1. Анотація курсу:
Семестр(и) – 7 і 8
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 150, лекції – 22 год., практичні заняття
– 100 год., СРС – 28 год., кредитів ЄКТС – 5,0.
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, нефрологія, 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 – 4,0 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 курсу. Кожен студент на кожному практичному
занятті 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). 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 Крок-2.
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 20% 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.
Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях у відповідності з
конкретними цілями, засвоєння змістових модулів - на практичних підсумкових
заняттях. Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів:
тести, розв'язування ситуаційних задач, заповнення робочих зошитів.
Інтерпретація лабораторних досліджень і трактування та оцінка їх результатів,
аналіз і оцінка результатів інструментальних досліджень і параметрів, що
характеризують функції організму людини, його систем та органів; контроль
практичних навичок.
Підсумковий контроль складається у форматі іспит відповідно до графіка,
затвердженого навчальним відділом ВНМУ ім.М.І.Пирогова. Оцінка
успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за
багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів.
2. Передреквізити і постреквізити навчальної дисципліни
Передреквізити (Prerequisite) – дисципліни, що містять знання, уміння
і навички, необхідні для освоєння дисципліни, що вивчається.
№
п/п

Назви
попередніх Отримані знання, уміння та навики, володіння
дисциплін
якими істотно полегшить засвоєння дисципліни,
що вивчається

1.

Нормальна анатомія

2.

Гістологія

3.

Біохімія людини

4.

Нормальна фізіологія

5.

Патологічна фізіологія

Знати будову дихальної системи, нирок, сечовидільної
системи та шлунково-кишкового тракту, склад, функцію та
фізичні характеристики шлункового соку, сечі, крові.
Особливості кровопостачання та іннервації ШКТ, легень,
нирок.
Мати уяву про клітинну будову та міжклітинну структуру
органів травлення, дихання, сечовидільної системи.
Мати уяву про структуру та біосинтез органів травлення,
дихання, сечовидільної системи, основних волокнистих
компонентів сполучної тканини (колагенових та еластичних
волокон (еластин, адгезин)), структуру та функцію основної
міжклітинної речовини (вуглеводно-білкові комплекси,
протеоглікани).
Знати основні функції органів травлення, дихання, нирок та
сечовидільної системи, функціонування клітин за
нормальних умов.
Мати уяву про порушення функціонування клітин,

6.

Фармакологія

7.

Рентгенологія

8.

Пропедевтична терапія

волокнистих та міжклітинних структур органів травлення,
дихання, нирок та сечовидільної системи, що регулюють
метаболізм.
Знати механізм дії, покази та протипокази основних
лікарських засобів, які застосовуються в лікуванні основних
захворювань органів травлення, дихання, сечовидільної
системи, вміти їх виписувати в формі рецептів.
Знати рентгенологічні зміни та вміти трактувати і
аналізувати рентгенологічні зміни ОГК, ШКТ при всіх
захворюваннях, що супроводжуються ураженням органів
травлення, дихання, сечовидільної системи.
Демонструвати навички та вміння з обстеження пацієнтів
(збір скарг, анамнезу захворювання та життя, об’єктивне
обстеження органів травлення, дихання, нирок та
сечовидільної системи; вміти аналізувати дані додаткових
методів обстеження).

Постреквізити (Postrequisite) – дисципліни, для вивчення яких потрібні
знання, уміння і навички, що здобуваються після закінчення вивчення даної
дисципліни: внутрішня медицина, інфекційні хвороби, епідеміологія,
професійні хвороби, онкологія, клінічна фармакологія, педіатрія, дитячі
інфекційні хвороби, медична генетика, організація охорони здоровя, хірургія,
травматологія і ортопедія, клінічна імунологія та алергологія, анестезіологія та
інтенсивна терапія, екстрена та невідкладна медична допомога, радіаційна
медицина, нейрохірургія.
3. Мета 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.
4. Результати навчання дисципліни:
Знати:
• Методики та стандартні схеми опитування і фізикального обстеження
хворого із найбільш поширеними хворобами органів травлення, дихання,
сечовидільної системи.
• Алгоритми виділення провідного симптому або синдрому при найбільш
поширених хворобах органів травлення, дихання, сечовидільної системи.
• Алгоритми діагностики найбільш поширених хвороб органів травлення,
дихання, сечовидільної системи.

• Стандартні методи обстеження (лабораторні та інструментальні) хворого із
найбільш поширеними хворобами органів травлення, дихання, сечовидільної
системи.
• Диференційну діагностику найбільш поширених хвороб органів травлення,
дихання, сечовидільної системи.
 Критерії діагнозу найбільш поширених хвороб органів травлення,
дихання, сечовидільної системи.
 Алгоритми та стандартні схеми лікування найбільш поширених хвороб
органів травлення, дихання, сечовидільної системи.
 Критерії діагностики та принципи надання екстреної медичної допомоги
при невідкладних станах при найбільш поширених хворобах органів травлення,
дихання, сечовидільної системи.
 Алгоритми надання екстреної медичної допомоги при невідкладних
станах при найбільш поширених хворобах органів травлення, дихання,
сечовидільної системи.
 Алгоритми виконання медичних маніпуляцій.
 Принципи організації раціонального харчування, режиму діяльності та
відпочинку хворих із найбільш поширеними хворобами органів травлення,
дихання, сечовидільної системи.
 Первинну та вторинну профілактику, прогноз та працездатність хворих із
найбільш поширеними хворобами органів травлення, дихання, сечовидільної
системи.
 Особливості тактики ведення людей похилого віку.
 Знати систему офіційного документообігу в професійній роботі лікаря,
включаючи сучасні комп’ютерні інформаційні технології.
Вміти:
 Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя за
стандартною схемою опитування хворого, за встановленими алгоритмами
проводити та оцінювати результати фізикального обстеження хворого із
найбільш поширеними хворобами органів травлення, дихання, сечовидільної
системи.
 Приймати обґрунтоване рішення щодо виділення провідного клінічного
симптому або синдрому при найбільш поширених хворобах органів травлення,
дихання, сечовидільної системи.
 Встановлювати попередній діагноз найбільш поширених хворобах
органів травлення, дихання, сечовидільної системи.
 Призначати лабораторне та інструментальне обстеження хворого із
найбільш поширеними хворобами органів травлення, дихання, сечовидільної
системи.

 Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну
процедуру, на підставі результатів лабораторних та інструментальних
досліджень.
 Здійснювати диференціальну діагностику при найбільш поширених
хворобах органів травлення, дихання, сечовидільної системи.
 Встановлювати клінічний діагноз при найбільш поширених хворобах
органів травлення, дихання, сечовидільної системи.
 Визначати необхідний режим праці та відпочинку, характер харчування
при лікуванні найбільш поширених хвороб органів травлення, дихання,
сечовидільної системи.
 Визначати
принципи
та
характер
лікування,
призначати
немедикаментозне і медикаментозне лікування, в т.ч. прогнозмодифікуюче, при
найбільш поширених хворобах органів травлення, дихання, сечовидільної
системи.
 Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги на підставі
діагнозу невідкладного стану. Надавати екстрену медичну допомогу на підставі
діагнозу невідкладного стану.
 Виконувати медичні маніпуляції.
 Проводити первинну та вторинну профілактику при найбільш поширених
хворобах органів травлення, дихання, сечовидільної системи.
 Визначати прогноз та оцінювати працездатність хворих із найбільш
поширеними хворобами органів травлення, дихання, сечовидільної системи.
 Вміти вести медичну документацію.
 Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій
діяльності.
Здатен продемонструвати: вміння роботи з хворим із основними
захворюваннями органів травлення, дихання, сечовидільної системи; вміння
визначати необхідний перелік лабораторних та інструментальних досліджень і
оцінювати їх результати, встановлювати попередній та клінічний діагноз
захворювання, визначати режим та характер харчування, принципи та характер
лікування, діагностувати невідкладні стани, визначати тактику надання
екстреної медичної допомоги, проводити профілактичні заходи, визначати
тактику ведення осіб, що підлягають диспансерному нагляду, вести медичну
документацію.
5. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
На вивчення навчальної дисципліни «Внутрішня медицина» (модуль 1)
відводиться - 150 годин/5 кредитів (лекції – 22 год., практичні заняття – 100
год., СРС – 28 год.)

