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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. Шершньова Оксана Володимирівна 

e-mail: Dr.Shershnyova@ 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: «Внутрішня медицина (у тому числі інфекційні хвороби, епідеміологія 

та клінічна фармакологія)» 

 

Кількість кредитів з дисципліни: 210 годин / 7 кредитів ЄКТС, з них на вивчення 

дисципліни «Основи внутрішньої медицини» - 150 годин /5 кредитів ЄКТС (лекцій – 16, 

практичних занять – 80, СРС – 54). 

 

3. Семестр: 6-7 

  

4.  Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни  

 

Пререквізіти (перелік дисциплін, вивчення яких має передувати дисципліні «Внутрішня 

медицина (у тому числі інфекційні хвороби, епідеміологія та клінічна фармакологія)»): 

анатомія, фізіологія, біохімія, патанатомія, патофізіологія  

 

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

вивченні «Внутрішня медицина (у тому числі інфекційні хвороби, епідеміологія та 

клінічна фармакологія)»): внутрішня медицина 

  

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1 Призначення навчальної дисципліни  

  Лікар стоматолог повинен знати основи діагностики та лікування найбільш 

поширених захворювань внутрішніх органів, та опанувати тактику лікаря-стоматолога по 

відношенню до хворих із соматичною патологією. Головні завдання дисципліни 

«Внутрішня медицина (у тому числі інфекційні хвороби, епідеміологія та клінічна 

фармакологія)»– навчити лікарів-стоматологів розпізнавати за зовнішніми ознаками та 

даними анамнезу найбільш поширені внутрішні хвороби, їх ускладнення, які загрожують 

життю пацієнтів, та знати тактику лікаря-стоматолога по відношенню до хворих із 

соматичною патологією; вміти оцінювати значення соматичної патології для виникнення 

та перебігу хвороб органів ротової порожнини та роль патології органів ротової 

порожнини в розвитку соматичних захворювань. Метою викладання дисципліни також є 
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вивчення основних клініко-лабораторних ознак інфекційних захворювань, підходів до їх 

лікування, причин і механізмів виникнення та поширення, методів їх профілактики та 

організації профілактичних заходів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Внутрішня медицина (у тому числі 

інфекційні хвороби, епідеміологія та клінічна фармакологія)” є: 

Компетенції, яких набуває студент при вивченні дисципліни: 

Інтегральна:  

 Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог 

Загальні: 

 бути сучасно навченим; 

 Знання та розуміння предметної області та розуміння професії; 

 Здатність застосовувати знання з внутрішньої медицини у практичних ситуаціях; 

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

спілкуватись другою мовою; 

 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; 

 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність працювати автономно; 

 Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми 

 Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів); 

 Здатність працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії; 

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які виконуються; 

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

 Прагнення до збереження навколишнього середовища; 

 Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. 

Спеціальні (фахові, предметні): 

 Збирання медичної інформації про стан пацієнта; 

 Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень; 

 Діагностування невідкладних станів; 

 Виконання медичних і стоматологічних маніпуляцій; 

 Визначення тактики та надання екстреної медичної допомоги; 

 Визначення тактики ведення стоматологічного хворого при соматичній патології; 

 Оцінювання впливу навколишнього середовища на стан здоров`я населення 

(індивідуальне, сімейне, популяційне); 

 Ведення медичної документації 

 Опрацювання державної, соціальної та медичної інформації 

 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни: досягнення основних кінцевих цілей, 

визначених у Стандарті підготовки спеціаліста за спеціальністю 221 «Стоматологія».  

 

5.3 Завдання вивчення дисципліни:  

 оволодіти методами діагностики патології внутрішніх органів за синдромним та 
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нозологічним принципами; 

 оволодіти принципами формулювання клінічного діагнозу захворювань, які 

потребують особливої тактики лікаря-стоматолога; 

 оволодіти методами надання невідкладної лікарської допомоги при станах, що 

загрожують життю та здоров’ю хворих згідно переліку, наведеному в освітньо-

професійній програмі. 

 

 5.4 Зміст навчальної дисципліни:  Програма навчальної дисципліни складається з 

таких модулів: 

Модуль 1. Основи внутрішньої медицини (Хвороби органів дихання. Хвороби органів 

кровообігу. Ревматичні хвороби. Хвороби органів травлення). 

Змістовий модуль 1. Хвороби органів дихання. Хвороби органів кровообігу. 

Змістовий модуль 2. Ревматичні хвороби. Хвороби органів травлення. 

Модуль 2. Основи внутрішньої медицини (Заповнення та захист історії хвороби 

пацієнта. Хвороби органів сечоутворення та сечовиділення. Хвороби органів 

кровотворення. Алергічні хвороби). 

