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КОМУНІКАЦІЯ  

Комунікація зі студентами буде здійснюватися на клінічних базах 

кафедри за розкладом. 

Під час дистанційного формату роботи комунікація буде здійснюватися 

за допомогою: 

 Платформи Microsoft Teams (https://teams.microsoft.com/) 

 Платформи Zoom (https://zoom.us/ ) 

 Інформаційної системи ОНМедУ (https://info.odmu.edu.ua/) 

 За допомогою месенджерів Viber(www.viber.com), 

Telegram(https://www.telegram.org/ ) та ін. 

На час карантину заняття будуть проводитись виключно дистанційно 

 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Предмет вивчення дисципліни – патології внутрішніх органів, їх 

диференціальна діагностика, та лікування. 

Пререквізити: ґрунтується безпосередньо на вивченні студентами 

пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики інших клінічних 

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

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

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

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



Метою вивчення курсу є формування у студентів вмінь та навичок для 

вирішення типових практичних завдань, що виникають у повсякденній 

практиці лікаря при роботі з пацієнтами із захворюваннями внутрішніх 

органів. 

Основні завдання: 

 навчити збирати інформацію про пацієнта (скарги, анамнез життя, 

анамнез захворювання);  

 навчити призначати пацієнту необхідні лабораторні та 

інструментальні дослідження та оцінювати їхні результати;  

 навчити встановлювати попередній та клінічний діагнози 

захворювання за даними досліджень; 

 сформувати вміння призначати ефективне лікування відповідно до 

поставленого діагнозу;  

 сформувати вміння діагностувати та надавати допомогу у 

невідкладних ситуаціях, що загрожують життю та здоров’ю згідно з 

сучасними протоколами. 

Очікувані результати: 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 Основними принципами ведення хворих з патологіями внутрішніх 

органів; 

 Знаннями щодо призначення необхідних та рекомендованих 

лабораторних та інструментальних досліджень та інтерпретації їх 

результатів; 

 В своїй професійній діяльності дотримуватись норм медичної 

етики та деонтології 

Студенти повинні вміти: 

 Навичками спілкування з хворим – збору паспортних даних, скарг, 

анамнезу життя та хвороби, необхідних для заповнення медичної 

документації 

 Практичними навичками фізикальних досліджень пацієнтів 

(пальпації, перкусії, аускультації); 

 Вмінням проводити диференціальну діагностику захворювань та 

встановлювати попередній та клінічний діагнози на основі даних отриманих 

досліджень; 

 Розробляти тактику лікування, та надавати рекомендації щодо 

необхідності змін в образі життя стосовно фізичної активності та дієти; 

 Діагностувати невідкладні стани у клініці  внутрішніх хвороб; 

 Надавати невідкладну медичну допомогу пацієнтам з 

захворюваннями внутрішніх органів; 

 Вміти проводити лікувальні маніпуляції; 

 Вміти заповнювати медичну документацію;  

 

 

 



ОПИС КУРСУ 

Форми і методи навчання  

Курс проходить у формі практичних занять (258год.) та самостійної 

роботи студента (147год.) Під час викладання дисципліни використовуються 

такі методи навчання: пояснення, мультимедійні презентації, ситуаційне 

навчання, симуляційне навчання, усне опитування, тестування, виконання 

індивідуальних завдань, самостійна робота з підручником, курація хворого, 

написання історії хвороби. 

 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістові розділи: 