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Модуль 1. Основи внутрішньої медицини (гастроентерологія, пульмонологія, нефрологія,
загальні питання внутрішньої медицини)
№ п/п

Тема

Змістовий модуль 1. Основи діагностики, лікування та профілактики
хвороб органів травлення
1.
Основні симптоми гастроентерологічної патології. Методи дослідження
в гастроентерології
2.
Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба
3.
Шлункова диспепсія. Хронічні гастрити
4.
Виразкова хвороба та інші виразки шлунку та 12-палої кишки
5.
Жовчнокам’яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні
біліарні порушення (дискінезії)
6.
Хронічні захворювання тонкої кишки: целіакія та інші ентеропатії,
хвороба Крона
7.
Хронічні захворювання товстої кишки: НВК та інші неспецифічні
коліти. Синдром подразненої кишки
8.
Хронічні гепатити
9.
Цирози печінки
10.
Хронічна панкреатити
Змістовний модуль 2. Основи діагностики, лікування та профілактики
хвороб органів дихання
11.
Основні симптоми пульмонологічної патології та методи обстеження в
пульмонології
12
Хронічне обструктивне захворювання легень.
13.
Бронхіальна астма
14.
Пневмонії негоспітальна
15.
Пневмонії госпітальна
16.
Плеврити та плевральний випіт
17.
Інфекційно-деструктивні захворювання легень.
18.
Легенева недостатність
Змістовий модуль 3. Основи діагностики, лікування та профілактики
хвороб сечовидільної системи
19.
Гострий та хронічний гломерулонефрит, нефротичний синдром
20.
Пієлонефрити, тубулоінтерстиціальний нефрит
21.
Гостре пошкодження нирок. Хронічна хвороба нирок.
Змістовий модуль 4. Загальні питання внутрішньої медицини
22.
Ожиріння та його наслідки
23.
Діагностика та лікування захворювань внутрішніх органів у людей
похилого віку
24.
Курація та захист історії хвороби
25.
Підсумковий контроль засвоєння кредиту (практичні навички)
ВСЬОГО:

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
№
п/п
Содержательный модуль 1. Основы диагностики, лечения и
профилактики болезней органов пищеварения
1.
Основные симптомы гастроэнтерологической патологии. Методы
исследования в гастроэнтерологии
2.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
3.
Желудочная диспепсия. хронические гастриты
4.
Язвенная болезнь и другие язвы желудка и 12-перстной кишки

Кількість
годин

40
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
32
4
4
4
4
4
4
4
4
12
4
4
4
8
4
4
4
4
100

Количество
часов
40
4
4
4
4

Желчнокаменная болезнь, хронический холецистит и
функциональные билиарные нарушения (дискинезии)
6.
Хронические заболевания тонкой кишки: целиакия и другие
энтеропатии, болезнь Крона
7.
Хронические заболевания толстой кишки: НЯК и другие
неспецифические колиты. Синдром раздраженной кишки
8.
Хронические гепатиты
9.
Циррозы печени
10.
Хронический панкреатит
Содержательный модуль 2. Основы диагностики, лечения и
профилактики болезней органов дыхания
11.
Основные симптомы пульмонологической патологии и методы
обследования в пульмонологии
12
Хроническое обструктивное заболевание легких.
13.
Бронхиальная астма
14.
Пневмонии негоспитальная
15.
Пневмонии госпитальная
16.
Плевриты и плевральный выпот
17.
Инфекционно-деструктивные заболевания легких.
18.
Легочная недостаточность
Содержательный модуль 3. Основы диагностики, лечения и
профилактики болезней почек и мочеполовой системы
19.
Острый и хронический гломерулонефрит, нефротический синдром
20.
Пиелонефриты, тулубоинтерстициальний нефрит.
21.
Острое повреждение почек. Хроническая болезнь почек.
Содержательный модуль 4. Общие вопросы внутренней медицины
22.
Ожирение и его последствия
23.
Диагностика и лечение заболеваний внутренних органов у пожилых
людей
Курация и защита истории болезни
24.
Итоговый контроль:
25.
ВСЕГО:
5.

4
4
4
4
4
4
32
4
4
4
4
4
4
4
4
12
4
4
4
8
4
4
4
4
100

Topic of practical lessons
of the discipline "INTERNAL MEDICINE" for students of the ІV-year for 2020 -2021 year
Subject of the lesson
Quantity of
working
Lesson
hours
№
Semantic module 1. Basics of diagnosis, treatment and prevention of diseases of
the digestive system
1.
The main symptoms of gastroenterological pathology. Research
methods in gastroenterology
2.
Gastroesophageal reflux disease
3.
Gastric dyspepsia. Chronic gastritis
4.
Peptic ulcer and other ulcers of stomach and duodenum
5.
Cholelythiasis, chronic cholecystitis and functional biliary disorders
(dyskinesias)
6.
Chronic disease of the small intestine: celiac disease and other
enteropathy, Crohn’s disease
7.
Chronic disease of the colon: ulcerative colitis and other non-specific
colitis. Irritable bowel syndrome
8.
Chronic hepatitis

40
4
4
4
4
4
4
4
4

9.
Cirrhosis of the liver
10.
Chronic pancreatitis
Semantic module 2. Fundamentals of diagnosis, treatment and prevention of
respiratory diseases
11.
Basic symptoms of pulmonary pathology and methods of examination
in pulmonology
12
Chronic obstructive pulmonary disease
13.
Bronchial asthma
14.
Community-acquired pneumonia
15.
Hospital-acquired pneumonia
16.
Pleurisy and pleural effusion
17.
Infectious destructive diseases of lung.
18.
Pulmonary failure
Semantic module 3. Foundation of diagnostic, treatment and prevention of basic
disorders of the kidneys and urinary system
19.
Acute and chronic glomerulonephritis and nephrotic syndrome
20.
Pyelonephritis, tubulointerstitial nephritis
21.
Acute kidney damage. Chronic kidney disease.
Semantic module 4. General questions of internal medicine
22.
Obesity and its consequences.
23.
Diagnosis and treatment of diseases of the internal organs in the elderly
24.
Supervision and defence of medical history
25.
Final control:
TOTAL:

4
4
32
4
4
4
4
4
4
4
4
12
4
4
4
8
4
4
4
4
100

Тематика лекцій для медичних факультетів / Тематика лекций для медицинских
факультетов / Topic of lectures for medical faculties
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
Модуль 1. Основи внутрішньої медицини (гастроентерологія, пульмонологія, нефрологія,
загальні питання внутрішньої медицини)
№
з/п

Назва
теми

Кількість
годин

Викладач

1. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба
2. Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої
кишки
3. Хронічні гепатити
4. Цирози печінки
5. Хронічні захворювання тонкої кишки: целіакія
та інші ентеропатії. Хронічні захворювання
товстої кишки та неспецифічні коліти
6. Хронічний панкреатит.
7. Бронхіальна астма
8. Хронічне обструктивне захворювання легень

2
2

доц. Макарова Л.П.
проф. Кузьмінова Н.В.

