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Силабус навчальної дисципліни 

«Менеджмент діабету в практиці сімейного лікаря» 

 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

Загальна кількість годин на дисципліну: 45 годин, 1,5 

кредити.  

Семестри: ХІ – ХІІ.  

6 рік навчання. 

Дні, час, місце 

проведення 

навчальної 

дисципліни  

За розкладом занять.  

Кафедра сімейної медицини та поліклінічної терапії  

Одеса, вул. Пішонівська, 1, Приміщення бази кафедри 

сімейної медицини та поліклічної терапії, 5 поверх. 

Викладач (-і) Доцент: к.мед.н. Циунчик Ю.Г. 

Асистенти: PhD Лагода Д.О., PhD Бажора Я.І., Назарян 

В.М., Амірова Г.Ю. 

Контактна 

інформація 

Довідки за телефонами:  

Данильчук Галина Олександрівна, завуч кафедри 097 305 

4035 

Циунчик Юлія Генадіївна, відповідальна за організаційно-

виховну роботу зі студентами кафедри 050 333 5888 

E-mail: galina.danylchuk72@gmail.com 

Очні консультації: з 14.00 до 17.00 кожного четверга, з 

9.00 до 14.00 кожної суботи 

Онлайн - консультації: з 16.00 до 18.00 кожного четверга, 

з 9.00 до 14.00 кожної суботи. Посилання на онлайн - 

консультацію надається кожній групі під час занять 

окремо. 

 

КОМУНІКАЦІЯ 

 

Комунікація зі здобувачами буде здійснюватися аудиторно (очно). 

Під час дистанційного навчання комунікація здійснюється через 

платформу Microsoft Teams, а також через листування електронною поштою, 

месенджери Viber або Telegram (через створені у Viber або Telegram групи для 

кожної групи, окремо через старосту групи).  

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення дисципліни – менеджмент, діагностика, лікування, 

mailto:galina.danylchuk72@gmail.com
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профілактика розвитку надмірної маси тіла та ожиріння у дітей та дорослих.  

Пререквізити і постреквізити дисципліни (місце дисципліни в освітній 

програмі) 

Пререквізити: українська мова (за професійним спрямуванням), іноземна 

мова (за професійним спрямуванням), латинська мова та медична 

термінологія, медична та біологічна фізика, анатомія людини, гістологія, 

фізіологія, безпека життєдіяльності; патоморфологія, патофізіологія, 

фармакологія, кардіологія, ендокринологія. 

Постреквізити: загальна практика – сімейна медицина, внутрішня 

медицина, кардіологія, гастроентерологія, ендокринологія, інфекційні 

хвороби, епідеміологія та принципи доказової медицини, анестезіологія та 

інтенсивна терапія, екстрена та невідкладна медична допомога. 

Мета дисципліни: поглиблення, розширення й конкретизація здобувачем 

вищої освіти знань і формування елементів професійних компетентностей в 

галузі менеджменту, діагностики, лікування, профілактики розвитку 

надмірної маси тіла та ожиріння у дітей та дорослих, удосконалення навичок і 

компетентностей, набутих при вивченні курсу, а також перевірка ефективності 

та якості їхнього засвоєння. 

 

Завдання дисципліни: 

1. Набуття знань та навичок з своєчасного виявлення та діагностики 

надмірної маси тіла та ожиріння у дорослих та дітей. 

2. Удосконалення навичок обґрунтування клінічного діагнозу ожиріння 

та намірної маси тіла, диференційної діагностики ожиріння різної 

етіології, складання плану лабораторних та інструментальних 

досліджень. 

3. Поглиблення знань щодо  профілактики розвитку ожиріння та 

надмірної маси тіла у дітей та дорослих. 

4. Конкретизація знань та навичок щодо визначення тактики корекції 

та  лікування надмірної маси тіла та ожиріння у дорослих та дітей, 

профілактики  ускладнень ожиріння. 

5. Розширення знань та вмінь з оцінки прямих і побічних ефектів 

основних препаратів для лікування й профілактики ожиріння, а також 

ефективності та безпеки лікарських препаратів, враховуючи 

особливості клінічного перебігу та супутні захворювання. 

6. Удосконалення знань та навичок щодо ролі сімейного лікаря у 

веденні пацієнтів з надмірною масою тіла та ожирінням.  

