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Вступ
Робочу програму спеціальної підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії з внутрішніх хвороб розроблено на підставі освітньо-наукової
програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі
спеціальності 222 «Медицина» із загальним терміном навчання чотири роки.
Ступінь доктора філософії присуджується в результаті успішного виконання
здобувачем зазначеної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації
у спеціалізованій вченій раді вищого навчального закладу або наукової установи.
Дана робоча програма розроблена з метою оволодіння здобувачами
теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для
продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної
та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та
педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження,
результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальністю 222
«Медицина» за цією програмою сприятиме розвитку наукових досліджень і розробці
науково обґрунтованих технологій діагностики, лікування і профілактики
захворювань внутрішніх органів, підвищенню якості надання терапевтичної
допомоги населенню, підвищенню безпеки в сфері охорони здоров’я, особливо
враховуючи нинішні загрози здоров’ю населення України, забезпечення потреб
суспільства, ринку праці та держави у професіоналах вищої кваліфікації.
Програма розрахована для професіоналів (розділ 2 Класифікатора професій
ДК 003-2010) що за рівнем кваліфікації за дипломом про повну вищу освіту
відповідають ступеню вищої освіти магістра (або освітньо-кваліфікаційному рівню
спеціаліста – для осіб, які мають рекомендацію Вченої ради на наукову роботу) за
спеціальністю 222 "Медицина", кваліфікації «лікар», а також відповідають
наступним кваліфікаційним вимогам: проходження інтернатури зі спеціальності
«внутрішні хвороби» за наявності сертифіката лікаря-спеціаліста з цієї
спеціальності, або посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної
лікарської категорії зі спеціальності «терапія».
Пояснювальна записка до робочої програми
Спеціальна підготовка здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії з
внутрішніх хвороб передбачає глибоке вивчення найбільш передових
концептуальних та методологічних знань в галузі внутрішньої медицини (терапії),
вивчення теоретичних основ фізіології і патології, сучасних методів діагностики,
ефективних технологій профілактики, лікування та реабілітації внутрішніх хвороб.
Теоретична підготовка, опанування і удосконалення вмінь та практичних навичок,
а також самостійне навчання, є основою для підготовки висококваліфікованих
науковців-терапевтів. Підготовка осіб за цією програмою передбачає опанування і
ініціювання інноваційних методів діагностики та лікування, лідерство та повну
автономність під час їх реалізації, відповідальність за результати прийняття
рішень, здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя,
відповідальність за навчання інших. Підготовка доктора філософії триває 4 роки
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(40 місяців). Навчальний рік продовжується 10 місяців, після чого особі, що
навчається, надається двомісячна відпустка.
Тижневе навчальне навантаження складає 30 годин (1 кредит). На весь
період навчання передбачено 160 кредитів.
Робоча програма передбачає освітню частину спеціальної підготовки
здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії з внутрішніх хвороб обсягом 480
академічних годин (16 кредитів ЄКТС). Для самостійної роботи може бути виділено
орієнтовно до ½ годин із загальної кількості (в залежності від розділу модуля).
Нумерація модулів навчального плану починається з модуля 9 (1-8 модулі
відповідно до загального навчального плану присвячені загальній підготовці
доктора філософії –загальнонауковим та суміжним навчальним дисциплінам).
Процес проходження спеціальної підготовки з внутрішніх хвороб передбачає
поточний та модульний контроль. Поточний контроль полягає у здійсненні
перевірки засвоєння знань, вмінь та практичних навичок з усіх передбачених
тематичним планом занять тем. Він здійснюється під час проведення практичних
занять і має на меті перевірку рівня засвоєння теоретичних знань та рівня
сформованості компетентностей. Поточний контроль здійснюється на основі
наступних критеріїв: активність та результативність роботи особи, яка навчається,
якість виконання поточних завдань; виконання завдань для самостійного
опрацювання; якість виконання письмових поточних контрольних робіт, тестування,
усних відповідей на практичних та семінарських заняттях.
Поточний контроль з метою здійснення контролю знань, вмінь, комунікацій,
практичної підготовки під час проходження модулів проводиться в усній формі
(усне опитування, співбесіда (або тестування), письмовій (письмові роботи),
індивідуальної та фронтальної перевірок, методів самоконтролю та самоперевірки.
Модульний контроль здійснюється по завершенню кожного модуля у формі
заліку. Підсумкова атестація проводиться у формі іспиту, який складається з
декількох етапів.
Науковий компонент програми розрахований на 31 місяць (124 кредити) і
полягає у виконанні, написанні, апробації та поданні до офіційного захисту
дисертаційної наукової роботи на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії
222 «Медицина» (зі спеціальною підготовкою з внутрішніх хвороб).
Мета і завдання спеціальної підготовки з внутрішніх хвороб
Метою спеціальної підготовки є досягнення такого рівня знань, навичок, вмінь і
компетентностей, який забезпечує продукування нових ідей, розв’язання
комплексних проблем, проведення власного наукового дослідження за основними
напрямками спеціальності 222 «Медицина» і спеціалізації з внутрішніх хвороб, а
його результати матимуть наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Завдання спеціальної підготовки полягає у вдосконаленні та подальшому
розвиткові знань, навичок і вмінь, компетенцій, набутих на другому рівні вищої
освіти (рівень магістра), та їх активізації для здобуття вищої освіти ступеня доктора
філософії.
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Навчальний план спеціальної підготовки з внутрішніх хвороб

Нормативна частина
Номер
модуля

Назва модуля (розділу)

К-сть
кредитів

Кількість академічних годин
Загальна

Аудиторн.

Самост.
робота
20

Форми
контролю

Модуль 9

Кардіологія

2

60

40

Модуль 10

Пульмонологія та алергологія

2

60

38

22

Залік

Модуль 11

Гастроентерологія та гепатологія

2

60

30

30

Залік

Модуль 12

Нефрологія

2

60

36

24

Залік

Модуль 13

Гематологія

1

30

20

10

Залік

Модуль 14

Ревматологія

2

60

36

24

Залік

Модуль 15

Ендокринологія

1

30

20

10

Залік

12

354

214

140

Разом годин - нормативна частина (модулі спеціальної
підготовки з внутрішніх хвороб)

Залік

Варіативна частина (модулі спеціальної підготовки з внутрішніх хвороб на вибір)
Модуль 16

Окремі хвороби органів травлення

2

60

30

30

Залік

Модуль 17

Запальні хвороби серця, кардіоміопатії

2

60

30

30

Залік

Модуль 18

Невідкладні стани при
кровообігу і органів дихання

системи

2

60

30

30

Залік

Модуль 19

Особливості перебігу захворювань внутрішніх органів у
осіб різного віку. Екстрагенітальна патологія у вагітних

2

60

30

30

Залік

Разом годин - варіативна частина
(2 модулі спеціальної підготовки з внутрішніх хвороб на
вибір)

4

120

60

60

6

6

480

280

захворюваннях

Підсумкова атестація зі спеціальної підготовки з внутрішніх
хвороб

Всього годин зі спеціальної підготовки з внутрішніх хвороб

16

Тестування
іспит

200
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Зміст навчання
за програмою спеціальної підготовки з внутрішніх хвороб
Нормативна частина
Модуль 9. Кардіологія
Диференціальний діагноз при артеріальних гіпертензіях. Основні типи
симптоматичних гіпертензій. Артеріальні гіпертензивні кризи та гострі порушення
мозкового кровообігу. Лікування гіпертензивного кризу в молодому та похилому віці і
ускладненого
порушення
мозкового
кровообігу.
Клінічна
фармакологія
антигіпертензивних засобів.
Визначення артеріальної гіпертензії. Епідеміологія АГ та її ускладнень. Ризик серцевосудинних ускладнень, актуальність корекції підвищеного АТ.
Фактори, що призводять до виникнення АГ.
Генетично детерміновані порушення: метаболічна підвищена реактивність судин,
симпатикотонія, дисліпідемія, інсулінорезистентність та інші.
Фактори зовнішнього середовища, пов'язані зі способом життя: споживання кухонної
солі, надмірна вага, малорухливий спосіб життя, психоемоційний стрес.
Основні патогенетичні ланки.
Катехоламіни. Ренін-ангіотензин-альдостеронова система. Антидіуретичний гормон.
Система калікреїн-кінінів. Натрійуретичний пептид. Ендотеліальні фактори вазодилатації
(оксид азоту, ендотеліальний фактор, простагландини). Ендотеліальні фактори
вазоконстрикції (ангіотензин ll, ендотелін, тромбоксан А2, лейкотрієни і ін.).
Класифікація АГ і стратифікація ризику серцево-судинних ускладнень.
По етіології. Первинна (есенціальна). Вторинні (симптоматичні) АГ.
Клінічна класифікація АГ за рівнем АТ (ВООЗ 1999, JNC-7, ESC- 2007, 2010).
Стратифікація ризику для оцінки прогнозу. Фактори ризику.
Ураження органів-мішеней при АГ. Ураження серця при АГ. Ураження периферичних
артерій при АГ. Ураження судин сітківки і головного мозку при АГ. Ураження нирок при АГ.
Асоційовані клінічні стани. Діагностичні критерії ступеня ризику. Критерії низького ризику.
Критерії середнього ризику. Критерії високого ризику. Критерії дуже високого ризику.
Клінічне значення стратифікації за ступенем ризику. Співвідношення клінічної класифікації
та статистичної (відповідно до МКХ-10).
Діагностика АГ.
Підтвердження стабільності та оцінка ступеня підвищення АТ. Наявність вторинного
характеру АГ. Виявлення коригованих і некоригованих факторів ризику серцево-судинних
захворювань. Оцінка індивідуального ризику серцево-судинних ускладнень.
Способи вимірювання АТ, умови вимірювання АТ, техніка і кратність вимірювання
АТ. Амбулаторне (добове) моніторування АТ (ДМАТ). Показання. Значення в діагностиці.
Показники ДМАТ і їх клінічне значення.
Лабораторні та інструментальні методи діагностики ураження органів-мішеней
та асоційованих станів.
Алгоритм діагностичних досліджень. Обов'язкові дослідження. Додаткові
дослідження. Спеціальні дослідження за показаннями. Тактика дослідження при різних
варіантах перебігу та клінічних ситуаціях. Клінічний аналіз крові. Біохімічний аналіз крові.
Рівень загального холестерину, холестерину ліпопротеїдів високої щільності, холестерину
ліпопротеїдів низької щільності, тригліцеридів, сечової кислоти, Са, Na, К, глікозильованого
гемоглобіну, креатиніну, сечовини, глюкози. Тест толерантності до глюкози. Аналіз сечі.
Дослідження добової сечі (мікроальбумінурія, добова протеїнурія, екскреція катехоламінів).
Визначення кліренсу креатиніну. Ехокардіографія. Ультразвукове дослідження судин.

