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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
№ з/п Тема

Кількість 

годин

1.

Поняття коморбідності в клінічній медицині. Сучасні погляди на діагностику

поєднаних захворювань. Персоніфікований підхід та прихильність пацієнта до

лікування. Негоспітальні та госпітальні пневмонії на фоні зниження функції

імунної системи. Сучасні діагностичні технології та лікування при вторинних

імунодефіцитних порушеннях.

2

2.

Хронічні обструктивні захворювання легень та коморбідні стани. Бронхіальна

астма у поєднанні з серцево-судинною патологією. Принципи лабораторної та

інструментальної діагностики. Сучасні аспекти лікування.

2

3.

Захворювання суглобів в поєднанні з коморбідною патологією. Лабораторна та

інструментальна діагностика, принципи лікування та профілактики.
2

4.

Ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія та коморбідні стани.

Принципи діагностики, лікування та профілактики.
2

5.

ГЕРХ, хронічний гастрит, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки

та поєднані захворювання Сучасні діагностичні технології, погляди на

формування, перебіг та лікування.

2

.

6.
Хронічні захворювання тонкої, товстої кишки та поєднана патологія. Сучасна

діагностика та принципи терапії.

2

7.

Захворювання печінки (гепатит, цироз), поєднані з метаболічним синдромом.

Значення коморбідності у формуванні основного захворювання, принципи

діагностики та лікування.

2

8.

Хронічні панкреатити та коморбідні стани. Лабораторна та інструментальна

діагностика, сучасні погляди на перебіг та лікування.

2

9.

Хронічна хвороба нирок та коморбідні стани. Лабораторна та інструментальна

діагностика, сучасні погляди на перебіг та лікування.
2

10. Диференціальна діагностика лейкемій. Сучасні діагностичні технології.
2



Тематичний план практичних занять 

№ з/п Тема
Кількість 

годин

1.
Поняття коморбідності в клінічній медицині. Сучасні погляди на діагностику поєднаних захворювань.

Персоніфікований підхід та прихильність пацієнта до лікування.

2

2.
Хронічні обструктивні захворювання легень у поєднанні з артеріальною гіпертензією. Особливості патогенезу, перебігу

та лабораторної діагностики коморбідних захворювань.

2

3.
Хронічні обструктивні захворювання легень у поєднанні з артеріальною гіпертензією. Принципи інструментальної

діагностики, лікування та профілактики коморбідних захворювань.

2

4.
Хронічні обструктивні захворювання легень у поєднанні з ІХС. Особливості перебігу та лабораторної діагностики

коморбідних захворювань. Принципи інструментальної діагностики, лікування та профілактики коморбідних захворювань.

2

5
Хронічні обструктивні захворювання легень та ендокринна патологія. Особливості перебігу та лабораторної

діагностики коморбідних захворювань.

2

6.
Хронічні обструктивні захворювання легень та ендокринна патологія. Принципи інструментальної діагностики,

лікування та профілактики коморбідних захворювань.

2

7. Бронхіальна астма та патологія шлунково-кишкового тракту. Особливості формування, перебігу та лабораторної діагностики.
2

8.
Бронхіальна астма та патологія шлунково-кишкового тракту. Принципи інструментальної діагностики, лікування та

профілактики коморбідних захворювань.

2

9. Бронхіальна астма та метаболічний синдром. Сучасні аспекти перебігу та лабораторної діагностики.
2

10.
Бронхіальна астма та метаболічний синдром. Принципи інструментальної діагностики, лікування та профілактики

коморбідних захворювань.

2

11. Бронхіальна астма та остеопороз. Сучасні аспекти формування та лабораторної діагностики. 2

12. Бронхіальна астма та остеопороз. Принципи інструментальної діагностики, лікування та профілактики поєднаної патології. 2

13.
Пневмонії та серцево-судинна патологія. Особливості лабораторної діагностики. Принципи інструментальної

діагностики, лікування та профілактики.

