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Навчальний план та програма нормативної навчальної дисципліни 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) в 

аспірантурі за спеціальністю «Внутішні хвороби» розроблені на підставі 

відповідних  освітньо-наукових програм за третім освітньо-науковим рівнем, 

а також на підставі положень Законів України ”Про освіту”, ”Про вищу 

освіту”, ”Про наукову та науково-технічну діяльність”, нормативно -   

правових актів МОЗ України та МОН України, Статуту Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, затвердженого 

наказом МОЗ України від 14.08.2015 р. № 509, Положення про організацію 

освітнього процесу в НМАПО імені П. Л. Шупика, затвердженого вченою 

радою НМАПО імені П. Л. Шупика (від 18.02.2015 № 2) та інших 

нормативних актів науково-педагогічними працівниками кафедри терапії та 

ревматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. 

Л. Шупика (завідувач кафедри – академік НАМН України, д. мед. н., 

професор Коваленко В.М.), обговорені та схвалені на засіданні кафедри 

терапії та ревматології протокол № 9 від  19.09 .2019, погоджені на засіданні  

вченої ради терапевтичного факультету (протокол від  28.10.2019 р. №  10 ). 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

1. Проценко Г.О. – провідний науковий співробітник відділу 

некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології ДУ 

“Національний науковий центр “Інститут кардіології імені 

М.Д.Стражеска” НАМН України, доктор медичних наук, професор. 

2. Хіміон Л.В. – завідувач кафедри сімейної медицини Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика” 

 

Навчальний план та програма схвалені Комісією  з наукової роботи та 

інноваційної діяльності 

”_______”___________________2019 
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СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

по розробці навчального плану та програми 

з нормативної навчальної дисципліни підготови докторів філософії (PhD) в 

аспірантурі за спеціальністю «Внутріші хвороби» 

 

1. Коваленко                                               -  завідувач   кафедрою терапії  та  

Володимир Миколайович                           ревматології Національної  

                               медичної академії           

                               післядипломної освіти імені          

                               П.Л.Шупика, академік НАМН  

                               України, доктор медичних наук, 

                               професор  

 

 

2. Шуба                                                 - професор кафедри  терапії та  

Неоніла Михайлівна                                    ревматології Національної медичної 

                                                                       академії післядипломної  

                                                                       освіти імені П.Л.Шупика , доктор 

                                                                       медичних наук  

 

3.   Швець                                                    - завідувач кафедрою терапії                                                     

Наталія Іванівна                                           Національної  

                               медичної академії           

                               післядипломної освіти імені          

                               П.Л.Шупика, доктор медичних                                         

                               наук,  професор 

 

4. Стаднюк                                                   - завідувач кафедрою терапії  та                                                   

Леонід Антонович                                        геріатрії Національної  

                                                                        медичної академії           

                                                                        післядипломної освіти імені          

                                                                        П.Л.Шупика, доктор медичних                                         

                                                                        наук,  професор 

 

 

3. Казимирко                                        - професор кафедри терапії та  

Віталій Казимирович                                  ревматології Національної медичної 

                                            академії післядипломної освіти  

                                                                       імені П.Л.Шупика, доктор       

                                                                       медичних наук  

 

4. Борткевич                                           - професор кафедри терапії та            

Олег Петрович                                          ревматології Національної медичної 

                                     академії післядипломної освіти   

                                                                       імені П.Л.Шупика, доктор   
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                                                                       медичних наук  

 

5. Дубкова                                                 - доцент кафедри  терапії та   

Антоніна Георгіївна                                    ревматології Національної медичної 

                                академії післядипломної освіти   

                                імені П.Л.Шупика, кандидат  

                                медичних наук 

 

6. Сілантьєва                                       - доцент кафедри терапії та  

Тетяна Сергіївна                                         ревматології Національної медичної 

                                академії післядипломної освіти  

                                імені П.Л.Шупика, кандидат  

                                медичних наук  

 

 

7. Іваницька                                       - доцент кафедри терапії та   

Лілія Миколаївна                                        ревматології Національної медичної 

                                академії післядипломної освіти  

                                імені  П.Л.Шупика, кандидат  

                                медичних наук  

 

8. Воронова                                               - доцент кафедри терапії та  

Тетяна Дмитрівна                                       ревматології Національної медичної 

                                академії післядипломної освіти  

                                імені П.Л.Шупика, кандидат  

                                медичних наук  

 

9. Кутовий                                                - асистент кафедри терапії та  

Віталій Вікторович                                    ревматології Національної медичної 

                             академії післядипломної освіти імені   

                             П.Л.Шупика, кандидат медичних    

                             наук  

 

10. Крилова                                               - доцент кафедри терапії та  

Анна Сергіївна                                           ревматології Національної медичної 

                               академії післядипломної освіти імені   

                               П.Л.Шупика, кандидат медичних           

                               наук 

 

 

 

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри кафедри терапії та ревматології 

протокол № 9 від 19.09.2019 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Навчальний план та програма підготовки аспірантів з нормативної 

навчальної дисципліни «Внутрішні хвороби» є нормативним документом, в 

якому визначено зміст навчання та встановлено вимоги щодо обсягу та рівня 

професійних компетентностей особи, яка є здобувачем освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії у галузі охорони здоров’я. 

Мета: вивчення нормативної навчальної дисципліни «Внутрішні 

хвороби» для здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії у 

галузі охорони здоров’я зі спеціальності «Медицина» проводиться з метою 

формування науково-педагогічних кадрів з урахуванням вимог освітньо-

кваліфікаційних характеристик лікаря спеціаліста зі спеціальності 

«Внутрішні хвороби». 

Вказана мета є складовою формування у аспірантів – здатності 

розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної медичної діяльності, 

а саме – терапії, проводити оригінальне наукове дослідження та здійснювати 

дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні здоров’я з актуальних 

питань терапії на основі глибокого переосмислення наявних та створення 

нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або професійної 

практики. 

Зміст навчальної програми при підготовці в аспірантурі охоплює весь 

обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних лікарю-

спеціалісту терапевту для виконання оригінального наукового дослідження, 

отримання нових фактів та їх впровадження у медицину. Програма 

побудована за системою блоків. Для полегшення орієнтації у програмі та 

впорядкування інформації, що міститься в ній, відповідні складові елементи 

(курси і розділи) закодовано. 

Навчальний план циклу визначає тривалість навчання, розподіл годин, 

відведених на вивчення розділів навчальної програми. 

Для виконання даної програми навчальним планом передбачено 

традиційні види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна 

робота. Теоретична підготовка передбачає не тільки відвідування лекцій та  

практичних і семінарських занять, а і самостійну роботу з рекомендованою 

літературою та іншими матеріалами, зокрема – окремими міжнародно-

правовими стандартами, положенннями чинного законодавства України, 

методичними рекомендаціями сучасними джерелами у сфері медичної 

наукової діяльності, а також організацією, забезпеченням та здійсненням 

усних та письмових презентацій власних наукових досліджень з актуальних 

питань з судової медицини українською мовою та реєстрацією прав 

інтелектуальної власності.  

Навчальний план та програма підготовки аспірантів з нормативної 

навчальної дисципліни «Внутрішні хвороби» розрахована на 12 кредитів 

(360 год.), що включають освітню, наукову та практичну складові, 

охоплюючи увесь необхідний обсяг професійних компетенцій, що мають 
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бути сформовані у аспірантів за результатами вивчення даної навчальної 

дисципліни. 