Ультразвукове дослідження нирок, наднирників. Комп'ютерна томографія. Дослідження
очного дна.
Ураження органів-мішеней та асоційовані стани. Варіанти перебігу, клініка,
прогноз.
Органи-мішені при АГ. Серце. Головний мозок. Нирки. Сітківка ока. Периферичні
судини. Ураження серця. Гіпертрофія лівого шлуночка. «Гіпертонічне серце». Порушення
ритму серця. Серцева недостатність. ІХС (стенокардія, інфаркт міокарда). Ураження
головного мозку. Гіпертонічна енцефалопатія. Ураження нирок. Мікроальбумінурія.
Гіпертонічна ретинопатія. Ураження судин. Розшаровуюча аневризма аорти.
Варіанти перебігу АГ при різних клінічних станах.
АГ і вік. Особливості АГ у підлітків і молодих. Особливості АГ у літніх. АГ при
вагітності. АГ в менопаузі. Метаболічний варіант АГ. АГ та цукровий діабет. АГ і ожиріння.
АГ і серцево-судинні захворювання. АГ і бронхообструктивні захворювання. АГ при
захворюваннях нирок. Рефрактерна АГ. Причини. Критерії, особливості ведення. Важка і
злоякісна АГ. Лікарсько індукована АГ. АГ, пов'язана з прийомом НПЗП, аспірину. АГ при
прийомі глюкокортикостероїдів. Інші препарати. Ізольована систолічна гіпертензія. Стресіндукована
і
реактивна
АГ.
Гіпертензія
«білого
халата».
Гіпертензивні кризи. Визначення, діагностичні критерії. Етіологія. Класифікація. Варіанти
кризів. Нейровегетативний (1 порядку). Водно-сольовий (2 порядку). Особливості кризів.
Неускладнений криз. Ускладнений криз. «Кризовий» перебіг АГ.
Симптоматичні АГ.
АГ при ураженні нирок. Гломерулонефрит. Пієлонефрит. Реноваскулярна АГ. АГ,
обумовлена ураженням серця і великих артерій. Коарктація аорти. Атеросклероз аорти.
Недостатність аортального клапана. Враження сонних і хребетних артерій. Повна
атріовентрикулярна блокада.
Ендокринні АГ. Первинний альдостеронізм. Кортикостерома. Феохромоцитома.
Тиреотоксикоз. Хвороба Іценко-Кушинга.
Лікування АГ.
Мета терапії. Концепція цільового АТ. Завдання лікування АГ. Немедикаментозне
лікування. Медикаментозне лікування. Загальні положення та принципи. Основні групи
антигіпертензивних препаратів (класифікації, показання, протипоказання, особливості
введення, толерантність, механізм дії, клінікофармакологічні ефекти, фармакокінетичні та
фармакодинамічні властивості та характеристики, селективність і тканинна специфічність дії,
взаємодія з іншими препаратами, побічна дія, особливості призначення при різних клінічних
ситуаціях і варіантах перебігу). Діуретики. Інгібітори АПФ. Блокатори рецепторів
ангіотензину II. Антагоністи кальцієвих каналів. Бета-блокатори. α-адреноблокатори.
Препарати центральної дії. Прихильність хворого до лікування.
Особливості лікування при різних клінічних варіантах і ситуаціях. АГ і метаболічний
синдром. Лікування АГ у хворих на цукровий діабет. Лікування АГ у літніх. Лікування АГ у
жінок, в т.ч. при вагітності. Лікування гіпертензивних кризів неускладнених та ускладнених.
Вибір лікарських засобів і тактика ведення залежно від ступеня ризику.
Інші методи і процедури при лікуванні АГ. Гемодіаліз. Гемосорбція. Ультрафільтрація.
Хірургічні методи лікування резистентної та симптоматичних гіпертензій.
Ішемічна хвороба серця (ІХС)
Етіологія, патогенез і класифікація ІХС.
Органічне та / або функціональне ураження коронарних артерій. Дисбаланс активності
антиоксидантної та оксидантної системи. Розвиток оксидантного стресу. Ендотеліальна
дисфункція, роль дефіциту ендотеліального фактора релаксації. Активація перекисного
окислення ліпідів. Роль колатерального кровотоку та ангіогенезу. Патофізіологічна
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значимість особливих форм ішемічної дисфункції міокарда у хворих на ІХС («сплячий
міокард», «приголомшений міокард», ішемічне прекондиціонування). Основні фактори
ризику, що сприяють розвитку ІХС. Сучасна клінічна класифікація ІХС.
Стабільна стенокардія.
Клініка, діагностика.
Визначення та причини. Рекомендації з діагностики і лікування пацієнтів зі стабільною
ІХС ACCF/AHA/ACH/AATS/PCNA/SCAI/STS 2012 р. Канадська класифікація стабільної
стенокардії. Характеристика функціональних класів хворих ІХС зі стенокардією за
результатами проби з фізичним навантаженням.
Основні клінічні ознаки. Стани, що провокують і посилюють ішемію міокарда.
Фізикальне обстеження. Лабораторні дослідження. Інструментальна діагностика.
Електрокардіографія у спокої. ЕКГ проби з фізичним навантаженням: показання,
протипоказання абсолютні та відносні, критерії припинення. Фармакологічні ЕКГ проби.
Черезстравохідна передсердна електрична стимуляція. Добове моніторування ЕКГ.
Ехокардіграфія в спокої. Стрес-ехокардіографія. Перфузійна сцинтиграфія міокарда з
навантаженням. Мультиспіральна комп'ютерна томографія серця і судин. Коронарна
ангіографія (КАГ). Показання та протипоказання до КАГ.
Диференціальна діагностика синдрому болю в грудній клітці. Особливості діагностики
стабільної стенокардії в окремих груп хворих і при супутніх захворюваннях. Стенокардія у
молодих, літніх. Стенокардія у жінок. Стенокардія при цукровому діабеті. Кардіальний
синдром Х.
Фармакологічне лікування стабільної стенокардії.
Антиагреганти. Основні використовувані препарати. Тривалість їх застосування.
Можливі їх комбінації. Профілактика побічних дій даної групи препаратів.
Гіполіпідемічні засоби. Статини. Інгібітор абсорбції холестерину в кишечнику
(езетиміб). Секвестрантами жовчних кислот. Фібрати. Нікотинова кислота. Ω-3 ПНЖК. Їх
комбіноване призначення.
Бета-адреноблокатори. Класифікація. Основні механізми дії. Рекомендовані дози та
схеми застосування.
Інгібітори АПФ. Основні механізми дії. Дози і схеми призначення.
Антагоністи кальцію. Класифікація. Основні фармакокінетичні, фармакодинамічні
ефекти. Дози і схеми призначення.
Нітрати. Класифікація, фармакокінетика, фармакодинаміка, основні лікарські форми.
Розвиток толерантності та її попередження. Дози і схеми призначення.
Лікарські препарати, що поліпшують прогноз у хворих на стенокардію.
Медикаментозна терапія для зняття симптомів. Корекція метаболічних наслідків ішемії.
Критерії ефективності лікування.
Сучасні немедикаментозні технології лікування стабільної стенокардії.
Оздоровлення, корекція способу життя хворих стабільною стенокардією: зниження
маси тіла, відмова від куріння. Тривалі фізичні тренування: дозована ходьба, лікувальна
гімнастика, велотренування. Протипоказання до призначення тривалих навантажень. Методи
апаратної фізіотерапії та бальнеолікування, використання у хворих зі стабільною
стенокардією.
Методика проведення тренувань малих м'язових груп з використанням ручних і
ножних еспандерів. Методика проведення велотренувань.
Реваскуляризація міокарда у хворих стабільною стенокардією.
Методи реваскуляризації: коронарне шунтування, черезшкірні втручання на
коронарних артеріях, трансміокардіальна лазерна реваскуляризація. Клінічні та ангіографічні
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показання до реваскуляризації. Фактори, що визначають вибір методу реваскуляризації.
Протипоказання до реваскуляризації.
Аортокоронарне шунтування. Кондуїти для шунтування коронарних артерій.
Композитні Кондуїти. Тривалість функції шунтів. Медикаментозна терапія, що
застосовується для нормального функціонування шунтів. Віддалені результати.
Черезшкірне коронарне втручання (ЧКВ). Коронарна ангіопластика. Стентування
коронарних артерій. Модифікації стентів. Рестеноз. Механізм рестеноза. Артеріальне
ремоделювання. Профілактика рестенозів.
Медикаментозна тактика до і після виконання реваскуляризації міокарда.
Порівняльні результати лікування ІХС. Хірургічна реваскуляризація і медикаментозна
терапія. Черезшкірне коронарне втручання і медикаментозне лікування. Хірургічна
реваскуляризація міокарда і черезшкірне коронарне втручання.
Реабілітація хворих стабільною стенокардією після реваскуляризації міокарда.
Принципи організації реабілітації хворих після реваскуляризації міокарда. Медичний
аспект реабілітації після операції реваскуляризації міокарда. Фізичний аспект реабілітації
після операції реваскуляризації міокарда. Психологічний аспект реабілітації після операції
реваскуляризації міокарда. Використання фізичних факторів у відновному лікуванні хворих
після операцій на серці та магістральних судинах.
Технологія реабілітації хворих на хронічну ІХС після ЧКВ на стаціонарному та
амбулаторно-поліклінічному етапах реабілітації.
Технологія реабілітації хворих на хронічну ІХС після шунтування коронарних артерій
на стаціонарному та амбулаторно-поліклінічному етапах.
Особливості реабілітації хворих з ішемічною кардіоміопатією та застійною серцевою
недостатністю (ФВ <35%) після операції реваскуляризації міокарда.
Гострий коронарний синдром (ГКС). Нестабільна стенокардія (НС)
Визначення поняття гострого коронарного синдрому. ГКС з підйомом і без підйому
сегмента ST, НС. Класифікація нестабільної стенокардії (Браунвальд, 2006). Клінічна картина
ГКС та нестабільної стенокардії. Стратифікація ризику у хворих з ГКС та нестабільною
стенокардією. Категорія високого ризику і низького ризику. Вибір стратегії і тактики
лікування. Медикаментозне лікування ГКС та нестабільної стенокардії. Показання для
екстреного виконання ЧКВ або аортокоронарного шунтування при ГКС та нестабільній
стенокардії. Критерії стабілізації нестабільної стенокардії. Терміни виконання
навантажувальних тестів. Визначення прогнозу.
Безбольова ішемія міокарда.
Етіологія. Патогенез. Класифікація. Діагноз. Прогноз.
Лікування безсимптомної форми ІХС.
Дистальна (мікроваскулярна) стенокардія.
Етіологія і патогенез. Клінічна картина. Інструментальні дослідження. Діагноз.
Диференціальний діагноз. Прогноз. Основні принципи лікування.
Інфаркт міокарда (ІМ). Етіологія і патогенез ІМ.
Причини локального припинення або різкого зменшення коронарного кровотоку.
Атеросклероз коронарних артерій. Тромботична оклюзія. Спазм коронарних артерій. Роль
пошкодження інтими, судинного ендотелію, роль тромбоцитів, роль нейрогенних і
гуморальних факторів. Патофізіологічні та патанатомічні зміни після локального припинення
коронарного кровотоку. Електрофізіологічні порушення. Порушення скоротливості. Некроз
міокарда. Класифікація ІМ (2007).
Клініка і діагностика ІМ.
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Клінічна картина неускладненого ІМ. Основні періоди клінічного перебігу. Атипові
варіанти клінічного перебігу. Біохімічні маркери некрозу міокарда. Час і ступінь підвищення
вмісту в крові біохімічних маркерів некрозу міокарда. Електрокардіографічна картина ІМ.
Ехокардіографія. Показання до коронарографії при ІМ. Формулювання діагнозу.
Клінічні форми та варіанти перебігу ІМ. Великовогнещевий (в т.ч. трансмуральний).
Субендокардіальний. Рецидивуючий. Повторний. Особливості перебігу в залежності від
локалізації. Диференціальна діагностика ІМ з ТЕЛА, аневризмою аорти, що розшаровується.
Лікування «неускладненого» ІМ.
Загальні принципи лікування. Зняття больового синдрому. Відновлення коронарного
кровотоку і попередження подальшого тромбоутворення (тромболітична терапія).
Антитромботична терапія. Попередження небезпечних для життя порушень ритму.
Гемодинамічне розвантаження міокарда (застосування інгібіторів АПФ, бета-блокаторів,
нітратів, антагоністів кальцію, статинів). Метаболічна кардіопротекція.
Тромболітична терапія ІМ. Показання до тромболітичної терапії (ТЛТ). Абсолютні і
відносні протипоказання до ТЛТ. Ознаки реперфузії. Реперфузійний синдром. Показання до
використання хірургічних методів лікування при гострому ІМ: ЧКВ, аортокоронарне
шунтування.
Фізичний аспект реабілітації хворих на ІМ: тренування малих м'язових груп,
лікувальна гімнастика, велотренування.
Клініка, діагностика та лікування ускладнень ІМ.
Гостра лівошлуночкова недостатність. Набряк легенів. Патогенез. Класифікація
T.Killip. Клінічна картина. Лікування набряку легенів. Кардіогенний шок. Патогенез. Клініка.
Класифікація кардіогенного шоку. Лікування кардіогенного шоку.
Порушення ритму серця і провідності. Екстрасистолія. Фібриляція шлуночків.
Мерехтіння і тріпотіння передсердь. Тахіаритмії. Брадіаритміі. Атріовентрикулярні блокади.
Лікування порушень ритму і провідності.
Методи допоміжного кровообігу. Показання до хірургічних методів лікування
кардіогенного шоку.
Інші ускладнення ІМ. Розриви серця. Епістенокардитичний перикардит. Гостра
аневризма серця. Тромбоемболічні ускладнення. Синдром Дресслера. Парез шлунковокишкового тракту. Гостра атонія сечового міхура.
Профілактика тромбоемболічних ускладнень. Лікування синдрому Дресслера.
Лікування парезу шлунково-кишкового тракту і сечового міхура.
Профілактика ІМ та реабілітація хворих на ІМ.
Раннє виявлення та лікування факторів ризику ІХС. Раннє виявлення та лікування ІХС.
Можливості медикаментозної профілактики повторних ІМ. Застосування бета-блокаторів.
Застосування антитромбоцитарних засобів. Застосування гіполіпідемічних засобів.
Застосування антигіпертензивних засобів. Застосування інгібіторів АПФ.
Реабілітація хворих ІМ. Стан та перспективи розвитку служби реабілітації України.
Стаціонарний етап реабілітації хворих на ІМ. Реабілітація хворих, які перенесли ІМ в умовах
реабілітаційних стаціонарів закладів охорони здоров’я. Поліклінічний етап реабілітації
хворих, які перенесли ІМ. Тривалі фізичні тренування хворих, які перенесли ІМ. Питання
трудової експертизи і раціональне працевлаштування хворих, які перенесли ІМ.
Постінфарктний кардіосклероз.
Варіанти клінічного перебігу. Постінфарктний кардіосклероз як єдиний прояв ІХС.
Поєднання з іншими клінічними формами ІХС.
Атеросклероз
Сучасні уявлення про механізми атерогенезу.
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Основні відомості про метаболізм холестерину і трігліцеридів. Будова, функція,
метаболізм ліпопротеїнів. Атерогенні і неатерогенні ліпопротеїни. Дисліпопротеїнемії:
первинні та вторинні.
Альтернативні теорії розвитку атеросклерозу. Стадії змін в судинах при розвитку
атеросклерозу, формування атеросклеротичних бляшок. Лабораторна діагностика
дисліпопротеїнемій.
Фактори ризику розвитку атеросклерозу, клініка і діагностика атеросклерозу.
Некеровані і керовані фактори ризику розвитку атеросклерозу. Клінічні прояви
атеросклерозу різних артерій. Атеросклероз аорти. Атеросклероз церебральних артерій.
Атеросклероз коронарних артерій. Атеросклероз артерій нижніх кінцівок. Атеросклероз
мезентеріальних артерій. Генералізований атеросклероз.
Програма обстеження. Лабораторні дані. Інструментальні дослідження.
Профілактика і лікування атеросклерозу.
Немедикаментозні заходи профілактики атеросклерозу: дієта, корекція ваги, фізична
активність, припинення куріння, вживання алкоголю.
Медикаментозна терапія порушень ліпідного обміну. Статини. Інгібітор абсорбції
холестерину в кишечнику (езетиміб). Секвестранти жовчних кислот. Фібрати. Нікотинова
кислота. Ω-3 ПНЖК. Комбінована терапія.
Комбінована терапія порушень ліпідного обміну. Екстракорпоральні методи лікування.
Особливості корекції порушень ліпідного обміну в окремих групах пацієнтів: жінки,
літні хворі, хворі на ЦД 2 типу, діти та підлітки, хворі зі спадковими порушеннями ліпідного
обміну.
Аритмії: сучасні класифікації, методи діагностики та підходи до лікування і
надання невідкладної допомоги. Лікування приступу пароксизмальної тахікардії
(суправентрикулярної та вентрикулярної), тріпотіння та миготіння передсердь.
Етіологія і патогенез порушень ритму.
Стани, що сприяють виникненню аритмій. Електрофізіологічні механізми аритмій.
Порушення утворення імпульсів. Порушення проведення імпульсів (блокади). Класифікація
та номенклатура аритмій.
Захворювання серцево-судинної системи, при яких найбільш часто спостерігаються
порушення ритму. ІХС. Вади серця. Захворювання міокарда. Артеріальна гіпертензія.
Ендокринні захворювання.
Методи діагностики порушень ритму.
Загальне обстеження. Роль анамнезу. Дані фізикального дослідження. Холтерівське
моніторування ЕКГ. Показання до проведення черезстравохідного електрофізіологічного
дослідження. Роль ехокардіографії в обстеженні хворих з порушеннями ритму при виборі
тактики лікування. Реєстрація пізніх шлуночкових потенціалів.
ЕКГ-проба з фізичним навантаженням, фармакологічні проби.
Принципи і методи лікування хворих з порушеннями ритму серця.
Показання до лікування аритмій. Суб'єктивні розлади. Порушення гемодинаміки.
Приступи Морганьї-Едемса-Стокса. Прогностичне значення аритмії. Фармакотерапія аритмії.
Етіотропне лікування. Антиаритмічні препарати.
Електростимуляція серця. Тимчасова. Постійна. Імплантууючі кардіостимулятори,
класифікація, показання та протипоказання до застосування.
Показання та протипоказання до імплантації кардіовертерів-дефібриляторів.
Показання та типи ресинхронізуючої терапії.
Електроімпульсна терапія.
Хірургічні методи лікування аритмій. Операції на відкритому серці. «Закриті»
методики хірургічного лікування аритмій.
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Ектопічні комплекси і ритми.
Екстрасистолія. Парасистолія. Вислизаючі скорочення і ритми. Прискорені ритми
серця.
Тахіаритмії.
Варіанти клінічного перебігу тахіаритмій. Надшлуночкові тахіаритмії. Синусова
тахікардія. Реципрокная синоатріальна тахікардія. Передсердні тахіаритмії. Тріпотіння
передсердь. Миготіння передсердь. Тахіаритмії з атріовентрикулярного з'єднання.
Диференційна діагностика надшлуночкових тахіаритмій. Лікарська тактика при лікуванні
хворих з надшлуночковими тахіаритміями.
Шлуночкові тахіаритмії. Шлуночкова тахікардія. Тріпотіння і фібриляція шлуночків.
Лікарська тактика при шлуночкових тахіаритміях. «Посттахікардіальний» синдром.
Брадіаритміі та порушення провідності.
Порушення функції синусового вузла. Синусова брадикардія. Епізоди зупинки
синусового вузла. Синоатріальна блокада. Атріовентрикулярні блокади. Основні причини
порушення функції синусового вузла. Роль спеціальних методів дослідження функції
синусового вузла. Невідкладна допомога при гострих порушеннях функції синусового вузла.
Показання до імплантації штучного водія ритму серця у хворих з порушенням функції
синусового вузла. Порушення внутрішньопередсердної провідності. Клінічне значення
порушень внутрішньошлуночкової провідності.
Гостре легеневе серце, тромбоемболія легеневої артерії: клінічні варіанти,
диференціальна діагностика, диференційована невідкладна допомога. Первинна
легенева гіпертензія
Легеневе серце, легенева гіпертензія. Діагностика, клініка, принципи лікування.
Тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА), визначення. Класифікація. Епідеміологія.
Сприятливі фактори: високого ризику, помірного ризику і фактори низького ризику. Клінічна
картина ТЕЛА. Діагностика. Коагулограма, Д-димер. УЗД вен нижніх кінцівок і компресійна
проба при УЗД вен нижніх кінцівок. УЗД органів черевної порожнини. Компресійна проба
при УЗД вен нижніх кінцівок. Сцинтиграфія легенів. Комп'ютерна томографія. Ангіографія
легень. Ехокардіографія Класифікація ТЕЛА.
Стабілізація гемодинаміки та дихання. Тромболізис. Показання та протипоказання для
фібринолітичної терапії (абсолютні та відносні). Хірургічні методи лікування. Емболектомія
з легеневої артерії. Черезшкірна катетерна емболектомія і фрагментація тромбу.
Антикоагулянтна терапія. Підбір та підтримання гіпокоагуляції при прийомі варфарину.
Тривала антикоагуляція і вторинна профілактика. Венозні фільтри. Діагностика ТЕЛА
під час вагітності. Лікування ТЕЛА під час вагітності. Тромби в правих відділах серця.
Злоякісні новоутворення. Хронічна тромбоемболічна легенева гіпертензія.
Модуль 10. Пульмонологія і алергологія
Диференційна діагностика при задусі.
Методи діагностики органів дихання ( лабораторна, функціональна та променева
діагностика)
Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ).
Етіологія, патогенез, класифікація ХОЗЛ , фактори ризику. Основні клінічні
симптоми і синдроми. Діагностика та диференційна діагностика. Принципи медикаментозної
терапії залежно від ступеня тяжкості і стадії захворювання (показання до застосування
антибіотиків, бронхолітиків, муколітиків, протикашльових засобів, гормональної терапії).
Медикаментозна та не медикаментозна профілактика ХОЗЛ. Global Strategy for the Diagnosis,
Management and Prevention of COPD (GOLD)
Бронхіальна астма (БА). Етіологія, патогенез, класифікація БА. Основні клінічні
14