 

Очікувані результати: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен: 

Знати:  
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- основи  етіології та патогенезу надмірної маси тіла та ожиріння 

- класифікацію ожиріння за типами, видами та ступенем ожиріння 

- методи  діагностики надмірної маси тіла та ожиріння у дорослих та 

дітей 

- принципи профілактики та лікування ожиріння 

- сучасні методи корекції та лікування ожиріння, психологічні та 

поведінкові втручання в курації ожиріння 

- основи менеджменту сімейним лікарем надмірної маси тіла та 

ожиріння у дорослих  та дітей 

 

Вміти:  

- проводити вимірювання, необхідні для визначення ступеня 

ожиріння 

- оцінювати фактори ризику, симптоми, причини, харчові звички, що 

лежать в основі розвитку надмірної маси тіла та 

ожиріння,  виявляти наявність коморбідностей 

- інтерпретувати дані основних лабораторних та інструментальних 

досліджень у пацієнтів із ожирінням 

- проводити диференційну діагностику та обґрунтовувати клінічний 

діагноз ожиріння 

- визначати тактику лікування та методи профілактики ожиріння 

- вести медичну документацію 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Форми і методи навчання 

Дисципліна буде викладатися у формі семінарських занять (16 

аудиторних годин); організації самостійної роботи здобувача (29 годин). 

Методи навчання: бесіда, рольові ігри, вирішення клінічних ситуаційних 

задач, тестів, обговорення принципів роботи з різними видами глюкометрів, 

самостійна робота з рекомендованою основною та додатковою літературою, з 

електронними інформаційними ресурсами, самостійна робота з банком 

тестових завдань. 

 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Надмірна маса тіла та ожиріння. Визначення. Епідеміологія. 

Етіологія. Класифікація. Діагностика. 

Тема 2. Фізична активність пацієнтів, які живуть з ожирінням. 

Тема 3. Дієта пацієнтів, які живуть із ожирінням. 

Тема 4. Новітні фармакологічні методи лікування ожиріння. 



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ  

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра сімейної медицини та поліклінічної терапії 

 

4 

 

Тема 5. Коморбідна патологія у пацієнтів із ожирінням.  

Тема 6. Профілактика ожиріння у дорослих. 

Тема 7. Профілактика ожиріння у дітей. 

Тема 8. Лікування ожиріння у дітей.  

 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основна  

1. Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Хіміон Л.В. та ін. Актуальні питання 

внутрішніх хвороб у практиці сімейного лікаря. – Издательский дом 

Заславский. -К., 2018. – 600 с. 

2. Внутрішні хвороби: у 2 частинах. Підручник / Л.В. Глушко, С.В. Федоров, 

I.М. Скрипник та ін.  Видавництво «Медицина», Київ, 2019, 584 с. 

3. Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової 

медицини. Видавництво «Medycynapraktyczna», 2019, С.1632 

4. Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Долженко М.М. та ін. Актуальні питання 

серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря. – Издательский дом 

Заславский. – К., 2017. – 414 с. 

5. Методи діагностики в клініці внутрішньої медицини: навчальний  посібник 

/ А.С. Свінціцький. Видавництво «Медицина», Київ, 2019. С. 1008  

6. Захворювання дихальної, імунної та серцево-судинної систем / Виталий 

Кривенко – Київ: Бібліотечка практикуючого лікаря, 2019. – 360с. 

7. Медицина невідкладних станів: Екстрена (швидка) медична допомога: 

Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. Затверджено МОН / І.С. Зозуля, В.І. 

Боброва, Г.Г. Рощін та ін.; за ред. І.С. Зозулі. — 3-тє вид., перероб. і доп. 

— К., 2017. — 960 с. 

8. Пропедевтика внутрішньої медицини: Підручник для мед. ВНЗ ІІІ—ІV р.а. 

— 5-те вид. Допущено МОЗ / За ред. О.Г. Яворського. — К., 2018. 

9. Сімейна медицина в 3 книгах - К1: Загальні питання сімейної медицини: 

Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів 4 рівня 

акредитації. Затверджено Міністерством освіти і науки України. 

Рекомендовано вченою радою НМУ імені О.О.Богомольця/ Автори О.М. 

Гиріна, О.М. Пасієшвілі - Київ, 2016. 

 

Додаткова 

1. «Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової 

медицини 2018/19». Практична медицина, Краків, Польща. 2018 –1632с. 
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ОЦІНЮВАННЯ 

 

Форми і методи поточного контролю: усне опитування, тестування, 

розв’язання ситуаційних клінічних завдань, оцінювання активності на занятті.  