Під час розробки навчального плану та програми підготовки аспірантів з 

нормативної навчальної дисципліни «Внутрішні хвороби» враховано 

актуальні завдання з підвищення загальної якості освітнього процесу у 

системі післядипломної медичної освіти, зокрема: 

- розширення можливостей доступу аспірантів до якісної фахової освіти; 

- врахування в процесі навчання індивідуальних потреб та можливостей 

аспірантів; 

- опанування аспірантами навичок самостійної роботи; 

- підвищення ефективності підготовки завдяки застосуванню сучасних 

інформаційних і комунікаційних засобів. 

Навчальний план та програма навчальної дисципліни «Внутрішні 

хвороби» доповнені переліком компетентностей, якими мають оволодіти 

аспіранти за результатами вивчення даної навчальної дисципліни, списком 

рекомендованих нормативно-правових та інших джерел. 

Для виявлення рівня компетентностей аспірантів, після кожного розділу 

програми проводиться проміжний контроль знань за рахунок годин, 

передбачених на семінарських заняттях. 

Для контроля самостійної роботи аспірантів та з урахуванням вимог 

щодо наукової складової підготовки здобувачів освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії навчальною програмою і планом передбачається 

виконання аспірантами самостійних проектів (рефератів, оглядів джерел, 

мультимедійних та інших презентацій тощо) з подальшим контролем їх 

виконання. Для визначення рівня засвоєння програми циклу передбачено 

підсумковий залік (2 години). 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

 

нормативної навчальної дисципліни «Внутрішні хвороби» підготовки 

докторів філософії (PhD) в аспірантурі (очна денна форма навчання) за 

спеціальністю  222 Медицина.   

Тривалість: 12 кредитів (360 год.) 

Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих у 

здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони 

здоров’я за спеціальністю 222 Медицина загально-гуманітарних, медико-

організаційних, медико-правових компетенцій щодо усних та письмових 

презентації результатів наукових досліджень українською мовою та 

реєстрації прав інтелектуальної власності як складова формування 

інтегральної компетенції – здатності розв’язувати комплексні проблеми в 

галузі професійної медичної діяльності, проводити оригінальне наукове 

дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі 

охороні здоров’я на основі глибокого переосмислення наявних та створення 

нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або професійної 

практики. 

Контингент слухачів: Особи, які навчаються в аспірантурі з очної 

денної форми навчання. 
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 Внутрішні хвороби  12 360 90 20 36 34 270 

01. Хвороби органів дихання та 

професійні хвороби 

 40 10 2 4 4 30 

02. Хвороби серцево-судинної системи  40 10 4 4 2 30 

03. Хвороби органів травлення  40 10 2 4 4 20 

04. Хвороби нирок  40 10 2 4 4 30 

05. Клінічна алергологія  40 10 2 4 4 30 

06. Хвороби органів кровотворення  40 10 2 4 4 30 
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07. Хвороби ендокринної системи та 

обміну речовин 

 40 10 2 4 4 30 

08. Ревматичні захворювання  40 10 2 4 4 30 

09. Інтенсивна терапія. Невідкладні 

стани 

 40 10 2 4 4 30 

 Разом 12 360 90 20 36 34 270 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

 

нормативної навчальної дисципліни «Внутрішні хвороби» підготовки 

докторів філософії (PhD) в аспірантурі (очна вечірня форма навчання) за 

спеціальністю  222 Медицина.   

Тривалість: 12 кредитів (360 год.) 

Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих у 

здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони 

здоров’я за спеціальністю 222 Медицина загальногуманітарних, медико-

організаційних, медико-правових компетенцій щодо усних та письмових 

презентації результатів наукових досліджень українською мовою та 

реєстрації прав інтелектуальної власності як складова формування 

інтегральної компетенції – здатності розв’язувати комплексні проблеми в 

галузі професійної медичної діяльності, проводити оригінальне наукове 

дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі 

охороні здоров’я на основі глибокого переосмислення наявних та створення 

нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або професійної 

практики. 

Контингент слухачів: Особи, які навчаються в аспірантурі з очної 

денної форми навчання. 

К
о
д
 р

о
зд

іл
у

 

 

 

Назва розділу (очна вечірня) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 к
р

ед
и

т
ів

 

З
а
г
а
л

ь
н

и
й

 о
б
ся

г 

Кількість годин 

аудиторних  

В
сь

о
г
о

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а
р

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

 Внутрішні хвороби  12 360 90 20 36 34 270 

01. Хвороби органів дихання та 

професійні хвороби 

 40 10 2 4 4 30 

02. Хвороби серцево-судинної системи  40 10 4 4 2 30 

03. Хвороби органів травлення  40 10 2 4 4 20 

04. Хвороби нирок  40 10 2 4 4 30 

05. Клінічна алергологія  40 10 2 4 4 30 

06. Хвороби органів кровотворення  40 10 2 4 4 30 
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07. Хвороби ендокринної системи та 

обміну речовин 

 40 10 2 4 4 30 

08. Ревматичні захворювання  40 10 2 4 4 30 

09. Інтенсивна терапія. Невідкладні 

стани 

 40 10 2 4 4 30 

 Разом 12 360 90 20 36 34 270 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

нормативної навчальної дисципліни «Внутрішні хвороби» підготовки 

докторів філософії (PhD) в аспірантурі (заочна форма навчання) за 

спеціальністю  222 Медицина.   

Тривалість: 12 кредитів (360 год.) 

Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих у 

здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони 

здоров’я загальногуманітарних, медико-організаційних, медико-правових 

компетенцій щодо усних та письмових презентації результатів наукових 

досліджень українською мовою та реєстрації прав інтелектуальної власності 

як складова формування інтегральної компетенції – здатності розв’язувати 

комплексні проблеми в галузі професійної медичної діяльності, проводити 

оригінальне наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну 

діяльність в галузі охороні здоров’я на основі глибокого переосмислення 

наявних та створення нових цілісних теоретичних або практичних знань 

та/або професійної практики. 

Контингент слухачів: Особи, які навчаються в аспірантурі з заочної 

форми навчання. 
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 Внутрішні хвороби  12 360 90 20 36 34 270 

01. Хвороби органів дихання та 

професійні хвороби 

 40 5 2 - 3 35 

02. Хвороби серцево-судинної системи  40 5 3 1 1 35 

03. Хвороби органів травлення  40 5 2 2 1 35 

04. Хвороби нирок  40 5 2 2 1 35 

05. Клінічна алергологія  40 5 2 1 2 35 

06. Хвороби органів кровотворення  40 5 2 - 3 35 

07. Хвороби ендокринної системи та 

обміну речовин 

 40 5 2 - 3 35 
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08. Ревматичні захворювання  40 5 2 2 1 35 

09. Інтенсивна терапія. Невідкладні 

стани 

 40 5 2 1 2 35 

 Разом 12 360 45 19 9 17 315 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

нормативної навчальної дисципліни «Внутрішні хвороби» підготовки 

докторів філософії (PhD) в аспірантурі (очна денна, очна вечірня та заочна 

форма навчання) за спеціальністю «Внутрішні хвороби»   

 

№№ 

з/п 

Розділ Професійні компетенції 

1. Хвороби органів дихання та 

професійні хвороби  

                  Знати: 

зміст розділу, теоретичні, 

методичні аспекти лікування 

хвороб огранів дихання та 

професійних хвороб  

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

- застосувати науково 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології при 

вирішенні  практичних та 

наукових завдань 

               володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтуванні  наукових 

досліджень та підсумків 

проведених експертиз     

- засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    

1.01 Методи обстеження хворих з 

патологією органів дихання. 

Функціональна діагностика. 

Лабораторні та рентгенологічні методи 

дослідження. 

 02.11. 