Змістовий модуль 3. Написання історії хвороби. Хвороби органів сечоутворення та 

сечовиділення.  

Змістовий модуль 4. Хвороби органів кровотворення. Захворювання імунної системи в 

практиці стоматолога. Алергічні хвороби. Вторинні імунодефіцити. Захист історії 

хвороби. 

Модуль 3. Епідеміологія . 

Змістовий модуль 1. Загальна епідеміологія. 

Змістовий модуль 2. Спеціальна епідеміологія. 

Модуль 4. Інфекційні хвороби. 

Модуль 5. Клінічна фармакологія. 

Змістовий модуль 1. Загальні аспекти клінічної фармакології. 

Змістовий модуль 2. Клінічна фармакологія. 

 

Модуль 1, змістовий модуль 1 та 2, 10 тем.  

ХОЗЛ. Бронхіальна астма Емфізема легень. Легенева недостатність Стоматологічні 

аспекти. 

Пневмонії. Плевральний синдром. Стоматологічні аспекти. 

Гіпертонічна хвороба. Симптоматичні артеріальні гіпертензії. Гіпертонічні  кризи. 

Стоматологічні аспекти. 

Атеросклероз. ІХС. Стенокардії. Гострий інфаркт міокарда. Стоматологічні аспекти. 

Гостра серцева недостатність та гостра судинна недостатність. Хронічна серцева 

недостатність. Стоматологічні аспекти. 

Інфекційний ендокардит. Ревматична хвороба. Набуті вади серця. Стоматологічні аспекти. 

Дифузні захворювання сполучної тканини. Системні васкуліти. Стоматологічні аспекти. 

Гастрити. Виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки. Хвороби кишечника (хронічні 

ентерити, коліти, неспецифічний виразковий коліт). Стоматологічні аспекти. 

Панкреатити. Холецистити. Жовчнокам’яна хвороба Хронічні гепатити. Цирози печінки. 

Стоматологічні аспекти. 
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Модуль 2, змістовий модуль 3 та 4, 10 тем.  

Розбір схеми історії хвороби. Курація – скарги, анамнез, об’єктивний огляд, попередній 

діагноз. 

Курація – лабораторні та інструментальні методи обстеження, обґрунтування клінічного 

діагнозу, диференційний діагноз, заключний діагноз, лікування та профілактика. 

Гломерулонефрити. Пієлонефрити. Стоматологічні аспекти. 

Гостра ниркова недостатність. Хронічна ниркова недостатність. Стоматологічні аспекти. 

Анемії. Стоматологічні аспекти. 

Гемобластози. Стоматологічні аспекти. 

Тромбоцитопенії та тромбоцитопатії. Геморагічний васкуліт  Стоматологічні аспекти. 

Гострі алергози: анафілактичний шок, кропив’янка, ангіоневротичний набряк. 

Стоматологічні аспекти. 

Заключний варіант історії хвороби, стоматологічні аспекти лікування, невідкладні стани, 

тактика стоматолога, використана література. Захист історії хвороби 

Підсумковий контроль модуля 2. 

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни  

 

№ 

пп 

Назва теми Форми 

організації 

навчання та 

кількість 

годин 

Завдання для самостійної роботи 

 

Модуль 1. Основи внутрішньої медицини (хвороби органів дихання, хвороби 

органів кровообігу, ревматичні хвороби, хвороби органів травлення) 

Змістовий модуль 1. Хвороби органів дихання. Хвороби органів кровообігу 

1 Тема 1. ХОЗЛ. Бронхіальна 

астма Емфізема легень. 

Легенева недостатність 

Стоматологічні аспекти. 

ПЗ - 4 год.,  

Л -  

СРС - 7 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Основи внутрішньої 

медицини для студентів-

стоматологів. Модуль 1» 

Опрацювання практичних навичок. 

Заповнення практикуму. 

2 Тема 2. Пневмонії. 

Плевральний синдром. 

Стоматологічні аспекти. 

ПЗ - 4 год.,  

Л –    

СРС – 3 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Основи внутрішньої 

медицини для студентів-

стоматологів. Модуль 1» 

Опрацювання практичних навичок. 

Заповнення практикуму. 

    

3 

Тема 3. Гіпертонічна хвороба. 

Симптоматичні артеріальні 

гіпертензії. Гіпертонічні  

кризи. Стоматологічні 

аспекти. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 год.,   

СРС – 3 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Основи внутрішньої 

медицини для студентів-

стоматологів. Модуль 1» 

Опрацювання практичних навичок. 

Заповнення практикуму. 

