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1. Статус та структура дисципліни:
Статус дисципліни
Код дисципліни в ОПП та
місце дисципліни в ОПП
Курс/семестр
Обсяг Модулю 1. Основні та
професійні дії медичної
сестри терапевтичного
відділення дисципліни
«Сестринська практика»
(загальна кількість годин/
кількість кредитів ЄКТС)
Кількість змістових модулів
Структура дисципліни
Мова викладання
Форма навчання

Обов’язкова
ОК 25, складова циклу дисциплін
професійної підготовки
3 курс / V-VI семестри
180 годин / 6 кредит ЄКТС

2
Практичні заняття - 70 год
Самостійна робота -80 год
українська
Очна (при впровадженні
заходів- дистанційна очна)

карантинних

2. Опис дисципліни
Коротка анотація курсу, актуальність. Пропедевтика внутрішньої
медицини є однією з перших дисциплін клінічного етапу додипломної
підготовки лікаря, під час вивчення якої відбувається засвоєння студентами
методів діагностики внутрішніх захворювань. Отже, пропедевтика внутрішньої
медицини – навчальна клінічна дисципліна, яка вивчає методи і прийоми
клінічного обстеження хворого, особливості професійного спілкування лікаря з
пацієнтом, субʼєктивні та обʼєктивні прояви захворювань (симптоми і
синдроми), причини та механізми їх виникнення і розвитку (семіологія) з
метою встановлення діагнозу.
Вивчення дисципліни відбувається у два логічних етапи – засвоєння
основних методів фізикального, інструментального та лабораторного
обстеження хворого, після чого студенти опановують основні симптоми та
синдроми при найбільш розповсюджених захворюваннях внутрішніх органів та
правила встановлення синдромального діагнозу. Відповідно до цієї
послідовності, програма дисципліни структурована на 2 модулі відповідно до
обстеження певної системи (дихальної, серцево-судинної та травної, сечовидільної, ендокринної систем, системи кровотворення, ураження суглобів,
кожен з яких розподілений на змістові модулі.
У лекціях з професійних хвороб висвітлюються основні та важливі
питання основних та додаткових методів обстеження хворих з урахуванням

сучасних досягнень медицини, виходячи з теорії цілісності організму та його
нерозривного зв'язку з навколишнім середовищем.
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-трансферною
системою. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах
ECTS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному
засвоєнні ними модулю (залікового кредиту).
Програма дисципліни структурована в два модулі, до складу яких входить
дев’ять змістових модулів. Кредитно-трансферна система організації
навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися протягом
навчального року.
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є лекції, практичні
заняття, самостійна робота студентів.
Теми лекційного курсу розкривають основні важливі питання відповідних
розділів пропедевтики внутрішньої медицини.
Практичні заняття за методикою їх організації є клінічними, бо
передбачають:
⎯ оволодіння методикою збирання анамнезу, виконання огляду,
пальпації, перкусії, аускультації;
⎯ курацію хворих з різноманітною патологією внутрішніх органів (а при
їх відсутності в клініці - розбір клінічних ситуаційних завдань чи архівних
історій хвороби): збір анамнезу, проведення фізикального обстеження;
⎯ обґрунтування попередньою синдромального діагнозу;
⎯ складання плану дообстеження хворого та інтерпретація даних
лабораторних та інструментальних методів досліджень.
За час навчання студенти пишуть навчальну історію хвороби.
Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях у відповідності з
конкретними цілями, засвоєння змістових модулів - на практичних підсумкових
заняттях. Застосовуються такі засоби визначення рівня підготовки студентів:
виконання практичних навичок, розв'язування ситуаційних задач. тести,
інтерпретація результатів лабораторних досліджень, аналіз і оцінка результатів
інструментальних досліджень і параметрів, що характеризують функції
організму людини, його систем та органів, встановлення синдромального
діагнозу.
Підсумковий контроль засвоєння модулю проводиться після його
завершення у формі об’єктивного структурованого практично орієнтованого
іспиту. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється
за багатобальною шкалою і має визначення за системою ЕСТS та шкалою,
прийнятою в Україні.
Передреквізити (Prerequisite) – дисципліни, що містять знання, уміння і
навички, необхідні для освоєння дисципліни, що вивчається.
Відповідно до навчального плану, вивчення навчальної дисципліни
«пропедевтика внутрішньої медицини» здійснюється в V–VI семестрах, коли
студентом набуті відповідні знання з основних базових дисциплін:
⎯
медичної біології (основи медичної генетики, прояви основних
закономірностей успадкування, медико-біологічні основи паразитизму),

⎯
медичної та біологічної фізики (генез ЕКГ; фізичні основи
електростимуляції тканин і органів, Імпульсні струми та їх характеристики,
кардіостимулятори;
фізичні
основи
використання
рентгенівського
випромінювання у медицині; сучасні методи і засоби рентгенівської
діагностики;
рентгенівська
комп’ютерна
томографія;
використання
радіонуклідів у діагностиці; радіоізотопні зображення органів і тканин;
емісійна комп’ютерна томографія),
⎯
анатомії людини (органоспецифічні риси будови слизової оболонки
трубчастих органів; загальні закономірності будови м'язової оболонки стінки
трубчастих органів, топографія, будова, функції відділів ШКТ, будова хрящів,
суглобів, зв’язок, м’язів гортані; голосова щілина: межі, утворення, частини;
трахея: і бронхи: топографія, будова стінки; легені: топографія, зовнішня
будова; легені: частки, бронхо-легеневі сегменти, часточки; їх будова;
рентгенанатомія легень; бронхіальне дерево: розгалуження, будова стінки,
функції; альвеолярне дерево: розгалуження, будова стінки; ацинус: визначення,
будова, функції; плевра: загальна характеристика, функції; плевральна
порожнина, її закутки; нирки: будова на фронтальному розтині; структурнофункціональна одиниця нирки, її складові частини; шляхи виділення сечі
(компоненти екскреторних шляхів нирки; ниркова пазуха (синус), її міст;
рентгенанатомія нирки; серце: топографія, варіанти положення, варіанти
форми, зовнішня будова, камери; проекція серця на передню стінку грудної
клітки; ділянки аускультації клапанів серця; велике коло кровообігу; мале коло
кровообігу; судини тулуба),
⎯
фізіології (структурно-функціональна організація автономної
нервової системи та її роль у регуляції вісцеральних функцій; об'єми, що
входять до складу ЖЄЛ, та їх визначення за допомогою спірометра; динамічні
показники легеневої вентиляції, методи їх визначення, об'єми, що входять до
складу ЖЄЛ та їх визначення за спірограмою; послідовність та тривалість
періодів та фаз серцевого циклу, характеристика першого і другого тонів (їх
походження, компоненти, тривалість), механічні прояви діяльності серця:
серцевий поштовх (його властивості та особливості у дітей), пульс (його
властивості); методика реєстрації електрокардіограми, види відведень ЕКГ
(стандартні, підсилені, грудні), генез та параметри компонентів ЕКГ, аналіз
ЕКГ; закон серця (Старлінг, Франк), рефлекси Ціона-Людвіга, Герінга-Іванова,
Бейнбріджа, Даніні-Ашнера, Гольца; фактори, які обумовлюють величину
артеріального кров’яного тиску; артеріальний та венний пульс, компоненти, їх
походження; мікроциркуляція і її роль в механізмі обміну рідини і різних
речовин між кров’ю і тканинами; типи травлення в залежності від локалізації
гідролізу гормональна регуляція ШКТ, ферменти шлункового соку, роль
соляної кислоти в процесі травлення харчових речовин, шлункова та кишкова
фази секреції шлункового соку, роль слизу, утворюваного в шлунку, види
скорочень шлунку, зовнішньосекреторна діяльність підшлункової залози, склад
і властивості соку підшлункової залози, фази секреції панкреатичного соку,
регуляція утворення жовчі та виділення в ДПК, функціональна характеристика
секреторних процесів у тонкому кишечнику, порожнинний і мембранний
гідроліз харчових речовин у різних відділах тонкої кишки, функції товстої