симптоми, синдроми, варіанти перебігу. Діагностика та диференційна діагностика.
Принципи медикаментозної терапії (базова та протиприступна). Профілактика та навчання
пацієнтів для досягнення партнерства щодо контролю над БА. Global Initiative for Asthma
(GINA)
Етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія
пневмоній.
Морфологічна характеристика пневмоній. Етіологія і патогенез пневмоній. Визначення
пневмоній. Класифікація пневмоній (не лікарняна, нозокоміальна). Основні клінічні
симптоми і синдроми пневмоній. Діагностика лабораторна, функціональна, рентгенологічна.
Диференціальний діагноз, критерії щодо госпіталізації та амбулаторного лікування.
Ускладнення пневмоній. Етіологічна та емпірична терапія пневмоній.
Гостра дихальна недостатність. Хронічне легеневе серце. Диференційна
діагностика при дихальній недостатності обструктивного та рестриктивного типу.
Класифікація гострої дихальної недостатності: патогенетична (гіпоксемічна,
гіперкапнічна), за ступенем важкості (І, ІІ, ІІІ). Клінічні прояви гострої дихальної
недостатності: прояви гіпоксемії, прояви гіперкапнії, ознаки дисфункції дихальної
мускулатури. Інструментальні методи обстеження: газовий аналіз артеріальної крові у
динаміці, рентгенографія грудної клітини, тести функції зовнішнього дихання. Лікування
гострої дихальної недостатності: етіотропна терапія, нормалізація транспорта кисню,
показання до киснетерапії, підтримання прохідності дихальних шляхів, зниження
навантаження на апарат дихання, покази до штучної вентиляції легень. Хронічне легеневе
серце, етіологія, патогенез, класифікація, особливості лікування.
Гострі алергійні та псевдоалергійні стани. Анафілактичний та анафілактоїдний
шок. Набряк Квінке. Гостра кропив’янка. Надання невідкладної допомоги. Протишокова
аптечка. Медикаментозна алергія. Лікування.
Особливості перебігу і лікування захворювань органів дихання у осіб похилого і
старечого віку. Особливості лікування коморбідних станів Надання медичної допомоги
пацієнтам з хронічним обструктивним захворюванням легень та коморбідною артеріальною
гіпертензією на амбулаторному етапі.
Модуль 11. Гастроентерологія та гепатологія
Диференційний діагноз при дисфагічному синдромі. Захворювання стравоходу,
диференційоване лікування.
Дисфагічний синдром: рубцеве звуження, ахалазія стравоходу, злоякісне
новоутворення. Ахалазія кардії, езофагіт, рак стравоходу.
Диференційний діагноз при діарейному синдромі, його особливості при гострих
інфекційних захворюваннях.
Хронічний гастрит, ентерит, панкреатит, невиразковий коліт, синдром подразненої
товстої кишки, неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона, псевдомембранозний коліт.
Диференційний діагноз при закрепах та захворюваннях товстої кишки.
Класифікація закрепів, клінічна картина, діагностичні дослідження. Неспецифічний
виразковий коліт, дивертикульоз.
Диференційний діагноз при жовтяницях.
Надпечінкова жовтяниця: гемолітична, шунт-білірубінемія. Печінкова жовтяниця:
печінково-клітинна, внутрішньо печінковий холестаз. Підпечінкова жовтяниця: камені
загального жовчного та печінкового протоків, рак загального жовчного протока, рак
підшлункової залози, фатерова соска, здавлення жовчних протоків первинним чи
метастатичним раком печінки.
Диференційний
діагноз
при
післяхолецистектомічному
синдромі.
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Диференційоване лікування. Диференційний діагноз при при хворобах оперованого
шлунка.
Диференційний діагноз при гепатомегаліях та гепатолієнальному синдромі.
Диференційоване лікування
Модуль 12. Нефрологія
Диференційний діагноз при сечовому, нефротичному та гіпертензивному
синдромах. Гостра ниркова недостатність
Клінічні методи обстеження нефрологічних хворих. Основні клініко-лабораторні синдроми
при захворюваннях нирок. Етіологія, патогенез, загальна клінічна та патофізіологічна
характеристика, стадійність перебігу ГНН в діагностичному аспекті.
Сучасні підходи до діагностики і лікування інфекцій сечових шляхів та їх
ускладнень
Гострий і хронічний пієлонефрит. Діагноз ускладненого пієлонефриту. Гострий і хронічний
тубулоінтерстиціальний нефрит. Диференційна діагностика інфекції сечового тракту за
локалізацією.
Хронічна хвороба нирок та ренопротекція. Диференційний діагноз при хронічній
нирковій недостатності. Етіологія, патогенез, загальна клінічна характеристика ХНН.
Стадійність перебігу ХХН та ренопротекція.
Лікування захворювань нирок: дієтичне харчування, фармакотерапія, замісна
ниркова терапія. Симптоматична та патогенетична терапія при хворобах нирок.
Перитонеальний діаліз, гемосорбція, гемодіаліз, трансплантація нирки в Україні.
Модуль 13. Гематологія
Диференційний діагноз при анеміях. Лікування анемій.
Визначення та сучасна класифікація анемій. Основні лабораторні критерії анемії.
Механізм розвитку нестачі заліза в організмі та виникнення залізодефіцитної анемії. Основні
клінічні прояви сидеропенічного та загальногіпоксичного синдромів при залізодефіцитній
анемії. Лабораторні критерії залізодефіцитної анемії. Причини та патогенез В 12–
фолієводефіцитної анемії. Прояви загальноанемічного синдрому, синдромів ураження
органів травлення, фунікулярного мієлозу та ураження периферичної крові при В12–
фолієводефіцитній анемії. Основні лабораторні ознаки В12–фолієводефіцитної анемії.
Вроджені та набуті гемолітичні анемії: прояви загальноанемічного, жовтяничного синдромів,
спленомегалії та гемосидерозу внутрішніх органів. Основні лабораторні критерії
гемолітичних анемій та особливості порушення обміну білірубіну. Аналіз та інтерпретація
загальноклінічного дослідження крові.
Диференційна діагностика та лікування гемобластозів.
Диференційна діагностика та лікування геморагічних діатезів.
Диференційна діагностика при лімфоаденопатіях, тактика терапевта.
Модуль 14. Ревматологія
Диференціальний діагноз при суглобовому синдромі. Остеоартроз. Ревматоїдний
Подагра. Реактивний артрит.
Клінічна анатомія, фізіологія, біомеханіка опорно-рухового апарату. Дегенеративні,
метаболічні та інші незапальні захворювання суглобів, хребта та кісток. Запальні
захворювання суглобів і хребта: ревматоїдний артрит, реактивні та мікрокристалічні
артрити.
Ревматизм. Набуті пороки серця
Етіологія. Клініко-анатомічні форми і патогенез порушень гемодинаміки.
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Недостатність клапана. Стеноз. Поєднання недостатності зі стенозом. Класифікація та
номенклатура набутих пороків. Методи діагностики.
Ехокардіографічні зміни. Візуалізація клапанів. Визначення розмірів камер і товщини
стінок серця. Оцінка функціонального стану міокарда. Доплерівське ультразвукове
дослідження. Визначення наявності та ступеня регургітації. Визначення вираженості
стенозу. Особливості лікування хворих з штучними клапанами серця. Лікування хворих з
вадами серця під час вагітності.
Мітральний стеноз. Недостатність мітрального клапана. Мітральний стеноз і
недостатність. Патогенез, внутрішньосерцева гемодинаміка, клініка, діагностика і лікування.
Показання до хірургічного лікування. Принципи лікування хворих після
реконструктивних операцій при пороках мітрального клапана. Лікування хворих з вадою
мітрального клапана під час вагітності.
Аортальні пороки. Патогенез, внутрішньосерцева гемодинаміка, клініка, діагностика і
лікування. Недостатність клапана аорти. Стеноз аортального клапана. Поєднана вада
аортального клапана.
Показання до хірургічного лікування. Принципи лікування хворих після
реконструктивних операцій при вадах аортального клапана. Лікування хворих з пороками
аортального клапана під час вагітності.
Диференційний діагноз при захворюваннях сполучної тканини.
Морфофункціональне поняття сполучної тканини. Основи клінічної імунології та
імунопатології ревматичних захворювань. Клінічна класифікація, диференціальні критерії та
сучасна діагностика системного червоного вовчаку, системної склеродермії, хвороби
Шегрена, дерматоміозиту. Методи лікування системних захворювань сполучної тканини.
Системні васкуліти
Диференційний діагноз при тривалій лихоманці.
Термометрія в клінічній практиці. Температурні криві. Планування діагностичного
пошуку
при
синдромі
лихоманки
неясного
генезу.
Міждисциплінарні труднощі постановки діагнозу при тривалій лихоманці та шляхи їх
вирішення.
Фармакотерапія в ревматології
Модуль 15. Ендокринологія
Цукровий діабет: диференційна діагностика, ускладнення, лікування,
невідкладна допомога, диспансерний нагляд Лікування діабетичних ком.
Діабетична ангіопатія: класифікація, лікування, профілактика. Комплексна терапія,
немедикаментозні і нетрадиційні методи лікування. Гіпербарична оксигенація,
ультрафіолетове опромінення крові та її реінфузія, трансплантація едокринних клітин
підшлункової залози, голкорефлексотерапія, лазерна терапія, мікрохвильова резонансна
терапія.
Діабетична ретинопатія: класифікація, діагностика. Офтальмоскопія, флюоресцентна
ангіографія. Лікування. Скринінг діабетичної ретинопатії. Лазерна фотокоагуляція: показання
до проведення, терміни проведення. Вітректомія.Моніторинг стану очного дна.
Діабетична нефропатія: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, лікування.
Захворювання щитоподібної та прищитоподібних залоз
Захворювання гіпофіза і наднирників
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Варіативна частина
(модулі за спеціальною підготовкою з внутрішніх хвороб – два на вибір)
Модуль 16. Окремі хвороби органів травлення
Захворювання тонкої кишки, підшлункової залози. Ентеральна, підшлункова,
печінкова недостатність.
Модуль 17. Запальні хвороби серця, кардіоміопатії
Міокардити. Етіологія і патогенез, клінічні прояви
Сучасні класифікації міокардитів. Інфекційні та інфекційно-токсичні, алергічні
(імунні), токсико-алергійні міокардити. Клініка і діагностика міокардитів. Особливості
перебігу в залежності від етіології і патогенезу. Інструментальні та лабораторні методи
дослідження. Клінічні варіанти та характер перебігу міокардитів. Поширеність ураження
міокарда. Диференційна діагностика міокардитів.
Хвороби перикарда, сухі і випітні перикардити. Значення туберкульозу,
ревматизму, дифузних захворювань сполучної тканини. Діагностика, лікування.
Анатомія і фізіологія. Класифікація перикардитів: за етіологією, перебігом, типами
ексудату, характером продуктивних процесів. Інфекційно-алергічні, асептичні, ідіопатичні
перикардити.
Основні форми перикардитів. Гострий. Сухий або фібринозний. Випітний або
ексудативний. Без тампонади. З тампонадою. Гнійний або гнильний. Хронічний. Адгезивний.
Констриктивний. Клініка і діагностика. Больовий синдром. Шум тертя перикарда. Зміни
ЕКГ.
Випотний перикардит без тампонади. Значення швидкості накопичення рідини в
порожнині перикарда. Фізикальні ознаки. Зміни ЕКГ. Рентгенологічне дослідження.
Ехокардіографічні зміни.
Випотний перикардит з тампонадою. Основні клінічні ознаки. Підвищення венозного
тиску. Збільшення розмірів серця. Зниження АТ. Глухість тонів серця. Пародоксальний
пульс. Зміни ЕКГ. Рентгенологічне дослідження. Ехокардіографічні зміни. Перикардіоцентез.
Хронічний констриктивний перикардит. Основні клінічні ознаки. Підвищення
венозного тиску. Асцит і набряки. Тахікардія. Втягнення верхівкового поштовху. Перикардтон. Зміни ЕКГ. Рентгенологічне дослідження. Ехокардіографічні зміни.
Лікування перикардитів. Лікування основного захворювання. Знеболювання.
Патогенетична терапія. Протизапальні препарати. Невідкладна допомога при тампонаді
серця. Хірургічні методи лікування.
Хвороби ендокарда, гострий і затяжний септичний ендокардит.
Визначення. Етіологія. Патогенез. Роль осередкової хронічної інфекції. Бактеріємія.
Ушкодження клапанів. Аутоімунні процеси. Системні прояви. Класифікація інфекційного
ендокардиту (ІЕ). Первинний ендокардит. Вторинний ендокардит. Ендокардит штучних
клапанів (протезний ендокардит). Варіанти перебігу. Діагностика ІЕ. Діагностичні критерії.
Лікування. Антибактеріальна терапія. Показання до хірургічного лікування ІЕ. Профілактика
ІЕ.
Групи ризику розвитку ІЕ. Сучасні особливості ІЕ. Ускладнення ІЕ (дисемінація
інфекції, тромбоемболічні ускладнення, розвиток серцевої недостатності, імунологічні
порушення). Лікування ускладнень ІЕ.
Бактеріологічне дослідження крові. Правила забору крові для бактеріологічного
дослідження. Основні зміни лабораторних показників. Інструментальні методи дослідження.
Основні і додаткові ехокардіографічні ознаки ІЕ.
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Сучасні схеми антибактеріальної хіміотерапії ІЕ в залежності від виду збудника.
Показання
до
хірургічного
лікування.
Види
клапанної
корекції.
Схеми
антибіотикопрофілактики ІЕ.
Кардіоміопатії, класифікація, діагностика, лікування.
Визначення. Основні види кардіоміопатій (КМП): гіпертрофічна, дилатаційна,
рестриктивна. Аритмогенна дисплазія правого шлуночка. Етіологія, патогенез і морфологія.
Клінічні особливості та діагностика різних форм. Основні інструментальні методи
дослідження.
Основні клінічні прояви. Кардіомегалія. Серцева недостатність. Порушення ритму.
Тромбоемболічні ускладнення. Раптова смерть. Варіанти перебігу. Лікування.
Медикаментозне лікування основних синдромів і симптомів. Показання до хірургічного
лікування.
Модуль 18. Невідкладні стани при захворюваннях системи кровообігу і органів
дихання
Сучасні підходи до діагностики та лікування серцевої недостатності.
Роль анамнезу, симптомів і об'єктивних ознак в діагностиці СН. Основні скарги хворих
із серцевою недостатністю. Клінічні ознаки серцевої недостатності. Інструментальні методи.
Електрокардіографія. Основні показники центральної та периферичної гемодинаміки.
Ехокардіографія. Кінцевий діастолічний і кінцевий систолічний тиск у порожнинах серця.
Діастолічний тиск в легеневій артерії. Кінцевий діастолічний і кінцевий систолічний об'єм
шлуночків. Фракція викиду. Рентгенологічне дослідження. Навантажувальні тести. Тредмілтест. Велоергометрія. Спіроергометрія. Тест з 6 хвилинною ходою.Основні цілі при лікуванні
ХСН. Шляхи досягнення цілей лікування ХСН. Немедикаментозне лікування.
Медикаментозна терапія. Загальні принципи. Медикаментозне лікування ХСН. Інгібітори
АПФ. Практичні питання застосування інгібіторів АПФ (дози, тактика лікування, запобіжні
заходи). Бетаадреноблокатори. Антагоністи альдостерону. Діуретичні засоби в лікуванні
ХСН. Серцеві глікозиди. Антагоністи рецепторів до ангіотензину II. Додаткові засоби в
лікуванні ХСН. Статини. Антитромботичні засоби (непрямі антикоагулянти). Допоміжні
засоби в лікуванні ХСН. Периферичні вазодилататори. Блокатори повільних кальцієвих
каналів. Антиаритмічні засоби в лікуванні ХСН. Антиагреганти. Метаболічно активні
препарати (цитопротектори) при лікуванні ХСН. Хірургічні та електрофізіологічні методи
лікування. Немедикаментозне лікування серцевої недостатності. Дієта при ХСН.
Призначення нутрітивної підтримки. Принципи ентерального харчування. Режим фізичної
активності. Хірургічні та електрофізіологічні методи лікування. Торакоцентез і парацентез.
Ультрафільтрація. Допоміжний кровообіг.
Кардіогенний шок: діагностичні критерії та диференційована невідкладна
допомога. Патогенез, класифікація. Лікування: знеболювання, усунення гіповолемії,
інотропна стимуляція міокарда, зменшення переднавантаження на міокард, зменшення
післянавантаження на міокард, тромболітична та антикоагулянтна терапія, корекція ацидозу,
оксигенотерапія.
Життєвонебезпечні порушення ритму та блокади серця.
Серцева астма та набряк легень. Невідкладна допомога.
Невідкладна допомога при раптовій смерті. Визначення та діагностичні ознаки
термінального стану. Транспорт кисню, патофізіологія та класифікація гіпоксії. Визначення
та діагностичні критерії дисфункції по органам і системам. Термінальні порушення ритму.
Протокол констатації біологічної смерті на підставі смерті мозку. Визначення клінічної і
біологічної смерті. Сучасні протоколи проведення реанімаційних заходів. Перелік
медикаментів, необхідних для серцево-легенево-мозкової реанімації, механізми дії та
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показання для їхнього використання. Заходи щодо негайної оксигенації, техніка проведення
реанімаційних заходів без медичного обладнання. Комплекс заходів по відновленню
ефективної серцевої діяльності. Діагностичні критерії та дії при напруженому пневмотораксі,
тампонаді серця, гіпоксії, гіповолемії, тромбоемболії легеневої артерії. Діагностичні критерії
та дії при гіпотермії, гіперкаліємії, електролітних порушеннях, деяких гострих отруєннях.
Безпосередні терапевтичні цілі раннього післяреанімаційних періоду.
Диференційна діагностика при астматичних станах. Невідкладна допомога.
Диференційна діагностика при пневмотораксі, гідротораксі, ексудативних
плевритах.
Модуль 19. Особливості перебігу захворювань внутрішніх органів у осіб різного
віку. Екстрагенітальна патологія у вагітних. Новоутворення в практиці терапевта.
Особливості перебігу захворювань внутрішніх органів у осіб юнацького, похилого
і старечого віку.
Екстрагенітальна патологія у вагітних.
Диференційний діагноз при функціональних захворюваннях органів травлення.
Диференційний діагноз при функціональних захворюваннях органів травлення.
Рання діагностика новоутворень. Диференційний діагноз при паранеопластичних
синдромах. Тактика терапевта.
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Тематичний план спеціальної підготовки з внутрішніх хвороб