4 Тема 4. Атеросклероз. ІХС. ПЗ - 4 год.,  Опрацювання тем за допомогою on-
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Стенокардії. Гострий інфаркт 

міокарда. Стоматологічні 

аспекти. 

Л –  2 

СРС – 3 год.   

line курсу: «Основи внутрішньої 

медицини для студентів-

стоматологів. Модуль 1» 

Опрацювання практичних навичок. 

Заповнення практикуму. 

5 Тема 5. Гостра серцева 

недостатність та гостра 

судинна недостатність. 

Хронічна серцева 

недостатність. Стоматологічні 

аспекти. Контроль змістового 

модулю №1. 

ПЗ - 4 год.,  

Л –  

СРС – 6 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Основи внутрішньої 

медицини для студентів-

стоматологів. Модуль 1» 

Опрацювання практичних навичок. 

Заповнення практикуму. 

Змістовий модуль 2. Ревматичні хвороби. Хвороби органів травлення 

6 Тема 6. Інфекційний 

ендокардит. Ревматична 

хвороба. Набуті вади серця. 

Стоматологічні аспекти. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 год.,   

СРС – 6 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Основи внутрішньої 

медицини для студентів-

стоматологів. Модуль 1» 

Опрацювання практичних навичок. 

Заповнення практикуму. 

7 Тема 7. Дифузні захворювання 

сполучної тканини. Системні 

васкуліти. Стоматологічні 

аспекти. 

ПЗ - 4 год.,  

Л –  

СРС – 4 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Основи внутрішньої 

медицини для студентів-

стоматологів. Модуль 1» 

Опрацювання практичних навичок. 

Заповнення практикуму. 

8 Тема 8. Гастрити. Виразкова 

хвороба шлунка та 12-палої 

кишки. Хвороби кишечника 

(хронічні ентерити, коліти, 

неспецифічний виразковий 

коліт). Стоматологічні 

аспекти. 

ПЗ - 4 год.,  

Л –    

СРС – 3 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Основи внутрішньої 

медицини для студентів-

стоматологів. Модуль 1» 

Опрацювання практичних навичок. 

Заповнення практикуму. 

9 Тема 9. Панкреатити. 

Холецистити. Жовчнокам’яна 

хвороба Хронічні гепатити. 

Цирози печінки. 

Стоматологічні аспекти. 

ПЗ - 4 год.,  

Л –  

СРС – 3 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Основи внутрішньої 

медицини для студентів-

стоматологів. Модуль 1» 

Опрацювання практичних навичок. 

Заповнення практикуму. 

10 Тема 10. Контроль змістового 

модулю №2. Підсумковий 

контроль модуля 1 

ПЗ - 4 год.,  

Л –  

СРС – 6 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Основи внутрішньої 

медицини для студентів-

стоматологів. Модуль 1» 

Опрацювання практичних навичок. 

Заповнення практикуму. 
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Модуль 2. Основи внутрішньої медицини (написання та захист історії хвороби, 

хвороби органів сечоутворення та сечовиділення, хвороби органів кровотворення, 

алергічні хвороби). 

Змістовий модуль 3. Написання історії хвороби. Хвороби органів сечоутворення та 

сечовиділення. 

1 Тема 1. Розбір схеми історії 

хвороби. Курація – скарги, 

анамнез, об’єктивний огляд, 

попередній діагноз,  

ПЗ - 4 год.,  

Л –  

СРС – 1 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Основи внутрішньої 

медицини для студентів-

стоматологів. Модуль 2» 

Опрацювання практичних навичок. 

Заповнення практикуму. 

2 Тема 2. Курація – лабораторні 

та інструментальні методи 

обстеження, обґрунтування 

клінічного діагнозу, 

диференційний діагноз, 

заключний діагноз, лікування 

та профілактика. 

ПЗ - 4 год.,  

Л –  

СРС – 1 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Основи внутрішньої 

медицини для студентів-

стоматологів. Модуль 2» 

Опрацювання практичних навичок. 

Заповнення практикуму. 

3 Тема 3. Гломерулонефрити. 

Пієлонефрити. Стоматологічні 

аспекти. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 1 

СРС – 1 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Основи внутрішньої 

медицини для студентів-

стоматологів. Модуль 2» 

Опрацювання практичних навичок. 

Заповнення практикуму. 

4 Тема 4. Гостра ниркова 

недостатність. Хронічна 

ниркова недостатність. 

Стоматологічні аспекти. 

Контроль змістового модулю 

№3 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 1 

СРС – 1 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Основи внутрішньої 

медицини для студентів-

стоматологів. Модуль 2» 

Опрацювання практичних навичок. 

