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1. Загальна інформація про викладача  

 

Викладач: асистент, к.мед.н. Лісова Оксана Олександрівна 

e-mail: oksana.lisovaya@gmail.com   

Кафедра: загальної практики сімейної медицини та внутрішніх хвороб 

Адреса: вул. Оптимістична, 1,  КНП «Міська лікарня №4» Запорізької міської ради 

 

Викладач: доцент, к.мед.н. Грицай Ганна  Володимирівна 

e-mail: nusha260408@ gmail.com 

Кафедра: загальної практики сімейної медицини та внутрішніх хвороб 

Адреса: вул. Оптимістична, 1,  КНП «Міська лікарня №4» Запорізької міської ради 

 

2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів  

 

Назва дисципліни:   «Пропедевтика внутрішніх хвороб (за професійним спрямуванням)» 

Код навчальної дисципліни: ОК 27. 

Кількість кредитів з дисципліни: 450 годин / 15 кредитів ECTS (лекцій – 40, практичних 

занять – 136, СРС – 274). 

 

3. Семестр: 5-8 

  

4.  Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни  

 

Пререквізіти (перелік дисциплін, вивчення яких має передувати дисципліні 

«Пропедевтика внутрішньої медицини»): анатомія, фізіологія, біохімія, патанатомія, 

патофізіологія  

 

Постреквізіти (перелік дисциплін, для вивчення яких є обов'язковими знання, здобуті при 

вивченні «Пропедевтика внутрішньої медицини»): внутрішня медицина 

  

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1 Призначення навчальної дисципліни  

Фахівець з фізичної терапії, ерготерапії перш за все повинен уміти добирати засоби та 

визначити тактику фізичної реабілітації по відношенню до хворих із різною соматичною 

патологією. Головне завдання дисципліни «Пропедевтика внутрішніх хвороб (за 

професійним спрямуванням)» – навчити студентів сприймати організм людини як єдине 

ціле, виділяти основні симптоми та синдроми при захворюваннях внутрішніх органів, 

формулювати попередній діагноз, розробляти профілактичні та реабілітаційні стратегії, 

складати індивідуальний план фізичної терапії з метою покращення стану здоров’я 

людини, функціональних можливостей, адаптації до оточуючих умов. 

Компетенції, яких набуває студент при вивченні дисципліни: 

Інтегральна:  

− Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з 

порушеннями рухової функції органів та систем із застосуванням положень, теорій та 



3 

 

методів фундаментальних, медичних та клінічних наук, фізичної культури в умовах 

комплексності та невизначеності. 

Загальні: 

− Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

− Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії 

− Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись 

другою мовою 

− Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

− Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим 

− Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які виконуються 

− Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків 

Спеціальні (фахові, предметні): 

− Збирання медичної інформації про стан пацієнта. 

− Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень. 

− Здатність пояснювати потребу у заходах фізичної реабілітації, принципи їх 

використання і зв'язок з охороною здоров’я;  

− Здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток людського 

організму та його рухові функції;  

− Здатність розуміти та пояснювати патологічні процеси, які піддаються корекції 

заходами фізичної реабілітації;  

− Здатність розуміти та пояснювати медичні, педагогічні, соціальні аспекти, пов’язані з 

практикою фізичної реабілітації;  

− Здатність провадити безпечну практичну діяльність для пацієнта/клієнта та 

практикуючого фахівця;  

− Здатність збирати анамнез, виконувати реабілітаційне обстеження, тестування, огляд 

та документувати їх результати;  

− Здатність аналізувати, вибирати і трактувати отриману інформацію щодо 

реабілітаційних програм, їх ефективність;  

− Здатність забезпечувати відповідність реабілітаційних заходів функціональним 

можливостям та потребам пацієнта/клієнта;  

− Здатність допомагати пацієнту/клієнту розуміти власні потреби, обговорювати та 

формулювати цілі, пояснювати програму фізичної реабілітації.  

 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни: досягнення основних кінцевих цілей, 

визначених у Стандарті підготовки спеціаліста за спеціальністю 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія».  

 

5.3 Завдання вивчення дисципліни:  

− проводити опитування та фізикальне обстеження хворих та аналізувати їх результати 

в клініці внутрішніх хвороб; 

− аналізувати результати основних лабораторних та інструментальних методів 

дослідження; 
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− визначати провідні симптоми та синдроми у клініці внутрішніх хвороб. 

