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1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський) 

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність – 227 Фізична терапія, ерготерапія 

Освітня програма – Фізична терапія, ерготерапія  

Загальний обсяг дисципліни – 3 кредита ЄКТС (1 курс), 4 кредита ЄКТС (2 курс) 

Статус дисципліни – обов’язкова 

Інститут – фізичної культури і здоров’я 

Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії 

Курс – 1, семестр – 2 та курс -2, семестр – 3, 

Вид підсумкового контролю – екзамен 

Мова навчання – українська 

Види занять: лекції, практичні, консультації 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викла-

ду, дослідницький, аналітичний, індуктивний, дедуктивний, проекти, творчі завдання, ро-

бота в малих групах, семінари-дискусії ,мозкові атаки, презентації, рольові ігри, web-

орієнтовані і мультимедійні технології 

Форми навчання: денна (дистанційна) 

Лінк на дисципліну: https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp 

Розподіл годин за видами робіт 
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Денна I ІI 150/5 52 26 – 26 – 98 – – + 

Денна I* ІI 120/4 44 22 – 22 – 76 – – + 

Робоча програма складена на основі освітньої програми та навчального плану підготовки бакалавра (240 

кредитів, *180 кредитів ЄКТС). 

 

2. Викладачі 

Соколов Костянтин Миколайович 

E-mail: sokolovconst62@gmail.com 

Тел.: 0982307596 

доцент, кандидат медичних наук, викладач кафедри 

фізичної терапії, ерготерапії 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання – є формування у студентів у професійних знань, умінь і навичок, 

проведення обстеження хворих з різними нозологічними формами захворювань внутріш-

ніх органів для встановлення функціональних порушень та обмеження життєдіяльності з 

подальшою розробкою адекватних реабілітаційних програм, контролю ефективності реа-

білітаційних втручань та їх корекції. 

Результати навчання: 

Студент повинен знати: 

https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp


- анатомію і фізіологію людини; 

- етіопатогенез та клінічні прояви основних захворювань внутрішніх органів людини; 

- основні принципи діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів людини. 

Студент повинен вміти: 

– розуміти і формулювати проблему, яка розглядається; 

– визначати мету і завдання для вирішення поставленої проблеми; 

– виконувати професійну діяльність у відповідності до стандартів якості; 

– проводити співбесіду з пацієнтом для визначення його скарг;  

– підбирати і використовувати інформативні та надійні тести для визначення 

порушення функцій та фізичного стану пацієнта, з яким буде проводитись фізична терапія 

та ерготерапія; 

– володіти методиками дослідження симптомів при основних захворюваннях 

внутрішніх органів людини; 

– проводити загальний огляд, пальпаторне, перкуторне, аускультативне об-

стеження пацієнтів; 

– трактувати результати лабораторного та інструментального обстеження па-

цієнтів з захворюваннями внутрішніх органів людини; 
– робити висновки про якість і ефективність фізіотерапевтичного та ерготера-

певтичного втручання при захворюваннях внутрішніх органів людини. 

Компетентності 

загальні: 

– Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльнос-

ті.  

– Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

– Навички міжособистісної взаємодії. 

– Здатність працювати в команді.  

– Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

– фахові: 

– Здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахів-

ця практичну діяльність з фізичної терапії, ерготерапії у травматології та ортопедії, невро-

логії та нейрохірургії, кардіології та пульмонології, а також інших областях медицини.  

– Здатність виконувати базові компоненти обстеження у фізичній терапії 

та/або ерготерапії: спостереження, опитування, вимірювання та тестування, документува-

ти їх результати.  

– Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорю-

вати та пояснювати зміст і необхідність виконання програми фізичної терапії та ерготера-

пії.  

– Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або ерготе-

рапії.  

– Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерго-

терапії функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта.  

– Здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану па-

цієнта/клієнта відповідними засобами й методами та документувати отримані результати.  

– Здатність адаптовувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов.  

– Здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних 

станів.  

– Здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/ догляду, профіла-

ктиці захворювань, травм, ускладнень та неповносправності, здоровому способу життя.  

– Здатність знаходити шляхи постійного покращення якості послуг фізичної 

терапії та ерготерапії. 

Пререквізити дисципліни: теоретичною базою вивчення дисципліни є знання з 

«Функціональної анатомії», «Вступу у фізичну терапію та ерготерапію», «Основ фізичної 



терапії та ерготерапії», «Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдія-

льності та здоров’я», «Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації». 

Постреквізити дисципліни: передбачає можливість застосування отриманих 

знань у процесі проходження клінічної практики, виконання курсової роботи, а також під 

час вивчення навчальних курсів другого (магістерського) рівня вищої освіти із проблем 

фізичної терапії, ерготерапії. 