02.18. Клінічна фармакологія основних 

груп препаратів, що застосовуються в 

лікуванні захворювань органів 

дихання. 

02.19. Нетрадиційні методи лікування 

захворювань бронхолегеневої системи. 

02.20. Професійні легеневі хвороби. 

Пневмоконіози. Пилові бронхіти. 

Екзогенні альвеоліти. Діагностика. 

Експертиза непрацездатності. 

02.21. Вібраційна хвороба. Хвороби, 

викликані переохолодженням. 

 

1.02 Гострі респіраторні захворювання. 

Профілактика грипу та гострих 

респіраторних вірусних інфекцій.  

1.03 Хронічне обструктивне захворювання 

легень.  

1.04 Пневмонії.  

1.05 Рак легень. 

1.06 Хвороби плеври. Плеврити. 

Пневмоторакс. Покази до плевральної 

пункції та дренування порожнини 

плеври. 

1.07 Нагнійні захворювання легень. Абсцес 

легень. Бронхоектатична хвороба. 

Емпієма плеври. 

1.08 Інтерстиціальні захворювання легень. 

Фіброзуючі альвеоліти. 
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1.09 Муковісцидоз. Саркоідоз органів 

дихання.  

1.10 Паразитарні та грибкові захворювання 

легень. 

1.11 Синдром нічного апное у ві сні. 

1.12 Дихальна недостатність 

1.13 Тромбоемболія легеневої артерії. 

Легеневе серце. 

1.14 Легенева кровотеча. 

1.15 Гостра дихальна недостатність (в т.ч. 

гострий стеноз, ларинготрахеїт тощо). 

Спонтанний пневмоторакс. 

1.16 Імунотропний вплив вірусів і бактерій. 

Опортуністичні інфекції. Вплив 

антибактеріальних препаратів на 

імунну систему. Методи 

імунопрофілактики. Методи 

раціональної антибіотикотерапії.  

1.17 Особливості перебігу і лікування 

захворювань органів дихання у 

вагітних, хворих похилого та старечого 

віку. 

1.18 Клінічна фармакологія основних груп 

препаратів, що застосовуються в 

лікуванні захворювань органів 

дихання. 

1.19 Нетрадиційні методи лікування 

захворювань бронхолегеневої системи. 

1.20 Професійні легеневі хвороби. 

Пневмоконіози. Пилові бронхіти. 

Екзогенні альвеоліти. Діагностика. 

Експертиза непрацездатності. 

1.21 Вібраційна хвороба. Хвороби, 

викликані переохолодженням. 

2. Хвороби серцево-судинної системи. Знати: 

зміст розділу, теоретичні, 

методичні аспекти лікування 

хвороб серцево-судинної 

системи  

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

2.1 Методи обстеження при серцево-

судинній патології. Значення 

лабораторних та інструментальних 

методів обстеження в діагностиці 

захворювань. 

2.2 Гострі респіраторні захворювання. 

Профілактика грипу та гострих 

респіраторних вірусних інфекцій. 

2.3 Артеріальні гіпертензії. Ессенціальна 
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артеріальна гіпертензія.  - застосувати науково 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології при 

вирішенні  практичних та 

наукових завдань 

               володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтуванні  підсумків 

проведених експертиз та  

наукових досліджень 

- засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    

2.4 Вторинні артеріальні гіпертензії. 

Гіпертензивні кризи. 

2.5 Клінічна фармакологія 

антигіпертензивних засобів. 

2.6 Атеросклероз.  

2.7 Клінічна фармакологія основних груп 

препаратів, що застосовуються при 

лікуванні хворих з атеросклерозом. 

2.8 Ішемічна хвороба серця. Стенокардія. 

2.9 Гострий коронарний синдром. 

Нестабільна стенокардія. Інфаркт 

міокарда. Інтервенційна терапія 

2.10 Інтенсивна терапія і реанімація при 

захворюваннях серця. Зупинка 

кровообігу та дихання. Раптова 

серцева смерть. Причини. Діагностика. 

Тактика лікаря. Методи оживлення. 

Реабілітація. 

2.11 Основні групи та клінічна 

фармакологія засобів, що 

використовуються при лікуванні 

хворих з ішемічною хворобою серця 

2.12 Особливості ведення і реабілітації 

хворих після кардіохірургічних 

втручань. 

2.13 Патологічні порушення діяльності 

серцево-судинної системи в 

перименопаузальному періоді. 

2.14 Захворювання серцево-судинної 

системи у вагітних. Тактика лікаря, 

методи профілактики. 

2.15 Соматоформна вегетативна 

дисфункція. 

2.16 Хвороби міокарда. Міокардити. 

Міокардіофіброз. 

2.17 Кардіоміопатії. 

2.18 Інфекційний ендокардит. 

2.19 Захворювання перикарду. 

2.20 Вроджені вади серця. Прогноз. 

Диспансеризація. 

2.21 Фібриляція та тріпотіння передсердь. 

Надшлуночкова пароксизмальна 

тахікардія. 
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2.22 Шлуночкова екстрасистолія, 

пароксизмальна шлуночкова 

тахікардія. Фатальні порушення ритму 

та провідності. 

2.23 Блокади серця 

2.24 Лікування окремих форм порушень 

серцевого ритму та провідності. 

Клінічна фармакологія 

антиаритмічних, антитромбоцитарних 

препаратів, антикоагулянтів. 

2.25 Серцева недостатність. Класифікація 

(клінічні стадії, варіанти, 

функціональні класи за критеріями 

NYHA). 

2.26 Гостра серцева недостатність. Серцева 

астма. Набряк легень.  

2.27 Гостра судинна недостатність 

(непритомність, колапс, шок). 

Кардіогенний шок. 

2.28 Особливості перебігу серцево-

судинних захворювань у хворих 

похилого та старечого віку 

3. Хвороби органів травлення. Знати: 

зміст розділу, теоретичні, 

методичні аспекти лікування 

хвороб органів травлення  

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

- застосувати науково 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології при 

вирішенні  практичних та 

наукових завдань 

               володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтування  підсумків 

проведених експертиз та  

наукових досліджень 

3.1 Методи обстеження хворих з 

патологією органів травлення. 

Діагностичні можливості візуальних 

методів дослідження 

(рентгенологічних, сонографічних). 

Інтрагастральна рН-метрія. Методи 

дослідження мікробіоценозу 

дигестивного тракту та 

гелікобактеріозу.  

3.2 Гастроезофагеальна рефлюксна 

хвороба. Ахалазія кардії.  

3.3 Функціональна шлункова диспепсія. 

Гастрити. Дуоденіти. 

3.4 Виразкова хвороба. Хвороби 

оперованого шлунка. 

3.5 Рак стравоходу. Рак шлунку. 

Діагностика передракових станів в 

гастроентерології 

3.6 Хронічний некаменевий холецистит. 

Жовчнокам’яна хвороба. 

3.7 Синдром холестазу. Диференційний 
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діагноз жовтяниць.  - засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    

3.8 Хвороби печінки. Хронічні гепатити. 

Неалкогольний стеатогепатит. 

Алкогольна хвороба печінки. 

3.9 Цирози печінки. 

3.10 Печінкова енцефалопатія. 

3.11 Хронічний панкреатит. 

3.12 Синдром надлишкового 

бактеріального росту. 

3.13 Функціональні захворювання кишок. 

Синдром подразненої кишки. 

3.14 Неспецифічний виразковий коліт. 

Хвороба Крона. 

3.15 Злоякісні пухлини гепатобіліарної 

системи. Рак підшлункової залози. Рак 

кишківника. 

3.16 Синдром «гострого живота». 