Заповнення практикуму. 

Змістовий модуль 4. Хвороби органів кровотворення. Захворювання імунної системи в 

практиці стоматолога. Алергічні хвороби. Вторинні імунодефіцити. Захист історії 

хвороби. 

5 Тема 5. Анемії. 

Стоматологічні аспекти. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 

СРС – 1 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Основи внутрішньої 

медицини для студентів-

стоматологів. Модуль 2» 

Опрацювання практичних навичок. 

Заповнення практикуму. 

6 Тема 6. Гемобластози. 

Стоматологічні аспекти. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 

СРС – 1 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Основи внутрішньої 

медицини для студентів-

стоматологів. Модуль 2» 

Опрацювання практичних навичок. 

Заповнення практикуму. 

7 Тема 7. Тромбоцитопенії та 

тромбоцитопатії. 

ПЗ - 4 год.,  Опрацювання тем за допомогою on-
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Геморагічний васкуліт  

Стоматологічні аспекти. 

Л – 2 

СРС – 1 год.   

line курсу: «Основи внутрішньої 

медицини для студентів-

стоматологів. Модуль 2» 

Опрацювання практичних навичок. 

Заповнення практикуму. 

8 Тема 8. Гострі алергози: 

анафілактичний шок, 

кропив’янка, 

ангіоневротичний набряк. 

Стоматологічні аспекти. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 

СРС – 1 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Основи внутрішньої 

медицини для студентів-

стоматологів. Модуль 2» 

Опрацювання практичних навичок. 

Заповнення практикуму. 

9 Тема 9. Заключний варіант 

історії хвороби, 

стоматологічні аспекти 

лікування, невідкладні стани, 

тактика стоматолога, 

використана література. 

Захист історії хвороби 

ПЗ - 4 год.,  

Л –  

СРС – 1 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Основи внутрішньої 

медицини для студентів-

стоматологів. Модуль 2» 

Опрацювання практичних навичок. 

Заповнення практикуму. 

10 Тема 10. Контроль змістового 

модулю №4.  Підсумковий 

контроль модуля 2 

ПЗ - 4 год.,  

Л –  

СРС – 1 год.   

 

 

 

6. Самостійна робота студента  

 За модулем 1 

№ 

з/п 

Тема Кільк. 

годин 

1 

 

Опрацювання тем онлайн курсу: «Основи внутрішньої медицини для 

студентів-стоматологів. Модуль 1» 

 

30 

2 Оволодіння практичними навичками згідно переліку 6 

3 Підготовка до підсумкового модульного контролю.  2 

 ВСЬОГО 44 

За модулем 2 

№ Тема Кільк. 

годин 

1 Підготовка до практичних занять та підсумкового модульного контролю 

шляхом опрацювання тем онлайн курсу: «Основи внутрішньої медицини 

для студентів-стоматологів. Модуль 2» 

5 

2 Написання історії хвороби 3 

3 Підготовка до підсумкового модульного контролю.  2 

 ВСЬОГО 10 

 

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 «Основи 

внутрішньої медицини для студентів-стоматологів. Модуль 1» та «Основи внутрішньої медицини 

для студентів-стоматологів. Модуль 2». Оцінка «Зараховано» за курс виставляється лише 

студентам, яким зараховані усі заняття з курсу та відсоток правильних відповідей за 
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результатами контролю кожної теми складає не менше 60%. Курс вважається 

незарахованим якщо пропущено хоча б одну тему, або відсоток правильних відповідей 

хоча б за однією темою менше 60%. Студенти, які успішно виконали програму, за 

результатами курсу отримують сертифікат з навчальної дисципліни. Наявність 

сертифікату є обов’язковою для допуску до диференційованого заліку. Практикум 

заповнюється студентом кожного заняття та підписується викладачем після завершення 

практичного заняття.  

 

7. Список основної та додаткової літератури 

7.1 Основна література  

1. Михайловська Н.С. Роль лікаря-стоматолога в профілактиці хвороб внутрішніх 

органів дихання, кровообігу, травлення та ревматичних хвороб. Модуль 1 / Н.С. 

Михайловська, Л.Є.  Міняйленко. – Збірник тестових завдань для підсумкового контролю 

знань  студентів III курсу медичного факультету, спеціальність «Стоматологія» за 

програмою навчальної дисципліни: «Внутрішня медицина» – Рекомендовано ЦМР ЗДМУ 

(прот. №  3 від 22.02.2018 р.). - 239 с. 