5.4 Зміст навчальної дисципліни: Програма навчальної дисципліни складається з 2 

модулів:  

− модуль 1: годин 225 / 7,5 (лекцій – 20, практичних занять – 68, СРС – 137); 

− модуль 2: годин 225 / 7,5 ( лекцій – 20, практичних занять – 68, СРС – 137). 

 

Модуль 1, змістовий модуль 1, 9 тем.  

Введення в клініку внутрішніх хвороб. Методи дослідження хворого. Схема обстеження 

хворого. Основні правила розпитування та огляду хворого. 

Загальний огляд хворого. Огляд окремих частин тіла. 

Фізикальні методи дослідження дихальної системи. 

Лабораторні та інструментальні методи дослідження дихальної системи. 

Симптоми та синдроми при захворюваннях органів дихання. 

Фізикальні методи дослідження серцево-судинної системи 

Лабораторні та інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи 

Основні симптоми та синдроми при захворюваннях серцево-судинної системи 

 

Модуль 1, змістовий модуль 2, 9 тем. 

Фізикальні методи дослідження органів травлення 

Лабораторні та інструментальні методи дослідження органів травлення 

Основні симптоми та синдроми при захворюваннях органів травлення 

Фізикальні методи дослідження органів сечовиділення 

Лабораторні та інструментальні методи дослідження сечовидільної системи 

Основні синдроми при захворюваннях сечовидільної системи 

Методи дослідження при захворюваннях органів кровотворення. Лабораторні та 

інструментальні методи дослідження органів кровотворення. Основні симптоми та 

синдроми при захворюваннях органів кровотворення 

Методи дослідження при захворюваннях органів ендокринної системи. Лабораторні та 

інструментальні методи дослідження ендокринних органів ендокринної системи. Основні 

симптоми та синдроми при захворюваннях органів ендокринної системи. 

 

Модуль 2, змістовий модуль 1, 11 тем. 

Бронхіальна астма. Клініка, діагностика. Сучасне лікування. 

Пневмонії. Плевральний синдром 

ХОЗЛ. Емфізема легень. Легенева недостатність 

Гіпертонічна хвороба .Симптоматичні артеріальні гіпертензії 

Атеросклероз. ІХС. Класифікація ВООЗ. Стенокардії. 

Гострий коронарний синдром. Гострий інфаркт міокарда. 

Раптова зупинка кровообігу. Принципи серцево-легеневої реанімації. 

Гостра серцева недостатність. Хронічна серцева недостатність. 

Ревматична хвороба. Інфекційний ендокардит.  Набуті вади серця. 

Дифузні захворювання сполучної тканини. 

 

Модуль 2, змістовий модуль 2, 9 тем. 
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Гастрити. Виразкова хвороба. 

Хвороби кишківника (хронічні ентерити, хронічні коліти, неспецифічний виразковий 

коліт). 

Панкреатити. Холецистити. Жовчнокам’яна хвороба 

Хронічні гепатити. Цирози печінки 

Хронічне захворювання нирок. Гостра та хронічна ниркова недостатність. 

Анемії. Гематоонкологічні хвороби. 

Цукровий діабет 1 та 2 типу 

Захворювання щитоподібної залози. Тиреотоксикоз, гіпотиреоз. 

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни  

 

№ 

пп 

Назва теми Форми 

організації 

навчання та 

кількість годин 

Завдання для самостійної 

роботи 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Введення в клініку внутрішніх хвороб. Методи дослідження 

дихальної та серцево-судинної системи 

1 Тема 1. Введення в клініку 

внутрішніх хвороб. Методи 

дослідження хворого. Схема 

обстеження хворого Основні 

правила розпитування та огляду 

хворого. 

ПЗ - 4 год.,  

Л - 1 год.,   

СРС - 7 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Семіотика основних 

захворювань внутрішніх 

органів в практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

2 Тема 2. Загальний огляд хворого. 

Огляд окремих частин тіла. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 1 год.,   

СРС – 7год.   