2
2
2

проф. Станіславчук М.А.
проф. Станіславчук М.А.
доц. Макарова Л.П.

2
2
2

9. Пневмонії

2

доц. Нечипорук О.В.
проф. Станіславчук М.А.
доц. Савицька О.О.
доц. Хоменко В.М.
проф. Кузьмінова Н.В.
доц. Мовчан Г.О.

10. Хронічна хвороба нирок. Гломерулонефрит.
11. Гостре пошкодження нирок. Хронічна ниркова
недостатність
Разом

2
2
22

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
лекций по дисциплине «ВНУТРЕННЯЯ МЕДИЦИНА»
для студентов ІV курса медицинских факультетов №1 на 2020 -2021 уч. год

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Тема лекции

Количество
часов

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
Язвенная
болезнь
желудка
и
двенадцатиперстной кишки
Хронические гепатиты
Циррозы печени
Хронические заболевания тонкой кишки:
целиакия и другие энтеропатии. Хронические
заболевания толстой кишки и неспецифические
колиты
Хронический панкреатит
Бронхиальная астма
Хроническое обструктивное заболевание легких
Пневмонии
Хроническая болезнь почек. Гломерулонефрит
Острое повреждение почек. Хроническая
почечная недостаточность
ВСЕГО:

2
2
2
2

Лектор
доц. Макарова Л.П.
проф. Кузьмінова Н.В.
проф. Станіславчук М.А.
проф. Станіславчук М.А.
доц. Макарова Л.П.

2
2
2
2
2
2
2

доц. Нечипорук О.В.
проф. Станіславчук М.А.
доц. Савицька О.О.
доц. Хоменко В.М.
проф. Кузьмінова Н.В.
доц. Мовчан Г.О.

22

Topic of lectures
of the discipline "INTERNAL MEDICINE" for students of the ІV-year for 2020 -2021 year

Lesson
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Subject of the lesson

Quantity of
lecturer
working
hours
Gastroesophageal reflux disease
2
doc. Burdeina L.V.
Peptic ulcer and other ulcers of stomach and
doc. Berko G.K.
2
duodenum
Chronic hepatitis
2
prof. Stanislavchuk M.A.
Cirrhosis of the liver
2
doc. Berko G.K.
Chronic disease of the small intestine: celiac
disease and other enteropathy. Chronic disease
2
doc.Burdeina L.V.
of the colon and other non-specific colitis.
Chronic pancreatitis
2
doc.Burdeina L.V.
Bronchial asthma
2
prof. Stanislavchuk M.A.
Chronic obstructive pulmonary disease.
2
doc. Dzekan O.V.
Pneumonia
2
doc. Poberezhets O.L.
Chronic kidney disease. Glomerulonephritis.
2
doc. Berko G.K.
Acute kidney damage. Chronic renal failure
doc. Ostapchuk O.I.
2
TOTAL:
22

Перелік тем для самостійної роботи студентів 4 курсу медичного факультету №1
в 2020-2021 навч.році
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Назва теми
Підготовка до практичного заняття за темами № 1- 6
- Опанування навичками інтерпретації даних загального та біохімічного
аналізу крові (загальний білок, білкові фракції, білірубін та його фракції,
активність АЛТ, АСТ, лужної фосфатази, еластаза 1, α-амілаза).
- Опанування навичками оцінки результатів серологічного дослідження
крові.
- Опанування навичками трактування результатів дихальних тестів зі
стабільним ізотопом (13С-сечовиною).
- Опанування навичками трактування дослідження кислотоутворення
(внутрішньошлункова топографічна експрес рН-метрія).
- Опанування навичками трактування даних 24-годинного стравохідного
рН-моніторингу
- Опанування навичками трактування УЗД печінки, жовчних протоків та
жовчного міхура, підшлункової залози
- Опанування навичками трактування ендоскопічної картини ШКТ
Підготовка до практичного заняття за темами № 7-10
- 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.
- Опанування навичками оцінки результатів серологічного дослідження
крові (сироваткові маркери вірусних і аутоімунних гепатитів; полімеразна
ланцюгова реакція, якісний і кількісний аналіз; генотипування вірусу).
- 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).
- Підготовка до практичного заняття за темами № 11-15
- Опанування навичками інтерпретації аналізу мокротиння (мікроскопічне,
бактеріологічне, бактеріоскопічне дослідження), визначення чутливості
до антибіотиків.
- Опанування навичками інтерпретації показників функції зовнішнього
дихання за темою.
- Опанування навичками трактування складу газів артеріальної та венозної
крові.
- Опанування навичками інтерпретації даних рентгенографії органів грудної
порожнини.
- Опанування навичками інтерпретації даних сонографії та рентгенографії
органів грудної порожнини у двох проекціях.
Підготовка до практичного заняття за темою № 19-21
Опанування навичками інтерпретації загального аналізу сечі.
Променевих досліджень станів сечовивідної системи;
Опанування навичками аналізувати лабораторні дані (за
Нечипоренком та Зимницьким, мікробіологічне дослідження сечі,
загальний аналіз крові, загальний білок та білкові фракції, креатинін,
сечовину, сечову кислоту крові, електроліти крові);

Кіл-ть
годин
6

4

4

4

5.

6.

Опанування навичками надання медичної допомоги при гострому
пошкодженні нирок
Опанування навичками розрахунку ШКФ.
Підготовка до практичного заняття за темою № 22,23
- Опанування методикою розрахунку індексу маси тіла.
- Опанування навичкою розрахунку дози лікарських препаратів
Підготовка і написання історії хвороби
Всього

4

6
28

Перечень тем для самостоятельной работы студентов 4 курса
№
з/п
1.

2.

3.

Тема
Подготовка к практическому занятию по темам № 1 6
- Овладение навыками интерпретации данных общего и биохимического
анализа крови (общий белок, белковые фракции, билирубин и его фракции,
активность АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, эластаза 1, α-амилаза).
- Овладение навыками оценки результатов серологического исследования
крови.
- Овладение навыками трактовки результатов дыхательных тестов со
стабильным изотопом (13С-мочевиной).
- Овладение навыками трактовки исследования кислотообразования
(внутрижелудочная топографическая экспресс рН-метрия).
- Овладение навыками трактовки данных 24-часового пищеводного рНмониторинга
- Овладение навыками трактовки УЗИ печени, желчных протоков и
желчного пузыря, поджелудочной железы
- Овладение навыками трактовки эндоскопической картины ЖКТ
Подготовка к практическому занятию по темам № 7-10
- Овладение навыками интерпретации данных УЗИ печени, желчных
протоков и желчного пузыря по теме.
- Овладение навыками трактовки данных микроскопического и
биохимического исследования желчи, полученных с помощью
многомоментного дуоденального зондирования.
- Овладение навыками оценки результатов серологического исследования
крови (сывороточные маркеры вирусных и аутоиммунных гепатитов;
полимеразная цепная реакция, качественный и количественный анализ;
генотипирование вируса).
- Овладение навыками интерпретации данных общего анализа крови, мочи
(а-амилаза), биохимического анализа крови (эластаза 1, α-амилаза), анализа
кала на фекальную эластазу 1.
- Овладение навыками оценки результатов исследования углеводного
обмена (глюкоза, инсулин, С-пептид, панкреатический полипептид,
глюкагон крови проба с сахарной нагрузкой, галактозой, Д-ксилозой).
- Подготовка к практическому занятию по темам № 11-15
- Овладение навыками интерпретации анализа мокроты (микроскопическое,
бактериологическое, бактериоскопическое исследование), определение
чувствительности к антибиотикам.
- Овладение навыками интерпретации показателей функции внешнего
дыхания по теме.
- Овладение навыками трактовки состава газов артериальной и венозной
крови.
- Овладение навыками интерпретации данных рентгенографии органов
грудной полости.
- Овладение навыками интерпретации данных сонографии и

Кол-во
часов
6

4

4

рентгенографии органов грудной полости в двух проекциях.
4.