кишки, всмоктування у різних відділах шлунково-кишкового тракту білків,
води, солей, вуглеводів, жирів; моторна діяльність тонкого та товстого
кишечника; роль нирок у процесах виділення, підтриманні гомеостазу,
механізми сечоутворення),
⎯
біологічної та біоорганічної хімії (властивості ферментів, регуляція
ферментативної активності, кофактори та якісні реакції на вітаміни, загальні
закономірності метаболізму, обмін вуглеводів та ліпідів, загальні шляхи
катаболізму амінокислот, метаболізм нуклеотидів, молекулярна біологія та
генетика, молекулярні механізми дії гормонів, гормоні центральних та
периферійних ендокринних залоз, вплив інсуліну та адреналіну на рівень
глюкози крові, водо- та жиророзчинні вітаміни, хімічний склад крові в нормі та
патології, білки гострої фази запалення, пігментний обмін, детоксикаційна
функція печінки, гормональна регуляція водно-мінеральнго обміну, фізикохімічні властивості сечі),
⎯
гістології ( залежність будови стінки судин від гемодинаміки,
артеріоло-венулярні анастомози, органні особливості вен, будова стінки серця,
її оболонок, провідна система серця, будова та функції кісткового мозку,
лімфатичний вузлів, особливості будови слизової оболонки різних відділів
ШКТ, гістофізіологія секреторних клітин, морфофункціональна характеристика
печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, будова альвеоли, клітинний
склад її вистелення, нирково-фільтраційний бар’єр, кортикальна та
юкстамедулярна системи кровопостачання),
⎯
мікробіології, вірусології та імунології (основні періоди розвитку
інфекційної хвороби; носійство збудника, його виявлення; форми прояву
інфекції: гостра, хронічна, латентна, персистуюча, рецидив, реінфекція,
суперінфекція; стрептококи пневмонії: морфологія, патогенність, патогенез,
імунітет, лабораторна діагностика пневмококових інфекцій; мікрофлора тіла
людини, її роль в нормальних фізіологічних процесах і патології;
характеристика
захворювань,
спричинених
умовно
патогенними
мікроорганізмами;
⎯
патофізіології (типи та патогенез алергічних реакцій, визначення
поняття запалення, місцеві та загальні ознаки, основні компоненти запалення,
механізми розвитку; порушення функцій при гіпоксіях; види, механізми
розвитку, вплив на організм гіпер- та гіпоглікемії, види, патогенез набряків;
анемії, визначення поняття, класифікація; серцева недостатність, визначення,
види, показники гемодинаміки; артеріальні гіпер- та гіпотензії, види, етіологія,
патогенез, шок, колапс, види, етіологія, патогенез; патологічні типи дихання та
задишка, види, причини; гіпер- та гіпоацидний синдроми, жовтяниця,
холемічний синдром, ахолічний синдром, печінкова недостатність, види,
причини, механізми розвитку; види, причини та механізми олігурії, поліурії,
протеїнурії, гематурії; механізми розвитку нефритичного, нефротичного
синдромів; ниркова недостатність, гіпо- та гіперфункція щитовидної залози,
біль, види, механізми болю);
⎯
патоморфології (клініко-морфологічні форми атеросклерозу,
органні ураження прі атеросклерозі, морфологія інфаркту міокарда, хронічної
ішемічної хвороби, морфологічні зміни в судинах, серці при гіпертонічній

хворобі, морфологія суглобових проявів, морфологічна
захворювань бронхів, легень, травної системи).

характеристика

Постреквізити (Postrequisite) – дисципліни, для вивчення яких
потрібні знання, уміння і навички, що здобуваються після закінчення
вивчення даної дисципліни.
У свою чергу, пропедевтика внутрішньої медицини формує засади
вивчення студентом наступних клінічних дисциплін – внутрішньої медицини,
загальної практики (сімейної медицини) медичної психології, інфекційних
хвороб, онкології, анестезіології та інтенсивної терапії, що передбачає
«вертикальну» інтеграцію з цими дисциплінами та формування умінь
застосовувати знання з основних методів обстеження хворого в процесі
подальшого навчання та у професійній діяльності.
3. Метою викладання навчальної дисципліни «Пропедевтика внутрішньої
медицини» є формування у студента основ клінічного мислення і набуття
професійних компетентностей обстеження хворого та оцінки основних проявів
захворювань внутрішніх органів із дотриманням принципів медичної етики та
деонтології.
4. Результати навчання з дисципліни
Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких
сприяє вивчення навчальної дисципліни:
– проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії, заснованій на
гуманістичних і етичних засадах; ідентифікувати майбутню професійну
діяльність як соціально значущу для здоров’я людини,
– застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній
діяльності,
– дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму та вимог техніки
безпеки при здійснення 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 нестандартних професійних ситуаціях;
дотримуватися принципів деонтології та етики у професійній діяльності,
– здійснювати
професійне
спілкування
сучасною
українською
літературною 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.
Результати навчання для дисципліни:
1. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя (в
тому числі професійний анамнез), за умов закладу охорони здоров’я, його

підрозділу або вдома у хворого, використовуючи результати співбесіди з
пацієнтом, за стандартною схемою опитування хворого. За будь-яких обставин
(в закладі охорони здоров’я, його підрозділі, вдома у пацієнта та ін.),
використовуючи знання про людину, її органи та системи, за певними
алгоритмами:
– збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість,
конституція) та зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного жирового шару,
пальпація лімфатичних вузлів, та щитовидної залози);
– обстежувати стан серцево-судинної системи (огляд та пальпація ділянки
серця та поверхневих судин, визначення перкуторних меж серця та судин,
аускультація серця та судин);
– обстежувати стан органів дихання (огляд грудної клітки та верхніх
дихальних шляхів, пальпація грудної клітки, перкусія та аускультація легенів);
– обстежувати стан органів черевної порожнини (огляд живота, пальпація та
перкусія кишківника, шлунка, печінки, селезінки, нирок);
– обстежувати стан кістково-м’язового апарату (огляд та пальпація).
2. Оцінювати інформацію щодо стану пацієнта в умовах закладу охорони
здоров’я, його підрозділу, застосовуючи стандартну процедуру, використовуючи
знання про людину, її органи та системи, на підставі результатів лабораторних та
інструментальних досліджень: аналіз плевральної рідини, аналіз сечі за
Зимницьким, аналіз сечі за Нечипоренком, протеіни крові та їх фракції, Среактивний протеїн, глюкоза крові, глікозильований гемоглобін, ліпіди та
ліпопротеїни крові та їх фракції, феритин та залізо сироватки крові, креатинін,
сечовина крові, швидкість клубочкової фільтрації, електроліти крові,
амінотрансферази крові, загальний білірубін крові та його фракції, коагулограма,
сечова кислота крові, лужна фосфатаза крові, дослідження функції зовнішнього
дихання, стандартна ЕКГ (у 12 відведеннях), ендоскопічне дослідження бронхів,
ендоскопічне дослідження травного тракту, ехокардіографія, загальний аналіз
крові, загальний аналіз сечі, загальний аналіз харкотиння, методи інструментальної
візуалізації органів черевної порожнини, методи інструментальної візуалізації
органів грудної порожнини, методи інструментальної візуалізації сечовивідної
системи, методи інструментальної візуалізації хребта, кісток та суглобів,
багатомоментне фракційне дослідження жовчі та рН-метрія шлунку та стравоходу.
3. Вміти виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром
захворювання: анемічний синдром, анурія та олігурія, артеріальна гіпертензія,
артеріальна гіпотензія, біль в грудній клітці, біль в животі, блювання,
бронхообструктивний синдром, випіт у плевральну порожнину, геморагічний
синдром, гепатомегалія та гепатолієнальний синдром, головний біль, дизурія,
диспепсія, дисфагія, діарея, жовтяниця, задишка, закреп, запаморочення,
кардіомегалія, кашель, кровохаркання, набряковий синдром, нефротичний синдром,
поліурія, портальна гіпертензія, порушення серцевого ритму та провідності,
сечовий синдром, синдром недостатності травлення, синдром серцевої
недостатності, синдром дихальної недостатності, синдром печінкової
недостатності, ціаноз, шлунково-кишкова кровотеча. - шляхом прийняття
обґрунтованого рішення, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані
фізикального обстеження хворого, знання про людину, її органи та системи,
дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.

4. Призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого

шляхом прийняття обґрунтованого рішення, на підставі найбільш вірогідного
синдромного діагнозу, за стандартними схемами, використовуючи знання про
людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних
норм.
5. Виявити ознаки невідкладного стану (гіпертензивний криз, гостра дихальна
недостатність, гостра серцева недостатність, гострий коронарний синдром, гостра
кровотеча, зупинка серця, колапс, порушення свідомості, ниркова коліка, жовчна
коліка, гострі порушення серцевого ритму) шляхом прийняття обґрунтованого
рішення та оцінки стану людини, за будь-яких обставин (вдома, на вулиці, закладі
охорони здоров’я, його підрозділі), використовуючи стандартні методики
фізикального обстеження та можливого анамнезу, знання про людину, її органи та
системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.
6. Надавати екстрену медичну допомогу, за будь-яких обставин,
використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись
відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого
рішення, на підставі виявлення невідкладного стану (зупинка серця) в умовах
обмеженого часу згідно з визначеною тактикою, використовуючи стандартні схеми
(проведення непрямого масажу серця та штучної вентиляції легень).
7. Виконувати медичні маніпуляції (виконувати непрямий масаж серця,
штучне дихання, відновлювати прохідність дихальних шляхів, проводити
реєстрацію стандартної ЕКГ в 12 відведеннях, вимірювати артеріальний тиск) в
умовах лікувальної установи, використовуючи знання про людину, її органи та
системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом
прийняття обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики.
8. За умов закладу охорони здоров’я, його підрозділу вести медичну
документацію щодо пацієнта (карту амбулаторного / стаціонарного хворого,
історію хвороби), використовуючи стандартну технологію, на підставі нормативних
документів.
9. Здійснювати профілактичні заходи, в умовах закладу охорони здоров’я,
його підрозділу на підставі даних про стан здоров’я пацієнтів та про наявність
впливу на нього навколишнього середовища, використовуючи існуючі методи, в
межах первинної медико-санітарної допомоги населенню, щодо: режиму діяльності
та відпочинку; ервинної профілактики захворювань; профілактики шкідливих
звичок;пропаганди здорового способу життя.
10.Визначати необхідний режим перебування хворого в умовах закладу
охорони здоров’я на підставі виділених клінічних симптомів та синдромів,
використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись
відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого
рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.
Отже, в результаті вивчення дисципліни «Пропедевтика внутрішньої
медицини» студент має
І. Оволодіти сучасними знаннями щодо:
–найважливіших етіологічних і патогенетичних факторів формування
патологічних процесів в організмі людини;
–методичних основ клінічного обстеження хворого, схеми дослідження
пацієнта і написання історії хвороби;