 

4. Програма дисципліни 

Тема 1. Вступ у клініку внутрішніх хвороб та її значення для підготовки фізи-

чних терапевтів, ерготерапевтів. Основні правила розпитування й огляду хворого. 

Схема історії хвороби.  

Поняття про синдром, симптом. Історія хвороби - документ дослідження спостере-

ження за перебігом хвороби. Складові частини: паспортна частина, скарги, анамнез захво-

рювання, анамнез життя. Об’єктивне (фізичне, фізикальне) дослідження хворого, його 

послідовність. Методологія формування попереднього діагнозу. Клінічний діагноз діаг-

ноз. 

Тема 2. Загальний огляд хворого та окремих частин тіла. 

Оцінка постави, ходи (різновиди постави та ходи при різній патології), положення 

у ліжку (активне, пасивне, вимушене, їх види), стану свідомості (типи порушень свідомо-

сті). Вирази обличчя. Огляд голови і шиї. Антропометрія. Тілобудова та конституція лю-

дини. Температура тіла, правила реєстрації, види лихоманки. Шкіра, її характеристики 

(колір, еластичність, вологість, елементи висипки) та її патологічні зміни; оцінка стану 

волосся та нігтів. Підшкірна клітковина (стан, розподіл, типи ожиріння). Набряки: різно-

види, механізм формування, діагностика. Лімфатичні вузли, характеристика, послідов-

ність пальпації. М'язи та їх характеристика. Стан опорно-рухового апарату: обстеження 

кісток, суглобів. Діагностичне значення симптомів, отриманих під час огляду окремих 

частин тіла хворого 

Тема 3. Розпитування і загальний огляд хворих із патологією дихальної систе-

ми. Фізичні методи дослідження дихальної системи. Перкусія легень. Аускультація 

легень. Методика аускультації легень. Основні дихальні шуми. Додаткові дихальні 

шуми (хрипи, крепітація, шуму тертя плеври). 

Скарги: задишка і її види, кашель, кровохаркання, плевральний біль. Огляд грудної 

клітки:Дихальна екскурсія грудної клітки. Частота дихання. Фізіологічні та патологічні 

форми грудної клітки, їх критерії. Патологічні форми дихання (Чейна-Стокса, Біота, Кус-

смауля, Грокко), їх характеристика та причин виникнення. Ціаноз центральний і перифе-

ричний. Голосове тремтіння і його види. Перкусія та її види та ознаки. Правила користу-

вання стетоскопом та фонендоскопом. Методика проведення аускультації легень. Основні 

фізіологічні види дихання. Класифікація додаткових дихальних шумів (хрипи, крепітація, 

шуму тертя плеври). Причини виникнення сухих та вологих хрипів, їх різновиди. Умови 

виникнення крепітації та шуму тертя плеври. Диференціальні ознаки додаткових дихаль-

них шумів.  

Тема 4. Лабораторні та інструментальні методи дослідження в пульмонології. 

Рентгеноскопія і рентгенографія органів грудної клітки. комп’ютерна томографія, 

ультразвукова діагностика. Ендоскопічні методи дослідження: бронхоскопія, торакоско-

пія. Дослідження функції зовнішнього дихання: спірографія, пневмотахографія. Типи по-

рушення вентиляційної функції легень: обструктивний, рестриктивний, змішаний. Пікф-

лоуметрія. Пульсоксиметрія. Аналіз мокроти. 

Бронхообструктивний синдром. Бронхіти, хронічне обструктивне захворювання ле-

гень, бронхіальна астма. 

Тема 5. Основні синдроми в пульмонології. 

Синдром осередкового ущільнення легеневої тканини. Пневмонії. Синдром скуп-

чення рідини та повітря в плевральній порожнині. Аналіз плеврального пунктата. Синд-



ром порожнини в легенях. Синдром дихальної недостатності. 

Тема 6. Розпит та загальний огляд пацієнтів із патологією серцево-судинної 

системи. Фізикальні методи дослідження серцево-судинної системи. Огляд та паль-

пація передсерцевої ділянки. Перкусія меж відносної серцевої тупості. Аускультація 

серця: тони серця та шуми. 
Основні скарги пацієнтів із серцево-судинною патологією. Загальний огляд пацієн-

та. Огляд та пальпація ділянки серця: верхівковий поштовх; серцевий поштовх, пульсація 

черевного відділу аорти, висхідного відділу аорти та її дуги. Пресистолічне і систолічне 

тремтіння. Відносна серцева тупість: перкуторне визначення та зміни в умовах патології. 

Судинний пучок: перкуторне визначення його ширини. Аускультація серця: правила аус-

культації, тони серця та їх характеристика. Зміни тонів при захворюваннях. Механізм ви-

никнення та класифікація серцевих шумів. Правила вислуховування та алгоритм характе-

ристики шумів серця. Поняття про функціональні та позасерцеві шуми. 