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Семіотика основних 

захворювань внутрішніх 

органів в практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

3 Тема 3 Фізикальні методи 

дослідження дихальної системи. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 1 год.,   

СРС – 7 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Семіотика основних 

захворювань внутрішніх 

органів в практиці лікаря-

фізіотерапевта 
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(ерготерапевта)». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

4 Тема 4. Лабораторні та 

інструментальні методи 

дослідження дихальної системи. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 1  

СРС – 7 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Семіотика основних 

захворювань внутрішніх 

органів в практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

5 Тема 5. Симптоми та синдроми 

при захворюваннях органів 

дихання. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 год.,   

СРС – 7 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Семіотика основних 

захворювань внутрішніх 

органів в практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

6 Тема 6. Фізикальні методи 

дослідження серцево-судинної 

системи 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 1 год.,   

СРС – 7 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Семіотика основних 

захворювань внутрішніх 

органів в практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

7 Тема 7. Лабораторні та 

інструментальні методи 

дослідження серцево-судинної 

системи 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 1 год.,   

СРС – 7 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Семіотика основних 

захворювань внутрішніх 

органів в практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

8 Тема 8. Основні симптоми та ПЗ - 4 год.,  Опрацювання тем за 
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синдроми при захворюваннях 

серцево-судинної системи 

Л –  2  

СРС – 7 год.   

допомогою on-line курсу: 

«Семіотика основних 

захворювань внутрішніх 

органів в практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

9 Тема 9. Диференційний залік ПЗ - 2 год.,  

СРС – 7 год.   

 

Змістовий модуль 2. Методи дослідження органів травлення, сечовиділення, 

кровотворення та ендокринної системи 

1 Тема 1. Фізикальні методи 

дослідження органів травлення 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 1 год.,   

СРС – 8 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Семіотика основних 

захворювань внутрішніх 

органів в практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

2 Тема 2. Лабораторні та 

інструментальні методи 

дослідження органів травлення 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 1 год.,   

СРС – 8 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Семіотика основних 

захворювань внутрішніх 

органів в практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

3 Тема 3 Основні симптоми та 

синдроми при захворюваннях 

органів травлення 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 

СРС – 8 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Семіотика основних 

захворювань внутрішніх 

органів в практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

4 Тема 4. Фізикальні методи 

дослідження органів 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 0,5 
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сечовиділення СРС – 8 год.   

5 Тема 5. Лабораторні та 

інструментальні методи 

дослідження сечовидільної 

системи 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 0,5 

СРС – 8 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Семіотика основних 

захворювань внутрішніх 

органів в практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

6 Тема 6. Основні синдроми при 

захворюваннях сечовидільної 

системи 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 1 год 

СРС – 8 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Семіотика основних 

захворювань внутрішніх 

органів в практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

7 Тема 7. Методи дослідження при 

захворюваннях органів 

кровотворення. Лабораторні та 

інструментальні методи 

дослідження органів 

кровотворення. Основні 

симптоми та синдроми при 

захворюваннях органів 

кровотворення 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 год 

СРС – 8 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Семіотика основних 

захворювань внутрішніх 

органів в практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

8 Тема 8. Методи дослідження при 

захворюваннях органів 

ендокринної системи. 

Лабораторні та інструментальні 

методи дослідження ендокринних 

органів ендокринної системи. 

Основні симптоми та синдроми 

при захворюваннях органів 

ендокринної системи. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 год 

СРС – 9 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Семіотика основних 

захворювань внутрішніх 

органів в практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

9 Тема 9. Диференційний залік ПЗ - 2 год.,  

СРС – 9 год. 

 

Модуль 2 

Змістовий модуль 1. Захворювання органів дихання та серцево-судинної системи 
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1 Тема 1. Бронхіальна астма. 

Клініка, діагностика. Сучасне 

лікування. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 1 год 

СРС – 7 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Принципи діагностики, 

лікування, профілактики та 

фізичної реабілітації при 

основних захворюваннях 

внутрішніх органів в 

практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

2 Тема 2. Пневмонії. Плевральний 
синдром 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 0,5 год 

СРС – 7 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Принципи діагностики, 

лікування, профілактики та 

фізичної реабілітації при 

основних захворюваннях 

внутрішніх органів в 

практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

3 Тема 3. ХОЗЛ. Емфізема легень. 

Легенева недостатність 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 0,5 год 

СРС – 7 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Принципи діагностики, 

лікування, профілактики та 

фізичної реабілітації при 

основних захворюваннях 

внутрішніх органів в 

практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

4 Тема 4. Гіпертонічна хвороба 
.Симптоматичні артеріальні 
гіпертензії 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 год 

СРС – 7 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Принципи діагностики, 

лікування, профілактики та 

фізичної реабілітації при 

основних захворюваннях 
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внутрішніх органів в 

практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

5 Тема 5. Атеросклероз. ІХС. 