–методичних основ фізикального обстеженнння хворого – розпитування,
огляду, пальпації, перкусії, аускультації;
–найважливіших симптомів та синдромів у клініці внутрішніх захворювань та
їх семіологічного тлумачення;
–клініко-діагностичної інтерпретації показників найважливіших лабораторноінструментальних досліджень;
–медичної греко-латинської термінології у визначенні основних проявів
захворювань та у використанні в професійній лексиці.
ІІ. Вміти застосовувати отримані знання у практичних ситуаціях.
1. Демонструвати
володіння
морально-деонтологічними
принципами
медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці внутрішніх
хвороб.
2. Проводити опитування і фізикальне обстеження хворих та аналізувати їх
результати в клініці внутрішніх хвороб.
3. Складати план обстеження пацієнта при типовому перебігу найбільш
поширених терапевтичних хвороб.
4. Аналізувати результати основних лабораторних і інструментальних методів
дослідження.
5. Визначати провідні симптоми та синдроми у клініці внутрішніх
захворювань.
6. Демонструвати вміння методично вірно викласти результати обстеження
хворого у вигляді історії хвороби з обґрунтуванням синдромного діагнозу.
7. Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності
фахівця.
8. Демонструвати володіння навичками організації режиму перебування
хворих у відділеннях терапевтичного профілю.
9. Демонструвати навички надання першої допомоги хворим із
порушеннями з боку серцево-судинної, дихальної та травної систем.
5. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Тематика практичних занять для студентів 3 курсу
Тематика практических занятий для студентов 3 курса
Subjects of practical employment for the students of 3 courses
№

1

Назва теми практичного заняття
Название темы практического занятия
The name of a practical employment theme
2

Годин
Часов
Hours
3

1 Основні скарги хворих із захворюваннями органів дихання.
Курація хворих з написанням анамнестичного розділу історії
хвороби.
Основные жалобы больных с заболеваниями органов дыхания.
Курация больных с написанием анамнестического раздела
истории болезни.
The main complaints of the patients with the diseases of respiratory
system. Management of the patients and writing part of the case
history.
2 Загальний огляд хворого. Статичний та динамічний огляд грудної
клітки. Пальпація та порівняльна перкусія грудної клітки.
Общий осмотр больного. Статический и динамический осмотр
грудной клетки. Пальпация и сравнительная перкуссия грудной
клетки.
General visual inspection of a patient. Static and dynamic visual
examination of the chest. Palpation and comparative percussion of the
chest.
3 Аускультація легень: основні дихальні шуми (везикулярне та
бронхіальне дихання).
Аускультация легких: основные дыхательные шумы
(везикулярное и бронхиальное дыхание).
Auscultation of the lungs: the main breath sounds (bronchial and
vesicular breath sound).
4 Аускультація легень: додаткові дихальні шуми (крепітація,
хрипи, шум тертя плеври).
Аускультация легких: дополнительные дыхательные шумы
(крепитация, хрипы, шум трения плевры).
Auscultation of the lungs: adventitious breath sounds (rales,
crepitations, pleural friction rub).
5 Синдроми ущільнення легеневої тканини, накопичення рідини та
повітря в плевральній порожнині, ателектазу, порожнини,
плеврального болю.
Синдромы уплотнения легочной ткани, накопления жидкости и
воздуха в плевральной полости, ателектаза, полости, плевральной
боли.
Syndromes of fluid and air accumulation in the pleural cavity,
atelectasis, cavity, pleural pain

2

2

2

2

2

6 Синдроми бронхіальної обструкції, підвищеної повітряності
легень, легеневої недостатності.
Синдромы бронхиальной обструкции, повышенной воздушности
легких, легочной недостаточности.
Syndromes of bronchial obstruction, emphysema and lung failure.
7 Практичні навички з методів обстеження хворих із
захворюваннями органів дихання.
Практические навыки по методам обследования больных с
заболеваниями органов дыхания.
Practical skills on methods of examination of patients with diseases of
the respiratory system. The summary class.
8 Основні скарги та загальний огляд хворих із захворюваннями
серцево-судинної системи. Курація хворих з написанням
анамнестичного розділу історії хвороби. Дослідження пульсу та
вимірювання артеріального тиску. Огляд та пальпація
передсерцевої ділянки.
Основные жалобы и общий осмотр больных с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы. Курация больных с написанием
анамнестического раздела истории болезни.
Исследование пульса и измерение артериального давления. Обзор
и пальпация предсердной области.
The maine complaints and a general examination of patients with
diseases of the cardiovascular system. Management of patients with
writing anamnestic part of the case history. Investigation of pulse and
blood pressure measurement. Examination and palpation of the
pericardial area.
9 Перкуторне визначення меж відносної серцевої тупості.
Аускультація серця в нормі. Зміни тонів у патології.
Перкуторное определение границ относительной сердечной
тупости. Аускультация сердца в норме. Изменения тонов в
патологии.
Percussion determination of the limits of relative cardiac dullness.
Auscultation of the heart in a norm. Changes of heart sounds in
pathology.
10 Аускультація серця: органічні та функціональні серцеві шуми.
Аускультация сердца: органические и функциональные
сердечные шумы.
Auscultation of the heart: organic and functional heart murmurs.

2

2

2

2

2

11 Методика реєстрації та розшифрування ЕКГ. ЕКГ- та клінічні
ознаки порушень скоротливої функції міокарду.
Методика регистрации и расшифровки ЭКГ. ЭКГ и клинические
признаки нарушений сократительной функции миокарда.
Method of the ECG registration and evaluation of the results. ECG and
clinical signs of disorders the contractive function of the myocardium.
12 ЕКГ- та клінічні ознаки порушень автоматизму та збудливості.
ЭКГ и клинические признаки нарушений автоматизма и
возбудимости.
ECG signs of heart automatism and excitability dysfunctions.
13 ЕКГ– та клінічні ознаки порушень провідності.
ЭКГ и клинические признаки нарушений проводимости.
ECG signs of conductivity disorders.
14 Мітральні та аортальні вади серця: основні симптоми та
синдроми на підставі клініко–інструментальних методів
обстеження.
Митральные и аортальные пороки сердца: основные симптомы и
синдромы на основании клинико-инструментальных методов
обследования.
Mitral valve and aortic valve diseases: main symptoms and syndromes
on the ground of clinical instrumental investigations.
15 Синдром артеріальної гіпертензії.
Синдром артериальной гипертензии.
Syndrome of arterial hypertensions.
16 Синдром коронарної недостатності.
Синдром коронарной недостаточности.
Syndrome of coronal insufficiency.
17 Синдром серцевої недостатності.
Синдром сердечной недостаточности.
Syndrome of heart failure.
18 Практичні навички з методів обстеження хворих із
захворюваннями органів серцево-судинної системи. Залікове
заняття.
Практические навыки по методам обследования больных с
заболеваниями органов сердечно-сосудистой системы.
Practical skills on methods of examination of patients with diseases of
the cardiovascular system. The summary class.

2

2

2

2

2

2

2

2

19 Розпитування та загальний огляд хворих із захворюваннями
шлунково–кишкового тракту. Огляд та поверхнева пальпація
живота.
Расспрос и осмотр больных с заболеваниями органов
пищеварения. Осмотр и поверхностная пальпация живота.
Taking history and visual inspection patients with gastrointestinal
pathology. Visual inspection and superficial palpation of the abdomen.
20 Пальпація шлунка. Основні синдроми захворювань верхніх
відділів шлунково-кишкового тракту: больовий, гіперацидності,
гіпоацидності, анацидності, шлунково-кишкової кровотечі.
Пальпация желудка. Основные симптомы и синдромы при
патологии верхних отделов пищеварительной системы: болевой,
диспепсический, гиперацидный, гипоацидный,
анацидный, желудочно-кишечного кровотечения.
Palpation of the stomach. The main symptoms and syndromes of
upper and lower gastrointestinal tract pathology: pain, dyspeptic,
hyperacidity, hypoacidity, anacidity, stomach bleeding.
21 Глибока ковзна методична пальпація товстого кишечника.
Основні синдроми захворювань кишечника: больовий, закрепу,
діареї, мальдігестії, мальабсорбції.
Глубокая скользящая методическая пальпация отделов толстого
кишечника. Основные синдромы заболеваний кишечника:
болевой, констипационный, диарейный, мальдигестии,
мальабсорбции.
Deep, sliding, methodic palpation of the large intestine. The main
symptoms and syndromes of lower gastrointestinal tract pathology:
pain, dyspeptic, diarrhea, constipation. maldigestoin, malabsorbtion.
22 Глибока ковзна методична пальпація печінки. Основні синдроми
захворювань печінки: жовтяниці, цитолізу, мезенхімального
запалення, портальної гіпертензії, шунтування, печінкової
недостатності.
Глубокая скользящая методическая пальпация печени Основные
синдромы заболеваний печени: желтухи, цитолиза,
мезенхимального воспаления, портальной гипертензии
шунтирования, печеночной недостаточности.
Deep, sliding, methodic palpation of the liver. The main symptoms
and syndromes of the liver diseases: jaundice, cytolisis and
mesenchymal inflammation, portal hypertension, hepatic-cellular
failure and liver shunting syndromes.