3.17 Внутрішні кровотечі в 

гастроентерології. Кров у 

випорожненні. 

3.18 Особливості клініки та лікування 

захворювань органів травлення у 

хворих похилого та старечого віку. 

3.19 Клінічна фармакологія препаратів, що 

застосовують при лікуванні пацієнтів 

із захворюваннями органів травлення. 

4. Хвороби нирок. Знати: 

зміст розділу, теоретичні, 

методичні аспекти лікування 

хвороб нирок 

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

- застосувати науково 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології при 

вирішенні  практичних та 

4.1 Методи обстеження при патології 

нирок. 

4.2 Хронічна хвороба нирок.  

4.3 Гломерулонефрит: гострий, 

швидкопрогресуючий, хронічний. 

4.4 Нефротичний синдром. 

4.5 Хронічний пієлонефрит. Нефролітіаз. 

4.6 Нефропатія вагітних. Ниркова 

еклампсія. 

4.7 Гостре ураження нирок. Хронічна 

ниркова недостатність. Інтенсивна 

терапія при захворюваннях нирок. 

4.8 Гостра затримка сечі. 
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4.9 Особливості перебігу та лікування 

хвороб нирок у хворих похилого та 

старечого віку. 

наукових завдань 

               володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтуванні  підсумків 

проведених експертиз та  

наукових досліджень 

- засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    

5. Клінічна алергологія. Знати: 

зміст розділу, теоретичні, 

методичні аспекти клінічної 

алергології. 

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

- застосувати науково 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології при 

вирішенні  практичних та 

наукових завдань 

               володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтуванні  підсумків 

проведених експертиз та  

наукових досліджень 

- засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

5.1 Принципи діагностики алергічних 

захворювань (алергологічний анамнез, 

елімінаційні проби, провокаційні 

тести, лабораторні, інструментальні 

методи дослідження).  

5.2 Передвісники гострих алергічних 

реакцій. Алергічний риніт. Атопічний 

дерматит. Полінози. Кропив’янка. 

Харчова алергія. 

5.3 Гострі алергічні реакції. 

Медикаментозна хвороба. Набряк 

Квінке. Анафілактичний шок. 

5.4 Бронхіальна астма.  

5.5 Основні принципи лікування 

алергічних хвороб. Специфічна 

гіпосенсибілізація. Інтенсивна терапія і 

реанімація при алергічних 

захворюваннях. Профілактика 

алергічних хвороб. 
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діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    

6. Хвороби органів кровотворення  Знати: 

зміст розділу, теоретичні, 

методичні аспекти лікування 

хвороб органів 

кровотворення 

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

- застосувати науково 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології при 

вирішенні  практичних та 

наукових завдань 

               володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтуванні  підсумків 

проведених експертиз та  

наукових досліджень 

- засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    

6.1 Клініко-лабораторні методи 

обстеження гематологічних хворих. 

Нормативи показників периферичної 

крові. Тлумачення аналізу крові, 

мієлограми. 

6.2 Анемії.  

6.3 Гемобластози.  

6.4 Геморагічні захворювання і синдроми.  

6.5 Синдром дисемінованого 

внутрішньосудинного зсідання крові  

6.6 Лімфаденопатії. Лейкемоїдні реакції. 

Лейкопенії. Агранулоцитоз.  

6.7 Кровотечі та крововтрата. Показання, 

правила та техніка переливання 

компонентів крові та кровозамінників. 

7. Хвороби ендокринної системи та 

обміну речовин  

Знати: 

зміст розділу, теоретичні, 

методичні аспекти лікування 

хвороб ендокринної системи 

та обміну речовин  

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

7.1 Методи обстеження хворих з 

ендокринною патологією. 

7.2 Хвороби гіпофіза та гіпоталамуса. 

Гіпоталамічний синдром. 

Гіпопітуїтаризм. Акромегалія. Хвороба 

Іценко-Кушинга. Гіперпролактинемія. 

Нецукровий діабет. 
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7.3 Хвороби щитоподібної залози. 

Йододефіцитні захворювання. 

Вузловий зоб. Дифузний токсичний 

зоб. Гіпотиреоз. Тиреоїдити. 

діяльності; 

- застосувати науково 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології при 

вирішенні  практичних та 

наукових завдань 

               володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтуванні  підсумків 

проведених експертиз та  

наукових досліджень 

- засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    

7.4 Цукровий діабет. Особливості перебігу 

цукрового діабету 1 і 2 типу. 

Ускладнення цукрового діабету. 

7.5 Коми при цукровому діабеті. 

7.6 Захворювання наднирників. Хвороба 

Адісона. Синдром Іценко-Кушинга. 

Первинний альдостеронізм. 

Феохромоцитома 

7.7 Ожиріння. Метаболічний синдром Х. 

7.8 Клімакс. Патологічний клімакс. 

Остеопороз. 

7.9 Інтенсивна терапія і реанімація при 

ендокринних захворюваннях. 

Тиреотоксична криза. Гіпотиреоїдна 

кома. Гостра недостатність 

наднирникових залоз (Адісонова 

криза). 

8. Ревматичні хвороби. Знати: 

зміст розділу, теоретичні, 

методичні аспекти лікування 

ревматичних хвороб  

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

- застосувати науково 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології при 

вирішенні  практичних та 

наукових завдань 

               володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтуванні  підсумків 

проведених експертиз та  

8.1 Методи обстеження хворих з 

ревматичними захворюваннями. 

Лабораторна біохімічна, імунологічна 

діагностика. Рентгенологічні та 

ультразвукові методи дослідження 

серця і суглобів. ЕКГ, ехокардіографія. 

8.2. Ревматична лихоманка.  

8.3 Хронічна ревматична хвороба серця. 

Набуті вади серця. 

8.4 Ревматоїдний артрит.  

8.5 Спондилоартрити. Анкілозуючий 

спондилоартрит. Псоріатичний артрит. 

Реактивні поліартрити. Хвороба 

Рейтера. 

8.6 Дрібнокристалічні артропатії. Подагра. 

Хондрокальциноз. 

8.7 Остеоартроз. 

8.8 Системний червоний вовчак. Системні 

васкуліти. Вузликовий периартеріїт. 

8.9 Системна склеродермія. 
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Дерматоміозит (поліоміозит). 

Паранеопластичні артропатії. 

наукових досліджень 

- засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    

8.10 Гострий біль (біль голови, у шиї, у 

спині, у м’яких тканинах). 

8.11 Клінічна фармакологія 

імуномодулюючих та протизапальних 

препаратів, хондромодуляторів. 

8.12 Особливості перебігу ревматичних 

захворювань у хворих похилого та 

старечого віку. 

9. Інтенсивна терапія. Невідкладні 

стани. 

Знати: 

зміст розділу, теоретичні, 

методичні аспекти 

інтенсивної терапії 

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

- застосувати науково 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології при 

вирішенні  практичних та 

наукових завдань 

               володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтування  підсумків 

проведених експертиз та  

наукових досліджень 

- засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    

9.1 Принципи надання невідкладної 

допомоги. Етичні та юридичні аспекти. 

Серцево-легенева реанімація 

(конікотомія, трахеотомія, ШВЛ, 

непрямий та прямий масаж серця, 

дефібриляція серця, пункція серця). 

Особливості реанімації людей 

похилого віку.  

9.2. Зупинка кровообігу та дихання, 

раптова серцева смерть. 

9.3. Гострий коронарний синдром. 

9.4 Пароксизмальні порушення ритму та 

провідності серця. 

9.5 Гостра серцева недостатність  

9.6 Гіпертензивні кризи. 

9.7 Колапс. 

