деструктивні захворювання легень 

6. Дихальна недостатність 

Хвороби органів травлення 

1.  Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба 

2. Функціональні гастроінтестинальні розлади  

3. Хронічні гастрити та дуоденіти 

4. Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки 

5. Целіакія та інші ентеропатії 

6. Виразковий коліт, хвороба Крона 

7. Жовчнокам'яна хвороба, хронічний холецистит 

8. Хронічні гепатити 



 

 

 

 

9. Цирози печінки     

10. Хронічні панкреатити         

 

Список 3  (Невідкладні стани)  

1. Гостра дихальна недостатність 

2. Гостра печінкова недостатність 

3. Жовчна коліка 

4. Стравохідна та шлунково-кишкова кровотечі 

 

Список 4  (Лабораторні та інструментальні методи дослідження) 

1. Аналіз плевральної рідини 

2. Аналіз асцитичної рідини 

3. Активність альфа-амілази у крові та сечі, фекальна еластаза 1 

4. Амінотрансферази крові 

5. Аналіз кістковомозкового  аспірату (мієлограми) 

6. Феритин, залізо сироватки крові 

7. Протеїни крові та їх фракції, С-реактивний протеїн 

8. Багатомоментне дослідження жовчі та рН-метрія шлунку та стравоходу 

9. Загальний аналіз крові 

10. Загальний аналіз сечі 

11. Загальний аналіз калу 

12. Загальний аналіз мокротиння  

13. Загальний білірубін крові та його фракції 

14. Електроліти крові 

15. Кетонові тіла крові та сечі,  йодурія 

16. Лужна фосфатаза крові 

17. Маркери вірусних і аутоімунних  гепатитів 

18. Мікробіологічне дослідження біологічних рідин та виділень 

19. Показники кислотно-основного стану крові 



 

 

 

 

20. Дослідження функції зовнішнього дихання 

21. Методи інструментальної візуалізації органів черевної порожнини 

22. Методи інструментальної візуалізації органів грудної порожнини 

23. Методи інструментальної візуалізації черепа, кісток 

24. Ендоскопічне дослідження бронхів 

25. Ендоскопічне дослідження травного тракту 

26. Гістохімічне та цитологічне дослідження біоптату лімфатичних вузлів 

27. Гістоморфологічне дослідження біоптату паренхіматозних органів 

28. Гістоморфологічне дослідження біоптату слизових оболонок. 

 

Список  5 ( МЕДИЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ) 

1) Проводити введення лікарських речовин (внутрішньовенне струминне та 

крапельне) 

2) Визначати групу крові 

 

Знати клінічну фармакологію основних груп медикаментозних 

препаратів 

1. Антибактеріальних  

2. α і β- адреностимуляторів 

3. Антилейкотрієнових препаратів, глюкокортикоїдів  

4. Відхаркувальних 

5. Гемостатиків 

6. Антисекреторних, прокінетиків 

7. Препаратів заліза 

8. Холінолітиків 

Вміти оформляти медичну документацію 

1. Медичну карту стаціонарного хворого 

2. Виписку із медичної карти стаціонарного хворого 

3. Процедурний листок (форма У №28) 



 

 

 

 

4. Направлення на МСЕК 

5. Лікарське свідоцтво про смерть 

6. Листок непрацездатності 

7. Санаторно-курортну карту 

8. Рецепти  за всіма розділами дисципліни 

 

16.Рекомендована література 

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. проф Н.В Харченко., 

О.Я. Бабака. - Кіровоград: Поліум, 2017. – 432 с. 

4. 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 «Гемофілія», «Гостра дихальна недостатність».  

5. 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». 

6. Наказ  МОЗ України від 06.11.2014 №826 «Про затвердження та впровадження 

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

хронічних неінфекційних гепатитах». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги «Неалкогольний стеатогепатит». 

http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2014_826Gepatyty/2014_826_nakaz_Gepatyty.pdf
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2014_826Gepatyty/2014_826_YKPMD_NSTPT.pdf
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2014_826Gepatyty/2014_826_YKPMD_NSTPT.pdf


 

 

 

 

7. 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) медичної допомоги «Залізодефіцитна анемія». 