2

2

2

2

23 Глибока ковзна методична пальпація жовчного міхура та
підшлункової залози. Основні синдроми захворювань жовчного
міхура та підшлункової залози: больовий, біліарної та
панкреатичної диспепсії, зовнішньо- чи внутрішньосекреторної
недостатності підшлункової залози.
Основные синдромы заболеваний желчного пузыря и
поджелудочной железы: болевой, былыарной и панкреатической
диспепсии, внешне- или внутреннесекреторной недостаточности
поджелудочной железы.
Deep, sliding, methodic palpation of the gall bladder and pancreas.
The main symptoms and syndromes of billiary tract diseases and
pancreas: pain, biliary dyspepsia, pancreatic dyspepsia, extra- and
intrasecretory pancreatic insufficiency.
24 Практичні навички з методів обстеження травної системи.
Практические навыки по методам обследования
пищеварительной системы.
Practical skills on the methods of the digestive system examination.
25 Глибока ковзна методична пальпація нирок. Основні синдроми
захворювань нирок:
Глубокая скользящая методическая пальпация почек.
Deep, sliding, methodic palpation kidneys. The main symptoms and
syndromes of the diseases: urinary, nephritic, nephrotic syndromes,.
26 Основные симптомы и синдромы заболеваний
почек.гіпертензивний, ниркової недостатності, еклампсія
Основные симптомы и синдромы заболеваний:
почек, мочевой, нефротический, нефритический,
гипертонический, почечной недостаточности, эклампсии.
The main symptoms and syndromes of the kidney diseases: renal
hypertension, eclampsia, renal failure.
1
2
27 Курація хворих за патології внутрішніх органів. Написання історії
хвороби
Курация больных при патологии желудочно-кишечного тракта и
почек. Написание истории болезни.
Supervision of patients with gastrointestinal gastrointestinal and renal
diseases. The case of history writing.
28 Синдром анемічний, сидеропенічний, фунікулярного мієлозу
Сндромы: анемический, сидеропенический, надпеченочной
желтухи, фуникуллярный миелоз.
The anaemic syndrome, sideropenic syndrome, suprahepatic jaundice,
funicular myelosis.
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29 Геморагічний синдром. Синдром дисемінованого
внутрішньосудинного мікрозсідання крові
Геморрагический синдром. Синдром диссеминированого
внутрисосудистого свертывания.
Hemorrhagic syndrome and disorders of coagulation. Disseminated
intravascular coagulation syndrome.
30 Основні синдроми лейкозу: лейкемічний, анемічний,
тромбопенічний, лімфоаденопатичний
Основные синдромы лейкоза: анемический,
миелопластический, лимфопластический, инфекционнотоксический.
The main syndromes of leukemia: anemic, myeloplastic,
lymphoplastic, infectious-toxic.
31 Гіпоглікемічний, гіперглікемічний синдроми при цукровому
діабеті
Гипогликемический, гипергликемический синдромы при
сахарном диабете.
The main symptoms of the hypoglycemic and hyperglycemic
syndromes at the diabetes mellitus.
32 Пальпація щитовидної залози. Гіпертиреоїдний та гіпотиреоїдний
синдроми при захворюваннях щитовидної залози
Пальпация щитовидной железы. Гипертиреоидный и
гипотиреоидный синдромы при заболеваниях щитовидной
железы.
Palpation of the thyroid gland. The main symptoms of the thyroid
gland diseases: hyperthyroid and hypothyroid syndromes.
33 Методи обстеження суглобів. Особливості суглобового синдрому
у разі подагри, ревматичного, ревматоїдного та реактивного
артритів, остеоартрозу
Методы обследования суставов. Особенности суставного
синдрома при подагре, ревматоидном, ревматическом,
реактивном артритах, остеоартрозе.
Methods of examination of the joints. Features articular syndrome in
case of gout, rheumatic, rheumatoid and reactive arthritis, and
osteoarthritis.
34 Симптоматологія та надання невідкладної допомоги за гострих
алергозів та коматозних станів
Симптоматология неотложных состояний и осложнений в
клинике внутренних заболеваний.
The symptomology of emergency conditions and complications in the
clinic of internal diseases.
35 Дифференцированный зачет. Объективный структурированный
клинический экзамен. Основные и дополнительные методы
обследования внутренних органов. Основные синдромы при
заболеваниях внутренних органов.
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Тематика лекцій для студентів 3 курсу для медичних факультетів /
Тематика лекций для студентов 3 курса для медицинских факультетов /
Topic of lectures for the 3-rd year students of the medical faculties
№

Тема лекції
Тема лекции
Topic of lectures

1
2
1 Пропедевтика внутрішньої медицини як
введення у клініку внутрішньої медицини.
Основні методи обстеження хворих за патології
дихальної системи. Етичні та деонтологічні
аспекти.
Пропедевтика внутренней медицины как
введение в клинику
внутренних болезней. Основные методы
обследования больных с патологией
дыхательной системы. Этические и
деонтологические аспекты.
Propedeutic to internal medicine as preface to clinic
of internal diseases. Main methods of patient
examination. Symptoms and syndromes of
respiratory diseases assessed by inquiring, palpation,
percussion and auscultation. Ethical and
deontological aspects.
2
Cиндроми вогнищевого та дольового ущільнення
легеневої тканини, порожнини, накопичення
повітря та рідини в плевральній порожнині.
Синдромы очагового и долевого уплотнения
легочной ткани, полости, накопления воздуха и
жидкости в плевральной полости.
Syndromes of focal and lobal consolidation of lung
tissue, cavity, accumulation of air and fluid in the
pleural cavity.
3 Синдроми обтураційного та компресійного
ателектазу, підвищеної повітряності легень,
бронхіальної обструкції, легеневої недостатності.
Синдромы обтурационного и компрессионного
ателектаза, повышенной воздушности легких,
бронхиальной обструкции, легочной
недостаточности.
Syndromes of obstructive and compresive

Кількіст
ь годин
Кол-во
часов
Duration
3
2

Лектор
Лектор
Lector

4
Професор
Мостовой
Ю.М.
Профессор
Мостовой
Ю.М.

Associated
professor
Viltsaniuk
O.O.

2

Професор
Мостовой
Ю.М.
Профессор
Мостовой
Ю.М.

2

Professor
Konstantynovyc
h T.V.
Професор
Мостовой
Ю.М.
Профессор
Мостовой
Ю.М.

atelectasis, increased airnes of the pulmonary tissue,
bronchial obstruction, lung failure.
4

2
Основні методи обстеження в кардіології.
Основные методы обследования в кардиологии.
Basic examination methods in cardiology.

5 Інструментальні методи обстеження серцево–
судинної системи: холтерівський моніторинг,
велоергометрія, коронарографія, АТ-моніторинг.
Инструментальные методы обследования
сердечно-сосудистой
системы: холтеровский мониторинг, велоэргомет
рия, коронарография, АТ-мониторинг.
Instrumental investigations of the cardiovascular
system: ECG and blood pressure daily monitoring,
veloergometry, coronarography, ultrasound
examination.

2

Professor
Konstantynovyc
h T.V.
Професор
Распутіна
Л.В.
Профессор
Распутина
Л.В.
Associated
professor
Viltsaniuk
O.O.
Професор
Распутіна
Л.В.
Профессор
Распутина
Л.В.
Professor
Demchuk H.
V.

2
6

ЕКГ- та клінічні ознаки тахікардії,
брадикардії, аритмій, блокад серця.

2

Профессор
Распутина Л.В.

ЭКГ и клинические признаки тахикардии,
брадикардии, аритмии, блокад сердца.
ECG and clinical signs of tachycardia,
bradycardia, arrhythmias, heart block.
7

Синдроми мітральних та аортальних вад
серця.
Синдромы митральных и аортальных пороков
сердца.

Професор
Распутіна Л.В.

2

Professor
Konstantynovych
T.V.
Професор
Мостовой Ю.М.
Профессор
Мостовой Ю.М.

Professor Demchuk
Syndromes of the mitral and aortic valve

8

9

diseases.
Синдроми артеріальної гіпертензії,
коронарної недостатності, недостатності
кровообігу.
Синдромы артериальной гипертензии,
коронарной недостаточности,
недостаточности кровообращения
Syndromes of arterial hypertension, acquit and
chronic coronal insufficiency, hart and vascular
falue.
Основні та додаткові методи обстеження
травної системи.