№
пп
модулів

Назва модулів

Кредит Лекції Семінарсь
и ECTS
кі заняття

Практич.
заняття

Самостій
на робота

Разом

Н о р м а т и в н а ч а с т и н а (модулі зі спеціальної підготовки з внутрішніх хвороб)
Модуль 9
9.1

9.2

9.3

9.4

Кардіологія

2

Диференціальний
діагноз
при
артеріальних
гіпертензіях.
Основні
типи
симптоматичних
гіпертензій. Артеріальні гіпертензивні кризи та гострі
порушення
мозкового
кровообігу.
Лікування
гіпертонічного кризу у осіб молодого та похилого
віку і ускладнень порушення мозкового кровообігу.
Фармакотерапія анти-гіпертензивними засобами
Ішемічна хвороба серця. Стабільна стенокардія.
Гострий коронарний синдром (ГКС), нестабільна
стенокардія. Інфаркт міокарда, клініка, діагностика,
ускладнення. Сучасна тактика лікування ГКС.
Реперфузійна терапія ГКС, види реперфузії, покази
та протипокази. Дисліпідемії. Атеросклероз
Аритмії: сучасні класифікації, методи діагностики та
підходи до лікування і надання невідкладної
допомоги. Лікування приступу пароксизмальної
тахікардії (надшлуночкові та шлуночкові), тріпотіння
та миготіння передсердь
Гостре легеневе серце, тромбоемболія легеневої
артерії: клінічні варіанти, диференційна діагностика,
диференційована невідкладна допомога. Первинна
легенева гіпертензія
Модульний контроль (залік)

Модуль 10 Пульмонологія та алергологія
10.1

Диференційна
діагностики

діагностика при задусі. Методи
захворювань
органів
дихання

12

16

12

20

60

2

4

2

6

14

4

4

2

6

16

4

4

4

4

16

2

4

2

4

12

2
2

2

10

16

12

22

60

2

2

2

4

10

№
пп
модулів

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Назва модулів
(лабораторна,
функціональна
та
променева
діагностика)
Хронічне
обструктивне
захворювання
легень
(ХОЗЛ). Етіологія, патогенез, класифікація ХОЗЛ.
Основні клінічні симптоми і синдроми. Діагностика
та
диференційна
діагностика.
Принципи
медикаментозної терапії залежно від ступеня
тяжкості і стадії захворювання (показання до
застосування
антибіотиків,
бронхолітиків,
муколітиків, протикашльових засобів, гормональної
терапії). Медикаментозна та не медикаментозна
профілактика ХОЗЛ
Бронхіальна астма (БА). Етіологія,
патогенез,
класифікація БА. Основні клінічні симптоми,
синдроми, варіанти перебігу. Діагностика та
диференційна
діагностика.
Принципи
медикаментозної терапії (базова та протиприступна).
Профілактика та навчання пацієнтів для досягнення
партнерства щодо контролю над БА
Пневмонії: етіологія, патогенез, класифікація,
діагностика, антибактеріальна терапія, критерії щодо
госпіталізації та амбулаторного лікування. Методи
променевої діагностики
Гостра дихальна недостатність. Хронічне легеневе
серце.
Диференційна
діагностика
дихальної
недостатності обструктивного та рестриктивного
типу
Саркоїдоз органів дихання. Ідіопатичний легеневий
фіброз та інші дисеміновані захворювання легень.
Особливості клініки та діагностики. Ускладнення,
диференційний діагноз, терапевтична тактика
Гострі алергійні та псевдоалергійні
стани.
Анафілактичний та анафілактоїдний шок. Набряк
Квінке. Гостра кропив’янка. Надання невідкладної
допомоги. Протишокова аптечка. Медикаментозна
алергія. Лікування

Кредит Лекції Семінарсь
и ECTS
кі заняття

Практич.
заняття

Самостій
на робота

Разом

2

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

2

4

4

10

4

6

2

8

22

№
пп
модулів

Назва модулів

10.8

Особливості перебігу і лікування захворювань
органів дихання у осіб похилого і старечого віку.
Особливості лікування коморбідних станів
Модульний контроль (залік)

Модуль 11 Гастроентерологія та гепатологія
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

11.6

12.2
12.3

Диференційний діагноз при сечовому, нефротичному
та нефритичному синдромах. Гостра ниркова
недостатність
Сучасні підходи до діагностики і лікування інфекцій
сечових шляхів та їх ускладнень
Хронічна хвороба нирок та ренопротекція.
Диференційний діагноз при хронічній нирковій
недостатності.

Практич.
заняття

2

Самостій
на робота

Разом

4

6

2
2

Диференційний діагноз при дисфагічному синдромі.
Захворювання
стравоходу,
диференційоване
лікування
Диференційний діагноз при діарейному синдромі,
його особливості при гострих інфекційних
захворюваннях
Диференційний
діагноз
при
закрепах
та
захворюваннях товстої кишки
Диференційний діагноз при жовтяницях
Диференційний
діагноз
при
післяхолецистектомічному
синдромі.
Диференційоване лікування. Диференційний діагноз
при хворобах оперованого шлунка
Диференційний діагноз при гепатомегаліях та
гепатолієнальному
синдромі.
Диференційоване
лікування
Модульний контроль (залік)

Модуль 12 Нефрологія
12.1

Кредит Лекції Семінарсь
и ECTS
кі заняття

6

14

2
2

2

10

30

60

2

6

10

4

10

2

6

12

2

4
6

6
12

2

4

8

4
4
4

2

2

2
2

2

8

14

14

24

60

2

4

2

6

14

2

2

4

6

14

2

4

4

6

16

23

№
пп
модулів

Назва модулів

12.4

Лікування захворювань нирок: дієтичне харчування,
фармакотерапія, замісна ниркова терапія
Модульний контроль (залік)

Модуль 13 Гематологія
13.1
13.2
13.3
13.4

Модуль 14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

15.2.