 

Критерії поточного оцінювання на семінарському занятті 

Оцінка Критерії оцінювання 

«5» Здобувач вільно володіє матеріалом, бере активну участь в 

обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, впевнено 

демонструє знання під час інтерпретації даних лабораторних 

досліджень, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє 

клінічне мислення. 

«4» Здобувач добре володіє матеріалом, бере участь в обговоренні та 

вирішенні ситуаційної клінічної задачі, під час інтерпретації даних 

лабораторних досліджень робить деякі помилки,  висловлює свою 

думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення. 

«3» Здобувач недостатньо володіє матеріалом, невпевнено бере участь 

в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, під час 

інтерпретації даних лабораторних досліджень робить суттєві 

помилки. 

«2» Здобувач погано володіє матеріалом, не бере участь в обговоренні 

та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, в інтерпретації даних 

лабораторних досліджень. 

 

Форми і методи підсумкового контролю 

Підсумковий контроль у формі заліків оцінюється за двобальною 

шкалою: 

- оцінка «зараховано» виставляється здобувачу вищої освіти, який 

виконав навчальний план дисципліни, не має академічної забор-

гованості; рівень компетентності — високий (творчий);  

- оцінка «не зараховано» виставляється здобувачу вищої освіти, який не 

виконав навчальний план дисципліни, має академічну заборгованість 

(середній бал нижче 3,0 та/або пропуски занять); рівень 

компетентності — низький (рецептивно-продуктивний).  

 

Здобувач отримує залік з дисципліни за умови виконання вимог 

навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він 
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отримав не менше 3,00 балів. 

 

Можливість і умови отримання додаткових (бонусних) балів: не 

передбачено. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Самостійна робота передбачає підготовку до семінарських занять. 

 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

 пропуски занять з неповажних причин відпрацьовуються за розкладом 

черговому викладачу. 

 пропуски з поважних причин відпрацьовуються за індивідуальним 

графіком з дозволу деканату. 

 

Політика щодо академічної доброчесності:  

Обов'язковим є дотримання академічної доброчесності здобувачами, а 

саме: 

 самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, 

передбачених робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей;  

 дотримання норм законодавства про авторське право i суміжні права; 

 надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

 

Неприйнятними у навчальній діяльності для учасників освітнього 

процесу є: 

 використання родинних або службових зв’язків для отримання позитивної 

або вищої оцінки під час здійснення будь-якої форми контролю результатів 

навчання або переваг у науковій роботі; 

 використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних 

матеріалів або технічних засобів (шпаргалок, конспектів, мікро-

навушників, телефонів, смартфонів, планшетів тощо); 

 проходження процедур контролю результатів навчання підставними 

особами. 

 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 
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притягнені до такої академічної відповідальності:  

 зниження результатів оцінювання контрольної роботи, оцінки на занятті, 

заліку тощо; 

 повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, заліку тощо);  

 призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні 

завдання, контрольні роботи, тести тощо); 

 проведення додаткової перевірки інших робіт авторства порушника. 

 

Політика щодо відвідування та запізнень 

Форма одягу: медичний халат, який повністю закриває верхній одяг, або 

лікарська піжама, шапочка, маска, змінне взуття. 

Обладнання: зошит, ручка. 

Стан здоров’я: здобувачі хворі на гострі інфекційні захворювання, у тому 

числі на респіраторні хвороби, до заняття не допускаються. 

Здобувач, який спізнився на заняття, може бути на ньому присутній, але 

якщо в журналі викладач поставив «нб», він повинен його відпрацювати у 

загальному порядку. 

 

Використання мобільних пристроїв 

Мобільні пристрої можуть бути застосовані здобувачами з дозволу 

викладача, якщо вони потрібні для виконання завдання. 

 

Поведінка в аудиторії 

Поведінка здобувачів та викладачів в аудиторіях має бути робочою та 

спокійною, суворо відповідати правилам, встановленим Положенням про 

академічну доброчесність та етику академічних взаємин в Одеському 

національному медичному університеті, у відповідності до Кодексу 

академічної етики та взаємин університетської спільноти Одеського 

національного медичного університету, Положенням про запобігання та 

виявлення академічного плагіату у науково-дослідній та освітній роботі 

здобувачів вищої освіти, науковців та викладачів Одеського національного 

медичного університету. 

Під час находження в аудиторії мають культивуватися такі цінності: 

повага до колег; толерантність до інших; сприйнятливість та неупередженість; 

аргументованість згоди або незгоди з думкою інших учасників дискусії, а 

також власної думки; шанування гідності особистості опонента/-ки під час 

спілкування; дотримання етики академічних взаємовідносин. 
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