Основные и дополнительные методы
обследования системы пищеварения.
Basic and additional methods of digestive system
examination.
10 Основні симптоми та синдроми патології
верхніх та нижніх відділів шлунковокишкового тракту, підшлункової залози.
Основные симптомы и синдромы при
патологии верхних и нижних отделов
желудочно-кишечного тракта, поджелудочной
железы.
The main symptoms and syndromes of the upper
and lower gastrointestinal tract pathology, and
pancreas.
11 Основні симптоми та синдроми захворювань
печінки та жовчо-вивідних шляхів.
Основные симптомы и синдромы
заболеваний печени и желчевыводящих
путей.
The main symptoms and syndromes of the liver
and biliary tract diseases.
12 Основні симптоми та синдроми захворювань
нирок.

2

2

Професор
Пентюк Н.О.
Профессор
Пентюк Н.А.
Professor Demchuk
A.V.

2

Доцент
Томашкевич Г.І.
Доцент
Томашкевич Г.И.
Associated
professor
Viltsaniuk O.O.

2

2

Основные симптомы и синдромы заболеваний
почек.
The main symptoms and syndromes of kidney
diseases.
13 Основні симптоми та синдроми патології
системи крові.
Основные симптомы и синдромы при

H. V.
Професор
Мостовой Ю.М.
Профессор
Мостовой Ю.М.
Professor Demchuk
H. V.

2

Доцент
Томашкевич Г.І.
Доцент
Томашкевич Г.И.
Professor
Konstantynovych
T.V.
Професор
Пентюк Н.О.
Профессор
Пентюк Н.А.
Professor Demchuk
A.V.
Професор
Константинович
Т.В.
Профессор

патологии системы крови.
The main symptoms and syndromes of the blood
system pathology.
14 Основні симптоми та синдроми ендокринних
захворювань.

2

Основные симптомы и синдромы
эндокринных заболеваний.
The main symptoms and syndromes of endocrine
diseases.
15 Симптоматологія невідкладних станів та
ускладнень в клініці внутрішніх захворювань.
Симптоматология неотложных состояний и
осложнений в клинике внутренних болезней.
The symptomatology emergency conditions and
complications in the clinic of internal diseases.

2

Константинович
Т.В.
Professor
Konstantynovych
T.V.
Професор
Константинович
Т.В.
Профессор
Константинович
Т.В.
Associated
professor
Ovcharuk M.V.
Професор
Пентюк Н.О.
Профессор
Пентюк Н.А.
Associated
professor
Ovcharuk M.V.

Перелік тем для самостійної роботи студентів 3 курсу для медичних
факультетів /
Topic of the self-depending work for the students of the 3-rd year medical
faculties

№

1
1.

Назва теми практичного заняття
Название темы практического занятия
The name of a practical employment theme
2
Підготовка до практичних занять: теоретична та
опрацювання методів фізикального обстеження хворого:
Подготовка к практическим занятиям: теоретическая и
освоение методов физикального обследования больного:
Preparation for practical classes: theoretical and working out
of methods of physical examination of the patient:
– розпитування хворих із патологією внутрішніх
органів;
– расспрос больных с патологией внутренних органов;
– interrogation of patients with internal organ pathology;
– загального огляду хворого, огляду окремих частин тіла
(голови, шиї, тулуба, кінцівок, грудної клітки);

Кількість
годин
Кол-во
часов
Duration
3

6

2

№

2.

3.

Назва теми практичного заняття
Название темы практического занятия
The name of a practical employment theme
– общего осмотра больного, осмотра отдельных частей
тела (головы, шеи, туловища, конечностей, грудной
клетки);
– general examination of the patient, examination of
individual parts of the body (head, neck, body, extremities,
chest);
– пальпації грудної клітки, порівняльної перкусії легень;
– пальпации грудной клетки, сравнительной перкуссии
легких;
– palpation of the chest, comparative percussion of the
lungs;
– аускультації легень;
– аускультации легких;
– auscultation of the lungs;
– визначення властивостей пульсу;
– определение свойств пульса, измерения артериального
давления;
– determination of pulse properties;
– пальпації прекардіальної ділянки, перкусії меж
відносної та абсолютної серцевої тупості;
– пальпации прекардиальной области, перкуссии границ
относительной и абсолютной сердечной тупости;
– palpation of the precardial region, percussion of the
borders of relative and absolute cardiac dullness;
– аускультації серця;
– аускультации сердца;
– auscultation of the heart.
Опанування навичок проведення інструментальних
обстежень:
Овладение навыками проведения инструментальных
обследований:
Gaining skills for conducting instrumental examinations:
– спірографії та пневмотахометрії;
– спирографии и пневмотахометрии;
– of spirography and pneumotachometry;
– реєстрації ЕКГ;
– регистрации ЭКГ;
– ECG registration.
Оволодіння умінням аналізувати:
Овладение умением анализировать:
Mastery of the ability to analyze:

Кількість
годин
Кол-во
часов
Duration

6

1

1

2

4

1

1

№

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Назва теми практичного заняття
Название темы практического занятия
The name of a practical employment theme
– результати дослідження функції зовнішнього дихання
;
– результаты исследования функции внешнего дыхания;
– results of the study of the function of external respiration;
– дані електрокардіографічного та УЗД обстежень;
– данные электрокардиографического и УЗИ
обследований;
– electrocardiographic and ultrasound examination data;
– результати холтерівськогомоніторування,
велоергометрії, добового моніторування артеріальної
гіпертензії;
– результаты холтеровского мониторирования,
велоэргометрии, суточного мониторирования
артериального давления;
– results of Holter monitoring, veloergometry, daily
monitoring of hypertension.
Синдром бронхіальної обструкції, підвищеної
повітряності легень, дихальної недостатності.
Синдромы бронхиальной обструкции, повышенной
воздушности легких, легочной недостаточности.
Syndrome of bronchial obstruction, increased airiness of the
lungs, respiratory failure.
Синдроми ущільнення легеневої тканини, накопичення
повітря та рідини в плевральній порожнині, ателектазу,
порожнини.
Синдромы уплотнения легочной ткани, накопления
жидкости и воздуха в плевральной полости, ателектаза,
полости, плевральной боли.
Syndrome seal lung tissue, accumulation of air and fluid in
pleural cavity, atelectasis, cavity.
Мітральні та аортальні вади серця.
Митральные и аортальные пороки сердца
Mitral and aortic heart defects.
Синдром артеріальної гіпертензії.
Синдром коронарной недостаточности.
Syndrome of arterial hypertension.
Синдром коронарної недостатності.
Syndrome of coronary insufficiency.
Синдром серцевої та судинної недостатності.
Синдром сердечной недостаточности.
The syndrome of cardiac and vascular insufficiency.

Кількість
годин
Кол-во
часов
Duration
3

6

4

1,5

2,5

3

1,5

1,5
1

№

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Назва теми практичного заняття
Название темы практического занятия
The name of a practical employment theme
Передаудиторна теоретична підготовка до практичних
занять за планом практичних занять. Розпитування
хворих, огляд та поверхнева пальпація живота.
Предаудиторная теоретическая подготовка к
практическим занятиям по плану практических занятий.
Preauditory theoretical training to practical exercises for the
practical classes. A survey of patients, inspection and
superficial palpation of the abdomen.
Підготовка до практичних занять: теоретична та
опрацювання методів фізикального обстеження хворого:
глибока ковзна методична пальпація кишечника,
шлунку, печінки, селезінки, нирок.
Подготовка к практическим занятиям: теоретическая и
проработка методов физикального обследования
больного: поверхностной пальпации живота и глубокой
скользящей методичной пальпации кишечника, желудка,
печени, селезенки, почек.
Preparation to practical trainings: theoretical and elaboration
of the methods of physical examination of the patient: deep
sliding methodical palpation of intestine, stomach, liver,
spleen, kidneys.
Оволодіння умінням аналізувати результати
інструментальних та лабораторних методів дослідження
стану ШКТ.
Овладение умением анализировать результаты
лабораторных и инструментальных методов
обследования ЖКТ.
Mastering the ability to analyze results of instrumental and
laboratory methods of research of a condition of the
digestive tract.
Синдроми гіпер- та гіпоацидності, шлункової кровотечі.
Синдромы гипер-, гипоацидности, желудочного
кровотечения.
Syndromes of hyper- and hypoacidity, gastric bleeding.
Основні синдроми ураження жовчовивідних шляхів та
печінки.
Основные синдромы поражения желче-выводящих
путей и печени.
The main syndromes of the billiary tract and liver pathology.
Проміжний контроль знань студентів.
Промежуточный контроль знаний студентов.