2. Михайловська Н.С. Роль лікаря-стоматолога в профілактиці хвороб внутрішніх 

органів. Модуль 2 / Н.С. Михайловська, Т.О. Кулинич. – Збірник тестових завдань для 

підсумкового модульного контролю знань студентів IV курсу медичного факультету, 

спеціальність «Стоматологія» за програмою навчальної дисципліни: «Внутрішня 

медицина». – Рекомендовано ЦМР ЗДМУ (прот. №  3 від 22.02.2018 р.). –  220 с. 

3. Михайловська Н.С. Клінічне обстеження хворих.  Рекомендації і вимоги щодо 

написання історії хвороби для студентів-стоматологів / Н.С. Михайловська, Т.В. Олійник. 

– Навчально-методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи студентів  

ІІІ-IV курсів з навчальної дисципліни «Внутрішня медицина» для спеціальності 

7.12010005 «Стоматологія» напряму підготовки 1201 «Медицина».  – Рекомендовано ЦМР 

ЗДМУ (прот. №  5 від 25.05.2017). – 136 с. 

4. Михайловська Н.С. Практикум по учебной дисциплине  «Внутренняя медицина»  

для студентов – иностранных граждан  3 курса специальности «Стоматология»   (модуль 

1) / Н.С. Михайловська,  О.О.Лісова. – Рекомендовано ЦМР ЗДМУ (прот. №  3 від 

02.02.2017). - 91 с. 

5. Михайловська Н.С. Практикум по учебной дисциплине  «Внутренняя медицина»  

для студентов – иностранных граждан  4 курса специальности «Стоматология»   (модуль 

2) / Н.С. Михайловська,  О.О.Лісова. – Рекомендовано ЦМР ЗДМУ (прот. №  3 від 

02.02.2017). – 126 с. 

6. Михайловська Н.С., Грицай Г.В. Основи внутрішньої медицини: хвороби органів 

дихання, хвороби органів кровообігу, ревматичні хвороби, хвороби органів травлення. 

Модуль 1. Навчально-методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи 

студентів III курсу з навчальної дисципліни «Внутрішня медицина»  для спеціальності 

7.12010005 Стоматологія» напряму підготовки 1201 «Медицина». – Рекомендовано  МОЗ 

України, прот № 407 від 04.05.16 р. – 292 с. 

7. Михайловська Н.С., Грицай Г.В., Лісова О.О. Основи внутрішньої медицини: 

хвороби органів сечоутворення та сечовиділення, хвороби ендокринної системи та обміну 

речовин, хвороби органів кровотворення, алергічні хвороби Модуль 2. Навчально-

методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи студентів IV курсу з 

навчальної дисципліни «Внутрішня медицина» для спеціальності 7.12010005 
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«Стоматологія»  напряму підготовки 1201 «Медицина». – Рекомендовано  МОЗ України, 

прот № 407 від 04.05.16 р. – 292 с. 

8. 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) 

9. 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) 

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

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

11. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань 

внутрішніх органів/ За ред. проф.. Ю.М. Мостового, 21-ше видання, доповнене та 

перероблене - Вінниця: «ДКФ», 2017. - 527 с. 

7.2. Додаткова література  

1. Внутрішні хвороби. / [В.М. Березов, В.М. Васильєв, Є.І. Дзись та ін.] ; під ред. М.С. 

Расіна. Полтава. – ТОВ «Допомога», 2002 .- 361 с. 

2. Дзяк Г.В. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб / Г.В. Дзяк , А.М. 

Василенко , Т.О. Перцева ; - Дніпропетровськ: 2004. - 517с. 

3. Малая Л.Т. Терапия / Малая Л.Т., Хворостинка В.Н.; -  Харьков: 2005.- 500с. 

4. Медицина неотложных состояний. Скорая и неотложная медицинская помощь. /[ 

И. С. Зозуля, A.B. Вернигора, В.И. Боброва и др.] ; под ред. И.С. Зозули. - К: Медицина, 

2008. - 695с. 

5. Медико-профілактичні аспекти ВІЛ-інфекції та СНІДу в лікарській практиці / 

[Дикий Б.М.,  Грижак І.Г., Щербинська А.М., та ін. ].- Івано-Франківськ, Вид. ДМУ, 2007.- 

236 с. 

6. Неотложная помощь в клинике внутренних болезней. : учебное пособие  / [ 

Кайдашев И.П., Расин М.С., Селихова Л.Г. и др.]. - Полтава. - 2009. - 31с. 

7. Хворостінка В.М. Факультетська терапія / Хворостінка В.М., Моісеєнко Т.А., 

Журавльова Л.В.; - Харків: Факт, 2000.- 887 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 
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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 кожного модуля з 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 диференційованого заліку оцінюється за 

чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та 

автоматично конвертується 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. 