Класифікація ВООЗ. Стенокардії. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 1 год 

СРС – 7 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Принципи діагностики, 

лікування, профілактики та 

фізичної реабілітації при 

основних захворюваннях 

внутрішніх органів в 

практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

6 Тема 6. Гострий коронарний 

синдром. Гострий інфаркт 

міокарда. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 1 год 

СРС – 7 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Принципи діагностики, 

лікування, профілактики та 

фізичної реабілітації при 

основних захворюваннях 

внутрішніх органів в 

практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

7 Тема 7. Раптова зупинка 

кровообігу. Принципи серцево-

легеневої реанімації. 

ПЗ - 4 год.,  

Л –  

СРС – 7 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Принципи діагностики, 

лікування, профілактики та 

фізичної реабілітації при 

основних захворюваннях 

внутрішніх органів в 

практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)» 

Опрацювання практичних 

навичок. 



11 

 

Заповнення практикуму. 

8 Тема 8. Гостра серцева 

недостатність. Хронічна серцева 

недостатність.  

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 год 

СРС – 7 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Принципи діагностики, 

лікування, профілактики та 

фізичної реабілітації при 

основних захворюваннях 

внутрішніх органів в 

практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

9 Тема 9. Ревматична хвороба. 

Інфекційний ендокардит.  Набуті 

вади серця.  

ПЗ - 4 год.,  

Л –год 

СРС – 7 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Принципи діагностики, 

лікування, профілактики та 

фізичної реабілітації при 

основних захворюваннях 

внутрішніх органів в 

практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

10 Тема 10. Дифузні захворювання 

сполучної тканини.  

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 год 

СРС – 7 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Принципи діагностики, 

лікування, профілактики та 

фізичної реабілітації при 

основних захворюваннях 

внутрішніх органів в 

практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

11 Тема 11. Диференційований залік ПЗ - 4 год.,  

СРС – 7 год. 

 

Змістовий модуль 2. Захворювання органів  травлення, сечовиділення, кровотворення та 

ендокринної системи 

1 Тема 1. Гастрити. Виразкова ПЗ - 4 год.,  Опрацювання тем за 
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хвороба. Л – 2 год 

СРС – 6 год. 

допомогою on-line курсу: 

«Принципи діагностики, 

лікування, профілактики та 

фізичної реабілітації при 

основних захворюваннях 

внутрішніх органів в 

практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

2 Тема 2. Хвороби кишківника 

(хронічні ентерити, хронічні 

коліти, неспецифічний 

виразковий коліт). 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 год 

СРС – 6 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Принципи діагностики, 

лікування, профілактики та 

фізичної реабілітації при 

основних захворюваннях 

внутрішніх органів в 

практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

3 Тема 3. Панкреатити. 

Холецистити. Жовчнокам’яна 

хвороба 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 год 

СРС – 6 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Принципи діагностики, 

лікування, профілактики та 

фізичної реабілітації при 

основних захворюваннях 

внутрішніх органів в 

практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

4 Тема 4. Хронічні гепатити. 

Цирози печінки 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 0,5 год 

СРС – 6 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Принципи діагностики, 

лікування, профілактики та 

фізичної реабілітації при 

основних захворюваннях 

внутрішніх органів в 



13 

 

практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

5 Тема 5. Хронічне захворювання 

нирок. Гостра та хронічна 

ниркова недостатність. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 год 

СРС – 6 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Принципи діагностики, 

лікування, профілактики та 

фізичної реабілітації при 

основних захворюваннях 

внутрішніх органів в 

практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

6 Тема 6. Анемії. Гематоонкологічні 

хвороби. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 

СРС – 8 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Принципи діагностики, 

лікування, профілактики та 

фізичної реабілітації при 

основних захворюваннях 

внутрішніх органів в 

практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

7 Тема 7. Цукровий діабет 1 та 2 

типу 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 год 

СРС – 8 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Принципи діагностики, 

лікування, профілактики та 

фізичної реабілітації при 

основних захворюваннях 

внутрішніх органів в 

практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 
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8 Тема 8. Захворювання 

щитоподібної залози. 

Тиреотоксикоз, гіпотиреоз. 