2

14.
Пневмонії у хворих з порушенням функції імунної системи. Особливості лабораторної діагностики при

вторинних імунодефіцитних порушеннях.

2

15.
Пневмонії у хворих з порушенням функції імунної системи. Принципи інструментальної діагностики, лікування

та профілактики при вторинних імунодефіцитних порушеннях.

2

16. Муковісцидоз та асоційована патологія. Особливості лабораторно – інструментальної діагностики та лікування. 2



Тематичний план практичних занять 

17.
Нагнійні процеси в легенях на фоні зниження функції імунної системи. Особливості лабораторної діагностики

при вторинних імунодефіцитних порушеннях.

2

18.
Нагнійні процеси в легенях на фоні зниження функції імунної системи. Сучасні принципи

інструментальної діагностики, лікування та профілактики при вторинних імунодефіцитних порушеннях.

2

19. Набуті вади серця та асоційовані захворювання. Особливості формування, перебігу та лабораторної діагностики.
2

20.
Набуті вади серця та асоційовані захворювання.

Сучасні аспекти інструментальної діагностики, лікування, профілактики, реабілітації.

2

21.
Ревматоїдний артрит, поєднаний з артеріальною гіпертензією. Сучасні погляди на лабораторну діагностику.

Особливості інструментальної діагностики, лікування, профілактики та реабілітації.
2

22.
Псоріатичний артрит та коморбідна патологія. Особливості лабораторно – інструментальної

діагностики, патогенезу та лікування.

2

23.
Остеоартроз та артеріальна гіпертензія. Сучасні погляди на патогенез та лабораторну діагностику коморбідної

патології.

2

24.
Остеоартроз та артеріальна гіпертензія. Особливості інструментальної діагностики, лікування та профілактики

коморбідної патології. Значення реабілітаційних заходів.

2

25. Артеріальна гіпертензія та коморбідні стани. Сучасні погляди на формування та лабораторну діагностику.
2

26.
Артеріальна гіпертензія та коморбідні стани. Особливості інструментальної діагностики, лікування,

профілактики та реабілітаційних заходів.

2

27. Ішемічна хвороба серця та коморбідні стани. Особливості перебігу та лабораторної діагностики.
2

28.
Ішемічна хвороба серця та коморбідні стани. Особливості інструментальної діагностики, лікування,

профілактики та реабілітаційних заходів.

2

29.
Функціональні захворювання шлунково-кишкового тракту та коморбідні стани. Принципи

лабораторно – інструментальної діагностики та лікування.

2

30.
Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та поєднані захворювання. Сучасні принципи лабораторної

діагностики Особливості інструментальної діагностики, лікування, профілактики та реабілітаційних заходів..

2

31.
Хронічний гастрит та поєднані захворювання. Особливості формування,

лабораторно-інструментальної діагностики. Принципи лікування, профілактики та реабілітаційних заходів.

2

32.

Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки та коморбідні стани. Сучасні погляди на

лабораторну діагностику. Особливості інструментальної діагностики, лікування, профілактики та реабілітаційних

заходів.

2



Тематичний план практичних занять 
33.

Жовчнокам’яна хвороба, хронічний холецистит та коморбідні стани. Сучасні методи

лабораторної діагностики.

2

34.
Жовчнокам’яна хвороба, хронічний холецистит та коморбідні стани. Особливості

інструментальної діагностики, лікування, профілактики та реабілітаційних заходів.

2

35.
Хронічні захворювання тонкої, товстої кишки та поєднана патологія. Особливості лабораторної

діагностики коморбідної патології.

2

36.
Хронічні захворювання тонкої, товстої кишки та поєднана патологія. Особливості інструментальної діагностики,

лікування, профілактики та реабілітаційних заходів.

2

37. Хронічні гепатити та поєднані захворювання. Особливості формування та лабораторної діагностики.
2

38.
Хронічні гепатити та поєднані захворювання. Сучасні аспекти інструментальної діагностики,

лікування, профілактики та реабілітаційних заходів.

2

39.
Цироз печінки, поєднаний з метаболічним синдромом.