2

Ревматологія

1

Самостій
на робота

Разом

2

6

14
2

8

6

6

10

30

2
2
2

2
2
2

2

2
2
4

8
6
8

2

2

6

2

2
2

Диференційний діагноз при суглобовому синдромі.
Остеоартроз.
Ревматоїдний
артрит.
Подагра.
Реактивний артрит
Ревматизм. Набуті пороки серця
Диференційний діагноз при захворюваннях сполучної
тканини
Системні васкуліти
Диференційний діагноз при тривалій лихоманці
Фармакотерапія в ревматології
Модульний контроль (залік)
Цукровий
діабет:
диференційна
діагностика,
ускладнення, лікування, невідкладна
допомога,
диспансерний нагляд
Захворювання щитоподібної та прищитоподібних
залоз

4

Практич.
заняття

2

Диференційний діагноз при анеміях. Лікування анемій
Диференційна діагностика та лікування гемобластозів
Диференційна діагностика та лікування геморагічних
діатезів
Диференційна діагностика при лімфоаденопатіях,
тактика терапевта
Модульний контроль (залік)

Модуль 15 Ендокринологія
15.1

Кредит Лекції Семінарсь
и ECTS
кі заняття

2

12

14

10

24

60

2

2

2

4

10

2
2

4
2

2
2

4
4

12
10

2

2
2
2

2

4
4
4

10
6
10
2

4

2
1

8

6

6

10

30

4

2

2

4

12

2

2

2

4

10
24

№
пп
модулів
15.3.

Назва модулів

Кредит Лекції Семінарсь
и ECTS
кі заняття

Захворювання гіпофіза і наднирників
Модульний контроль (залік)
Разом нормативна складова (модулі зі спеціальної
підготовки звнутрішніх хвороб– модулі 9 – 15)

2

Практич.
заняття

Самостій
на робота

Разом

2

6
2

140

360

2
2

12

64

86

70

В а р і а т и в н а ч а с т и н а (модулі зі спеціальної підготовки з внутрішніх хвороб на вибір)
Модуль 16 Окремі хвороби органів травлення
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5

Модуль 17
17.1
17.2

2

Печінкова недостатність. Лікування
Диференційний діагноз при асциті та портальній
гіпертензії. Терапевтична тактика. Невідкладна
допомога
Диференційний діагноз при "гострому животі"
та "псевдоабдомінальному" синдромі
Особливості клініки та лікування захворювань
органів травлення у осіб похилого і старечого
віку
Лікувальне харчування при захворюваннях органів
травлення
Модульний контроль (залік)
Запальні хвороби серця, кардіоміопатії
Міокардити: диференційна діагностика, лікування
Хвороби перикарда, сухі і випотні. Значення
туберкульозу, ревматизму, колагенозів, діагностика,
лікування

8

12

10

30

60

2
2

2
4

2
2

6
10

12
18

2

2

2

6

12

2

2

4

8

4

8

2

2
2

2

2

6

14

10

30

60

2

2
4

2
2

8
6

14
12

25

№
пп
модулів

Назва модулів

17.3

Хвороби ендокарда, гострий і затяжний інфекційний
ендокардит
Кардіоміопатії: класифікація, діагностика, лікування
Модульний контроль (залік)

17.4
Модуль 18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6

Невідкладні стани в кардіології

19.2
19.3

2

Сучасні підходи до діагностики та лікування серцевої
недостатності
Кардіогенний шок: діагностичні критерії та
диференційована невідкладна допомога
Життєвонебезпечні порушення ритму та блокади
серця
Серцева астма та набряк легень. Диференціальний
діагноз. Лікування.
Невідкладна допомога при раптовій смерті.
Непритомність. Лікування.
Модульний контроль (залік)

Модуль 19 Особливості перебігу захворювань внутрішніх
органів у осіб різного віку. Екстрагенітальна
патологія у вагітних. Новоутворення в практиці
терапевта
19.1

Кредит Лекції Семінарсь
и ECTS
кі заняття

Особливості перебігу захворювань внутрішніх
органів у осіб юнацького, похилого і старечого віку
Екстрагенітальна патологія у вагітних
Диференційний
діагноз
при
функціональних
захворюваннях органів травлення

Практич.
заняття

Самостій
на робота

Разом

2

4

2

10

18

2

4

2
2

6

14
2

8

10

12

30

60

2

2

2

4

10

6

8

2

2

2

2

4

8

2

2

2

6

12

2

2
2

2
2
2

6
4

12
8
2

4

12

14

30

60

4

4

8

16

2
2

2
2

8
4

14
8

2

26

№
пп
модулів

Назва модулів

19.4

Рання діагностика новоутворень. Диференційний
діагноз при паранеопластичних синдромах. Тактика
терапевта
Модульний контроль (залік)
Разом годин - варіативна частина (2 модулі зі
спеціальної підготовки з внутрішніх хвороб на вибір)

Кредит Лекції Семінарсь
и ECTS
кі заняття
2

г о д и н - спеціальна підготовка з внутрішніх

Самостій
на робота

Разом

4

10

20

2
4

Підсумкова атестація з внутрішніх хвороб ( іспит)
Всього
хвороб

4

Практич.
заняття

60

2
60

6
16

280

120
6

200

480
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Організація навчального процесу

Організація навчального процесу здійснюється згідно з календарним планом.
Навчальний процес організовується шляхом очно-заочної форми і поєднує в собі
аудиторне і самостійне навчання. Аудиторні заняття передбачають лекційний курс,
семінарські та практичні заняття, окремі з яких можуть проводитися у вигляді
круглих столів, дискусій, ділових ігор, моделювання.
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення
1. Ноутбук Asus, мультимедійний проектор NEC NP29LP (рік введення в
експлуатацію 2016 – 1 шт.).
2. Інформаційний ресурс: навчально-методична література.
3. Томограф комп’ютерний “Somatom go. TOP@128sl (SIEMENS Healthineers) з
інжектором для введення контрастної речовини (2020 р.)
4. Система BD MAX System та реагенти BD SARS-CoV-2 для системи BD MAX
System (2020 р.)
5. Система ультразвукова діагностична експертного класу з комплектом
обладнання APLIO 500 (TUS-A500) (2018 р.)
6. Система ультразвукова діагностична експертного класу з комплектом
обладнання ARLIO 400 (TUS-A400) (2018 р.)
7. Система ультразвукова діагностична експертного класу з комплектом
обладнання APLIO і600 (TUS-Aі600) (2019 р.)
8. Спірометрична приставка BTL-08 Spiro (2013 р.)
9. Гастрофiброскоп (2005 р.)
10. Колонофiброскоп СF-40L з набором iнструментiв 2012 р.)
11. Аналiзатор бiохiмiчний автоматичний SAPPHIRE 800 (2013 р.)
12. Аналiзатор гематологiчний автоматичний (2014 р.)
13. Аналiзатор електролiтiв (у комплектi з аналiтичним обладнанням) (2014 р.)
14. Аналiзатор програмний бiохiмiчний (2016 р.)
15. «Scientia platform»
16. (система дистанційного навчання, свідоцтво №53992 від 06 березня 2014 р.)
17. ДК 016-2010 62.01.2 Оригінали програмного забезпечення
Перелік компетентностей
Згідно з Національною рамкою кваліфікацій особи, які здобувають вищу освіту
ступеня доктора філософії зі спеціальною підготовкою з внутрішніх хвороб за цією
програмою, мають відповідати восьмому кваліфікаційному її рівню, що передбачає
здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей в сфері
формування і реалізації державної політики в сфері охорони здоров’я, досвіду інших
країн щодо організації та діяльності терапевтичної служби в системі охорони здоров'я
держави; науково обґрунтованим фактичним даним, щодо діагностики, профілактики
28