9.8 Кардіогенний шок 

9.9 Втрата свідомості. 

9.10 Інсульти. 

9.11 Судомний синдром. 

9.12 Гострий психоз. 

9.13 Епілептичний статус. 

9.14 Абстинентний синдром. Алкогольний 

делірій. Алкогольна кома. 

9.15 Допомога жертві сексуального 

насильства. 

9.16 Гострий біль (біль голови, у шиї, у 

спині, у м’яких тканинах). 

9.17 Гостра дихальна недостатність ( в т.ч. 

астматичні стани, гострий стеноз, 

ларинготрахеїт, пневмоторакс тощо). 

9.18 Кров у випорожненні. 
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9.19 Коматозні стани (кетоацидотична, 

гіперосмолярна, лактацидемічна, 

гіпоглікемічні, мікседематозна коми). 

9.20 Гостра наднирникова недостатність, 

тиреотоксичний криз. 

9.21 Анафілаксія (набряк гортані, набряк 

Квінке, анафілактичний шок). Гостра 

шкірна висипка. Токсикодермії. 

9.22 Гострі радіаційні ураження. 

Організація допомога при масових 

гострих радіаційних ураженнях. 

9.23 Організація допомоги при 

промислових отруєннях. Гострі 

професійні отруєння. 

9.24 Гострі побутові отруєння. Гострі 

медикаментозні отруєння. Гострі 

бойові отруєння. Покуси, вжалення. 

9.25 Організація невідкладної допомоги при 

особливо небезпечних інфекціях (чума, 

холера, контагіозні геморагічні 

гарячки, жовта гарячка). 

9.26 Політравма. 

9.27 Транспортна імобілізація. 

9.28 Переохолодження та обмороження. 

9.29 Електротравма. Утоплення. 

9.30 Опіки термічні і хімічні. 

Гіпертермічний синдром. Тепловий 

удар. 

9.31 Геморагічний шок. Травматичний шок. 

Гіповолемічний шок. 

9.32 Кровотечі та крововтрата. 

Трансфузіологія. 

9.33 Гостра печінкова недостатність. 

9.34 Гостре ураження нирок. 

9.35 Гостра затримка сечі. Гостра 

гематурія. 

9.36 Гострий абдомінальний біль, 

напруження передньої черевної стінки. 

9.37 Глибокий венозний тромбоз. 

9.38 Гострий біль у промежині і тазовій 

ділянці. 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 

Форми та види організації самостійної роботи 

 

І. Для формування нових та поглиблення існуючих у здобувачів 

науково ступеня доктора філософії (PhD) компетентностей з внутрішніх 

хвороб, а також отримання ними нових актуальних теоретичних знань, 

необхідних для професійної наукової діяльності аспірантів створені методині 

розробки лекцій. 

ІІ. Для формування нових та поглиблення існуючих у здобувачів 

наукового ступеня  доктора філософії (PhD) компетентностей з внутрішніх 

хвороб, а також вдосконалення практичних навичок і умінь, необхідних для 

професійної наукової діяльності аспірантів створені методичні розробки 

практичних і семінарських занять. 

  ІІІ. Позааудиторна самостійна робота - виконання аспірантами 

самостійних проектів (рефератів, оглядів літературних джерел, 

мультимедійних та інших презентацій тощо). 

ІУ. Окреслена навчальним планом і робочою програмою підготовка до 

лекцій, семінарів, практичних робіт.  

У. Дослідницька самостійна робота, яка орієнтована на проведення 

наукових досліджень (експериментування, теоретичні дослідження та ін.). 

УІ. Участь у роботі наукових конференцій, підготовка наукових тез, 

статей, доповідей. 
 

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

Для виявлення рівня компетентностей аспірантів, після кожного розділу 

програми проводиться проміжний контроль знань за рахунок годин, 

передбачених на семінарських заняттях.  

Для контролю самостійної роботи аспірантів та з урахуванням вимог 

щодо наукової складової підготовки здобувачів освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії навчальною програмою і планом передбачається 

виконання аспірантами самостійних проектів (рефератів, оглядів джерел, 

мультимедійних та інших презентацій тощо) з подальшим контролем їх 

виконання. Для визначення рівня засвоєння програми циклу передбачено 

підсумковий залік (2 години). 

 Перевірка теоретичних знань проводиться письмово та у вигляді 

співбесіди у відповідності до розробленої кафедрою програми шляхом 

надання відповідей на питання та вирішення ситуаційних завдань.  

Обв’язковою складовою адаптивного контролю знань є обгрунтування 

створених підсумків (на основі матеріалів кримінальних проваджень по 

конкретних справах) та обговорення отриманих результатів сумісно з НПП. 

У разі виявлення істотних недоліків, акцентується увага на самостійній 
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роботі слухачів з методичними матеріалами, рекомендованими 

літературними джерелами, інтернет-ресурсом. Окрім цього, рівень знань 

перевіряється шляхом комп’ютерного тестового контролю з відповідної 

теми, що дає можливість використати його і в якості самоконтролю.  

 

Характеристика оціночних ресурсів для поточного та проміжного 

контролю компетентностей передбачає 4 рівні: низький, середній, 

достатній і високий. 

 

Технологія проведення заліку включає в себе визначення рівня 

теоретичних знань шляхом співбесіди, ступінь оволодіння практичними 

навичками зі спеціальності «Внутрішні хвороби» та набуття 

універсальних навиків дослідника науковця. 

 

Оціночні ресурси для поточного та підсумкового контролю засвоєння 

знань проводяться у формі усного, письмового та комп’ютерного 

контроллю знань та під час виступів на семінарських, практичних 

заняттях і при виконанні самостійної роботи.  

 

Оціночні ресурси для проміжної атестації за підсумками засвоєння 

дисципліни (в 12 бальної системи) передбачають вхідний, поточний і 

підсумковий контроль за спеціальністю «Внутрішні хвороби» за 12-

бальною системою. 
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ПЛАНОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Перелік компетентностей здобувача вищої освіти ступенея доктора 

філософії (перелік знань, умінь, навичок) 

 

Випускник, що освоїв програму аспірантури за напрямком підготовки 

14.01.25 «Внутрішні хвороби» повинен знати такі професійні компетенції: 

 оцінити важкість стану пацієнта, визначити обсяг та послідовність 

необхідних реанімаційних заходів, надати необхідну невідкладну 

допомогу; 

 провести клінічне обстеження пацієнта (зібрати анамнез, провести 

фізикальне обстеження, виявити загальні та специфічні ознаки 

захворювання, провести диференціальну діагностику); 

 призначити план обстеження, визначити об’єм та оцінити результати 

лабораторного і інструментального обстеження пацієнта; 

 обґрунтувати необхідність спеціальних методів обстеження пацієнта; 

 визначити показання до госпіталізації пацієнта та організувати її; 

 встановити і сформулювати клінічний діагноз, план і тактику ведення 

пацієнта, призначити адекватне лікування згідно існуючих клінічних 

протоколів надання медичної допомоги; 

 оформити медичну документацію згідно законодавства з охорони здоров’я 

України; 

 визначити клінічний та трудовий прогноз, ступінь непрацездатності, 

рекомендації щодо працевлаштування. 

Повинен володіти такими загально-професійними комптенціями:  

 методологією науково-дослідної діяльності зі спеціальності «Внутрішні 

хвороби», у тому числі з використанням новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій;  

 здатністю до критичного аналізу і оцінки сучасних наукових досягнень, 

розробкою нових ідей при вирішенні дослідницьких та практичних 

завдань зі спеціальності; 

 проектуванням та здійсненням комплексного наукового дослідження на 

підставі наукового світогляду; 

 застосовуванням сучасних технологій  наукової комунікації, як на 

державній, так і на іноземній мові;  

 здатністю до вдосконалення існуючих і розробкою нових методів 

досліджень та їх впровадження в практичну діяльність на підставі 

виконання самостійної науково-дослідної роботи. 