8. Наказ МОЗ України від 02.11.2015 №710 «Про затвердження та впровадження 

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

множинній мієломі». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), 

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Множинна мієлома». 

9. Наказ МОЗ України від 02.11.2015 №711 «Про затвердження та впровадження 

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

хронічному мієлоїдному лейкозі». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної 

(спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Хронічний мієлоїдний лейкоз». 

10. Наказ МОЗ України від 11.02.2016 №90 «Про затвердження та впровадження 

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

запальних захворюваннях кишечника». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної 

(спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Запальні захворювання 

кишечника (хвороба Крона, виразковий коліт)». 

11. Наказ МОЗ України від 12.05.2016 №439 «Про затвердження та впровадження 

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

хронічному лімфоїдному лейкозі». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної 

(спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Хронічний лімфоїдний лейкоз». 

12. 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». 

13. 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, 

http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2015_709_ZDA/2015_709_nakaz_ZDA.pdf
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2015_709_ZDA/2015_709_YKPMD_ZDA.pdf
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2015_709_ZDA/2015_709_YKPMD_ZDA.pdf
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2015_710_MM/2015_710_nakaz_MM.pdf
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2015_710_MM/2015_710_YKPMD_MM.pdf
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2015_710_MM/2015_710_YKPMD_MM.pdf
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2015_711_HML/2015_711_nakaz_HML.pdf
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2015_711_HML/2015_711_YKPMD_HML.pdf
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2015_711_HML/2015_711_YKPMD_HML.pdf
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_90_Krona/2016_90_nakaz_Kron.pdf
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_90_Krona/2016_90_YKPMD_Kron.pdf
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_90_Krona/2016_90_YKPMD_Kron.pdf
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_90_Krona/2016_90_YKPMD_Kron.pdf
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_439_HLL/2016_439_nakaz_HLL.pdf
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_439_HLL/2016_439_YKPMD_HLL.pdf
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_439_HLL/2016_439_YKPMD_HLL.pdf


 

 

 

 

вторинної (спеціалізованої) медичної, третинної (високоспеціалізованої) допомоги 

«Вірусний гепатит С у дорослих». 

14. 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. 

15. Davidson's Principles and Practice of Medicine 23rd Edition. Editors: Stuart 

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

16. USMLE Step 2 CK Lecture Notes 2017: Internal Medicine (Kaplan Test 

Prep). - 2016. - Published by Kaplan Medical. - 474 pages. 

 

Допоміжна 

1. Алгоритми в практиці гастроентеролога / За редакцією О.Я.Бабака. – 

Київ: ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України», 2015. – 162 с. 

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

Медицина, 2008. – 1056 с. 

3. 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. 

4. Губергріц Н.Б., Харченко Н.В. Хронічні гепатити та цирози печінки: 

навч. посібник. за ред. проф. Н.Б. Губергріц, Н.В.Харченко.- Кіровоград: Поліум. - 

2015. – 343 с.  

5. 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. 

6. Звягінцева Т.Д. та ін. Функціональні захворювання жовчного міхура та 

жовчовивідних шляхів: навчальний посібник / за ред. проф. Т.Д. Звягінцевої. - 

Харків, 2014. – 304 с. 



 

 

 

 

7. 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. 

8. 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.  

9. 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». 

10. 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». 

11. 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». 

12. 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».  

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

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

http://www.dec.gov.ua/mtd/dodatki/2012_600/2012_600_nakaz.doc
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2013_866limfomy/2013_866_ykpmd_limfomy.pdf
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2013_866limfomy/2013_866_ykpmd_limfomy.pdf
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2013_866limfomy/2013_866_ykpmd_limfomy.pdf
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2013_943GERX/2013_943nakazGERX.pdf


 

 

 

 

гастроезофагеальній рефлюксній хворобі». Уніфікований клінічний протокол первинної, 

вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба». 

14. 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. https://www.diabetes. org 

3. http://www.eagen.org/ 

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

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

6. https://ehaweb.org/organization/committees/swg-unit/scientific-working-groups/structure-

and-guidelines/ 

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

8. www.ginasthma.org 

9. http://goldcopd.org. 

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

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

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

13. http://www.oxfordmedicaleducation.com/ 

14. https://www.thyroid.org 

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

16. http://ukrgastro.com.ua/ 
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