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1. Загальна інформація про викладачів:  

Разнатовська Олена Миколаївна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фтизіатрії і 

пульмонології, raznatovskaya@zsmu.zp.ua 

Мирончук Юлія Валеріївна – асистент кафедри фтизіатрії і пульмонології,  

yashmayulya92@gmail.com 

2. Назва навчальної дисципліни і кількість кредитів:  

«Фтизіатрія», 2 кредити ЄКТС. 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Вивчення здійснюється протягом 7-го або 8-го семестру на 4 курсі навчання, кафедра 

фтизіатрії і пульмонології Запорізького державного медичного університету. 

4. Пререквізити і постреквізити навчальної дисципліни  

Пререквізити: анатомія, фізіологія, гістологія, мікробіологія, вірусологія та імунологія, 

патологічна фізіологія, патологічна анатомія, рентгенологія, фармакологія, пропедевтика 

внутрішньої медицини, пропедевтика педіатрії, радіологія, гігієна та екологія, внутрішня 

медицина (пульмонологія, ендокринологія), хірургія, оториноларингологія, неврологія, 

інфекційні хвороби, епідеміологія, педіатрія, дитячі інфекції, онкологія. 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни  

Теоретичні основи і практичні підходи до виявлення, діагностики, лікування та 

профілактики туберкульозу. 

5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни  

Підготовка «Лікаря-стоматолога» другого (магістерського) рівня вищої освіти України 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 221 «Стоматологія» згідно з професійними 

вимогами до випускників медичних закладів вищої освіти. 

5.3 Завдання вивчення дисципліни 

По завершенню вивчення дисципліни студент має: 

знати: основні показники, що характеризують епідемічну ситуацію з туберкульозу у 

світі та Україні; основні підходи до виявлення та діагностики туберкульозу; діагностичні 

алгоритми для встановлення діагнозу туберкульозу; основні принципи лікування хворих на 

туберкульоз; основи інфекційного контролю та профілактики туберкульозу; 

вміти: проводити скринінгове опитування стосовно симптомів, що можуть свідчити про 

туберкульоз; складати маршрут пацієнтів з симптомами, що можуть свідчити про туберкульоз, 

на етапі первинної медичної допомоги; визначати групи ризику туберкульозу; 

здатен продемонструвати: методику збору мокротиння; правильне користування 

засобами індивідуального захисту органів дихання; проведення і інтерпретацію туберкулінової 

шкірної проби; 
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володіти навичками: інтерпретації тесту гальмування вивільнення інтерферону, 

результатів дослідження мокротиння за методом мазка, культурального дослідження і 

молекулярно-генетичних тестів, тесту LF-LAM; інтерпретації оглядової рентгенограми легень і 

комп’ютерної томограми з симптомами, що можуть свідчити про туберкульоз; 

самостійно вирішувати: та організовувати заходи інфекційного контролю 

туберкульозної інфекції на робочому місці; застосовувати алгоритм обстеження хворих з 

ураженнями ротової порожнини, що можуть свідчити про туберкульоз. 

5.4. Зміст навчальної дисципліни  

Програма навчальної дисципліни складається з 1 модуля та 5 змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Загальні питання фтизіатрії. 

Змістовий модуль 2. Виявлення і діагностика туберкульозу. 

Змістовий модуль 3. Клінічний перебіг туберкульозу. 

Змістовий модуль 4. Лікування туберкульозу. 

Змістовий модуль 5. Профілактика туберкульозу. 

6. План вивчення навчальної дисципліни  

Види навчальних занять: лекція, практичне, консультація. 

Форми навчання: денна. 

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, репродуктивний, 

дослідницький, метод проблемного викладання. 

Методи контролю: усний (виступи на практичних заняттях, опитування), письмовий 

(завдання, написання історії хвороби), тестовий, практичний (практичні навички). 

Форми підсумкового контролю: підсумковий контроль (семестр 7 або 8). 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, презентації, питання 

для поточного контролю, тести, задачі, практичні навички, питання для підсумкового контролю. 

Мова навчання: українська, англійська, російська. 

7. Самостійна робота студента  

1) Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та оволодіння практичними 

навичками (8 годин). 

2) Опрацювання тем, що не входять до плану аудиторних занять – онлайн курс (8 годин). 

3) Індивідуальна СРС (4 години). 

8. Список літератури 

8.1. Обов’язкова література: 

1) Фтизіатрія: підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних 

навчальних закладів IV рівня акредитації / Разнатовська О.М. – Видавництво ЗДМУ: 

Запоріжжя, 2014. – 240 с.  

2) Побочные реакции противотуберкулезных препаратов : учебное пособие / В.И. Петренко, 

Е.Н. Разнатовская, А.В. Радыш. - К.: ООО «ВІТ-А-ПОЛ», 2014. – 104 с.  
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3) Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ : 

навчальний посібник / Петренко В.І., Долинська М.Г., Разнатовська О.М. - ТОВ «ДКС 

центр», 2015. – 112 с.  

4) ТБ/ВІЛ: діагностика, лікування, профілактика : Навчальний посібник / Шальмін О.С., 

РазнатовськаО.М., Растворов О.А., Гріцова Н.А. – Запоріжжя, 2013. – 112 с. 

8.2. Додаткова література: 

1) Стандарт інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних 

закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на 

туберкульоз: наказ МОЗ України № 684 від 16.08.2010 р. 

2) Стандарти бактеріологічної діагностики туберкульозу в лабораторіях 

протитуберкульозних закладів України: навчальний посібник для фахівців 

бактеріологічних лабораторій закладів протитуберкульозної служби України / О.А. 