Повинен вміти застосовувати: 

 отримані теоретичні знання в практичній  діяльності; 

 науково-обґрунтовані методи (методики), у тому числі комп’ютерні 

технології в процесі лікування хворих 
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Планові результати навчання з дисципліни, співвіднесені з 

компетентностями 

 

Випускник, що освоїв програму аспірантури за напрямком підготовки 

14.01.25 «Внутрішні хвороби»  
 

повинен знати: 

 основи законодавства про охорону здоров’я та директивні документи, 

що визначають діяльність органів та закладів охорони здоров’я; 

 загальні питання організації терапевтичної допомоги в Україні; 

 міжнародну класифікацію хвороб і причин смерті; 

 принципи організації медичної служби в екстремальних умовах 

 

повинен вміти: 

 застосовувати отримані теоретичні знання в практичній та педагогічній 

діяльності; 

 застосувати науково обґрунтовані  методи (методики) у тому числі 

комп’ютерні технології в процесі вирішенні  при вирішенні  практичних 

та наукових завдань. 
  

повинен володіти: 

 систематизацією отриманої інформації; 

 законами логіки при обґрунтування  підсумків наукових досліджень; 

 навичками самостійної науково-педагогічної діяльності при викладанні 

актуальних питань терапії.    

 методологією науково-дослідної діяльності зі спеціальності «Внутрішні 

хвороби», у тому числі з використанням новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій;  

 здатністю до критичного аналізу і оцінки сучасних наукових досягнень, 

розробкою нових ідей при вирішенні дослідницьких та практичних 

завдань зі спеціальності; 

 проектуванням та здійсненням комплексного наукового дослідження на 

підставі наукового світогляду; 

 застосовуванням сучасних технологій  наукової комунікації, як на 

державній, так і на іноземній мові;  

 здатністю до вдосконалення існуючих і розробкою нових методів 

досліджень та їх впровадження в практичну діяльність на підставі 

виконання самостійної науково-дослідної роботи. 
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 “Therapia” 

 “Архів клінічної та експериментальної медицини”; 

 “Астма і алергія”; 

 “Журнал сучасного лікаря. Мистецтво лікування”; 

 “Інфекційні хвороби”; 

 “Клиническая медицина” 

 “Клінічна інформатика і телемедицина” 

 “Ліки України” 

 “Лікувальна справа” 

 “Лікування та діагностика” 

 “Медицина світу”; 

 “Медичний всесвіт” 

 “Нове в гематології та трасфузіології” 