Значення коморбідності у формуванні основного захворювання, принципи лабораторної діагностики.

2

40.
Цироз печінки, поєднаний з метаболічним синдромом.

Особливості інструментальної діагностики, лікування, профілактики та реабілітаційних заходів.

2

41. Хронічний панкреатит та коморбідні стани. Сучасні погляди на лабораторну діагностику поєднаної патології.
2

42.
Хронічний панкреатит та коморбідні стани. Сучасні погляди на інструментальну діагностику,

лікування та профілактику.

2

43. Хронічна хвороба нирок та коморбідні стани. Методи лабораторної діагностики.
2

44.
Хронічна хвороба нирок та коморбідні стани.

Сучасні погляди на інструментальну діагностику, лікування та профілактику поєднаної патології.

2

45. Анемії та поєднані захворювання. Сучасні погляди на лабораторну діагностику.
2

46.
Анемії та поєднані захворювання. Особливості інструментальної діагностики, лікування, профілактики та

реабілітаційних заходів.

2

47. Диференціальна діагностика лейкемій. Особливості лабораторної діагностики. 2

48 Лейкемії. Сучасні погляди на інструментальну діагностику, лікування та профілактику. 2

49.
Іспит з дисципліни вільного вибору «Лабораторна та функціональна діагностика в практичній

медицині і наукових дослідженнях»
4

РАЗОМ 100



- пояснювально-ілюстративний 
(інформаційно-рецептивний) – спрямований на 
повідомлення інформації різними засобами, у 
тому числі з використанням новітніх технічних 
засобів навчання;

- репродуктивний – полягає у відтворенні 
інформації здобувачем у певній логічній 
послідовності згідно з концепціями дисципліни;

- проблемний виклад – моделювання 
клінічних випадків та пошук їхнього вирішення з 
позицій фундаментальних дисциплін та 
внутрішньої медицини;

- евристичний метод – метод навчання, за 
якого певні елементи клінічних випадків відомі 
заздалегідь, а здобувачі доповнюють, 
узагальнюють та розв’язують поставлені 
проблемні завдання;

- дослідницький – реалізація завдань, що 
потребують креативного підходу та інтенсифікації 
наукового пошуку.

МЕТОДИ 

НАВЧАННЯ



ОЦІНЮВАННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 Максимальна кількість балів, що присвоюється

здобувачам при засвоєнні матеріалу – 200 балів, в

тому числі за поточну діяльність – 120 балів, за

результатами іспиту – 80 балів. 

 Іспит вважається зарахованим, якщо здобувач

набрав не менше 50 балів. 

 Оцінювання здійснюється за трьома критеріями: 

❖ оцінювання поточної навчальної діяльності;

❖ оцінювання самостійної (індивідуальної) роботи;

❖ підсумковий контроль знань.



КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ ІСПИТУ 

Максимальна кількість балів, яку може набрати

здобувач при складанні іспиту з дисципліни становить

80. Іспит вважається зарахованим, якщо здобувач

набрав не менше 50 балів.

Іспит з даної дисципліни вільного вибору

передбачає наступні види перевірки знань:

1) тестовий контроль – 40 тестів (1 бал – вірна

відповідь; 0 балів – невірна відповідь);

2) усна відповідь на 3 запитання (максимальна к-сть

балів за кожне - 8);

3) ситуаційна задача (максимальна к-сть балів – 8);

4) виконання практичної навички – максимум 8 балів.



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 Мультимедійне обладнання (екрани, проектори 

та ноутбуки).

 Комп’ютерний клас, 10 дисплейних місць, 

обладнаних комп’ютерами Logicpower.

 Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 

2016ProPlus Android 4.4.

 Навчально-практичний центр «Медицина».

 Міжкафедральна наукова лабораторія ІФНМУ.

 Навчальні блоки «віртуальні пацієнти». 



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Міжкафедральна наукова 

лабораторія – забезпечує 

виконання наукових робіт 

та досліджень 