Подготовка к практическому занятию по теме № 19-21
- Овладение навыками интерпретации общего анализа мочи.
- Лучевых исследований состояний мочевыводящей системы;
- Овладение навыками анализировать лабораторные данные (по
Нечипоренко и Зимницкому, микробиологическое исследование мочи,
общий анализ крови, общий белок и белковые фракции, креатинин,
мочевину, мочевую кислоту крови, электролиты крови)
- Овладение навыками оказания медицинской помощи при остром
повреждении почек
- Овладение навыками расчета СКФ.

4

5.

Подготовка к практическому занятию по теме № 22,23
- Овладение методикой расчета индекса массы тела.
- Овладение навыком расчета дозы лекарственных препаратов
Подготовка и написание истории болезни
Всего

4

6.

6
28

THEMATIC PLAN
of self-performing work for students of the IV-year
of the discipline "INTERNAL MEDICINE"
№
1.

2.

3.

Topic
Preparation for the practical lesson on topics № 1-6
- Mastering the skills of interpretation of data of general and biochemical
analysis of blood (total protein, protein fractions, bilirubin and its fractions, ALT
activity, AST, alkaline phosphatase, elastase 1, α-amylase).
- Mastering the skills of assessing the results of serological blood tests.
- Mastering the skills of interpreting the results of stable-isotope (13C-urea)
respiratory tests.
- Mastering the skills of interpreting the results of acid formation research
(intragastric topographic express pH-metric).
- Mastering the skills of interpreting 24-hour esophageal pH monitoring
- Mastering the skills of interpreting ultrasound of the liver, bile ducts and
gallbladder, pancreas
- Mastering the skills of interpreting the endoscopic picture of the GI tract
Preparation for the practical training on topics № 7-10
- Mastering the interpretation of ultrasound data of the liver, bile duct and
gallbladder by topic.
- Mastering the skills of interpretation of the data of microscopic and biochemical
studies of bile obtained by multidimensional duodenal sounding.
- Mastering the skills of assessing the results of serological testing of blood
(serum markers of viral and autoimmune hepatitis; polymerase chain reaction,
qualitative and quantitative analysis; genotyping of the virus).
- Mastering the skills of interpretation of data of the general analysis of blood,
urine (a-amylase), biochemical analysis of blood (elastase1, α-amylase), stool
analysis for fecal elastase 1.
- Mastering the skills of evaluating the results of carbohydrate metabolism
studies (glucose, insulin, C-peptide, pancreatic polypeptide, blood glucagon; test
with sugar load, galactose, D-xylose).
- Preparation for the practical training on topics № 11-15
- Mastering the skills of interpretation of sputum analysis (microscopic,
bacteriological, bacterioscopic examination), determination of sensitivity to
antibiotics.

Hours
6

4

4

4.

5.

6.

- Mastering the skills of interpreting indicators of external respiration function by
topic.
- Mastering the skills of treating the composition of gases of arterial and venous
blood.
- Mastering the skills of interpretation of chest X-ray.
- Mastering the skills of interpretation of sonography data and chest radiography
in two projections.
Preparation for the practical lesson on topic № 19-21
- Mastering the skills of interpreting general urine analysis.
- Radiation studies of the urinary system;
- Mastering the skills to analyze laboratory data (according to Nechiporenko
and Zimnitsky, microbiological examination of urine, total blood analysis,
total protein and protein fractions, creatinine, urea, uric acid, blood
electrolytes);
- Mastering the skills of providing medical assistance in acute kidney injury
Mastering the skills of GFF calculation.
Preparation for the practical lesson on the topic № 22,23
- Mastering the method of calculating body mass index.
- Mastering the skill of calculating the dose of drugs
Preparation and writing of medical history
Total

4

4
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ІV КУРСУ ДО ІСПИТУ З
ОСНОВ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ
(гастроентерологія, пульмонологія, нефрологія, загальні питання внутрішньої
медицини)
1. Основні симптоми гастроентерологічної патології.
2. Методи дослідження в гастроентерології.
3. Необстежена та функціональна диспепсія. Визначення. Класифікація. Клініка.
Діагностика. Сучасні підходи до лікування функціональної диспепсії.
4. Сучасні підходи до лікування функціональної диспепсії.
5. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Критерії діагностики, диференціальна
діагностика. Ускладнення. Сучасні підходи до лікування.
6. Хронічні гастрити та їх взаємозв’язок з функціональною диспепсією. Визначення.
Етіологія та патогенез. Роль Н.pylori у виникненні гастродуоденальної патології. Критерії
діагнозу.
7. Виразкова хвороба та інші пептичні виразки шлунку та 12-палої кишки. Визначення.
Ускладнення пептичних виразок (перфорація, пенетрація, кровотеча, порушення евакуатормоторної функції, вісцерити).
8. Методи діагностики Нр-інфекції. Принципи ірадикаційної терапії.
9. Значення інструментальних та лабораторних методів діагностика пептичних виразок.
Роль Н.pylori, кислотно-пептичного фактору та медикаментів у виникненні пептичних
виразок та їх рецидивів. Методи діагностики Нр-інфекції.
10. Сучасні підходи до лікування виразки. Ірадикаційна терапія. Показання до хірургічного
лікування.
11. Хронічний холецистит. Визначення. Етіологія патогенез. Класифікація. Роль
інструментальних методів в діагностиці. Ускладнення. Диференційоване лікування залежно
від клінічного варіанта та наявності ускладнень. Показання до хірургічного лікування.
12. Жовчнокам’яна хвороба. Визначення. Етіологія, патогенез. Роль інструментальних
методів в діагностиці. Ускладнення. Диференційоване лікування залежно від клінічного
варіанта та наявності ускладнень. Показання до хірургічного лікування.
13. Захворювання тонкої кишки: целіакія та інші ентеропатії.
14. Синдром мальабсорбції та мальдигестії. Клініка. Діагностика. Сучасні підходи до
лікування.