Кількість
годин
Кол-во
часов
Duration
2

4

4

1,5

2

2

№

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Назва теми практичного заняття
Название темы практического занятия
The name of a practical employment theme
Intermediate control of students' knowledge.
Основні синдроми ураження нирок.
Основные синдромы поражения почек.
The main syndromes of kidney pathology.
Синдром анемії.
Синдром анемии.
Syndrome of anemia.
Геморагічний синдром.
Геморрагический синдром.
Hemorrhagic syndrome.
Основні синдроми цукрового діабету, захворювань
щитовидної залози.
Основные синдромы сахарного диабета, патологии
щитовидной железы.
The main syndromes of diabetes, thyroid gland disease.
Виконання індивідуальної роботи: курація хворих із
обраною студентом патологією внутрішніх органів та
написання історії хвороби.
Выполнение индивидуальной работы: курация больных
с выбранной студентом патологией внутренних органов
и написание истории болезни.
Individual work: curation of patients with pathology of
internal organs selected by the student and writing of
medical history.
Підготовка до диференційного заліку.
Подготовка к дифференциальному зачету.
Preparation for the differential test.

Кількість
годин
Кол-во
часов
Duration
1,5

1,5

1,5

2

4

3

The list of questions for preparation for differential credit
of the discipline “Propedeutic to internal medicine” for the students of the 3-rd
year of the medical faculty

1

Провести розпитування хворого. Зробити висновок щодо отриманих
анамнестичних даних.
Провести расспрос больного. Сделать вывод относительно полученных
анамнестических данных.
To conduct inquiring of the patient. To make conclusion according to the

2

3

4

5

6

7

8

9

obtained anamnestic data.
Провести розпитування хворого із патологією легень. Визначити основні
симптоми.
Провести расспрос больного с патологией легких. Определить основные
симптомы.
To conduct inquiring of the patient with respiratory organs disease. To define the
main symptoms.
Провести розпитування хворого із патологією серцево–судинної системи.
Визначити основні симптоми.
Провести расспрос больного с патологией сердечно-сосудистой системы.
Определить основные симптомы.
To conduct inquiring of the patient with cardiovascular pathology. To define the
main symptoms.
Виконати загальний огляд показового хворого. Визначити провідні
симптоми.
Провести общий
показательного больного. Определить ведущие
симптомы.
To conduct general examination of the patient. To define the main symptoms.
Виконати огляд голови та шиї показового хворого. Визначити клінічне
значення симптомів.
Провести головы и шеи больного. Определить клиническое значение
симптомов.
To carry out examination of the head and neck. To define the clinical
significance of obtained symptoms.
Виконати огляд грудної клітки хворого із бронхо–легеневою патологією,
оцінити динамічні ознаки.
Провести осмотр грудной клетки больного с бронхо-легочной патологией,
оценить клинические признаки.
To conduct inspection of the chest in patient with respiratory organs disease. To
evaluate the dynamic signs.
Виконати пальпаторне дослідження грудної клітки, визначити клінічне
значення симптомів.
Пропальпировать грудную клетку, определить клиническое значение
симптомов.
To perform palpation of the chest, to define the clinical significance of obtained
symptoms.
Виконати пальпаторне дослідження лімфовузлів, оцінити результати.
Провести пальпаторное исследование лимфоузлов, оценить результаты.
To carry out palpation of the lymphatic nodes, to evaluate obtained results.
Виконати пальпаторне дослідження пульсу, визначити клінічне значення
симптомів.
Провести пальпаторное исследование пульса, определить клиническое

10

11

12

13

14

15

16

значение симптомов.
To conduct examination of the pulse. To define the clinical significance of
obtained symptoms.
Виконати вимірювання артеріального тиску на верхніх кінцівках, оцінити
отримані дані.
Провести измерение артериального давления на верхних конечностях,
оценить получены данные.
To conduct blood pressure measurement on upper extremities, to analyze
obtained results.
Виконати вимірювання артеріального тиску на нижніх кінцівках, оцінити
отримані дані.
Провести измерение артериального давления на нижних конечностях,
оценить получены данные.
To conduct blood pressure measurement on low extremities, to analyze obtained
results.
Виконати порівняльну перкусію легень і визначити клінічне значення
симптомів.
Провести сравнительную перкуссию легких, определить клиническое
значение симптомов.
To carry out comparative percussion of the lung. To define the clinical
significance of obtained symptoms.
Визначити межі відносної тупості серця, дати клінічну оцінку.
Определить границы относительной сердечной тупости сердца, дать
клиническую оценку.
To determine the borders of the relative cardiac dullness by percussion. To make
the clinical evaluation.
Виконати аускультацію легень, визначити кількісні та якісні зміни
дихання, дати клінічну оцінку.
Провести аускультацию легких, определить количественные и
качественные изменения дыхания, даты клиническую оценку.
To conduct auscultation of the lung – to determine the main respiratory sounds
their quantitative and qualitative
characteristics, clinical evaluation of obtained results.
Виконати аускультацію легень, визначити додаткові дихальні шуми, дати
клінічну оцінку.
Провести аускультацию легких, определить дополнительные дыхательные
шумы, дать клиническую оценку.
To conduct auscultation of the lung – to determine the additional respiratory
sounds, to define the clinical
significance of obtained data.
Виконати аускультацію серця, визначити зміни його тонів, дати клінічну