та лікування основних захворювань з позицій доказової медицини; розуміння
процесів прийняття рішень і управління кадрами та
матеріально-технічними
ресурсами.
Результати навчання включають в себе когнітивні навички, які демонструють
розуміння теоретичних знань і критичне осмислення теорії і практики, оцінку наявних
знань та ідей, оволодіння, починаючи з вивчення причино-наслідкових зв’язків і
закінчуючи аналізом функціонування систем охорони здоров’я, а також нормативів і
стандартів проведення досліджень і впровадження фактичних даних в практику,
технічні та творчі навички, комунікаційні навички для глибокого розуміння,
використання і критичного відношення до теоретичних положень, методик,
аргументацію для захисту дослідницької позиції по відношенню до інших досліджень,
етичні принципи, які застосовуються до сфери дослідження і дослідження в цілому, а
також проведення системного власного наукового дослідження і представлення його
результатів.
Здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 222 "Медичні
науки" зі спеціальною підготовкою з внутрішніх хвороб повинен отримати найбільш
передові концептуальні та методологічні знання в галузі науково-дослідної й
професійної діяльності і на межі предметних галузей та вміння критично аналізувати,
оцінювати і синтезувати нові та складні ідеї, розробляти та реалізовувати проекти,
включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислення наявних та
створення нових цілісних знань та професійної практики і розв’язання значущих
медичних, наукових та інших проблем, оволодіння термінологією з досліджуваного
наукового напряму.
Вимогами до комунікативних можливостей доктора філософії є спілкування в
діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в певній
галузі наукової та професійної діяльності.
Здобувач наукового ступеня "Доктор філософії" із спеціальної підготовки з
внутрішніх хвороб повинен:
В рамках компетенції "Знання": основи законодавства України охорони здоров'я,
нормативні документи які регламентують надання терапевтичної
допомоги
населенню України; організаційну структуру терапевтичної служби, функціональні
напрямки її діяльності; проведення аналізу основних показників на різних рівнях
надання медичної допомоги, сучасні принципи організації роботи терапевтичної
служби. Теоретичні основи фізіології і патології, сучасні методи діагностики,
ефективні технології профілактики, лікування внутрішніх хвороб, коморбідних
станів та реабілітацію хворих. Знання найбільш передових концептуальних та
методологічних підходів до диференційної діагностики та лікування, опанування
інноваційними методами інструментальної та лабораторної діагностики і лікування
захворювань внутрішніх органів. Знати сучасні підходи до
профілактики та
диспансеризації. Застосування статистичних методів, інформаційних технологій,
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методів
аналізу. Знати експертизу тимчасової та стійкої
непрацездатності
терапевтичних хворих; питання організації і проведення профілактичних оглядів,
організацію диспансерного нагляду , постановку і проведення санітарно-просвітної
роботи серед хворих стаціонару і поліклініки шляхом організації шкіл,
індивідуальних бесід, лекцій, семінарів та ін.; підходи до управління якістю медичної
допомоги, етичні принципи, які застосовуються до сфери проведення наукового
дослідження.
Знати:
1. Фізичне обстеження хворих з патологією органів дихання. Функціональна
діагностика стану бронхо-легеневої системи. Лабораторні та рентгенологічні
методи дослідження. Основні показання до проведення візуалізаційних методів
дослідження (рентгенографії, комп’ютерної томографії, мультиспіральної
комп’ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, УЗ-досліджень) та
інтерпретація їх результатів.
2. Хронічне обструктивне захворювання легень. Класифікація. Критерії
бронхіальної обструкції. Програми лікування. Покази до госпіталізації.
Реабілітаційна терапія.
3. Бронхіальна астма.Етiологiя, патогенез, клiнiка, діагностика, ускладнення,
лiкування, профiлактика. експертиза працездатності. Загострення, приступ
бронхіальної астми. Астматичний статус. Надання невідкладної допомоги.
4. Пневмонії. Класифікація. Особливостi клiнiчного перебiгу та лiкування,
залежно вiд виду збудника та вiку хворого. Підходи до лікування.
5. Рак легень: патогенез, клiнiка, рання дiгностика, лiкування.
6. Хвороби плеври. Плеврити, плевральні випоти. Діагностика, диференціальна
діагностика, лікування. Плевральна пункція та дренування порожнини плеври.
7. Нагнійні захворювання легень. Абсцес легень. Бронхоектатична хвороба.
Емпієма плеври.
8. Інтерстиціальні захворювання легень. Фіброзуючі альвеоліти.
9. Саркоїдоз органів дихання.
10. Паразитарні та грибкові захворювання легень.
11. Синдром нічного апное.
12. Дихальна недостатність. Класифікація. Діагностичні критерії.
13. Пневмоторакс. Діагностика, методи невідкладної допомоги.
14. Легеневе серце: причини, патогенез, клінічні прояви, діагноз та
диференціальний діагноз. Диференційоване лікування.
15. Синдром легеневої гіпертензії: етіологічна класифікація, діагностика,
диференційоване лікування.
16. Тромбоемболія легеневої артерії. Критерії діагнозу. Інтенсивне та віддалене
тривале лікування. Профілактика ускладнень та рецидивів.
17. Приступ бронхіальної астми. Астматичний статус.
18. Легенева кровотеча. Діагностика. Тактика ведення хворого. Невідкладна
допомога.
19. Гостра дихальна недостатність: етіологія, диференційоване лікування.
Спонтанний пневмоторакс.
20. Клінічна фармакологія основних груп препаратів, що застосовуються в
лікуванні захворювань органів дихання. Методи імунопрофілактики. Методи
раціональної антибіотикотерапії.
21. Фiзiотерапевтичнi методи в лiкуваннi захворювань органiв дихання.
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22. Нетрадиційні методи лікування в лікуванні захворювань бронхолегеневої
системи.
23. Особливості перебігу і лікування захворювань органів дихання у вагітних,
хворих похилого та старечого віку.
24. Професійні легеневі хвороби. Пневмоконіози. Пилові бронхіти. Екзогенні
альвеоліти. Вібраційна хвороба. Хвороби, викликані переохолодженням.
Діагностика. Експертиза непрацездатності.
25. Фізикальне обстеження хворих з патологією серцево–судинної системи.
Функціональна діагностика стану серцево–судинної системи, ЕКГ,
візуалізаційні, навантажувальні дослідження, електрофізіологічні дослідження.
Вибір оптимальної програми діагностики.
26. Електрокардіографічне обстеження та інтерпретація ЕКГ при порушеннях
автоматизму, збудливості, провідності, комбінованих порушеннях серцевого
ритму, синдромах ранньої реполяризації, передчасного збудження шлуночків,
рідких ЕКГ-феноменах.
27. Визначення загального серцево-судинного ризику хворого: сучасні підходи та
шкали.
28. Артеріальні гіпертензії. Сучасні підходи до класифікації та визначення серцевосудинного ризику.
29. Есенціальна артеріальна гіпертензія. Алгоритм діагностики, мінімальний та
розширений переліки діагностичних заходів. Загальні принципи терапії,
диференційоване лікування.
30. Вторинні артеріальні гіпертензії: класифікаційний підхід, визначення
необхідного обсягу діагностики, диференційоване лікування.
31. Гіпертензивні кризи: види та загальні принципи терапії. Невідкладна допомога.
32. Клінічна фармакологія антигіпертензивних засобів.
33. Атеросклероз. Сучасні погляди на проблему. Принципи лікування та
профілактика. Клінічна фармакологія основних груп препаратів, що
застосовуються при лікуванні хворих з атеросклерозом.
34. Ішемічна хвороба серця. Класифікація. Стенокардія. Діагностика,
диференційна діагностика, лікування.
35. Проби з дозованим фізичним навантаженням: велоергометрія, тредміл-тест,
показання та методика проведення, інтерпретація результатів.
36. Гострі порушення коронарного кровообігу – гострий коронарний синдром без
елевації та з елевацією сегменту ST. Основна тактика діагностики та
диференціальної діагностики. Невідкладне лікування.
37. Інфаркт міокарда без патологічного та з патологічним зубцем Q. Діагностика,
диференційна діагностика. Лікування на етапі відділення невідкладної
допомоги та кардіологічного відділення. Методика розширення рухового
режиму. Ускладнення. Лікування. Реабілітація.
38. Основні групи та клінічна фармакологія засобів, що використовуються при
лікуванні хворих з ішемічною хворобою серця.
39. Клінічна фармакологія антитромботичних засобів, які використовуються в
лікуванні ІХС. Режими проведення тромболітичної та антикоагулянтної терапі,
особливості призначення антитромбоцитарних засобів.
40. Показання
до
проведення
коронаровентрикулографії,
інтерпретація
результатів. Сучасні методи інтервенційних коронарних втручань (основні
показання та протипоказання до їх проведення, ведення хворих та реабілітація
після коронарних втручань).
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41. Безбольова ішемія міокарда. Основні методи виявлення, лікування, ведення
хворих.
42. Патологічні
порушення
діяльності
серцево-судинної
системи
в
перименопаузальному періоді. Захворювання серцево-судинної системи у
вагітних. Тактика лікаря. Методи профілактики. Метаболічна терапія серцевосудинних захворювань.
43. Метаболічний синдром та інсулінорезистентність. Цукровий діабет типу 2 та
його серцево-судинні ускладнення.
44. Некоронарогенні захворювання міокарда: міокардити, міокардіофіброз,
кардіоміопатії. Класифікаційний підхід, основні методи діагностики та
лікування.
45. Інфекційний ендокардит. Сучасні особливості перебігу. Диференційна
діагностика. Тактика лікування.
46. Захворювання перикарда. Перикардити: етiологiя, патогенез, класифiкацiя,
клiнiка, дiагностика, лiкування основних форм, порушення гемодинамiки.
Диференціальна діагностика перикардіальних випотів.
47. Кардiомiопатiї: класифiкацiя, клiнiка, дiагностика та лiкування гiпертрофiчної
кардiомiопатiї.
48. Кардiомiопатiї: класифiкацiя, клiнiка, дiагностика та лiкування дилятаційної
кардiомiопатiї.
49. Нейроциркуляторна дистонiя: етiологiя, патогенез, класифiкацiя, клiнiка,
дiагностика, профiлактика, лiкування. Соматоформна вегетативна дисфункція.
Критерії діагнозу. Лікування. Профілактика.
50. Вроджені вади серця. Тактика лікаря-терапевта. Методи лікування. Прогноз.
Диспансеризація
51. Серцева недостатність. Класифікація (клінічні стадії, варіанти, функціональні
класи за критеріями NYНА). Диференційоване лікування.
52. Мiтральнi вади серця: етiологiя, порушення гемдинамiки, клiнiка, показання до
хiрургiчного лiкування.
53. Аортальнi вади серця: етiологiя, порушення гемодинамiки, клiнiка, показання
до хiрургiчного лікування.
54. Вродженi вади серця (дефект мiжпередсердної та мiжшлуночкової перетинки,
вiдкрита аортальна протока, коарктацiя аорти, стеноз легеневої артерiї, трiада i
тетрада Фалло, аномалiя Ебштейна "Сгiss-сгоss" серце): клiнiка, дiагностика,
порушення гемодинамiки, показання до хiрургiчного лiкування.
55. Порушення збудливості. Шлуночкова екстрасистолія. Пароксизмальна
шлуночкова тахікардія. Фібриляція шлуночків. Асистолія. Діагностика.
Диференціальна діагностика. Лікування.
56. Блокади
серця.
Внутрішньопередсердна,
атріо-вентрикулярна,
внутрішньошлуночкова, арборизаційна блокада. Особливості діагностики та
лікування. Синдром Морганьї-Адамса-Стокса. Надання невідкладної допомоги.
57. Комбіновані порушення серцевого ритму. Фібриляція та тріпотіння
передсердь. Надшлуночкова пароксизмальна тахікардія. Діагностика.
Диференціальна діагностика. Лікування на невідкладному та віддаленому
етапах.
58. Раптова серцева смерть. Причини. Діагностика. Тактика лікаря. Методи
оживлення. Реабілітація.
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59. Класифікація, клінічна фармакологія антиаритмічних засобів. Показання та
протипоказання до призначення ААП різних класів.
60. Гостра серцева недостатність. Серцева астма. Набряк легень. Тактика ведення.
Діагностика. Алгоритми лікування.
61. Гостра судинна недостатність (непритомність, колапс). Кардіогенний шок.
62. Особливості перебігу серцево-судинних захворювань у хворих похилого та
старечого віку.
63. Фізикальне обстеження хворих з патологією органів травлення.
Інструментальні методи дослідження в гастроентерології (рН-метрія,
дуоденальне зондування, рентгенологічні, УЗ, ендоскопічні методи,
морфологічні та цитологічні методи дослідження, 13С- та Н2-дихальні тести).
Лабораторні методи дослідження крові, сечі, калу при патології травного
тракту, бактеріологічні дослідження мікробіоценозу ШКТ. Вибір оптимальної
програми обстеження хворого.
64. Захворювання стравоходу: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, стравохід
Баррета та аденокарцинома стравоходу, пептична виразка та стриктури
стравоходу. Діагностика, тактика лікування.
65. Функціональна шлункова диспепсія. Діагностика, лікування. Гострий гастрит.
66. Хронічний гастрит: неатрофічний гастрит, атрофічний гастрит, антральний
хелікобактерний гастрит та хелікобактерна інфекція, особливі форми гастритів.
Діагностика, диференційоване лікування, профілактика загострень.
67. Виразкова хвороба (пептична виразка) шлунка та 12-палої кишки:
хелікобактерні
виразки,
медикаментозні
виразки.
Діагностика,
диференційоване лікування, профілактика загострень.
68. НПЗП-гастропатії, клінічна фармакологія НПЗП, механізм ураження органів
ШКТ, профілактика та лікування.
69. Рак та інші пухлини шлунка. Діагностика передракових станів в
гастроентерології.
70. Захворювання біліарної зони. Хронічний некаменевий холецистит.
Жовчнокам'яна хвороба.
71. Синдром холестазу. Диференційний діагноз жовтяниць.
72. Хвороби печінки. Хронічні гепатити. Алкогольна хвороба печінки. Алкогольна
кома. Діагностика. Тактика лікаря. Прогноз.
73. Цирози печінки. Гепатоцелюлярна недостатність. Синдром портальної
гіпертензії. Діагностика, диференційоване лікування.
74. Печінкова кома. Печінкова енцефалопатія. Діагностика. Тактика лікування.
75. Хвороби
підшлункової
залози.
Хронічний
панкреатит.
Зовнішньосекреторна панкреатична недостатність.
76. Хвороби кишок. Глютенова ентеропатія. Целіакія. Синдром
надлишкового бактеріального росту.
77. Функціональна кишкова диспепсія. Синдром подразненої кишки.
78. Неспецифічний виразковий коліт. Хвороба Крона.
79. Злоякісні пухлини гепатобіліарної системи. Рак підшлункової залози. Рак
кишківника.
80. Інтенсивна терапія при захворюванях органів травлення. Внутрішні кровотечі в
гастроентерології.
81. Синдром «гострого живота». Кров у випорожненні.
82. Клінічна фармакологія препаратів, що застосовують при лікуванні пацієнтів із
захворюваннями органів травлення.
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83. Застосування сучасних фiзiотерапевтичних методiв в гастроентерології.
84. Курорти України для лiкування хворих на захворювання шлунково-кишкового
тракту.
85. Фізикальне обстеження хворих із захворюваннями нирок. Інструментальні
методи дослідження в нефрології (рентгенологічні та УЗ методи дослідження
нирок, статична та динамічна реносцинтіграфія, реноангіографія, ренографія,
УФМ). Сучасні методи визначення швидкості клубочкової фільтрації.
Лабораторні методи дослідження крові та сечі при патології нирок. Вибір
оптимальної програми обстеження хворого.
86. Хронічна хвороба нирок. Етiологiя, патогенез, класифiкацiя, клiнiка,
дiагностика, лiкування.
87. Хронiчний пiєлонефрит: етiологiя, патогенез, класифiкацiя, клiнiка,
дiагностика, лiкування.
88. Амiлоїдоз нирок: етiологiя, патогенез, клiнiчна картина, стадiї, лiкування,
профiлактика.
89. Гострий гломерулонефрит: етiологiя, патогенез, клiнiка, дiагностика,
лiкування.
90. Хронiчний гломерулонефрит: етiологiя, патогенез, класифiкацiя, клiнiка,
дiагностика, лiкування, експертиза працездатностi.
91. Ураження нирок при цукровому діабеті. Особливості діагностики та лікування.
92. Хронiчна ниркова недостатнiсть: етiологiя, патогенез, основнi клiнiчнi прояви,
класифікація, диференційоване лікування. Види та методика проведення
діалізних процедур.
93. Фізикальне обстеження хворих із патологією системи крові. Інструментальні
методи дослідження в гематології: рентгенологічні, ультразвукові та
радіоізотопні методи, пункційна біопсія кісткового мозку. Загальноклінічне
дослідження крові, інтерпретація розгорнутого аналізу крові. Лабораторні
методи дослідження крові та інших біологічних рідин при патології
кровотворення та гемокоагуляції. Вибір оптимальної програми обстеження
хворого.
94. Особливості кровотворення у кістковому мозку та позакістковомозкове
кровотворення.
95. Анемії: сучасні підходи до класифікації, діагностики, етіотропного та
патогенетичного лікування.
96. Залiзодефiцитна анемiя: етiологiя, патогенез, класифiкацiя, клiнiка,
дiагностика, принципи лiкування.
97. Гемолiтичнi анемiї: етiологiя, патогенез, класифiкацiя, клiнiка, дiагностика,
принципи лiкування.
98. Гiпопластичнi анемiї: етiологiя, патогенез, клiнiка, дiагностика, принципи
лiкування.
99. В12–фолiєводефiцитна анемiя: етiологiя, патогенез, клiнiка, дiагностика,
лiкування,
100.
Гострi лейкози: етiологiя, патогенез, клiнiка, дiагностика, принципи
лiкування.
101.
Хронiчний мiєлолейкоз: етiологiя, патогенез, клiнiка, дiагностика,
принципи лiкування.
102.
Хронiчний лiмфолейкоз: етiологiя, патогенез, клiнiка, дiагностика,
принципи лiкування.
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103.
Еритремiя: етiологiя, патогенез, клiнiка, дiагностика, принципи
лiкування.
104.
Агранулоцитоз: етiологiя, патогенез, основнi клiнiчнi прояви, лiкування.
105.
Мiєломна хвороба: етiологiя, патогенез, клiнiка, дiагностика,
ускладнення, лiкування.
106.
Клінічна фармакологія лікарських засобів, які впливають на
кровотворення.
107.
Основні геморагічні синдроми у практиці лікаря-терапевта. Система
гемо коагуляції: основні компоненти та ланки, фази згортання крові,
активатори та інгібітори згортання.
108.
ДВЗ-синдром: етiологiя, патогенез, клiнiчнi прояви, дiагностика,
лiкування.
109.
Гемофiлiя: етiологiя, патогенез, клiнiчнi прояви, дiагностика, лiкування.
110.
Геморагiчний васкулiт: етiологiя, патогенез, клiнiка, дiагностика,
лiкування.
111.
Тромбоцитопенії та тромбоцитопатії. Хвороба Верльгофа, етiологiя,
патогенез, основнi клiнiчнi синдроми, диференцiйний дiагноз з iншими
тромбоцитопатiями,
112.
Фізикальне обстеження хворих із ревматологічною патологією.
Інструментальні та лабораторні методи дослідження в ревматології. Вибір
оптимальної програми обстеження хворого.
113.
Гостра ревматична лихоманка. Ревматизм: етiологiя, патогенез, робоча
класифiкацiя, номенклатура, дiагностичнi критерiї, лiкування та профiлактика.
114.
Хронічна ревматична хвороба серця: класифікація, основні клінічні
прояви, діагностичні критерії, лікування, профілактика.
115.
Ревматоїдний артрит: етiологiя, патогенез, класифiкацiя, клiнiка,
дiагностика, лiкування, експертиза працездатностi,
116.
Остеоартроз: етiологiя, патогенез, клiнiчнi форми, дiагностика,
лiкування.
117.
Артропатії при метаболічних захворюваннях. Подагра: етiологiя,
класифiкацiя, основнi клiнiчнi прояви, дiагностика, лiкування.
118.
Системний червоний вовчак: етiологiя, патогенез, класифiкацiя, основнi
клiнiчнi прояви, лiкування, експертиза працездатностi.
119.
Дерматомiозит: етiологiя, патогенез, класифiкацiя, клiнiка, дiагностика,
лiкування.
120.
Системнi васкулiти: вузликовий периартерiїт, хвороба Такаясу,
облiтеруючий тромбангiїт. Етiологiя, патогенез, основнi клiнiчнi прояви,
ускладнення, лiкування.
121.
Клінічна фармакологія засобів, що викосритовуються для лікування
ревматологічних захворювань. Пульс-терапія: методики проведення та критерії
ефективності. Біологічна терапія ревматологічних захворювань. Побічні дії та
ускладнення протиревматичного лікування.
122.
Курорти України для лiкування хворих на захворювання органiв опори
та руху.
123.
Експертиза працездатностi при ревматологічних захворюваннях.
124.
Цукровий дiабет: етiологiя, патогенез, класифiкацiя, клiнiка, дiагностика,
особливостi перебiгу дiабету у хворих молодого та похилого вiку, Ускладнення
цукрового дiабету. Дiабетична ангiо- та нейропаії. Класифiкацiя, дiагностика,
профiлактика, лiкування. Метаболiчний синдром.
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125.
Лiкування цукрового дiабету, його основнi принципи, значення повної
компенсацiї, дієтотерапiя, сульфанiламiдотерапiя, механiзм дiї. показання та
протипоказання до призначення сульфанiламiдних цукрознижуючих
препаратів. Інсулiнотерапiя, препарати iнсулiну. Позазання до прийому
iнсулiну. Методи iнсулiнотерапiї. Ускладнення. Особливостi лiкування дiабету
у хворих молодого та похилого вiку.
126.
Коматознi стани при цукровому дiабетi. Дiагностика, лiкування,
127.
Дифузний та вузликовий токсичний зоб: етiологiя, патогенез, клiнiка,
дiагностика, диференцiйна дiагностика, особливостi клiнiчного перебiгу,
ускладнення токсичного зобу, Лiкування- прогноз, експертиза працездатностi.
128.
Гiпотиреоз: етiологiя, патогенез, класифiкацiя, клiнiка, дiагностика,
диференцiйна дiагностика, лiкування.
129.
Рак щитовидної залози: етiологiя, патогенез, класифiкацiя, клiнiка,
дiагностика, диференцiйна дiагностика, лiкування.
130.
Тиреоїдити: класифiкацiя, аутоiмунний тиреоїдит: етiологiя, патогенез,
клiнiка, дiагностика, диференцiйна дiагностика, лiкування.
131.
Гострий та пiдгострий тиреоїдит: етiологiя, патогенез, клiнiка,
дiагностика, диференцiйна дiагностика, лiкування.
132.
Ендемiчний та спорадичний зоб. Вплив радiацiйного випромiнювання на
стан щитовидної залози.
133.
Хвороба Адисона: етiологiя, патогенез. Первинна та вторинна
недостатнiсть наднирникiв. Клiнiка, дiагностика, лiкування. Адисонiчний криз.
134.
Пухлина наднирникiв: хвороба та синдром Iценко-Кушинга,
феохромоцитома,
альдостерома,
клiнiка,
дiагностика,
диференцiйна
дiагностика, лiкування, прогноз.
135.
Клiмактерiй та терапевтичнi ускладнення клiмактеричного перiоду.
Клiнiка, дiагностика, диференцiйна дiагностика, лiкування.
136.
Гiпопiтуiтаризм: етiологiя, патогенез, синдром Шихана: клiнiка,
диференцiйна дiагностика, лiкування.
137.
Акромегалiя. Хвороба Iценко-Кушинга :патогенез, клiнiка, дiагностика,
лiкування.
138.
Ожирiння, клiнiчнi форми, диференцiйна дiагностика, профiлактика,
лiкування.
139.
Клiнiчна смерть: критерії діагностики. Проведення серцево-легеневої
реанiмацiї. Пiсляреанiмацiйна хвороба. Церебральна реанiмацiя.
140.
Гостра серцево-судинна недостатнiсть: непритомнiсть, колапс,
дiагностика, диференцiйна дiагностика.
141.
Серцева астма, набряк легень: невiдкладна допомога.
142.
Розшаровуюча аневризма аорти: дiагностика, тактика лiкаря-терапевта.
143.
Шок: первинно-гiповолемiчний, геморагiчний i дегiдратацiйний.
144.
Тромбоемболiя легеневої артерiї (ТЕЛА) та її гiлок - причини,
дiагностика, тактика лiкаря–терапевта.
145.
Гостра тампонада серця на грунтi зовнiшнього розриву серця та
ножового поранення серця, тактика лiкаря-терапевта.
146.
Кардiогенний шок: дiагностика, лiкування.
147.
Токсико-iнфекцiйний шок (екзотоксичний i ендотоксичний): дiагностика,
лiкування.
148.
Анафiлактичний шок: критерії, дiагностика, лiкування.
149.
Гiпертензивнi кризи (ускладнені): діагностика, тактика невідкладної
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допомоги та подальшого лікування.
150.
Гострi порушення серцевого ритму (пароксизмальнi тахiкардiї, миготiння
та трiпотіння) передсердь i шлуночкiв.
151.
Гострi порушення провiдностi через передсерно-шлуночкове з’єднання.
Синдром Морганьї-Едемса-Стокса i Фредерiка; методика тимчасової
трансвенозної i черезстравохiдної електрокардiостимуляцiї.
152.
Напад бронхiальної астми та астматичний статус.
153.
Коми: гiперкетонемiчна, гiпоглiкемiчна, гiперглiкемiчна - тактика лiкаря
терапевта.
154.
Колiки: ниркова, печiнкова, кишкова - тактика лiкаря терапевта.
155.
Кровотечi: легенева, стравохiдна, шлункова, кишкова.
156.
"Гострий живiт" - тактика лiкаря-терапевта.
157.
Гостра ниркова та надниркова недостатнiсть - невiдкладна допомога.
158.
Набряк Квiнке та алергiчний набряк гортанi - невiдкладна допомога.
159.
Гострi отруєння барбiтуратами, кислотами, лугами, СО, ФОС, грибами,
бензолом, тетраетилсвинцем, невiдомою отрутою.
160.
Токсикоманiя та наркоманiя. Невiдкладна допомога при отруєннях
кокаїном, марихуаною, екстазi, маковою соломкою.
161.
Враження електричним струмом та блискавкою. Електричний шок,
тактика лiкаря-терапевта.
162.
Механiчна асфіксія: невiдкладна допомога.
163.
Судомний синдром: причини, дiагностика, невiдкладна допомога.
164.
Гiпертермiчний синдром i холодовий шок, невiдкладна допомога.
1. В рамках компетенції «Уміння»:
Застосовувати знання отримані шляхом когнітивних (інтелектуально-творчих) та
практичних (на основі майстерності з використанням сучасних методів діагностики та
лікування, клінічних настанов та протоколів, інструкцій) в результаті проходження
освітньо-наукової програми та розв’язувати задачі і проблеми, продукувати нові ідеї,
проводити власні наукові дослідження, зокрема щодо визначення стратегічних цілей і
завдань розвитку терапії. Аналізувати основні показники діяльності терапевтичного
відділення поліклініки та стаціонару; особливості роботи лікаря терапевта в умовах
первинної ланки охорони здоров’я; вміти провести аналіз основних показників
здоров’я у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають; оцінкою якості
надання різних видів медичної допомоги при захворюваннях терапевтичного
профілю, вміти використовувати і впроваджувати сучасні засоби й методи
консервативного лікування, провести сучасну діагностику; оцінити можливості
профілактичних підходів у конкретного пацієнта й вибрати найбільш раціональний
спосіб лікування; виконувати основний набір діагностичних та лікувальних методик,
які сьогодні використовуються в терапії.