Журило, А.І. Барбова, Т.Г. Глушкевич, Л.В. Третякова. – Київ, 2012. – 188 с. 

3) Порядок використання молекулярно-генетичних методів у лабораторіях з діагностики 

туберкульозу в Україні: методичні рекомендації / А.І. Барбова [та ін.]. – Київ, 2014. – 17 

с. 

4) Алгоритм діагностики хіміорезистентного туберкульозу з комплексним використанням 

гено– та фенотипічних методів в бактеріологічних лабораторіях протитуберкульозних 

закладів україни: методичні рекомендації / О.А. Журило [та ін.]. – Київ, 2013. – 21 с. 

5) Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коїнфекцію ТБ ВІЛ/ В.І. Петренко, 

М.Г. Долинська, О.М.Разнатовська. – К., 2015. – 112 с. – Режим доступу: 

http://tb.ucdc.gov.ua/uploads/files/usaid_170x240_fp_new.pdf 

9. Контроль і оцінка результатів навчання  

Види: поточний, підсумковий модульний контроль, контроль володіння практичними 

навичками.  

Методи: тестування та бліц-опитування; розв'язування ситуаційних задач; оцінка і 

трактування клініко-лабораторних та інструментальних обстежень; питання до поточного 

контролю і підсумкового модульного контролю; контроль практичних навичок. 

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та 

оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоре-

тичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою 

дисципліни. 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модулю) – 200, в 

тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами підсумкового 

модульного контролю – 80 балів (40%). 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно 

конкретним цілям з кожної теми та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами. При 

http://tb.ucdc.gov.ua/uploads/files/usaid_170x240_fp_new.pdf
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оцінюванні навчальної діяльності студентів необхідно надавати перевагу стандартизованим 

методам контролю: тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому за 

процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені до реальних. 

ОЦІНКУ “ВІДМІННО” отримує студент, який твердо знає програмовий матеріал, 

глибоко його засвоїв, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно його викладає, у відповіді якого 

тісно пов'язується теорія з практикою. При цьому студент не вагається з відповіддю при 

видозміні завдання, вільно справляється з задачами та питаннями другого та третього рівня 

оцінки знань, виявляє знайомство з монографічною літературою, вірно обґрунтовує прийняте 

рішення, володіє елементами лікарської техніки, різносторонніми навиками та прийомами 

виконання практичних робіт. Практичні навички виконує без помилок, вміє в професійній 

діяльності ефективно використовувати набуті знання.  

ОЦІНКУ “ДОБРЕ” отримує студент, який знає програмовий матеріал грамотно і 

змістовно його викладає, який не допускає значних неточностей у відповіді на запитання, 

правильно використовує теоретичні положення при вирішенні практичних запитань і задач, 

володіє необхідними навиками і технікою їх виконання.  

ОЦІНКУ “ЗАДОВІЛЬНО” отримує студент, який знає основний матеріал, але не засвоїв 

його деталей, допускає неточності, недостатньо правильні формулювання, порушує 

послідовність у викладанні програмового матеріалу і відчуває труднощі при виконанні 

практичних навиків або виконує їх з істотними помилками, з помилками вирішує ситуаційні 

задачі третього рівня контролю знань. 

ОЦІНКУ “НЕЗАДОВІЛЬНО” отримує студент, який не знає значної частини 

програмового матеріалу, допускає значні помилки у його викладанні, невпевнено, з великими 

труднощами виконує практичні навики.    

Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за 

традиційною п’ятибальною системою незалежно від кількості занять в модулі. Конвертація 

проводиться перед підсумковим модульним контролем. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем на 

останньому контрольному занятті. До підсумкового контролю допускають студентів, які 

виконали всі види робіт, що передбачені навчальною програмою, та при вивчені модуля 

набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Форма проведення підсумкового модульного 

контролю має бути стандартизованою і включати контроль теоретичної і практичної 

підготовки. Конкретні форми підсумкового модульного контролю визначаються у робочій 

навчальній програмі 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не 

менше 60 балів. 

Оцінювання дисципліни. Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким 

зараховані усі модулі з дисципліни. Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за 
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модулі, на які структурована навчальна дисципліна. 

Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалою ЕСТS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

180 – 200 А Відмінно 

170 – 179,99 В Добре 

160 – 169,99 С 

141 – 159,99 D Задовільно 

122 – 140,99 Е 

 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

 F Незадовільно з обов‘язковим повторним вивченням 

дисципліни складання 

 

10. Політика навчальної дисципліни  

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 

програмою даної начальної 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. 

- поточний контроль передбачає 100 % опитування студентів групи на практичному занятті 

з обов'язковим оцінюванням всіх складових елементів заняття – тестового контролю, 

усного опитування, вирішення ситуаційних задач, опису препаратів, рентгенограм, тощо. 

За кожний етап заняття студент отримує оцінку «5-4-3-2», із яких викладач визначає 

середню арифметичну оцінку, яку переводять у бали згідно розподілу, який проведено 

кафедрою на початку вивчення дисципліни. Якщо під час визначення балів за заняття 

середня арифметична оцінка становить «2», то це відповідає 0 кількості балів. Студент 

має право покращити свої знання з теми, якщо він отримав загальну оцінку «2» впродовж 

наступного навчального заняття, під час поточного контролю (без отримання балів). 

- студент має право пропустити до 25% занять та лекцій (за годинами). Пропуски занять 

відпрацьовують шляхом написання реферату без оцінювання. Пропущені лекції не 

відпрацьовують, знання перевіряють на контрольних заходах. Якщо студент пропустив 

більше 25% навчальних занять разом із лекціями (за годинами), то це потребує 

повторного вивчення дисципліни. 

 