ПЗ - 4 год.,  

Л –  

СРС – 7 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Принципи діагностики, 

лікування, профілактики та 

фізичної реабілітації при 

основних захворюваннях 

внутрішніх органів в 

практиці лікаря-

фізіотерапевта 

(ерготерапевта)» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

9 Тема 9. Диференційований залік ПЗ - 4 год.,  

СРС – 7 год. 

 

 

6. Самостійна робота студента  

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

Модуль 1 

1 Опрацювання тем за допомогою on-line курсу: «Семіотика основних 

захворювань внутрішніх органів в практиці лікаря-фізіотерапевта 

(ерготерапевта)» 

19 

2 Теоретична підготовка до практичних занять 16 

3 Відпрацювання методів фізикального обстеження хворих 18 

4 Знайомство з методами лабораторних досліджень  16 

5 Знайомство з інструментальними методами дослідженння 16 

6 Самостійне опрацювання тем, які не входять в план аудиторних 

занять:  

- Основні клінічні синдроми при алергічних захворюваннях 

- Основні лабораторні та інструментальні методи дослідження при 

алергічних та імунологічних захворюваннях 

18 

7 Заповнення практикума 16 

8 Підготовка до диференційованого заліку 18 

Всього 137 

Модуль 2  

1 Опрацювання тем за допомогою on-line курсу: «Принципи 

діагностики, лікування, профілактики та фізичної реабілітації при 

основних захворюваннях внутрішніх органів в практиці лікаря-

фізіотерапевта (ерготерапевта)» 

34 

2 Теоретична підготовка до практичних занять 16 

4 Знайомство з методами фізіотерапевтичного лікування при основних 

захворюваннях внутрішніх органів 

18 

5 Знайомство з санаторно-курортним лікуванням при основних 

захворюваннях внутрішніх органів. 

16 

 Знайомство з сновами раціонального харчування та дієтотерапії при 

основних захворюваннях внутрішніх органів 

16 

7 Заповнення практикума 18 

8 Підготовка до диференційованого заліку 19 
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Всього 137 

 

Консультативна допомога: щоденно за необхідністю (1-2 год.)  

Контрольні заходи: самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час проходження студентом on-line курсу. 

Практикум заповнюється студентом кожного заняття та підписується викладачем після 

завершення практичного заняття. 

 

7. Список основної та додаткової літератури 

7.1. Основна література  

1. Пропедевтика внутрішньої медицини: підручник / Ю.І. Децик, О.Г. Яворський, 

Є.М. Нейко та ін. ; за ред. О.Г. Яворського. –  5-е вид. –  К. : ВСВ «Медицина», 2018. –  

552 с. + 12 с. кольор. вкл.  

2. Пропедевтика внутрішньої медицини: підручник  / О.М. Ковальова, Н.А. 

Сафаргаліна-Корнілова. –  К. : ВСВ «Медицина», 2018. –  720 с + 12 с. кольор. вкл.  

3. Пропедевтика внутрішньої медицини : підручник для студентів стоматологічних 

факультетів ВМНЗ ІV рівня акредитації / К.О. Бобкович,  

4. Е.І. Дзісь [та ін.] / за ред. М.С. Расіна. – Вінниця: Нова книга, 2014. – 208 с.  

5. Пропедевтика внутрішніх хвороб: навчальний посібник: практикум. в 3-х ч. / 

Е.Й.Архій [та ін.]. – Ужгород. : В-во Говерла, 2017. –  554 с. 

6. Пропедевтика внутрішньої медицини: підручник / Ю.І.Децик, О.Г. Яворський, Р.Я. 

Дутка [та ін.] ; за ред. проф.  О.Г. Яворського. –  3-є вид., виправл. і допов. – К.: ВСВ 

«Медицина», 2013. –  552 с. 

7. Шуліпенко І. М. Пропедевтика внутрішньої медицини. Загальна семіотика та 

діагностика: навч. посіб. для студентів ВМНЗ IV рівня / І. М. Щуліненко. – К. : Медицина, 

2008. – 303 с. 

8. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. Підручник для студентів 

ВМНЗ / В. Г. Передерій, С. М. Ткач. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 640с.: іл.  

9. Внутрішні хвороби / К.О. Бобкович, Є.І Дзісь, В.М. Жебель [та ін.]; під ред. М.С. 

Расіна. Вінниця. − Нова Книга, 2015. – 328с. : іл. 