Вміти:
1. Проведення повного фізикального дослідження хворого згідно традицій
Київської терапевтичної школи.
2. Визначення факторів ризику та ступеня ризику несприятливого перебігу
захворювання.
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3. Клінічна оцінка даних рентгенологічного дослідження органів грудної
порожнини, черевної порожнини, суглобів та кісток, головного мозку.
4. Визначення показань для проведення додаткових візуалізаційних методів
обстеження хворого (комп’ютерної томографії, мультиспіральної комп’ютерної
томографії, магнітно-резонансної томографії, радіоізотопних досліджень та
досліджень з контрастуванням тканин). Визначення необхідного переліку
досліджень, оцінка отриманих результатів.
5. Реєстрація електрокардіограми у стандартних, посилених, грудних відведеннях,
відведеннях за Небом, Слапаком з інтерпретацією отриманих даних.
6. Інтерпретація та оцінка результатів ехокардіографічного дослідження.
7. Проведення проб із дозованим фізичним навантаженням (велоергометрія,
тредміл-тест) та зміною положення тіла (tilt-тест), інтерпретації їх результатів.
8. Методика проведення добового моніторування АТ та інтерпретація отриманих
результатів.
9. Методика проведення холтерівського моніторування ЕКГ та інтерпретація
отриманих результатів.
10. Вимірювання артеріального тиску на верхніх та нижніх кінцівках, визначення
гомілкого-плечового індексу.
11. Дослідження показників функції зовнішнього дихання (методика проведення та
інтерпретація результатів спірометрії, спірографії, пневмотахометрії,
пікфлоуметрії).
12. Проведення плевральної пункції.
13. Проведення пункції черевної порожнини.
14. Визначення показань та протипоказань до проведення ендоскопічних
досліджень ШКТ. Оцінка результатів ФЕГДС.
15. Принципи проведення та інтерпретація результатів 13С- та Н2-дихальних тестів.
16. Методика проведення та інтерпретація результатів загальноклінічного
дослідження крові. Клінічна оцінка результатів комплексного біохімічного
дослідження
крові,
показників
глікемії,
лабораторних
показників
функціонального стану печінки.
17. Методика проведення та інтерпретація результатів дослідження сечі за
методами Нечипоренка, Адіс-Каковського, Амбюрже, проведення проби
Реберга та визначення швидкості клубочкові фільтрації за кліренсом
креатиніну та інуліну, оцінка протеїнурії, глюкозурії, ацетонурії.
18. Клінічна оцінка коагулограми, методика визначення та інтерпретація показника
МНО.
19. Визначення показань, принцип проведення та інтерпретація результатів
інтрагастральної та інтрастравохідної рН-метрії.
20. Проведення дуоденального зондування та оцінка його результатів.
21. Венепункція, краплинна інфузія ліків, визначення груп крові, гемотрансфузія;
22. Надання невідкладної допомоги при:
– Ускладенних гіпертензивних кризах
– Гострому інфаркті міокарда
– Серцевій астмі, набряку легень
– Кардіогенному шоці
– Тромбоемболії гілок легеневої артерії
– Гострій судинній недостатності
– Анафілактичному шоці
– Порушеннях серцевого ритму
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– Нападі бронхіальної астми та асматичному статусі
– Гострій дихальній недостатності, асфіксії
– Гіперглікемічній, гіпоглікемічній, гіперкетонемічній комах
– Кровотечах: легеневій, стравохiдній, шлунковій, кишковій
– Судомному синдромі
– Гіпертермічному синдромі
– Набряку Квінке та алергійному набряку гортані
– Гострій затримці сечі
23. Проведення серцево-легеневої реанiмацiї.
2. В рамках компетентності «Володіння»:
володіти: методологією і методами наукового аналізу, ініціювання використання
отриманих результатів наукового дослідження, впровадження змін, удосконалених
процесів, процедур, стандартів та вимог, сучасними інформаційними та медичними
технологіями профілактики, діагностики, лікування захворювань внутрішніх хвороб.
3. В рамках компетентності "Комунікація": знання правил ділового етикету,
усної та письмової презентації результатів дослідження, підготовки та проведення
навчальних занять (педагогічною діяльністю), управління науковими проектами
та/або написання пропозицій на фінансування наукових досліджень тощо,
спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та
громадськістю, у т.ч. використання і критичного відношення до теоретичних
положень, методик, аргументацію для захисту дослідницької позиції по відношенню
до інших досліджень.
4. В рамках компетентності "Автономність і відповідальність": активне
оволодіння методологією і методами наукового аналізу, ініціювання використання
отриманих результатів наукового дослідження, впровадження змін, удосконалених
процесів, процедур, стандартів та вимог, нових інформаційних та медичних
технологій в діяльність сфери охорони здоров’я; обґрунтування пріоритетних
напрямів розвитку системи охорони здоров'я та її підсистем, шляхів та
напрямків, профілактики
захворювань,
підвищення ефективності та якості
медичної допомоги; використання та розвиток особистих лідерських здібностей.

39

Контрольні заходи
Форми поточного та модульного контролю
Систематичний контроль є дієвим способом зміцнення знань, навичок і вмінь,
важливим засобом управління процесом засвоєння навчального матеріалу.
Методи контролю: усний (усне опитування), письмовий (письмові роботи),
тестовий, методи самоконтролю та самоперевірки.
Форми контролю: індивідуальна перевірка, фронтальна перевірка.
Види контролю: поточний і підсумковий (модульний) контроль.
Поточний і модульний контроль оцінювання результатів навчання
здійснюється за напрямками:
– перевірка й оцінювання знань та умінь під час практичних занять;
– тематична перевірка й оцінювання засвоєння певного фрагменту змісту освіти;
– перевірка роботи з першоджерелами, виконання самостійної роботи;
– перевірка і оцінювання виконання індивідуального завдання;
– проведення модульного контролю й оцінювання (залік).
Поточний контроль і оцінювання результатів навчання здійснюється під час
проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня засвоєння теоретичних
знань, рівня сформованості компетентностей.
Поточний контроль здійснюється за наступними критеріями:
– мотивація, активність та результативність роботи протягом навчання;
– своєчасність та якість виконання поточних завдань;
– виконання завдань для самостійного опрацювання;
– якість виконання письмових поточних контрольних робіт, усних відповідей на
семінарських та практичних заняттях, доповідей, рефератів, аналітичних довідок.
Крім вказаних вище критеріїв, можуть встановлюватися і інші у відповідності
до цієї програми.
Поточний контроль передбачає регулярний облік і контроль виконання різних
видів домашніх завдань, включаючи розрахунково-графічні роботи. Лекції,
семінарські заняття та консультації розглядаються як необхідні форми допомоги
аспірантам (здобувачам) у їх самостійній роботі, яка виступає основним методом
оволодіння знаннями в сфері внутрішньої медицини.
Активна, системна робота здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
на семінарських заняттях, відвідування лекцій та якість опублікованих статтей
враховуються при складанні іспиту. Також оцінюються індивідуальні досягнення,
навики самооцінки, здібності до самоосвіти і саморозвитку, вміння і навики,
комунікативні здібності для роботи в команді.
Підсумкова атестація
До підсумкової атестації допускаються особи, які повністю виконали
навчальний план і програму освітньої частини програми спеціальної підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з внутрішніх хвороб, склали
модульний контроль за програмою кожного модуля. Підсумковий контроль
здійснюється у формі іспиту.