15. Неспецифічний виразковий коліт. Критерії діагностики. Сучасні підходи до лікування.
16. Хвороба Крона. Критерії діагностики. Сучасні підходи до лікування.
17. Дисбіоз кишківника (синдром надлишкового бактеріального росту). Класифікація.
Клініка. Діагностика. Сучасні підходи до лікування.
18. Функціональні біліарні порушення. Визначення етіологія, патогенез. Роль
інструментальних методів в діагностиці. Ускладнення. Диференційоване лікуванні залежно
від клінічного варіанта та наявності ускладнень. Показання до хірургічного лікування.
19. Хронічні гепатити. Визначення. Класифікація. Роль вірусів, медикаментів, імунологічних
порушень та алкоголю у виникненні хронічних гепатитів. Методи діагностики вірусної
інфекції.
20. Аутоімунний гепатит. Визначення. Клініка. Діагностика. Сучасні підходи до лікування.
21. Хронічні вірусні гепатити. Визначення. Клініка. Діагностика. Сучасні підходи до
лікування.
22. Медикаментозний гепатит. Основні клініко-біохімічні синдроми. Особливості перебігу та
діагностики медикаментозних гепатитів. Сучасні підходи до лікування.
23. Алкогольна хвороба печінки. Основні клініко-біохімічні синдроми. Особливості
клінічного перебігу та діагностики окремих форм. Сучасні підходи до лікування.
24. Цирози печінки. Визначення. Значення вірусної інфекції, нутритивних факторів,
алкоголю, токсичних речовин та імунологічних порушень. Класифікація. Диференційний
діагноз. . Сучасні підходи до лікування.
25. Печінкова недостатність та інші ускладнення. Диференційована терапія. Невідкладна
терапія ускладнень.
26. Хронічні панкреатити. Визначення. Класифікація. Особливості клінічного перебігу,
діагностики та диференційної діагностики. Ускладнення. . Сучасні підходи до лікування.
27. Гострий біліарний біль. Клініка. Діагностика. Сучасні підходи до лікування.
28. Кровотечі з вен стравоходу та шлунково-кишкові кровотечі. Причини. Методи
діагностики. Принципи невідкладної допомоги.
29. Кишкова коліка. Методи діагностики та лікування.
30. Основні симптоми пульмонологічної патології та методи дослідження в пульмонології.
31. Пневмонії. Визначення. Класифікація. Клінічні прояви і їх особливості при
негоспітальній пневмонії. Зміни інструментальних і лабораторних методів дослідження.
Диференційоване лікування.
32. Пневмонії. Визначення. Класифікація. Клінічні прояви і їх особливості при
нозокоміальній пневмонії. Зміни інструментальних і лабораторних методів дослідження.
Диференційоване лікування.
33. Пневмонії. Визначення. Класифікація. Клінічні прояви і їх особливості при аспіраційній
пневмонії. Зміни інструментальних і лабораторних методів дослідження. Диференційоване
лікування.
34. Пневмонії. Визначення. Класифікація. Клінічні прояви і їх особливості при пневмонії у
осіб з тяжкими дефектами імунітету. Зміни інструментальних і лабораторних методів
дослідження. Диференційоване лікування.
35. Ускладнення пневмонії (синдром поліорганних уражень, респіраторний дистрес-синдром
та дихальна недостатність). Диференційоване лікування.
36. Бронхіальна астма. Визначення. Класифікація. Клінічні прояви і зміни даних
інструментальних методів дослідження в залежно від ступеня тяжкості. Диференційний
діагноз. Ускладнення. Сучасні підходи до лікування.
37. Невідкладна допомога при приступі бронхіальної астмі.
38. Хронічні обструктивні захворювання легень. Визначення. Класифікація. Клінічні прояви,
зміни даних додаткових інструментальних методів дослідження залежно від стадії (ступеня
тяжкості). Диференційний діагноз. Ускладнення. Сучасні підходи до лікування.
39. Плевральний випіт. Визначення. Клінічні прояви, зміни інструментальних і лабораторних
даних. Ускладнення (ексудативний плеврит, емпієма плеври). Показання до плевральної
пункції та дренування плевральної порожнини. Сучасні підходи до лікування.

40. Сухі (фібринозні) плеврити. Визначення. Клінічні прояви, зміни інструментальних і
лабораторних даних. Сучасні підходи до лікування.
41. Бронхоектатична хвороба. Визначення. Клініка, діагностика різних варіантів. Значення
рентгенологічного та ендоскопічного дослідження. Ускладнення. Сучасні підходи до
лікування. Показання до хірургічного лікування.
42. Абсцес та гангрена легень. Визначення. Клініка. Діагностика: значення
рентгенологічного та ендоскопічного дослідження. Ускладнення. Сучасні підходи до
лікування. Показання до хірургічного лікування.
43. Легенева недостатність. Патогенез гіпертензії малого кола кровообігу. Класифікація.
Причини виникнення. Особливості клінічного перебігу різних форм. Діагностика, роль
дослідження функції зовнішнього дихання. Диференційний діагноз. Сучасні підходи до
лікування.
44. Порушення вентиляції легень за обструктивним, рестриктивним та змішаним типом.
Синдром бронхіальної обструкції: клініка, діагностика, невідкладна допомога у разі гострого
перебігу.
45.
Гломерулонефрити. Визначення. Класифікація. Патогенез основних клінічних
синдромів. Клінічні прояви та діагностика окремих форм. Диференційний діагноз гострого та
хронічного гломерулонефритів.
46.
Тубуло-інтерстиціальний нефрит. Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагностика та
диференціальний діагноз. Лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та
працездатність.
47.
Гостре пошкодження нирок. Визначення. Етіологічні фактори. Патогенез. Клініка.
Діагностика. Диференціальний діагноз. Лікування.
48.
Пієлонефрити. Визначення. Класифікація. Клініка. Інструментальні та лабораторні
методи діагностики. Диференціальний діагноз. Ускладнення пієлонефриту. Лікування та
профілактика.
49.
Амілоїдоз нирок. Визначення. Класифікація. Етіологія. Патогенез. Клініка амілоїдозу
нирок. Критерії та методи діагностики. Диференціальний діагноз. Ускладнення. Лікування.
Профілактика.
50.
Гострий гломерулонефрит. Визначення. Клініка. Діагностика. Ускладнення
(еклампсія, гостра ниркова недостатність, набряк легенів, гіпертензивний криз і ін.).
Лікування ускладнень.
51.
Хронічний гломерулонефрит. Визначення. Класифікація. Клінічні синдроми.
Диференціальний діагноз. Лікування з урахуванням морфологічного варіанту та клінічного
перебігу.
52.
Нефротичний синдром. Визначення, етіологія, патогенез. Клінічні прояви.
Діагностика та диференціальний діагноз. Ускладнення. Лікування.
53.
Хронічна ниркова недостатність. Визначення. Етіологія. Патогенез. Поняття
«хронічна хвороба нирок». Класифікація. Клінічна картина та зміни лабораторних
показників залежно від стадії. Диференціальний діагноз. Ускладнення. Лікування.
Нирковозамісна терапія: гемодіаліз, трансплантація нирок.
54.
Діагностика та лікування людей похилого віку. Особливості обміну речовин у
похилому віці. Особливості дії ліків на організм похилої людини. Тактика лікування у
похилому віці.
55.
Ожиріння та його наслідки. Класифікація. Діагностика. Основні медичні наслідки
ожиріння – метаболічний синдром, цукровий діабет, серцево-судинні та гастроентерологічні
захворювання. Методи лікування ожиріння.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ IV КУРСА К ЭКЗАМЕНУ
(гастроэнтерология, пульмонология, нефрология, общие вопросы внутренней
медицины)
1. Основные симптомы гастроэнтерологической патологии.
2. Методы исследования в гастроэнтерологии.
3. Функциональная диспепсия. Определение. Классификация. Клиника. Диагностика.
Современные подходы к лечению функциональной диспепсии.

