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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

№ Тема
К-сть

год.

1 Історія розвитку пульмонології. Предмет і зміст пульмонології, її значення для

підготовки лікаря. Анатомічні та фізіологічні особливості будови органів дихання.

Особливості легеневої вентиляції. Вікові особливості газообміну

2

2 Патологія розвитку бронхолегеневого апарату. Вроджена та набута. Зміни функції

легеневого апарату при вродженій патології легень.

2

3 Особливості загальноклінічного дослідження. Збір скарг, анамнезу захворювання.

Складання плану обстеження. Правила огляду пацієнта, пальпація, перкусія,

аускультація. Диференційна діагностика пуль монологічної патології.

2

4 Методи дослідження в пульмонології (рентгенологічна діагностика, комп'ютерна

томографія, ендоскопічні методи обстеження, оксигемометрія, спірографія,

пікфлоуметрія).

2

5 Антибіотикотерапія в пульмонології. Лікування пневмоній. 2

6 Бронхолітична терапія ХОЗЛ. Принципи терапії БА. SMART терапія. 2

7 Діагностика та лікування новоутворів в легенях 2

8 Діагностика та лікування нагнійних процесів в легенях. 2

9 Діагностика та лікування інтерстиційних захворювань легень 2



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№ Тема практичного заняття

К-ть
годин

1 Історія розвитку пульмонології. Предмет і зміст пульмонології, її значення для підготовки лікаря.

Анатомічні особливості будови верхніх дихальних шляхів. Їхня функція. Анатомічні особливості будови

нижніх дихальних шляхів.

2

2 Будова бронхолегеневого апарату. Його функція. Кровопостачання, інервація органів дихання. Фізіологія

дихання. Зовнішнє і внутрішнє дихання. Особливості легеневої вентиляції. Дифузія газів. Особливості

дихальної функції при пуль монологічні йпатології.

2

3 Патологія розвитку бронхолегеневого апарату. Вроджена та набута. Зміни функції легеневого апарату при

вродженій патології легень. Інші функції легень: метаболічна, терморегуляційна, всмоктуюча,

гемокоагуллююча, секреторна, очисна і бар'єрна.

2

4 Загальноклінічне дослідження. Збір анамнезу. Загальний огляд та огляд грудної клітки. Пальпація,

перкусія та аускультація. Особливості при різних патологіях органів дихання.

2

5 Лабораторна діагностика. Загальноклінічні та специфічні лабораторні дослідження. Дослідження

харкотиння. Дослідження плеврального випоту.

2

6 Визначення газового складу крові. Діагностичне значення. 2

7 Функціональні методи дослідження. Спірографія. Пікфлоуметрія. Оксигемометрія. Покази та проти

покази до проведення. Діагностичне значення. Показники функції дихання. Трактування відхилень.

2

8 Рентгенологічна діагностика в пульмонології. Рентгенографія. Рентгеноскопія. Комп'ютерна томографія.

Магнітно-резонансна томографія. Бронхографія. Рентгенологічні симптоми та синдроми.

2

9 Особливості рентгенологічної картини при вогнищевих процесах в легенях, критерії диференційної

діагностики.

2

10
Особливості рентгенологічної картини при дисемінованих процесах в легенях, критерії диференційної

діагностики.

2

11
Особливості рентгенологічної картини при округлих та порожнистих утворах в легенях, критерії

диференційної діагностики.

2



12 Рентгенологічна диференційна діагностика ателектазу та плеврального випоту.

2

13
Ендоскопічні методи обстеження. Бронхоскопія. Торакоскопія Покази та

протипокази до проведення. Трактування результатів дослідження

2

14
Особливості узагальнення результатів обстеження та виставлення попереднього

діагнозу

2

15 Принципи складання плану обстеження пацієнтів відповідно до патології. 2

16
Бронхіальна астма. Стандарти лікування бронхіальної астми. (Наказ МОЗ № 868

від 08.10. 2013) Засоби та механізми контролю.