 “Онкологія”; 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.escardio.org%2F&h=ATPt5i51bt8XM_laiqeoyEDsF6_IZpm_jeo_hUTtpwPZJ1nfQ8Z26COZ8wnTdxGeewQFZFei8Y_Qt8AEN9xQgbVi0ptY6Sn_3oxLYFAj1Ek_DHpXb7JbMP9u6NNw7ZUvvm1gC-aXtoonewpBSw5b0Ocpz9s7sHE&enc=AZODQsR8jCw0iLlbQ17ot7NpljXkJxIRlXMipdo5X_SsQvwiggdkiqaYFBxvy9nJgwDG6EN_omUCu4OV704vgFFNVyjSWWpjerDd64wvTknW_dgr3zW85AqrffM4nC9qNrnjGu3BfMhWsUGA0fUGU-wIuPvGYLmvMcgw7Lev1d-dvpLqD2F5nSKVXpqVJi3BREL14IVbVqQ_-yRNLtj3B0HS&s=1
http://www.mozdocs.kiev.ua/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.medscape.com%2F&h=ATNEIZTA2tDBdjYrTeLxO_hja5ZBoiOFlUH1MuzkASgt5FVHTRTnE4MAHfhGmgRvrNM9wAgO4iYV9Ja5u139I73rxCLM1lsmd_8HRVueeuYHaH_K09vluT5-RDTmUN0cfybfmS3PuGT_awB3swVI-4DMbtUkD-o&enc=AZNTVL8VlQ-OLXZauphhXCv9zNk9m36m-zLtogNW7d9Ur0q4NNmgHD4WtaLwiueentIWX0qqKu0PL9zzzgzEzPsntjISGgLULx-EC4FF9GlnpWxwoNu0qILujeo-W8gdYhYsPsOX9QfSvsdfgEEWy1OCKgL5Ixz7gX7IPanR8bB2dG4oOHxJHqFMePeuKOTNjR9JUP31d15Fb5xXmsskYCaZ&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.medscape.com%2F&h=ATNEIZTA2tDBdjYrTeLxO_hja5ZBoiOFlUH1MuzkASgt5FVHTRTnE4MAHfhGmgRvrNM9wAgO4iYV9Ja5u139I73rxCLM1lsmd_8HRVueeuYHaH_K09vluT5-RDTmUN0cfybfmS3PuGT_awB3swVI-4DMbtUkD-o&enc=AZNTVL8VlQ-OLXZauphhXCv9zNk9m36m-zLtogNW7d9Ur0q4NNmgHD4WtaLwiueentIWX0qqKu0PL9zzzgzEzPsntjISGgLULx-EC4FF9GlnpWxwoNu0qILujeo-W8gdYhYsPsOX9QfSvsdfgEEWy1OCKgL5Ixz7gX7IPanR8bB2dG4oOHxJHqFMePeuKOTNjR9JUP31d15Fb5xXmsskYCaZ&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nccn.org%2F&h=ATMlwGcF3XV_qDQAPDhndruB5T1qRLA4OTffAIAJPuTR7TVwNsa8PFY_U9BAeBaeQsL7FQLVVd9ecQjzXj6kGKJwLfpKunVzCc4YzmJXxPT84CGNsVJj02pXMfC35CucxokJwu6JW3PC7xQh3SSAIpqvcnGaFw4&enc=AZPW74ep5GwwVjS_5V8cQ2yK7VdcD9_5em92tHuHKdLNyaQNLlf5mlKvwnuy7-jgFk2rgDBRo8cGoP20Sb-XIq8zjdpRXdh0SXPKBFZjvmWC5xxmkmzKGXW0xy0A5liEouStVYA4LahcnEZpXHRK6cMSr_c8cTA4RHJKlsQKryiRP5eA3AwcFdhPlh6ohoCN5gGucTjK1CBeF7bmuM2xgZbZ&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.guideline.gov%2F&h=ATMkF51rZgIycsLT7H0jT18-Sk0P538iKdvM5mToA20MKmJk8yw1xbKWtPSTFa5UR8UpN4j63Q0FJ96xvTW_b-xohDAtxBp9jY-DQzkr4ZZN6_vplh8A2kSnN6T5ENhZhTdjqKDVrMDi8pYAvMIdi0jEKJX2AJA&enc=AZNg6DDmEfks4G_lqlTmLv6OggW2EBTQAjzNbisFpUJhhc3R8oFbbfONim50sdYTris0JmId_eM7EALftRBpynUiuB1kTyMy4M681DKts6czW3SCEVwRfv5sE0lKHK8JusSgc7m04JC7xltT4lyb6_ZP2IilxCNLfX0rbPXzjqF7IoN0jq9NlninemHHc8m3w3Ihp6JsW4BLiEYMu6hjBMWi&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nice.org.uk%2F&h=ATOB9S5p9izRRmpqqoqyXdiVMmAHd3fyWWv5bVNULjIDvw1yybsqELGCqavgP426bS17D3n3t3mPFUA3YBfy4gvWwJ5FrJ1B4Yqv9xWmWbuzhdK2uX6jMivI_mF-RSO8WadcX-TIh7_6w7uX4K45qZDmHCcQ4cQ&enc=AZOtWMNkSUq6F817bqXb0Fzful-BzFr1HFiRc2iuAekS7txCcA-89RgHkWoWuEWOb6C195d2Ql-V60B1PTH0LIAF_XCf7awIne4Yb71Uil-9Z10CGyXJFbZOjgyY4kyNA7kj9ML8gf41v7k8M1W8qL60wtcHa0mdImBfvke9rBF0mBnncwAjuc5a7lKn5WweN1JvRbw49qfG1p676q0fmDsZ&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rcplondon.ac.uk%2F&h=ATPtI853ufCcu24BHxbkU6V5aAb57x3aiIVdGnSTyy1IUg8-pNXUmwolDYZ97_fcgHNSgmcijztYQSySZHB8N-QOTnm2saIBkliCl8eiEO_oyc7eCEDYKHzU6eKdU6NliTrQD2QkgNHL5rnF7EPu7GH-rSVjCFU&enc=AZMCRyXAbtRRR8Q53rIidIFjpfBnAZQEnEJPD36f-DBWJibXIpmuXRdwOQKqIx2Zdxa2DJCK2wfgA9eOJmJ42L3-fRV26Ocag_mhSzPwG1jBQiLEFr1pD3t_vuC3xMk9LovK2gwmhEZc7dN2DKQQXqC42HFGUEzuiuTuhmMY3nOA9gmIr2HdmUUaJ0bufumCRAMtubAjcfvmPk7LtCPLKKjt&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.awmf.org%2F&h=ATPjUKtKheCzMla28XYlg7-2ZWgtToKKOxtjJBd6d9vbNntMW7ZwQHYAdnAmi1tDRp67Dvo5wclxiOpw-kC0xuEOAbAbjo2QdlpqeYBEWpttjPdB9p59TON1L2EH-DlIOehKyeBmAiY2N7kBI7F186iTmeHqPUY&enc=AZND7K6Dz5O-0IxwIl0KVboDxLNOLZNSUdODNQxMrqY39qqhAV7K1f-cupSzkX3v6nBCo_A2xeVBHiPMH-DMUTu31hpGTK8lm_S84sSKx40YVRhxUBWw_Wbe776DJgjYlJwcoIF6Si6p-DEMPGQ6IkIfb8cwrD8jvMj9qy8WSR0Afl7YUZvP33cBbs1_U_4lax3eZybHvX25CxeeoiWIFVf-&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cochrane.org%2F&h=ATPMOxd6fqk8didj3Vte87nLx0qYlBRNVMMi_62qIJfru9LXq4AzJyRUJUVOKaO7-hurQL2H9plMC2klOGHEDCu-52sT5uZIAAVDrkGw04Mhr0xDHPF3IjLgMaA8PpJOljJ67sx_T2RbPPEFdWKOxCc_kGxMWm0&enc=AZNT666RuB5mKeyhZnZv1dsQ_Yg0lKeiiBJhIw1IcTXFQbu3uCI-yLXzGxArZtjmCUDYjD5eMex6MkfH83d3SZuhKu6EpbYD0qbQ2YWQsySm-BKoaYFY8caZsyISANL1opl0_d5TzVZMNBZsA1lmqtLpf4e9iCSaQq40j9yG4iL_5lzK_whnQqbX8mhYp09urTKhrzQ7YeX_4lST72lfD33J&s=1
https://www.eusem.org/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.duodecim.fi%2F&h=ATMrrHzoYgkOJzuJ-6DNRto-vBhyvV3ATon-Sg_82jJ418XKnzMlTnp3a5czQ-KsYh4BE_Pt6wW6xAoVOz0KAzFDTtbzm7REUpT0CV32eqHZlG4KJ6JGSnmrqsjZrzy4CfRsnWHpMdiuCb5iOahhnkGvnIlhnvY&enc=AZNDO6S6S57pqqoimWRJ8ZnjyQqU5OvOjs6KoSxG9gmH8E0O3TN8JXivy66vQGZT_HrkURwdr9Y-WHN2b9mNPIYae0vnpbHsxEVbI9J9M6f8bYjPS2z_Cg6F0vvjdvpPttyO0-HWYQwAEPXcx1sisDFhRneRpUiHKXMueJ_Vji7NphnoqrtBbjgBfCgCzXaz3-EVejEO6tRTPSHnbLWwn3t8&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.has-sante.fr%2F&h=ATM_O7v1lrsEm9DckvfbL9lfk-de8h1hhlupO_HP_R1QAk_ocxcECga6Fl9ZxWsaGeMKm2neozKKIrge2eCCl4QaZjteLtHRANw9ONYjGFMx7cDHlE2e7wrkaLX5X9sVH5kHrHY1OkXFXTr-nq5DKwGqknVXFl8&enc=AZPFtOUroeAWs0MyakkWr84sR7UwPqLhr3y35cOvfeFHbxgxpFWCAOKA_Y4vE84pxhgeRQZEofWOwxueNAIO0ksMCdeb_1p6mOJAo-kp0VQ7g38Ae2P84zUchFDih0z-cq8Zs1dvJY6Iu8xZZO4yBSzN4nuLvwp1CQCXXzgCxBnP4ypCKWvQEqNWNbqb0105nBrF2CVgUdlkD2_MnhYk1iaX&s=1
http://www.naemt.org/
https://www.nasemso.org/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nhmrc.gov.au%2F&h=ATNOdeaVaxFHAOfnIeLxL8dnvAQtgeWOopV5nJEAwkblNR20x0JVVu6-sT5F847u51B_mGFzNO8O1UEdcMn6iXQiBAHMKHUS6U-a96ZBwV3FrOIvUwnrWZnkfunCq9vMX2eMiL-VdzDIg-j4yKN59pxoR8YqpZ8&enc=AZOtjQgcxQOZI5Em2SdeV4sGHZxkweAftqj2mtOrNP6mc6RK-yWH6q6jcxPJLegCrw7gCyf77EHYE-FNXWtsLxTziifGc8wdCrSui0T-ZFxzbWxg3EPborQZD1ilJ299d_73b6ehaZ2iZrqahIcGFDPpyZKrckodtqDKberz7JthZ1Zr4fNA9uirjjt64Ui1msFdD7Ma9PIBMkY2McQT3LGP&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.uptodate.com%2F&h=ATMJl_oRmITUtm0RN_VHEF7DKR-VCm3wKLEXNmFV6D1meWot0QXv_ezpvmU4q750WIpAKO-MbcRYgo85DVn_J9xpjs6y8vopOzYMfWGcbKIwTTUOeJ0-CaYvQ83R1eNLg9dFVmFBCIUxdZiHDRtawn5kiCuLAKE&enc=AZPnxLJQtnCQBX4Lcz_kMLr8ZymYHX_fz_h6KhoZJDYXQCQXpDI2d4ynHA2H2mtMksi6l23Ug-GNR5hYlVqEAy0p2mS5-oCqFmQ6bhGbqhwQV_4bRN3zlXQG7QB9mVqZt8RejngoX4qA5AUdbl0bSNVNZxrOyzNwn8dCHCOV33YiQhAEnbFMGpYxLU5qE5R7xaua7eBZd9v271CqY2hsVaEL&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwesterntrauma.org%2F&h=ATNGw7G7ZfN8w3Pfv1Q8yP7qcdmb-EAbo9WHYRqBuOFLipqjOVE7PqxjXWBG-VNi2Ogil0Y9ujPIEUTmypcE9fJDA79zteYK4lUNaVpGQ2bH1l4UREXYLZyj7LqRRirzKvL11BQDNU8JDri0bPdQB7_h9vfGoZ8&enc=AZMhoAWqCamknZdVP5PfmM0whgoJQG6JotNvJB6lEc1cyAJqoeriF5Ed6a3JoTQFMCDcinoKArcRCrQhQaOWMKLKP8x1FfSRcBkSqXqo68kKXGXVCd8b0PejvdFvjlXkLG6BM3oUNsflRQ2XRV6953H5mRwifpwQzddzxFbSEj2xc1JcxjYaQcfi_jSTqgtQeaqEOF5m4CQelxtQqAyF1djP&s=1
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 “Променева діагностика, променева терапія”; 