4. Современные подходы к лечению функциональной диспепсии.
5. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Критерии диагностики, дифференциальная
диагностика. Осложнения. Современные подходы к лечению.
6. Хронические гастриты и их взаимосвязь с функциональной диспепсией. Определение.
Этиология и патогенез. Роль Н.pylori в возникновении гастродуоденальной патологии.
Критерии диагноза.
7. Язвенная болезнь и другие пептические язвы желудка и 12-перстной кишки. Определения.
Осложнения пептических язв (перфорация, пенетрация, кровотечение, нарушение
эвакуаторно-моторной функции, висцериты).
8. Методы диагностики Нр-инфекции. Принципы иррадикационной терапии.
9. Значение инструментальных и лабораторных методов диагностики пептических язв. Роль
Н. pylori, кислотно-пептического фактора и медикаментов в возникновении пептических язв
и их рецидивов. Методы диагностики Нр-инфекции.
10. Современные подходы к лечению язвы. Иррадикационная терапия. Показания к
хирургическому лечению.
11. Хронический холецистит. Определение. Этиология, патогенез. Классификация. Роль
инструментальных методов в диагностике. Осложнения. Дифференцированное лечение в
зависимости от клинического варианта и наличия осложнений. Показания к хирургическому
лечению.
12. Желчнокаменная болезнь. Определение. Этиология, патогенез. Роль инструментальных
методов в диагностике. Осложнения. Дифференцированное лечение в зависимости от
клинического варианта и наличия осложнений. Показания к хирургическому лечению.
13. Заболевания тонкой кишки: целиакия и другие энтеропатии.
14. Синдромы мальабсорбции и мальдигестии. Клиника. Диагностика. Современные
подходы к лечению.
15. Неспецифический язвенный колит. Критерии диагностики. Современные подходы к
лечению.
16. Болезнь Крона. Критерии диагностики. Современные подходы к лечению.
17. Дисбиоз кишечника (синдром избыточного бактериального роста). Классификация.
Клиника. Диагностика. Современные подходы к лечению.
18. Функциональные биллиарные нарушения. Определение. Этиология, патогенез. Роль
инструментальных методов в диагностике. Осложнения. Дифференцированное лечение в
зависимости от клинического варианта и наличия осложнений. Показания к хирургическому
лечению.
19. Хронические гепатиты. Определение. Классификация. Роль персистенции вируса,
медикаментов, иммунных нарушений и алкоголя. Методы диагностики вирусной инфекции.
20. Аутоиммунный гепатит. Определение. Клиника. Диагностика. Современные подходы к
лечению.
21. Хронические вирусные гепатиты. Определение. Клиника. Диагностика. Современные
подходы к лечению.
22. Медикаментозный гепатит. Основные клинико-биохимические синдромы. Особенности
течения и диагностики медикаментозных гепатитов. Современные подходы к лечению.
23. Алкогольная болезнь печени. Основные клинико-биохимические синдромы. Особенности
клинического течения и диагностики отдельных форм. Современные подходы к лечению.
24. Цирроз печени. Определение. Значение вирусной инфекции, нутритивных факторов,
алкоголя, токсических веществ и иммунологических нарушений. Классификация.
Дифференциальный диагноз. Современные подходы к лечению.
25. Печеночноклеточная недостаточность и другие осложнения цирроза печени. Неотложная
терапия осложнений.
26. Хронические панкреатиты. Определение. Классификация. Особенности клинического
течения, диагностики и дифференциальной диагностики. Осложнения. Современные
подходы к лечению.
27. Острая билиарная боль. Клиника. Диагностика. Современные подходы к лечению.
28. Кровотечения из вен пищевода и желудочно-кишечные кровотечения. Причины. Методы

диагностики. Принципы неотложной помощи.
29. Кишечная колика. Методы диагностики и лечения.
30. Основные симптомы пульмонологической патологии и методы исследования в
пульмонологии.
31. Пневмонии. Определение. Классификация. Клинические проявления и их особенности
при внебольничной пневмонии. Изменения в инструментальных и лабораторных данных.
Дифференцированное лечение.
32. Пневмонии. Определение. Классификация. Клинические проявления и их особенности
при нозокомиальной пневмонии. Изменения в инструментальных и лабораторных данных.
Дифференцированное лечение.
33. Пневмонии. Определение. Классификация. Клинические проявления и их особенности
при аспирационной пневмонии. Изменения в инструментальных и лабораторных данных.
Дифференцированное лечение.
34. Пневмонии. Определение. Классификация. Клинические проявления и их особенности
при пневмонии у лиц с тяжелыми дефектами иммунитета. Изменения в инструментальных и
лабораторных данных. Дифференцированное лечение.
35. Осложнение пневмонии (синдром полиорганных поражений, респираторный дистресссиндром и дыхательная недостаточность). Дифференцированное лечение.
36. Бронхиальная астма. Определение. Классификация. Клинические проявления и
изменения в данных инструментальных методов исследования в зависимости от степени
тяжести. Дифференциальный диагноз. Осложнения. Современные подходы к лечению.
37. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астме.
38. ХОЗЛ. Определение. Классификация. Клинические проявления, изменения данных
дополнительных инструментальных методов исследования в зависимости от группы и
степени тяжести бронхообструкции. Дифференциальный диагноз. Осложнения.
Современные подходы к лечению.
39. Плевральный выпот. Определение. Клинические проявления, изменения
инструментальных и лабораторных данных. Осложнения (экссудативный плеврит, эмпиема
плевры). Показания к плевральной пункции и дренированию плевральной полости.
Современные подходы к лечению.
40. Сухие (фибринозные) плевриты. Определение. Клинические проявления, изменения
инструментальных и лабораторных данных. Современные подходы к лечению.
41. Бронхоэктатическая болезнь. Определение. Клиника, диагностика различных вариантов
течения. Значение рентгенологического и эндоскопического исследования. Осложнения.
Современные подходы к лечению. Показания к хирургическому лечению.
42. Абсцесс и гангрена легких. Определение. Клиника. Диагностика: значение
рентгенологического и эндоскопического исследования. Осложнения. Современные подходы
к лечению. Показания к хирургическому лечению.
43. Легочная недостаточность. Патогенез гипертензии малого круга кровообращения.
Классификация. Причины возникновения. Особенности клинического течения различных
форм. Диагностика, роль исследования функции внешнего дыхания. Дифференциальный
диагноз. Современные подходы к лечению.
44. Дыхательная недостаточность. Нарушения вентиляции легких по обструктивному,
рестриктивному и смешанному типу. Синдром бронхиальной обструкции: клиника,
диагностика, неотложная помощь при остром течении.
45. Нефротический синдром. Определение. Этиология. Патогенез. Клинические проявления.
Критерии диагностики. Лечение.
46. Основные синдромы и методы исследования в нефрологии.
47. Гломерулонефриты. Определение. Классификация. Патогенез основных клинических
синдромов. Дифференциальная диагностика острого и хронического гломерулонефрита.
48. Острый гломерулонефрит. Этиология и патогенез. Клиника. Диагностика. Осложнения.
Лечение осложнений.
49. Хронический гломерулонефрит. Определение. Классификация. Клинические синдромы.
Дифференциальный диагноз. Лечение.