 Ведення хворих із хворобами системи кровообігу. Всього годин – 92 

Кредитів ECTS – 3,1 

 Ведення хворих із хворобами кістково-м'язової системи та сполученої 

тканини. Всього годин – 18 Кредитів ECTS – 0,6 

 Ведення хворих із хворобами органів травлення. Всього годин –42 

Кредитів ECTS – 1,4 

 Ведення хворих із хворобами органів дихання. Всього годин – 45  

Кредитів ECTS – 1,5 

 Ведення хворих із хворобами ендокринної системи. Всього годин– 21 

Кредитів ECTS – 0,7 

 Ведення хворих із хворобами сечостатевої системи. Всього годин– 31 

Кредитів ECTS – 1,0 

 Ведення хворих із хворобами крові та кровотворних органів. Всього 

годин– 45 Кредитів ECTS – 1,5 

 Невідкладні стани в кардіоревматології. Всього годин – 37 

Кредитів ECTS – 1,2 

 Невідкладні стани в пульмонології та алергології. Всього годин – 20 

Кредитів ECTS – 0,7 

 Невідкладні стани в гастроентерології та нефрології. Всього годин –36 

Кредитів ECTS – 1,2 

 Невідкладні стани в ендокринології  та гематології. Всього годин – 18 

Кредитів ECTS – 0,6 

Перелік рекомендованої літератури  

Основна література 

1. Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань 

внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. Аналізи: нормативні 

показники, трактування змін. 27-е вид. Мостовий Ю.М.. Центр ДЗК м. Київ 

2020. 800с. 

2. Мостовий Ю.М. Сучасні класифікації і стандарти лікування 

розповсюджених захворювань внутрішніх органів. Вінниця, 2019. С. 11-62. 

3. Внутрішні хвороби: у 2 частинах. Частина 1. Розділи 1-8: підручник 

/ Л.В. Глушко, С.В. Федоров, І.М. Скрипник та ін. 2019. 680 с. 



4. Внутрішні хвороби: у 2 частинах. Частина 2. Розділи 9-24: підручник 

/ Л.В. Глушко, С.В. Федоров, I.М. Скрипник та ін. 2019. 584 с. 

5. Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової 

медицини 2018/19. Свінціцький А.С,, Гаєвські П.. Практична Медицина 2018. 

1632с. 

6. Ferri's Clinical Advisor (5 Books in 1) / F.F. Ferri. Elsevier, 2012  

7. Goldman's Cecil Medicine / L. Goldman, A.I. Schafer. 24th ed. Elsevier, 

2012. - 3031 p. 

8. Oxford Textbook of Medicine. Vol.1 / ed. by D.A. Warrell, T.M. Cpx, 

J.D. Firth. 5th ed. Oxford University Press, 2010. 

Додатково студентам буде надано розроблені кафедрою Внутрішньої 

медицини №3 методичні матеріали, що будуть доступні на сайті кафедри за 

посиланням https://info.odmu.edu.ua/chair/internal_medicine3/files. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Поточна навчальна діяльність студента оцінюється за 4-бальною 

(традиційною) шкалою. В кінці вивчення дисципліни поточна успішність 

розраховується як середній бал усіх отриманих студентом оцінок за 

традиційною шкалою, округлене до 2 (двох) знаків після коми. 

Оцінювання індивідуальних завдань студента 

Оцінка за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за 

умов успішного їх виконання та захисту. Оцінка додається до поточної 

успішності. 

Оцінювання самостійної роботи студентів 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд 

із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми 

на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну 

роботу, перевіряється під час іспиту або диференційного заліку.  

Підсумковий контроль 

Іспит проводиться в кінці циклу і також оцінюється за 4-бальною 

(традиційною) шкалою, включаючи в себе такі градації: «відмінно», «добре», 

«задовільно» і «незадовільно». До іспиту допускаються тільки ті студенти, які 

не мають академічної заборгованості і мають середній бал за поточну 

навчальну діяльність не менше 3,00. 

Оцінювання дисципліни 

Оцінка за дисципліну визначається на підставі суми оцінок поточної 

навчальної діяльності (середнє арифметичне поточну успішність) та 

екзаменаційної оцінки (традиційна оцінка), яка виставляється при оцінюванні 

теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених 

програмою дисципліни. Таким чином оцінка з дисципліни складається з двох 

складових: 

• 50% - поточна успішність; 

• 50% оцінка на іспиті 

 



Самостійна робота студентів 

СРС включає в себе: 

 опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять; 

 роботу студентів у відділеннях клінічних баз кафедр, у тому числі 

у лабораторіях та відділеннях (кабінетах) функціональної діагностики, 

інтерпретацію даних лабораторних та інструментальних методів 

дослідження при внутрішній патології у позааудиторний час; 

 засвоєння практичних навичок за допомогою фантомів та роботи 

з хворими (згідно переліку); 

 індивідуальну СРС (виступ на науково-практичній конференції 

клініки, написання статей, доповідь реферату на практичному занятті тощо). 