17

18

19

20

21

22

23

24

оцінку.
Провести аускультацию сердца, определить изменения его тонов, дать
клиническую оценку.
To conduct auscultation of the heart – to determine the main characteristics of
the heart sounds with clinical
evaluation of obtained results.
Виконати аускультацію серця, визначити діагностичне значення шумів
серця.
Провести аускультацию сердца, определить диагностическое значение
шумов сердца.
To conduct auscultation of the heart – to determine the presence of cardiac
murmurs with clinical evaluation of obtained results.
Проаналізувати ЕКГ хворого з порушенням автоматизму серця.
Проанализировать ЭКГ больного с нарушением автоматизма сердца.
To analyze results of ECG recording in patient with altered automatic function
Проаналізувати ЕКГ хворого із порушенням збудливості серця. Провести
диференціальну діагностику екстрасистол.
Проанализировать ЭКГ больного с нарушением возбудимости сердца.
Провести дифференциальную диагностику экстрасистол.
To analyze results of ECG recording in patient with altered conductivity.
Проаналізувати ЕКГ хворого із порушенням провідності серця.
Проанализировать ЭКГ больного с нарушением проводимости сердца.
To analyze results of ECG recording in patient with altered excitability function.
To differentiate the types of premature heart contractions.
Проаналізувати УЗД серця хворого із вадою серця.
Проанализировать УЗД сердца больного.
To analyze results of US examination at the patient with heart valve defects.
Провести фізикальне обстеження хворого із мітральною вадою серця.
Визначити провідні симптоми та синдроми.
Провести физикальное обследование больного с митральным пороком
сердца. Определить ведущие симптомы и синдромы.
To carry out examination of the patient with mitral valve disease. To define the
major symptoms and syndromes.
Провести фізикальне обстеження хворого із аортальною вадою серця.
Визначити провідні симптоми та синдроми.
Провести физикальное обследование больного с аортальным пороком
сердца. Определить ведущие симптомы и синдромы.
To conduct examination of the patient with aortic valve disease. To identify the
major symptoms and syndromes.
Провести фізикальне обстеження хворого на артеріальну гіпертензію.
Визначити провідні симптоми та синдроми.
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Провести физикальное обследование больного артериальной гипертензией.
Определить ведущие симптомы и синдромы.
To carry out examination of the patient with arterial hypertension. To define the
major symptoms and syndromes
Провести розпит хворого з ознаками коронарної недостатності,
деталізувати больовий синдром.
Провести расспрос больного с коронарной недостаточностью,
детализировать болевой синдром
To make inquiring of the patient with coronary heart disease (stable angina
pectoris), to detail the complain pain in the heart, to define the functional class of
the patient.
Оцінити ЕКГ хворого на гострий інфаркт міокарда, визначити характер та
локалізацію ураження серцевого м’язу.
Оценить ЭКГ больного острым инфарктом миокарда, определить характер
и локализацию поражения сердечной мышцы.
To evaluate the ECG of the patient with acute myocardial infarction. To define
the character and localization of myocardial damage.
Виконати фізикальне обстеження хворого із серцевою недостатністю.
Визначити основні симптоми.
Провести
физикальное
обследование
больного
с
сердечной
недостаточностью. Определить основные симптомы, установить
функциональный класс пациента.
To carry out examination of the patient with heart failure. To define the major
symptoms, syndromes and functional class of the patient.
Виконати розпитування хворого із патологією шлунково–кишкового
тракту. Визначити основні симптоми.
Провести расспрос больного с патологией желудочно-кишечного тракта.
Определить основные симптомы.
To conduct a questioning of a patient with a pathology of the gastrointestinal
tract. Identify the main symptoms.
Виконати огляд живота, визначити клінічне значення симптомів.
Провести осмотр живота, определить клиническое значение симптомов.
To conduct an examination of the abdomen, determine the clinical significant
symptoms.
Виконати поверхневу пальпацію живота, визначити клінічне значення
симптомів.
Провести поверхностную пальпацию живота, определить клиническое
значение симптомов.
To carry out superficial palpation of the abdomen, determine the clinical
significant symptoms.
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Виконати пальпаторне дослідження товстого кишечника, визначити
клінічне значення симптомів.
Провести пальпаторное исследование толстого кишечника, определить
клиническое значение симптомов.
To perform a palpation study of the large intestine, to determine the clinical
significant symptoms.
Виконати пальпаторне дослідження печінки, визначити клінічне значення
симптомів.
Провести пальпаторное исследование печени, определить клиническое
значение симптомов.
To fulfill a palpation study of the liver, determine the clinical significant
symptoms.
Виконати пальпаторне дослідження селезінки, визначити діагностичне
значення симптомів.
Провести
пальпаторное
исследование
селезенки,
определить
диагностическое значение симптомов.
To conduct a palpation examination of the spleen, to determine the diagnostic
value of the symptoms.
Виконати пальпаторне і перкуторне дослідження нирок, визначити
діагностичне значення симптомів.
Провести пальпаторное и перкуторное исследование почек, определить
диагностическое значение симптомов.
To perform a palpation and percussion of the kidneys, to determine the
diagnostic value of the symptoms.
Визначити нижню межу шлунка, оцінити отримані дані.
Определить нижнюю границу желудка, оценить полученные данные.
Determine the lower boundary of the stomach, evaluate the data obtained.
Визначити наявність рідини у черевній порожнині, дати клінічну оцінку.
Определить наличие жидкости в брюшной полости, дать клиническую
оценку.
Determine the presence of fluid in the abdominal cavity, give a clinical
evaluation.
Методом перкусії визначити межі печінки, оцінити діагностичне значення
симптомів.
Методом перкуссии определить границы печени, оценить диагностическое
значение симптомов.
Determine the borders of the liver by percussion method; assess the diagnostic
value of symptoms.
Методом перкусії визначити межі селезінки, дати клінічну оцінку.
Методом перкуссии определить границы селезенки, дать клиническую
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оценку.
Determine the borders of the spleen by percussion method, give a clinical
evaluation.
Провести розпитування, огляд та пальпацію живота у хворого на шлункову
диспепсію. Визначити провідні синдроми.
Провести расспрос, осмотр и пальпацию живота у больного с желудочной
диспепсией. Определить ведущие синдромы.
To perform questioning, examination and palpation of the stomach in a patient
with gastric dyspepsia. Identify main syndromes.
Провести розпитування, огляд та пальпацію живота у хворого на
дискінезію жовчно-вивідних шляхів чи жовчного міхура. Перевірити
основні симптоми, характерні для ураження жовчного міхура. Визначити
основні синдроми.
Провести расспрос, осмотр и пальпацию живота у больного с дискинезией
желчного пузыря или желче-выводящих путей. Проверить основные
симптомы, характерные для поражения желчного пузыря. Определить
основные синдромы.
Hold a questioning, examination and palpation of the abdomen in a patient with
biliary dyskinesia or gallbladder dyskinesia. Check out the basic symptoms that
are typical of the gallbladder lesion. Identify the main syndromes.
Оцінити дані багатомоментного дуоденального зондування пацієнта із
захворюванням жовчовивідних шляхів. Визначити основні симптоми та
локалізацію ураження.
Оценить данные шести-этапного дуоденального зондирования пациента с
заболеванием желчевыводящих путей. Определить основные симптомы и
локализацию поражения.
To evaluate the data of a multi-momental duodenal test of a patient with billiary
tract disease. Identify the main symptoms and localization of the pathology.
Провести розпитування та огляд хворого з патологією печінки. Визначити
основні симптоми та синдроми.
Провести расспрос и осмотр больного с патологией печени. Определить
основные симптомы и синдромы.
To conduct a questioning and examination of a patient with liver pathology.
Identify the main symptoms and syndromes.
Виконати фізикальне дослідження хворого із захворюванням нирок.
Визначити основні синдроми.
Провести физикальное обследование больного с заболеванием почек.
Определить основные синдромы.
Carry out a physical examination of a patient with kidney disease. Identify the
main syndromes.
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Проаналізувати загальноклінічний аналіз сечі хворого із захворюванням
нирок, аналіз сечі за Зимницьким та Нечипоренком. Визначити основні
симптоми та синдроми. Зробити висновок про характер ураження нирок.
Проанализировать общеклинический анализ мочи больного с заболеванием
почек, анализы мочи по Зимницкому и Нечипоренко. Определить основные
симптомы и синдромы. Сделать вывод о характере поражения почек.
To analyze the general-clinical analysis of urine of a patient with kidney disease,
urine analysis according to Zimnytsky and Nechyporenko. Identify the main
symptoms and syndromes. Conclude the nature of kidney damage.
Виконати фізикальне обстеження хворого із анемією. Визначити основні
симптоми та синдроми, з урахуванням загального аналізу крові визначити
характер анемії.
Провести физикальное обследование больного с анемией. Определить
основные симптомы и синдромы, с учетом общего анализа крови
определить характер анемии.
To conduct a physical examination patient with anemia. Identify the main
symptoms and syndromes, taking into account the general analysis of the blood,
to determine the anemia’s etiology.
Проаналізувати загальний аналіз крові хворого на лейкоз. Визначити
основні лабораторні симптоми та вид хронічного лейкозу.
Проанализировать общий анализ крови больного лейкозом. Определить
основные лабораторные симптомы и вид хронического лейкоза.
To analyze the general analysis of patient’s blood with leukemia. Determine the
basic laboratory symptoms and the type of chronic leukemia.
Провести розпитування та загальний огляд хворого на цукровий діабет,
дослідити пульс на судинах верхніх та нижніх кінцівок та артеріальний
тиск. Визначити основні симптоми та синдроми.
Провести расспрос и общий осмотр больного сахарным диабетом,
исследовать пульс на сосудах верхних и нижних конечностей и
артериальное давление. Определить основные симптомы и синдромы.
To carry out questioning and a general examination of a patient with diabetes
mellitus, examine pulse in the vessels of the upper and lower extremities, and
arterial pressure. Identify the main symptoms and syndromes.
Провести розпитування та загальний огляд хворого на захворювання
щитовидної залози. Пропальпувати щитовидну залозу. Визначити основні
симптоми та синдроми.
Провести расспрос и общий осмотр больного заболеванием щитовидной
железы. Пропальпировать щитовидную железу. Определить основные
симптомы и синдромы.
To perform a questioning and a general examination of the patient with thyroid
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disease. Carry out the palpation of the thyroid gland. Identify the main
symptoms and syndromes.
Провести розпитування та загальний огляд хворого на алергоз.
Провести расспрос и общий осмотр больного аллергозом.
To conduct a questioning and a general examination of patient.

6. Види навчальних занять: лекція, практичне заняття, консультація.
7. Форма навчання: денна.
8. Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний.
9. Методи контролю: усний, письмовий, тестовий.
10. Форми підсумкового контролю: підсумковий модульний контроль:
диференційний залік та залік).
11. Засоби діагностики успішності навчання: питання для поточного
контролю, задачі, тести.
12. Мова навчання: українська, російська, англійська.
13. Система оцінювання успішності студентів
з пропедевтики внутрішньої медицини
Система оценки успеваемости студентов
по пропедевтике внутренней медицины
Value system of student’s academic performance in occupational diseases
Шкала перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали (200 балів) для
дисциплін, що закінчуються заліком та Шкала перерахунку традиційних оцінок
у рейтингові бали (120 балів) для дисциплін, що закінчуються диференційним
заліком, прийнятих рішенням Вченої ради ВНМУ протокол №2 від 28.09.10 р.
Інструкція оцінювання іспитів та диференційних заліків згідно рішення
Вченої Ради ВНМУ від 27.09.2012 р. (в основних положеннях з організації
навчального процесу).
Пропедевтика внутрішньої медицини вивчається протягом року і є
багатомодульною.
Перший проміжний модуль в кінці 5 семестру закінчується заліком.
Викладач підраховує поточну успішність студента за семестр і вираховує
середню оцінку, яку згідно 200-бальної шкали переводить у бали.
Другий підсумковий модульний контроль є диференційним заліком, який
проводиться на останньому занятті за розкладом. Диференційний залік
проводиться у формі об’єктивного структурованого клінічного контролю.
Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час модульного
контролю, складає 80. Підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо
студент набрав не менше 50 балів.
Оцінка за диференційний залік відповідає шкалі: оцінка «5» 80-71 бал,
оцінка «4» - 70-61 бал, оцінка «3» 60-50 балів.
Поточна успішність вираховується за весь курс вивчення дисципліни,
середня оцінка переводиться у бали згідно 120-бальної шкали.
Отримані бали відповідають фіксованій шкалі оцінок: оцінка «5» 200-180
балів, оцінка «4» - 179-160 балів, оцінка «3» 159-122 бали.