50. Пиелонефриты. Определение. Первичный и вторичный пиелонефрит. Клинические
проявления. Методы диагностики. Дифференциальный диагноз. Лечение
51. Тубуло-интерстициальный нефрит. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика и
дифференциальный диагноз. Лечение. Первичная и вторичная профилактика. Прогноз и
трудоспособность
52. Острое повреждение почек. Определение. Этиологические факторы. Патогенез. Клиника.
Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение
53. Амилоидоз. Определение. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника амилоидоза
почек. Критерии и методы диагностики. Дифференциальный диагноз. Осложнения. Лечение.
Профилактика
54. Хроническая болезнь почек. Классификация. Основные клинические синдромы.
Клиническая картина и изменения лабораторных показателей в зависимости от стадии.
Осложнения. Виды почечнозаместительной терапии. Показания к гемодиализу
55. Ожирение. Этиология, патогенез, классификация, клиника, лечение.
56. Особенности диагностики и лечения людей пожилого возраста.
List of the questions
to prepare students of 4 course to Final (concluding) control
(Gastroenterology, Pulmonology, nephrology, general issues of internal medicine).
1. The main symptoms of Gastrointestinal system disorders. Methods of investigations in
Gastroenterology
2. Methods of investigations in Gastroenterology.
3. Gastro-oesophageal reflux disease. Criteria of the diagnosis, differential diagnosis.
Complications. Therapy.
4. Chronic gastritis. Definition. Etiology and pathogenesis. Н.pylori as factor of Gastroduodenal
disorders. Criteria of the diagnosis.
5. Modern treatment of chronic gastritis.
6. Functional (nonulcerous) Stomach dyspepsia.
7. Modern treatment of Functional (nonulcerous) Stomach dyspepsia.
8. Peptic ulcer disease and other stomach and duodenal ulcers. Definition.
9. The role of Н.pylori, acid and pepsin secretion and drugs in Peptic ulcer disease.
10. Peptic ulcer disease. Complications of Peptic ulcers (perforation, penetration, bleeding,
motility disorders – gastric outlet obstruction).
11. Diagnostic value of investigations and laboratory tests in diagnostics of Peptic ulcer. Detection
of Нр-infection.
12. Modern treatment of Peptic ulcer disease.
13. Eradication therapy.
14. Treatment of non-Нр ulcers. The indication to surgery treatment.
15. Chronic disorders of the Small Intestine: Coeliac disease and other enteropathies.
16. Malabsorption and maldigestion syndromes.
17. Ulcerative colitis and other nonspecific colitis, Crohn's disease. Criteria of the diagnosis.
Treatment.
18. Gallstones. Chronic cholecystitis and functional biliary tract disorders. Definition. Etiology and
pathogenesis. Diagnostic value of investigations and procedures. Complications. Differential
treatment. The indication to surgery treatment.
19. Chronic Hepatitis. Definition. Classification. The role of viral persistence, drugs, immunity
disorders and alcohol. Diagnostic tests of viral infection.
20. Autoimmune hepatitis, chronic viral hepatitis, drug-induced liver disease.
21. Alcoholic liver disease. The base clinical-biochemical syndromes. Clinical features and
diagnostics.
22. Cirrhosis. Definition. The role of viral infection, toxic substances, nutrients, immunity
disorders and alcohol. Classification. Differential diagnosis. Complications. Differential treatment.
Emergency care of Complications.

23. Chronic pancreatitis. Definition. Classification. Clinical features, diagnostics, differential
diagnosis. Complications. Differential treatment.
24. The main symptoms of Respiratory system disorders. Methods of investigations in
Pulmonology.
25. Chronic obstructive pulmonary disease. Definition. Classification. Clinical features, data of
instrumental diagnostics according to stage of disease. Differential diagnosis. Complications.
Differential treatment.
26. Bronchial asthma. Definition. Classification. Clinical features and data of instrumental
diagnostics according to stage of disease. Differential diagnosis. Complications. Differential
treatment.
27. Emergency care of Bronchial asthma attacks.
28. Pneumonias. Definition. Classification. Clinical features of Community-acquired pneumonia,
Hospital-Acquired and aspiration Pneumonia, Pneumonia in the immunocompromised patient.
Investigations. Complications. Differential treatment.
29. Pleurisy and pleural effusion Definition. Clinical features, Investigations. Complications. The
indication to the pleurocentesis. Treatment.
30. Infective-destructive lung diseases: lung abscess, lung gangrene and bronchoectasis. Definition.
Clinical features, diagnostics. Investigations. Complications. Treatment. The indication to surgery
treatment.
31. Respiratory failure. Classification. Etiology. Clinical features. Diagnostics. differential
diagnosis. Management.
32. Glomerulonephritis. Definition. Classification. The pathogenesis of main clinical syndromes.
Clinical manifestations and diagnosis of different forms. The differential diagnosis of acute and
chronic glomerulonephritis.
33. Acute glomerulonephritis. Definition. Clinical manifestation. Diagnosis. Complications
(eclampsia, acute renal failure, pulmonary edema, hypertensive crisis, and others.). Treatment of
complications
34. Tubulo-interstitial nephritis. Etiology, pathogenesis. Clinical manifestation. Diagnosis and
differential diagnosis. Treatment. Primary and secondary prevention. Weather and efficiency.
35. Pyelonephritis. Definition. Classification. Clinical picture. Instrumental and laboratory
diagnostic methods. Differential diagnosis. Complications of pyelonephritis. Treatment and
prevention.
36. Nephrotic Syndrome. Definition. The etiology. Pathogenesis. Clinical manifestation. Diagnosis.
The differential diagnosis of nephrotic and nephritic syndrome. Treatment.
37. Amyloidosis. Definition. Classification. Etiology, pathogenesis. Clinical picture of renal
amyloidosis. Criteria and methods of diagnosis. Differential diagnosis. Complications. Treatment.
Prevention.
38. Pyelonephritis. Definition. Types of pyelonephritis. The clinical picture. Methods of diagnosis.
The differential diagnosis with glomerulonephritis. Treatment and prevention.
39. Pyelonephritis. Definition. Primary and secondary pyelonephritis. Clinical manifestations.
Methods of diagnosis. Differential diagnosis. Treatment.
40. Chronic glomerulonephritis. Definition. Classification. Clinical syndromes. Differential
diagnosis. Treatment considering morphological variant and clinical course.
41. Nephrotic syndrome. Definition, etiology, pathogenesis. Clinical manifestations. Diagnosis and
differential diagnosis. Complications. Treatment.
42. Chronic renal failure. Definition. The etiology. Pathogenesis of organs and systems damage.
Classification. Clinical signs and change of laboratory parameters depending on the stage.
Complications. Treatment at different stages. Dialysis, kidney transplantation.
43. Diagnosis and treatment of the elderly patients. Peculiarities of metabolism at an advanced age.
Features of drugs action on the body of elderly patients. Tactics of treatment of the elderly patients.

44. Obesity. Classification. Diagnosis. Body mass index. The term "morbid obesity". Current
approaches to dietary and medication. Indications for surgical treatment.
45. Primary and secondary prevention of internal diseases. Risk factors that are modified and not
modified. The main ways of prevention of widespread diseases of internal organs. Clinical
Epidemiology and Biostatistics in practice physician. Methodology of evidence-based medicine and
clinical epidemiology.
46. Obesity and its consequences. Classification. Diagnosis. Basic medical consequences of obesity
- metabolic syndrome, diabetes, cardiovascular and gastrointestinal diseases. Methods of treatment
of obesity.
47. Diagnosis and treatment of the elderly. The frequency of comorbid disease in the elderly.
Peculiarities of diagnostics and treatment in the elderly.
6. Види навчальних занять: лекція, практичне заняття, консультація.
7. Форма навчання: денна.
8. Методи навчання:
Наочні:
а) Демонстрація тематичного хворого на практичному занятті.
б) Демонстрація історії хворого, лабораторних та інструментальних досліджень
тематичного хворого.
в) Демонстрація таблиць, слайдів, відео-презентацій.
г) Демонстрація лікарських препаратів.
д) Манекен для проведення легенево-серцевої реанімації.
е) ЕКГ-апарат.
Практичні методи:
а) Фізикальні методи обстеження хворого (огляд, пальпація, перкусія, аускультація,
проведення легенево-серцевої реанімації).
б) Трактування лабораторних та інструментальних методів досліджень хворого.
в) Формулювання діагнозу, написання плану обстеження та лікування хворого.
г) Виписування рецептів.
9. Методи контролю: усний, письмовий, тестовий.
10. Форми підсумкового контролю: іспит.
11. Засоби діагностики успішності навчання:
 Тестовий (комп’ютерний) контроль;
 Розв’язування ситуаційних задач;
 Розв’язування тестів типу Крок-2;
 Оцінка оволодіння фізикальними методами обстеження хворого, даних лабораторних
та функціональних методів дослідження, вміння діагностувати та призначати
лікування, надання невідкладної допомоги;
 Іспит у форматі ОСКІ -2.
12. Мова навчання: українська, російська, англійська.
13. Система та критерії оцінювання успішності студентів з дисципліни «Внутрішня
медицина»
Оцінювання. Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які
структурована навчальна дисципліна. Оцінка за модуль визначається як сума оцінок
поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового контролю (у балах), яка
виставляється при оцінюванні теоретичних знань, захисту історії хвороби та практичних
навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни та екзамену.
Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях
відповідно до конкретних цілей. Рекомендовані до застосування такі засоби діагностики