 “Радіологічний вісник”; 

 “Український кардіологічний журнал”; 

 “Український медичний часопис”; 

 “Український пульмонологічний журнал”; 

 “Український терапевтичний журнал” 

 “Клінічна інформатика і телемедицина” 

 “Ліки України” 

 “Лікувальна справа” 

 “Лікування та діагностика” 

 “Медицина світу”; 

 “Медичний всесвіт” 

 “Нове в гематології та трасфузіології” 

 “Онкологія”; 

 “Променева діагностика, променева терапія”; 

 “Радіологічний вісник”; 

 “Український кардіологічний журнал”; 

 “Український медичний часопис”; 

 “Український пульмонологічний журнал”; 

 “Український терапевтичний журнал” 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН   
лекцій, практичних та семінарських занять нормативної навчальної 

дисципліни «Внутрішні хвороби» підготовки докторів філософії (PhD) в 

аспірантурі (очна денна форма навчання) за спеціальністю  222 Медицина.  

Тривалість: 12 кредитів (360 год.) 
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Назва розділу (очна вечірня) 
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 Внутрішні хвороби  12 360 90 20 36 34 270 

01. Хвороби органів дихання та 

професійні хвороби 

 40 10 2 4 4 30 

02. Хвороби серцево-судинної системи  40 10 4 4 2 30 

03. Хвороби органів травлення  40 10 2 4 4 20 

04. Хвороби нирок  40 10 2 4 4 30 

05. Клінічна алергологія  40 10 2 4 4 30 

06. Хвороби органів кровотворення  40 10 2 4 4 30 

07. Хвороби ендокринної системи та 

обміну речовин 

 40 10 2 4 4 30 

08. Ревматичні захворювання  40 10 2 4 4 30 

09. Інтенсивна терапія. Невідкладні 

стани 

 40 10 2 4 4 30 

 Разом 12 360 90 20 36 34 270 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН   
лекцій, практичних та семінарських занять нормативної навчальної 

дисципліни «Внутрішні хвороби» підготовки докторів філософії (PhD) в 

аспірантурі (очна вечірня форма навчання) за спеціальністю  222 Медицина.  

Тривалість: 12 кредитів (360 год.) 
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Назва розділу (очна вечірня) 
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 Внутрішні хвороби  12 360 90 20 36 34 270 

01. Хвороби органів дихання та 

професійні хвороби 

 40 10 2 4 4 30 

02. Хвороби серцево-судинної системи  40 10 4 4 2 30 

03. Хвороби органів травлення  40 10 2 4 4 20 

04. Хвороби нирок  40 10 2 4 4 30 

05. Клінічна алергологія  40 10 2 4 4 30 

06. Хвороби органів кровотворення  40 10 2 4 4 30 

07. Хвороби ендокринної системи та 

обміну речовин 

 40 10 2 4 4 30 

08. Ревматичні захворювання  40 10 2 4 4 30 

09. Інтенсивна терапія. Невідкладні 

стани 

 40 10 2 4 4 30 

 Разом 12 360 90 20 36 34 270 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

лекцій, практичних та семінарських занять нормативної навчальної дисципліни 

«Внутрішні хвороби» підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі (заочна 

форма навчання) за спеціальністю  222 Медицина.  

 Тривалість: 12 кредитів (360 год.) 
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Назва розділу (очна вечірня) 
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 Внутрішні хвороби  12 360 90 20 36 34 270 

01. Хвороби органів дихання та 

професійні хвороби 

 40 5 2 - 3 35 

02. Хвороби серцево-судинної системи  40 5 3 1 1 35 

03. Хвороби органів травлення  40 5 2 2 1 35 

04. Хвороби нирок  40 5 2 2 1 35 

05. Клінічна алергологія  40 5 2 1 2 35 

06. Хвороби органів кровотворення  40 5 2 - 3 35 

07. Хвороби ендокринної системи та 

обміну речовин 

 40 5 2 - 3 35 

08. Ревматичні захворювання  40 5 2 2 1 35 

09. Інтенсивна терапія. Невідкладні 

стани 

 40 5 2 1 2 35 

 Разом 12 360 45 19 9 17 315 

 



ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ 

 

Невід’ємною частиною опанування навчального курсу професійної та 

практичної підготовки за науковою спеціальністю (спеціалізацією) в аспірантурі 

та поза аспірантурою є педагогічний практикум. 

Мета – забезпечення формування та розвитку освітньо-прикладних 

компонентів викладацьких компетентностей. 

Завданнями педагогічного практикуму є оволодіння навиками підготовки 

навчально-методичної документації, проведення аудиторних занять, організації 

позааудиторної роботи здобувачів вищої та/або післядипломної освіти, заходів 

безперервного професійного розвитку.  

Педагогічний практикум проводять, як правило, на випусковій кафедрі, або 

на кафедрі, на якій працює науковий керівник здобувача вищої освіти.  

Педагогічний практикум проходить під організаційно-методичним 

керівництвом науково-педагогічного працівника зазначеної кафедри, який є 

куратором відповідної навчальної дисципліни професійної та практичної 

підготовки за науковою спеціальністю (спеціалізацією), що опановує здобувач 

вищої освіти. Рішенням, обговореним і схваленим на засіданні кафедри, 

організаційно-методичне керівництво педагогічним практикумом може бути 

покладено на іншого науково-педагогічного працівника відповідної кафедри, 

в тому числі, на наукового керівника здобувача вищої освіти. 

Загальний обсяг педагогічного практикуму становить 30 годин (1 кредит), що 

виділяються та обліковуються в межах годин самостійної роботи здобувача вищої 

освіти за відповідною навчальною дисципліною професійної та практичної 

підготовки за науковою спеціальністю (спеціалізацією). 

Зміст заходів педагогічного практикуму та послідовність їх виконання 

визначається у індивідуальному плані педагогічного практикуму здобувача вищої 

освіти, що погоджується керівником педагогічного практикуму та затверджується 

завідувачем кафедри, на якій проводиться педагогічний практикум. 

Звіт про проходження педагогічного практикуму здобувача вищої освіти 

погоджується керівником педагогічного практикуму, обговорюється та 

схвалюється на засіданні кафедри, на якій проводився педагогічний практикум, та 

затверджується завідувачем даної кафедри. 

Форма індивідуального плану педагогічного практикуму здобувача вищої 

освіти, звіту про проходження педагогічного практикуму, навчально-методичних 

документів, що готує здобувач вищої освіти в межах виконання завдань 

педагогічного практикуму, визначається Альбомом форм. 

Відповідальність за організацію, проведення та контроль якості педагогічного 

практикуму покладається на завідувача кафедри, на якій проводився педагогічний 

практикум, а саме: завідувача випускової кафедри або завідувача кафедри, на якій 

працює науковий керівник здобувача вищої освіти. 