Бали за диференційний залік та поточну успішність вносяться у програму
Контингент і ранжуються.
Критерії оцінки знань з дисципліни під час диференційованого заліку
Оцінка з дисципліни “Пропедевтика внутрішньої медицини” є
рейтинговою та визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності
студента та оцінок засвоєння ним передбачених програмою модулів. Поточне
оцінювання студентів відповідних тем проводиться за традиційною 4-бальною
системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) з подальшим
перерахунком у багатобальну шкалу.
Оцінка "відмінно" виставляється у випадку, коли студент знає зміст
заняття та лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді
різноманітними прикладами; дає вичерпно точні та ясні відповіді без будь-яких
навідних питань; викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує
задачі та виконує практичні завдання різного ступеню складності.
Оцінка "добре" виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття
та добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та
систематично, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент
відповідає без помилок; вирішує всі задачі і виконує практичні завдання.
відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках.
Оцінка "задовільно" ставиться студентові на основі його знань всього
змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний
вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань;
вирішує задачі та виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих
випадках; не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на
прямо поставлені запитання відповідає правильно.
Оцінка "незадовільно" виставляється у випадках, коли знання і вміння
студента не відповідають вимогам "задовільної" оцінки.
Оцінювання самостійної роботи.
Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з
аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на
відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на
самостійну роботу і не входять до тем аудиторних навчальних занять,
контролюється при підсумковому модульному контролі.
Шкала пересчета традиционных оценок в рейтинговые баллы (200 баллов)
для дисциплин, заканчиваются зачетом и шкала пересчета традиционных
оценок в рейтинговые баллы (120 баллов) для дисциплин, заканчиваются
дифференциальным зачетом, принятых решением Ученого совета ВНМУ им.
М.И. Пирогова, протокол №2 от 28.09.10 г.
Инструкция оценивания экзаменов и дифференциальных зачетов по
решению Ученого Совета ВНМУ от 27.09.2012 г. (В основных положениях по
организации учебного процесса).
Пропедевтика внутренней медицины изучается в течение года и является
многомодульной.
Первый промежуточный модуль в конце 5 семестра заканчивается зачетом.
Преподаватель подсчитывает текущую успеваемость студента за семестр и

высчитывает среднюю оценку, которую согласно 200-бальной шкалы
переводит в баллы.
Второй итоговый модульный контроль является дифференциальным
зачетом, который проводится на последнем занятии по расписанию.
Дифференциальный
зачет
проводится
в
форме
объективного
структурированного клинического контроля. Максимальное количество баллов,
которое может получить студент во время модульного контроля, составляет 80.
Итоговый контроль считается зачисленным, если студент набрал не менее 50
баллов.
Оценка по дифференциальный зачет соответствует шкале: оценка «5» 8071 балл, оценка «4» - 70-61 баллов, оценка «3» 60-50 баллов.
Текущая успеваемость рассчитывается за весь курс изучения дисциплины,
средняя оценка переводится в баллы согласно 120-балльной шкалы.
Полученные баллы соответствуют фиксированной шкале оценок: оценка
«5» 200-180 баллов, оценка «4» - 179-160 баллов, оценка «3» 159-122 балла.
Баллы за дифференциальный зачет и текущей успеваемости вносятся в
программу Контингент и ранжируются.
Критерии оценки знаний по дисциплине при дифференцированного
зачета
Оценка по дисциплине "Пропедевтика внутренней медицины" является
рейтинговой и определяется с учетом текущей учебной деятельности студента
и оценок усвоения им предусмотренных программой модулей. Текущая оценка
студентов соответствующих тем проводится по традиционной 4-бальной
системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) с
последующим перерасчетом в многобалльную шкалу.
Оценка "отлично" выставляется в случае, когда студент знает
содержание занятия и лекционный материал в полном объеме, иллюстрируя
ответы разнообразными примерами; дает исчерпывающе точные и ясные
ответы без каких-либо наводящих вопросов; излагает материал без ошибок и
неточностей; свободно решает задачи и выполняет практические задания
разной степени сложности.
Оценка "хорошо" выставляется при условии, что студент знает
содержание занятия и хорошо его понимает, ответы на вопросы излагает
правильно, последовательно и систематически, но они не являются
исчерпывающими, хотя на дополнительные вопросы студент отвечает без
ошибок; решает все задачи и выполняет практические задания, ощущая
сложности лишь в самых тяжелых случаях.
Оценка "удовлетворительно" ставится студенту на основе его знаний
всего содержания занятия и при удовлетворительном уровне его понимания.
Студент способен решать видоизмененные (упрощенные) задачи с помощью
наводящих вопросов; решает задачи и выполняет практические навыки,
чувствуя сложности в простых случаях; не способен самостоятельно
систематически изложить ответ, но на прямо поставленные вопросы отвечает
правильно.
Оценка "неудовлетворительно" выставляется в случаях, когда знания и
умения студента не соответствуют требованиям "удовлетворительной" оценки.

Оценивание самостоятельной работы.
Оценивание самостоятельной работы студентов, которая предусмотрена в
теме рядом с аудиторной работой, осуществляется во время текущего контроля
темы на соответствующем аудиторные занятия. Оценивания тем, которые
выносятся только на самостоятельную работу и не входят в темы аудиторных
учебных занятий, контролируется при итоговом модульном контроле.
Compliance with the scales for assessing the quality of learning material
The grade in the discipline "Occupational Diseases" is set on a 200-point scale and is
defined as the sum of assessments of current educational activities in points
(maximum number of points - 80) and assessments of final control (maximum
number of points - 120). Credits for the studied discipline are provided in case
that if the student accumulates 111 points (which corresponds to the minimum
value of the E grade on the ECTS Scale).
Оцінювання знань з дисципліни проводять з урахуванням відповідних
шкал / Оценивание знаний по дисциплине проводят с учетом
соответственных шкал/Assessment of knowledge in the discipline is carried
out taking into account the relevant scales:
Оцінка в
балах /
Оценка в
баллах /
Score in
points

170 – 200

Оцінка за
національною
шкалою / Оценка
согласно
национальной шкалы
/ Score on the national
scale
Відмінно / Отлично /
Perfectly

155 – 169

Оцінка за Шкалою /
ECTS Score on the ECTS Scale
Оцінка /
Оценка /
Evaluation

А

В
Дуже добре / Очень
хорошо / Fine

140 – 154

125 – 139

111 – 124

С

Задовільно /
Удовлетворительно /
Satisfactorily

D

Е

Пояснення / Разъяснение / Explanation
Відмінно (відмінне виконання лише з
незначною кількістю неточностей) /
Отлично (отличное исполнение с
небольшим количеством неточностей /
Excellent (excellent performance with
only a small number of inaccuracies)
Дуже добре (вище середнього рівня з
кількома несуттєвими помилками) /
Очень хорошо (выше среднего уровня
с несколькими несущественными
ошибками) / Very good (above average
with a few minor errors)
Добре (в цілому правильне виконання
з незначною кількістю суттєвих
помилок) / Good (generally correct
execution with a small number of
significant errors)
Задовільно (непогано, але зі значною
кількістю недоліків) /
Удовлетворительно (не плохо, но со
значительным количеством
недостатков) / Satisfactory (not bad, but
with a lot of shortcomings)
Достатньо (виконання задовольняє

60 – 110

FX
Незадовільно /
Неудовлетворительно
/ Unsatisfactory

1 – 59

F

мінімальним критеріям) / Достаточно
(исполнение соответствует
минимальным критериям) / Enough
(work performance meets minimum
criteria)
Незадовільно (з можливістю
повторного складання) /
Неудовлетворительно ( с
возможностью повторной пересдачи) /
Unsatisfactory (with the possibility of reassembling)
Незадовільно (без можливості
повторного складання) /
Неудовлетворительно ( без
возможности повторной сдачи) /
Unsatisfactory (with mandatory re-study
of the discipline)

При отриманні незадовільної оцінки із дисципліни в межах 60–110 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.
При отриманні незадовільної оцінки із дисципліни в межах 1–59 балів (F)
студент зобовʼязаний повторно її вивчити. Рішення приймається керівництвом
НМУ відповідно до нормативних документів, затверджених у встановленому
порядку.
При получении неудовлетворительной оценки по дисциплине в пределах
60-110 баллов (FX) студент имеет право повторно ее составить: один раз
кафедральной комиссии с участием заведующего кафедрой, последний раз комиссии с участием заведующего кафедрой и представителя деканата.
При получении неудовлетворительной оценки по дисциплине в пределах
1-59 баллов (F) студент обязан повторно ее изучить. Решение принимается
руководством
НМУ
соответствии
с
нормативными
документами,
утвержденными в установленном порядке.
Upon receiving an unsatisfactory grade in the discipline within 60-110 points
(FX), the student has the right to re-pass it: once to the departmental commission with
the participation of the head of the department, the last time - the commission with
the participation of the head of the department and the dean's office.
Upon receipt of an unsatisfactory grade in the discipline within 1-59 points (F),
the student is obliged to re-study it. The decision is made by the NMU management
in accordance with the normative documents approved in accordance with the
established procedure.
14. Політика курсу

Політика курсу здійснюється згідно Закону «Про вищу освіту» від
01.07.2014 № 1556-VII; 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
1.К ОВАЛЬОВА О.М. П РОПЕДЕВТИКА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ / О.М.
К ОВАЛЬОВА , Н.А. С АФАРГАЛІНА -К ОРНІЛОВА . - К.: М ЕДИЦИНА , 2010. - 750 С.
2.П РОПЕДЕВТИКА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ : П ІДРУЧНИК ДЛЯ МЕД . ВНЗ
III-IV P . A . - 3- ТЄ ВИД . ВИПР . І ДОП . / З А РЕД . О.Г. Я ВОРСЬКОГО . - К., 2013. 552 С . + 12 С . КОЛЬОР . ВКЛ .
3. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за хворими / За заг. ред.
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