рівня підготовки студентів: тестовий контроль (машинний та без машинний), розв’язування
ситуаційних задач, контроль практичних навичок, зокрема – уміння правильно проводити
курацію хворого, призначати та трактувати результати лабораторного та інструментального
обстеження, обґрунтовувати діагноз на підставі аналізу клінічних та допоміжних методів
обстеження.
При оцінюванні засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки за
4-ри бальною (традиційною) шкалою з використанням прийнятих у ВНЗ та затверджених
Вченою радою критеріїв оцінювання. При цьому враховуються усі види робіт,
передбачені методичною розробкою для вивчення теми.
Виставлені за традиційною шкалою оцінки додаються, а їх сума ділиться на
кількість тем занять. Середнє значення оцінки поточної успішності при допомозі «Єдиної
універсальної шкали» перераховується в бали.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студень при вивченні модуля,
для допуску до підсумкового контролю відповідають оцінці 3.00 (72 бали). Всі види
індивідуальних завдань зараховуються в поточну навчальну діяльність, які додаються до
загальної суми балів.
Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною
роботою, оцінюється під час контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які
виносяться на самостійну роботу, контролюються при підсумковому контролі.
Підсумковий контроль проводиться у форматі – іспит. Іспит проводиться за
білетною системою оцінки знань. В кожному білеті три запитання, які охоплюють всю
програму з основ внутрішньої медицини для студентів ІV курсу з гастроентерології,
пульмонології, нефрології та загальні питання внутрішньої медицини. Максимальна
кількість балів, яку може набрати студент при складанні підсумкового контролю
становить 80 балів. Підсумковий кредит вважається зарахованим, якщо студент набрав не
менше мінімальної кількості балів кожного з розділів ПК, в сумі 50 балів і більше.
Шкала перерахунку традиційних оцінок в рейтингові бали за поточну успішність
(120 балів) для дисципліни, додається.
Шкала перерахунку* традиційних оцінок у рейтингові бали (120 балів)
для дисциплін, що закінчуються підсумковим контролем (ПК)
5,00 –

120

4,04 –

97

3,08 –

74

2,12 –

51

4,96 –

119

4,00 –

96

3,04 –

73

2,08 –

50

4,92 –

118

3,96 –

95

3,00 –

72

2,04 –

49

4,87 –

117

3,92 –

94

2,96 –

71

2,00 –

48

4,83 –

116

3,87 –

93

2,92 –

70

1,96 –

47

4,79 –

115

3,83 –

92

2,87 –

69

1,92 –

46

4,75 –

114

3,79 –

91

2,83 –

68

1,87 –

45

4,71 –

113

3,75 –

90

2,79 –

67

1,83 –

44

4,67 –

112

3,71 –

89

2,75 –

66

1,79 –

43

4,62 –

111

3,67 –

88

2,71 –

65

1,75 –

42

4,58 –

110

3,62 –

87

2,67 –

64

1,71 –

41

4,54 –

109

3,58 –

86

2,62 –

63

1,67 –

40

4,50 –

108

3,54 –

85

2,58 –

62

1,62 –

39

4,46 –

107

3,50 –

84

2,54 –

61

1,58 –

38

4,42 –

106

3,46 –

83

2,50 –

60

1,54 –

37

4,37 –

105

3,42 –

82

2,46 –

59

1,50 –

36

4,33 –

104

3,37 –

81

2,42 –

58

1,46 –

35

4,29 –

103

3,33 –

80

2,37 –

57

1.42 –

34

4,25–

102

3,29 –

79

2,33 –

56

1,37 –

33

4,21 –

101

3,25 –

78

2,29 –

55

1,33 –

32

4,17 –

100

3,21 –

77

2,25 –

54

1,29 –

31

4,12 –

99

3,17 –

76

2,21 –

53

1,25 –

30

4,08 –

98

3,12 –

75

2,17 –

52

1,21 –

29

В бали перераховується середня оцінка за поточну успішність. Середня оцінка
вираховується до сотих.
* – прийнято рішенням Вченої Ради ВНМУ протокол №2 від 28.09.2010 р.
Інструкція оцінювання іспитів та диференційних заліків згідно рішення Вченої Ради ВНМУ
від 27.09.2012р. (в основних положеннях з організації навчального процесу).
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності

Оцінка за національною шкалою
Оцінка
ECTS

180-200

А

170-179,99

В

160-169,99

С

141-159,99

D

122-140,99

Е

для екзамену, практики

для заліку

відмінно
добре

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
можливістю повторного
складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

При отриманні незадовільної оцінки із дисципліни в межах <122 балів (FX) студент має
право повторно її скласти: один раз кафедральній комісії за участю завідувача кафедри,
останній раз – комісії за участю завідувача кафедри та представника деканату.
14. Політика курсу
Політика курсу здійснюється згідно Закону «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556VII; Статуту ВНМУ ім. М.І.Пирогова, Правил внутрішнього розпорядку ВНМУ, Положення
про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І.Пирогова, Кодексу академічної
доброчесності, Положення безпеки про порядок проведення навчання і перевірки знань.
15. Перелік навчально-методичної літератури
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.
Внутрішня медицина: Частина 1 Гастроентерологія. Пульмонологія.
Нефрологія. /За ред. проф. Станіславчука М.А.- Вінниця, 2018.-439с.
3.
Внутренняя медицина: Часть1 (Под ред. проф. Н.А.Станиславчука), Винница,
2016.- 389с.
4.
Гастроентерологія. Підручник: У 2 Т. - Т.1 / за ред. проф Н.В Харченко., О.Я.
Бабака. - Кіровоград: Поліум, 2016. - 488 с.
5.
Гастроентерологія. Підручник: У 2 Т. - Т.2 / за ред. проф Н.В Харченко., О.Я.
Бабака. - Кіровоград: Поліум, 2017. – 432 с.
6.
Ендокринологія: підручник (П.М. Боднар, Г.П. Михальчишин, Ю.І.
Комісаренко та ін.) За ред. професора П.М. Боднара, - Вид. 4, перероб. та доп. – Вінниця:
Нова Книга, 2017. – 456 с.
7.
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 «Гостра дихальна
недостатність».
8.
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».
9.
Наказ МОЗ України від 06.11.2014 №826 «Про затвердження та впровадження
медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічних
неінфекційних гепатитах».
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 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».
12.
Наказ МОЗ України від 18.07.2016 №729 «Про затвердження та впровадження
медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при вірусному
гепатиті С». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої)
медичної, третинної (високоспеціалізованої) допомоги «Вірусний гепатит С у дорослих».
13.
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.
14.
Davidson's Principles and Practice of Medicine 23rd Edition. Editors: Stuart Ralston,
Ian Penman, Mark Strachan Richard Hobson. Elsevier. - 2018. – 1440 p.
15.
USMLE Step 2 CK Lecture Notes 2017: Internal Medicine (Kaplan Test Prep). 2016. - Published by Kaplan Medical. - 474 pages.
16.
Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «НЕГОСПІТАЛЬНА
ПНЕВМОНІЯ У ДОРОСЛИХ ОСІБ: ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛАСИФІКАЦІЯ,
ДІАГНОСТИКА, АНТИМІКРОБНА ТЕРАПІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА» Київ, 2019
http://www.ifp.kiev.ua/ftp1/metoddoc/Pneumonia_guidelines_2019_[rev29].pdf
17.
Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Бронхіальна астма»
Київ, 2020: ТОВ «Велес».- 128с.
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