40

Організація іспиту і критерії оцінки теоретичної та практичної підготовки
Іспит проводиться у три етапи:
На першому етапі проводиться тестовий контроль, де завдання включають всі
розділи програми підготовки доктора філософії.
В рамках іспиту можуть використовуватись різні типи та рівні тестових завдань на
паперовому та електронному носіях. База даних завдань підлягає оновленню щороку.
Критерії оцінки знань та вмінь. Результати виконання оцінюються у відсотках
виконаних та невиконаних тестових завдань, де "Відмінно" – 90-100%, "Добре" – 7589% та "Задовільно" – 60-74%.
На другому етапі іспиту
оцінюється рівень володіння аспірантом
(здобувачем) практичними вміннями (навичками), які мають відповідати вимогам
програми і навчального плану. Оцінювання проводиться у формі захисту реферату
(для спеціальності «соціальна медицина»), або в тренажерних класах, лікарських
кабінетах, маніпуляційних, операційних (для клінічних спеціальностей), що
оцінюється за системою "Відмінно", "Добре"та "Задовільно".
Під час третього етапу проводиться співбесіда членів екзаменаційної
комісії з особою, що атестується, де оцінюється здатність слухача використовувати
отримані упродовж навчання знання, вміння та практичні навички для вирішення
професійних завдань. Результати співбесіди оцінюються за системою "Відмінно",
"Добре" та "Задовільно".
Для оцінювання рівня підготовки слухача за результатами співбесіди з
урахуванням підсумків попередніх етапів іспиту використовуються такі критерії:
Оцінка ''Відмінно'' ставиться за глибоке засвоєння програмного матеріалу,
опрацювання рекомендованої літератури, вміння використовувати набуті знання для
виконання конкретних практичних завдань, розв’язання ситуацій. Відповіді на всі
питання білету, додаткові питання і питання з реферату повинні мати вичерпний
характер.
Оцінка ''Добре'' ставиться за повне засвоєння програмного матеріалу та наявне
вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для розв’язання
практичних задач. Оцінка ставиться за умови виконання всіх вимог, які передбачено
для оцінки “відмінно”, при наявності незначних помилок.
Оцінка ''Задовільно'' ставиться за часткове, неповне засвоєння програмного
матеріалу та недостатнє вміння у розв’язанні практичних задач. Оцінка ставиться за
умови, якщо завдання в основному виконане та мету завдання досягнуто, й аспірант у
відповідях продемонстрував розуміння основних положень передбаченого прогамою
матеріалу.
Звітними документами про складання іспиту є опублікована у науковому
виданні стаття і протокол з результатами іспиту.
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Наукова програма спеціальної підготовки з внутрішніх хвороб
(підготовка дисертаційної наукової роботи на здобуття вищої освіти
ступеня доктора філософії )
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» підготовка доктора
філософії передбачає проведення особою, що здобуває третій (освітньо-науковий)
ступінь вищої освіти, власного наукового дослідження, результати якого мають
наукову новизну, теоретичне та практичне значення. Ступінь доктора філософії
присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або
наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти
відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у
спеціалізованій вченій раді.
Дисертація на здобуття наукового ступеня є кваліфікаційною науковою працею,
виконаною особисто здобувачем у вигляді спеціально підготовленого рукопису або
опублікованої монографії. Підготовлена до захисту дисертація повинна містити
висунуті здобувачем науково обґрунтовані теоретичні або експериментальні
результати, наукові положення, а також характеризуватися єдністю змісту і свідчити
про особистий внесок здобувача в науку.
До дисертації, що містить науково-прикладні результати, повинні додаватися
документи, що підтверджують практичне використання отриманих здобувачем
результатів - впровадження у виробництво, достатню дослідно-виробничу перевірку,
отримання нових кількісних і якісних показників, суттєві переваги запропонованих
технологій, зразків продукції, матеріалів тощо, а до дисертації, що містить теоретичні
наукові результати, - рекомендації щодо їх використання.
Дисертація виконується з галузі науки та за науковою спеціальністю відповідно
до переліку, який затверджує МОН, і повинна відповідати паспорту наукової
спеціальності, затвердженому МОН.
Теми дисертацій пов’язуються, як правило, з основними науково-дослідними
роботами, що виконуються вищими навчальними закладами або науковими
установами і затверджуються вченими (науково-технічними) радами для кожного
здобувача окремо з одночасним призначенням наукового консультанта в разі
підготовки докторської чи наукового керівника в разі підготовки кандидатської
дисертації.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії повинна містити
нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, які
розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для певної галузі
науки.
Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється
постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою вищого навчального
закладу чи наукової установи, акредитованою Національним агентством із
забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових
досягнень у формі дисертації. Здобувач ступеня доктора філософії має право на
вибір спеціалізованої вченої ради.
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Напрямки наукових досліджень
1. Вивчення етіології, патогенезу та діагностика внутрішніх хвороб.
2. Розроблення нових класифікацій захворювань серця й судин.
3. Обгрунтування та розроблення нових методів профілактики і прогнозу/
4. Обгрунтування та розробленя нових методів лікування і реабілітації захворювань.
5. Вивчення патофізіологічних особливостей і перебігу захворювань залежно від
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.
6. Розроблення нових напрямків оптимізації медико-соціальної експертизи при
внутрішніх хворобах.
7. Вивчення та розроблення методів поліпшення основних показників здоров'я
населення при захворюваннях.
8. Впровадження в клінічну практику нової апаратури та нових фармакологічних
засобів для лікування внутрішніх хвороб.
Планування і організація дисертаційного наукового дослідження.
Весь хід наукового дослідження можна приблизно зобразити у вигляді такої
логічної схеми :
1) Обґрунтування актуальності обраної теми.
2) Постановка мети і конкретних завдань дослідження.
3) Визначення об'єкта і предмета дослідження.
4) Вибір методів (методики) проведення дослідження.
5) Опис процесу дослідження.
6) Обговорення результатів дослідження.
7) Формулювання висновків і оцінка одержаних результатів.
Обґрунтування актуальності обраної теми — початковий етап будь-якого
дослідження. Стосовно дисертації поняття "актуальність" має одну особливість,
оскільки вона є кваліфікаційною працею, і те, як її автор уміє обрати тему і наскільки
правильно він цю тему розуміє й оцінює з точки зору своєчасності та соціальної
значущості, характеризує його наукову зрілість і професійну підготовленість.
Вимоги до оформлення дисертації
Дисертацію на здобуття наукового ступеня подають у вигляді спеціально
підготовленого рукопису в твердій обкладинці.
Вимоги до змісту дисертації. Титульний аркуш дисертації містить:
найменування наукової організації або вищого навчального закладу, де виконана
дисертація; прізвище, ім'я, по батькові автора; індекс УДК; назву дисертації; шифр і
найменування спеціальності; науковий ступінь, на який претендує здобувач; науковий
ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника і (або)
консультанта; місто і рік. На титульному аркуші дисертації обов'язково зазначається
«На правах рукопису» та гриф обмеження поширення відомостей (за потреби). Зміст
подають на початку дисертації з найменуваннями та номерами початкових сторінок
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усіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу,
висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури
та ін. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за
потреби). Якщо в дисертації вжито специфічну термінологію, а також маловідомі
скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий у
дисертації окремим списком, котрий розміщують перед вступом. Перелік друкують
двома колонками, в яких ліворуч за абеткою наводять, наприклад, скорочення,
праворуч — їх детальну розшифровку. Якщо в дисертації спеціальні терміни,
скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше ніж тричі, перелік
не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.
Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість,
підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення
дослідження. Далі у вступі подають загальну характеристику дисертації в такій
послідовності. Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з
відомими розв'язаннями проблеми (наукової задачі) чітко, аргументовано
обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі
науки чи виробництва, особливо на користь України. Зв'язок роботи з науковими
програмами, планами, темами. Стисло викладають зв'язок обраного напрямку
досліджень із планами організації, де виконана робота, а також із галузевими та (або)
державними планами і програмами. Обов'язково зазначається номер державної
реєстрації науково-дослідних робіт, базових для підготовки та подання дисертаційної
роботи, а також роль автора у виконанні цих науково-дослідних робіт.
Мета і завдання дослідження. Мета роботи тісно переплітається з назвою
дисертації (але її не дублює) і повинна чітко вказувати, що саме розв'язується в
дисертації: на об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт дослідження – це процес або
явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для дослідження. Предмет
дослідження міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії
наукового процесу співвідносятьбся між собою як загальне і часткове. В об’єкті
виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме предмет
дослідження змістовно визначає тему (назву) дисертаційної роботи.
Методи дослідження. Подається перелік використаних методів дослідження.
Вибрані методи мають бути адекватними поставленим завданням для досягнення
мети і повинні забезпечити достовірність отриманих результатів і висновків.
Наукова новизна одержаних результатів. Лаконічно викладають нові наукові
положення (рішення), запропоновані здобувачем особисто. Необхідно показати
відмінність отриманих результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни
(вперше отримано, удосконалено, дістало подальший розвиток). Кожне наукове
положення чітко формулюється, при цьому виокремлюється його основна сутність і
показується рівень досягнутої при цьому новизни. Сформульоване наукове
положення повинно читатися і сприйматися зрозуміло і
однозначно (без
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нагромадження дрібних і таких, що затемнюють його сутність, деталей та уточнень).
Усі наукові положення з урахуванням досягнутого ними рівня новизни є теоретичною
основою (фундаментом) розв'язаної в дисертації наукової задачі або наукової
проблеми. Насамперед за це здобувачеві присуджується науковий ступінь.
Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій.
Достовірність підтверджується верифікацією.
Практичне значення одержаних результатів. У дисертації, котра має
теоретичне значення, подають відомості про наукове використання результатів
досліджень або рекомендації щодо їх використання, а в дисертації з прикладним
значенням — висвітлюються результати практичного застосування отриманих
результатів або рекомендації щодо їх використання.
Особистий внесок здобувача.
Апробація результатів дисертації. Зазначається, на яких наукових з'їздах,
конференціях, симпозіумах, нарадах висвітлено результати досліджень, включених до
дисертації. Публікації. Вказується, у скількох монографіях, статтях у наукових
журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, авторських
свідоцтвах опубліковані результати дисертації.
Основна частина дисертації складається з розділів, підрозділів, пунктів,
підпунктів. Кожен розділ починається з нової сторінки. Основному тексту кожного
розділу може передувати передмова зі стислим описом обраного напрямку й
обґрунтуванням застосованих методів досліджень. Наприкінці кожного розділу
формулюються висновки із лаконічним викладом наведених у розділі наукових і
практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від незначних
подробиць. У розділах основної частини подаються: огляд літератури за темою і вибір
напрямків досліджень; виклад загальної методики і основних методів досліджень;
експериментальну частину і методику досліджень; проведені теоретичні і (або)
експериментальні дослідження; аналіз і узагальнення результатів досліджень.
В огляді літератури здобувач окреслює основні етапи розвитку наукової думки
зі своєї проблеми. Стисло, критично висвітливши роботи попередників, здобувач
повинен назвати питання, котрі залишилися невирішеними і, отже, визначити своє
місце у розв'язанні проблеми. Цей розділ закінчується коротким резюме стосовно
необхідності проведення досліджень у даній галузі. Загальний обсяг огляду
літератури не повинен перевищувати 20% обсягу основної частини дисертації.
У другому розділі, як правило, обґрунтовується вибір напрямку досліджень,
наводяться методи розв'язання задач і їх порівняльні оцінки, розробляється загальна
методика проведення дисертаційних досліджень. Теоретичні роботи спрямовують на
розкриття методів розрахунків, гіпотез, які розглядають, прикладні — на
обгрунтування розроблених технологій, методів, методик та шляхи їх впровадження
в практику.
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Наступні розділи присвячуються вичерпному і повному викладу результатів
власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розробку
проблеми. Дається оцінка повноти розв'язання поставлених завдань, достовірності
отриманих результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними
результатами вітчизняних і зарубіжних праць, обгрунтування потреби у додаткових
дослідженнях, негативних результатів, котрі визначають необхідність припинення
подальших досліджень. Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко
визначеній автором.
У висновках викладаються найважливіші наукові та практичні результати,
отримані в дисертаційному дослідженні. Перший пункт висновків має дати стислу
оцінку стану питання. Потім у висновках розкривають методи вирішення поставленої
в дисертації наукової проблеми (завдання), їх практичний аналіз, порівняння з
відомими (розповсюдженими, традиційними), наголошують на якісних і кількісних
показниках здобутих результатів, обґрунтовують їх достовірність.
Далі даються практичні рекомендації, у яких висвітлюються конкретні
вказівки (поради) лікарям для впровадження результатів дослідження в практику.
Список використаних джерел формується одним із таких способів: у порядку
появи посилань у тексті; в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або
заголовків; у хронологічному порядку. Бібліографічний опис джерел складають
відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи, міжнародних і
державного стандартів з обов’язковим наведенням назв праць. Зокрема потрібну
інформацію можна одержати із таких міждержавних і державних стандартів: ДСТУ
ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи.
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання
(ГОСТ 7.1–2003, IDT)”; ДСТУ 3582–97 “Інформація та документація. Скорочення
слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”; ДСТУ
6095:2009 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи.
Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікації (ГОСТ 7.88–2003,
MOD)”; ДСТУ 7093:2009 “Системи стандартів з інформації, бібліотечної та
видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих
іноземними
європейськими
мовами”;
ГОСТ
Р
7.0.12–2011
“СИБИД.
Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и
правила”; ГОСТ 7.11–2004 “СИБИД. Сокращение слов и словосочетаний на
иностранных европейских языках в библиографическом описании”.
У разі потреби для повноти сприйняття дисертації до додатків можна
включити допоміжний матеріал.
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Правила оформлення дисертації
Дисертація на правах рукопису оформляється відповідно до державних
стандартів України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки.
Структура і правила оформлення», ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація,
Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та
правила», ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском
языке. Общие требования и правила», ДСТУ ГОСТ 6095:2009 «Система стандартів з
інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у
заголовках публікацій (ГОСТ 7.88-2003, MOD), ДСТУ 7093:2009 “Система стандартів
з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення
слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами».
Дисертація друкується на комп'ютері з одного боку аркуша білого паперу
формату А4 (210x297 мм) через два міжрядкових інтервали (до тридцяти рядків на
сторінці). Мінімальна висота шрифту 1,8 мм.
Усі примірники дисертації повинні бути ідентичними. За умови використання
здобувачем копіювальної техніки ідентичність усіх примірників дисертації засвідчує
спеціалізована вчена рада.
Обсяг дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії становить
100-150 сторінок або 4,5 - 7 авторських аркушів. Текст дисертації друкується із
дотриманням полів: лівого — не менше 20 мм, правого — не менше 10 мм, верхнього
— не менше 20 мм, нижнього — не менше 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким
з однаковою щільністю тексту, колір - чорний середньої жирності. Крапку в кінці
заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх
розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої
великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці таким чином
надрукованого заголовка ставиться крапка. Відстань між заголовком (за винятком
заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. Кожна структурна
частина дисертації починається з нової сторінки. До загального обсягу дисертації, не
входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю
займають площу сторінки. Всі сторінки зазначених елементів дисертації підлягають
нумерації на загальних засадах.
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