2

17 ХОЗЛ, базова терапія, терапія загострень. 2

18 Астма-ХОЗЛ перехресний синдром. Лікування. 2

19 Вторинний БОС, особливості діагностики та лікування. 2

20 Пневмонії, класифікація, антибіотикотерапія. 2

21 Особливості перебігу та лікування пневмоній, спричинених COVID 19 2

22
ТЕЛА, ТЕГЛА, клініка, лікування. 2

23
Диференційна діагностика легеневого кровохаркання та кровотечі 2

24
Диференційна діагностика болевого синдрому в пульмонології 2



25
Диференційна діагностика задишки в пульмонології 2

26
Диференційна діагностика кашлю в пульмонології 2

27
Диференційна діагностика новоутворень в легенях 2

28
Диференційна діагностика плеврального випоту 2

29
Дифдіагностика плевриту та пневмотораксу. 2

30
ХЛС, легенева гіпертензія, причини розвитку, діагностика та основні підходи 

лікування.

2

32
Стафілококові і SARS пневмонії. Пневмонії у осіб з набутим імунодефіцитом

Підходи лікування.

2

33
Мікози легень: кандидоміноз, аспергільоз, антиномікоз. Терапія паразитарних

захворювань легень

2

34
Ідіопатичний легеневий фіброз. Європейські стандарти діагностики та

лікування.

2

35
Саркоїдоз легень. Лікування. 2

36
Спадкові захворювання легень. Муковісцидоз. Принципи лікування 2

37
Гострий та хронічний абсцес легень, дифдіагностика, лікування. 2



38
Гангрена легень, діагностика, лікування. 2

39
БЕХ. Консервативне лікування. 2

40
Полікістоз легень. Гіпоплазія легень. 2

41
Принципи лікування вродженої патології легень. 2

42
Імунологічні методи обстеження в пульмонології. 2

43
Невідкладна допомога при кровохарканні та легеневій кровотечі 2

44
Невідкладна допомога при астматичному статусі 2

45
Невідкладна допомога при пневмотораксі, плевриті 2

46
Невідкладна допомога при набряку легень 2

47
Ендоскопічні методи лікування. 2

48
Фізіотерапевтичні методи лікування пульмонологічних хворих. 2

49
Основні принципи реабілітації пульмонологічних хворих 2

50
Іспит 2



МЕТОДИ НАВЧАННЯ
• пояснювально-ілюстративний метод, основу якого складають 

теоретичні знання набуті впродовж практичних занять на І-УІ курсах, які 
унаочнюються впродовж практичної роботи з хворими;

• прямий метод, в основі якого унаочнення, демонстрація дій, 
використання пропедевтичних прийомів і технік (перкусії, пальпації, 
аускультації);

• сугестивний метод, застосування якого сприяє усуненню 
психотравмуючих факторів (скутості, страху, побоювання можливих 
помилок, замкнутості, некомунікабельності, труднощів у подоланні 
стереотипів щодо спілкування з хворими та їх родичами, а також 
медичним персоналом);

• комунікативний метод, який зорієнтований на організацію адекватного 
процесу реального спілкування завдяки моделюванню основних 
клінічних ситуацій;

• - практични метод, спрямований на досягнення завершального етапу 
процесу пізнання. Він сприяє формуванню умінь і навичок, логічному 
завершенню ланки пізнавального процесу стосовно конкретного розділу, 
теми та передбачає вирішення практичних завдань та вправ (вирішення 
ситуаційних задач, створення зворотніх задач при відомому результаті, 
симуляційні задачі та вправи, заняття групами).

• метод з використанням ЕОМ.



ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ

• Під час оцінювання засвоєння кожної теми практичного 2-х 
годинного заняття аспіранту виставляються бали за 
багатобальною шкалою відповідно до критеріїв оцінювання. 
При цьому враховуються усі види робіт, передбачені 
методичною розробкою для вивчення теми практичного 
заняття, а саме тестовий контроль, індивідуальне усне 
опитування та виконання індивідуальних ситуаційних завдань.  