10. Михайловська Н.С. Діагностика та лікування хвороб органів дихання, 

кровообігу, травлення, ревматичних хвороб,  модуль 1. Електронний навчальний посібник 

/ Н.С. Михайловська, Г.В. Грицай,  Шершньова О.В. [та ін.] – Рекомендовано  ЦМР ЗДМУ 

(прот. № 1  від 29.09.2016) 

11. Михайловська Н.С. Діагностика та лікування хвороб органів сечовиділення, 

кровотворення, ендокринної системи, алергічних хвороб, модуль 2. Електронний 

навчальний посібник / Н.С. Михайловська, Г.В. Грицай,  Шершньова О.В. [та ін.] – 

Рекомендовано  ЦМР ЗДМУ (прот. № 1  від 29.09.2016) 

 

7.2. Додаткова література  

1. Пропедевтика внутрішніх хвороб: підруч. для студ. ВМНЗ IV р. а. / В. Ф. 

Москаленко, І. І. Сахарчук, П. Ф. Дудка [та ін.] ; ред. В. Ф. Москаленко, І. І.  Сахарчук. − 

Київ : Книга плюс, 2010. − 935 с. 

2. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими / за заг. 

ред. А.В. Єпішина. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. – 768 с. 
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3. Дзяк Г.В. Основи обстеження хворого та схема історії хвороби: довідник / Г.В. 

Дзяк, В.З. Нетяженко, Т.А. Хомазюк [та ін.]. –  Дн-ск : Арт-прес, 2002. - 68 с. 

4. Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. 

Невідкладні стани в терапії : довід.- посіб. / за ред. Ю. М. Мостового. − 18-е вид., допов. і 

переробл. − К. : Центр ДЗК, 2015. − 680 с. 

 

8. Контроль і оцінка результатів навчання  

8.1. Види контролю  

˗ Поточний 

˗ Підсумковий (заключний) 

8.2. Форми контролю 

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у 

відповідності з конкретними цілями. Поточний контроль включає оцінювання 

початкового рівня знань (усне або письмове експрес-опитування, тестовий контроль з 

використанням тестових завдань), оцінювання основного етапу практичного заняття 

(контроль професійних умінь під час курації хворих, вирішення типових ситуаційних 

задач), оцінювання кінцевого рівня знань (вирішення ситуаційних задач ІІІ рівня, 

інтерпретація результатів лабораторних та інших методів обстеження хворого). 

Рекомендовані до застосування такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: 

тестовий контроль, розв’язування ситуаційних задач, контроль практичних навичок, усна 

співбесіда з викладачем та завідувачем кафедри. 

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка 

визначає фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної 

кількості балів (110 балів, якщо поточні оцінки – «відмінно» та 60 балів, якщо поточні – 

«задовільно». До 110 максимальних балів можуть додаватись бали за індивідуальну 

роботу – не більше 10). Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої 

арифметичної оцінки за традиційною чотирибальною системою незалежно від кількості 

занять в модулі. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною 

розробкою для запланованої теми. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі диференційованого заліку після 

завершення вивчення дисципліни і передбачає перевірку: рівня практичної підготовки 

студента (виконання практичних навичок біля ліжка хворого) та рівня теоретичних знань і 

вмінь їх використовувати в конкретних ситуаціях (вирішення тестових та ситуаційних 

завдань). 

До складання диференційованого  заліку допускаються студенти, у яких відсутня 

академічна заборгованість (пропуски лекцій, практичних занять, незадовільні оцінки, не 

пройдений онлайн курс із СРС). Студенту, який з поважної причини мав пропуски 

навчальних занять, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і 

дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну. 

Для студентів, які пропустили навчальні заняття без поважних причин, рішення про їх 

відпрацювання приймається індивідуально деканом факультету. 

Студентам, які активно працювали при виконанні практичних робіт, мали високу 

успішність протягом семестру та впевнено оволоділи практичними навичками залік 

виставляється автоматично без додаткового опитування. 

Успішність студентів при складанні диференціойованого заліку оцінюється за 
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чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та 

конвертується автоматично в електронному журналі в бали ЄКТС.  

Оцінка за модуль визначається як сума балів поточної навчальної діяльності (60%) 

та оцінки за диференційований залік (40%). Максимальна кількість балів, яку студент 

може набрати при вивченні модулю, становить 200, в тому числі за поточну навчальну 

діяльність - 120 балів. 

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі теми 

модулю з дисципліни та складається з середньої арифметичної кількості балів за модуль 1 

та 2. 

 

9. Політика навчальної дисципліни  

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, 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 і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

 