 Підготовка до КРОК 2 на сайті кафедри та в системі тестування 

ОНМедУ (https://moodle.odmu.edu.ua/course/view.php?id=63) 

Цикл «Внутрішні хвороби» на шостому курсі призначений для того, щоб 

студенти навчилися розрізняти складні захворювання / синдроми і правильно 

призначати обстеження і лікування; всі питання етіології та патогенезу 

студенти повинні повторювати напередодні вдома, в класі це обговорюватися 

не буде, але за незнання цього студенти будуть отримувати незадовільну 

оцінку. 

Щодня буде нова тема, і для підготовки до неї ввечері студенти мають 

виконувати завдання СРС 

(https://info.odmu.edu.ua/chair/internal_medicine3/files). У завданні СРС будуть 

різні питання для самоконтролю, клінічні задачі, посилання на книги, за якими 

студенти мають готуватися. 

 

ПОЛІТИКА  КУРСУ  

Політика щодо дедлайнів і перездач 

• Всі завдання СРС повинні бути закінчені до початку практичного 

заняття з відповідної теми. 

• Кожне заняття, пропущене без поважної причини, має бути 

відпрацьовано. Відпрацювання відбуваються по четвергах (одне «н / б») і по 

суботах (3 «н / б»). Перед відпрацюванням обов'язково виконайте СРС по 

даній темі. 

• У випадку, якщо заняття пропущені з поважної причини, декан 

факультету видасть вам дозвіл на відпрацювання за індивідуальним 

графіком. 

Політика щодо академічної доброчесності: 

 Всі завдання, протоколи огляду пацієнта, тестування КРОК-2, 

доповіді, екзаменаційні завдання повинні виконуватися кожним студентом 

індивідуально. 

 Дозволяється спільна робота над вирішенням складних 

аудиторних завдань або СРС, однак письмовий варіант виконаного завдання 

кожен виконує самостійно. 



 Дозволяється користуватися конспектами, підручниками, 

електронними пристроями під час аудиторної та самостійної роботи. 

 Плагіат заборонений. Ті, хто буде викритий в плагіаті, 

автоматично отримають мінімальний бал з відповідної теми. 

 Списування / підказування / використання шпаргалок або 

технічних засобів під час іспиту призведе до отримання оцінки «не здав», 

інформування декана факультету про причини такої оцінки, і перездачі 

іспиту згідно з графіком. 

Політика щодо відвідувань і запізнень: 

 У випадку запізнення на пару необхідно переодягнутися до входу 

в аудиторію і заходити на заняття, не перериваючи його. «Н/б» 

відпрацьовується в стандартному порядку. 

Політика щодо мобільних пристроїв: 

• На заняттях дозволено користуватися мобільними пристроями, 

планшетами та ноутбуками виключно для доступу до навчальних матеріалів 

і для ведення записів. 

• Всі мобільні пристрої повинні бути переведені в беззвучний 

режим до початку заняття. 

• У разі необхідності виконати / прийняти телефонний дзвінок, який 

не може бути відкладений, дозволяється тимчасово покинути аудиторію, не 

заважаючи проведенню заняття. 

Поведінка в аудиторії: 

 На пару необхідно приходити до її початку, одягнути медичний 

халат, переконатися в наявності фонендоскопа, антисептика, бахіл, 

необхідних навчальних матеріалів. 

 У зв’язку з тим, що приміщення кафедри розташовані на території 

діючих медичних закладів студентам необхідно дотримуватися правил 

внутрішнього розпорядку лікарні та поводитися відповідно до норм етики, 

біоетики та деонтології. 

 