• За кожне 2-х годинне практичне заняття слухач може бути 
оцінений, в залежності від рівня показаних ним знань, від 0 до 
2,4 балів. Мінімальний бал за практичне заняття 1,2. Допуск до 
іспиту – 58,8 балів.

• Для контролю вхідного рівня знань кожен студент отримує
індивідуальне тестове завдання (4 запитання, кожна правильна 
відповідь з яких оцінюється в 0,2 бали). Максимальний бал за 
тести - 0,8.

• Усне опитування проводиться відповідно до переліку
запитань, які виносяться на заняття. Максимальний бал 1,0.



• Сумарний бал виставляється на останньому занятті.
• Засоби контролю по кожній темі:
• Кількість балів за тему:
• Тестовий контроль 
• 0 – 0,8
• Індивідуальне опитування
• 0 – 1,0
• Практичні навики
• 0 – 0,6
• Разом за тему
• 0-2,4
• Мінімальний позитивний бал
• 1,2
• Допуск до підсумкового модулю 
• (сума балів за поточну навчальну діяльність)
• 58,8



• До підсумкового контролю допускаються аспіранти, які відвідали усі передбачені 
навчальною програмою з даної дисципліни аудиторні навчальні заняття та набрали 
при вивчені модуля не меншу за мінімальну кількість балів.

• №
• Засоби контролю по кожному підсумковому модульному контролю:
• Кількість балів
• 1.
• Тестовий контроль 
• 0-35 (35 тестів)
• 2.
• Індивідуальне опитування
• 0-30 (3 питання)
• 3.
• Практичні навики
• 0-15
• РАЗОМ 
• 0-80
•
• Кожен слухач відповідає на 35 запитань, які оцінюються по одному балу. База 

питань, які виносяться на підсумковий модульний контроль, надається студентам за 
місяць до початку його проведення, при цьому студенти мають можливість під час 
консультацій проходити пробні тестування. 

• Індивідуальне опитування проводиться викладачем, який приймає підсумковий
модульний контроль, відповідно до переліку питань. Кожен студент отримує шляхом 
сліпого вибору по одному питанню з трьох блоків запитань. Відповідь на кожне
запитання оцінюється від 0 до 10 балів



ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
• Викладання дисципліни «Актуальні питання фтизіатрії і 

пульмонології» здійснюється відповідно до «Положення про 
організацію освітнього процесу в Івано-Франківському національному 
медичному університеті».

• Націлена на розвиток практичних компетенції майбутнього лікаря-
пульмонолога, вибіркова дисципліна надає практичну базу у галузі 
охорони здоров’я, що у свою чергу сприяє ефективній підготовці 
слухачів до роботи з хворими.

• Дисципліна включає лекції, практичні заняття та самостійну роботу.

• Відвідування занять є обов’язковим. Пропущені заняття мають бути 
відпрацьовані слухачем упродовж 1 місяця в індивідуальному порядку.

• Перезарахування дисципліни «Актуальні питання фтизіатрії і 
пульмонології»  здійснюється лише за умови відпрацювання всіх 
пропущених занять.

• Здобувач наукового ступеня доктор філософії повинен уникати будь-
яких порушень академічної доброчесності.

• Заохочується активність, ініціативність, творчий та науковий підхід.



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

• Комп'ютерний клас, введений в дію в 2017 році - наявні 7 
комп’ютерів, 9 планшетів – введені в дію в 2019 році;

• Мультимедійний проектор для демонстрації ілюстративного 
матеріалу до практичних занять та лекцій;

• Базові відділення кафедри та кабінет фізіотерапевтичного 
лікування КНП «Івано-Франківський ОФПЦ»;

• Небулайзер;
• Пульсоксиметри;
• Пікфлуометри;
• Фонендоскопи;
• Ростомір;
• Вага.
• Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення на кафедрі 

загалом дозволяють реалізовувати в межах ОП такі цілі, як 
вивчення та удосконалення знань, здобутих на попередніх 
освітніх рівнях шляхом опрацювання як теоретичного матеріалу, 
так і вдосконалення практичних навичок до кожної теми;