Тема 7. Обстеження судин. Інструментальні методи дослідження в кардіології. 

Пульс: методика обстеження, його характеристики (частота, ритм, форма, дефіцит 

пульсу). Артеріальний тиск: методи вимірювання, нормальні показники. 

Електрокардіографія: біофізичні основи електрокардіографії, механізм формування 

зубців, інтервалів, методика реєстрації ЕКГ, характеристика нормальної ЕКГ. Методика 

розшифрування ЕКГ. Поняття про навантажувальні проби: велоергометрія, тредмілметрія. 

Поняття про Холтеровське моніторування ЕКГ. Основні види порушення ритму та прові-

дності серця, їх електрокардіографічна характеристика. Поняття про ультрасонографію 

серця та судин. 

Тема 8. Основні синдроми при хворобах серцево-судинної системи. 

Синдроми порушення клапанів серця. Синдром артеріальної гіпертензії. Синдром 

стенокардії напруження. Поняття про гострий коронарний синдром. Гостра серцева 

недостатність. Хронічна серцева недостатність. Гостра судинна недостатність: 

непритомність, коллапс, шок. Синдроми периферичних судинних розладів. 

Тема 9. Методи дослідження і семіотика травної системи. Фізичні методи дос-

лідження. Пальпація живота. Лабораторні та інструментальні методи дослідження 

травної системи. Основні синдроми в гастроентерології.  

Огляд ротової порожнини. Поверхнева пальпація живота. Глибока, методична, 

топографічна, ковзна пальпація методом Образцова - Стражеско. Послідовність пальпації 

органів черевної порожнини. Перкусія і аускультація живота. Інструментальні методи до-

слідження: ендоскопічне, рентгенологічне, ультразвукове дослідження. Синдроми: больо-

вий, диспепсичний синдром, синдром внутрішньої кровотечі, синдром портальної гіпер-

тензії, синдром коліту. 

Тема 10. Методи дослідження органів сечовиділення. Розпитування і загаль-

ний огляд хворих із патологією нирок і сечових шляхів. Фізичні методи дослідження. 

Пальпація нирок. Лабораторні та інструментальні методи дослідження сечовидільної 

системи. Семіотика сечовидільної системи. Основні синдроми у нефрології. 

Огляд хворого. Набряки та їх особливості при патології сечовидільної системи. 

Анасарка. Пальпація нирок. Перкусія нирок: симптом Пастернацького. Загальний аналіз 

сечі. Проба Каковського - Аддіса. Аналіз сечі за Нечипоренком. Функціональна  проба за 

Земницьким. Синдроми: сечовий, набряковий, нефротичний, гостронефротичний, гострої і 

хронічної ниркової недостатності. 

Тема 11. Методи дослідження органів кровотворення. Розпитування і загаль-

ний огляд хворих із патологією системи крові. Фізичні методи дослідження. Лабора-

торні та інструментальні методи дослідження. Загальний аналіз крові. Основні синд-

роми в гематології. 

Анемічний синдром. Синдром лейкемії. Гіперпластичний синдром при хворобах 

органів кровотворення. Геморагічні синдроми: класифікація, патогенез, клінічні та лабо-

раторні методи дослідження. Геморагічні синдроми:гемофілії, синдром дисемінованого 



внутрішньосудинного згортання крові, тромбоцитопенії, тромбоцитопатії. Синдром приг-

нічення кровотворення. 

Тема 12. Методи дослідження і семіотика хвороб органів ендокринної системи. 

Збір скарг, анамнезу, об'єктивне обстеження хворих. Допоміжні методи дослідження 

в ендокринології. Основні синдроми в ендокринології. 

Огляд хворого. Види ендокринного порушення кістково-мязової систе-

ми(гігантизм, нанізм). Ожиріння. Пальпація щитовидної залози. Визначення рівня гормо-

нів у крові: гіпофізу, щитоподібної  та підшлункової залоз. Інструментальні методи дослі-

дження: сцинтиграфія та ультразвукове дослідження щитовидної залози; рентгенографія, 

комп’ютерна томографія та термографія. Синдроми: тиреотоксичний та мікседематозний. 

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

1. Вступ у клініку внутрішніх хвороб та її значення для підготовки фізичних терапев-

тів, ерготерапевтів. Основні правила розпитування й огляду пацієнта. Схема історії 

хвороби.  

2. Загальний огляд хворого та окремих частин тіла. 

3. Розпитування і загальний огляд хворих із патологією дихальної системи. Фізичні ме-

тоди дослідження дихальної системи. Перкусія легень. Аускультація як метод фізи-

кального обстеження легень. 

4. Лабораторні та інструментальні методи дослідження в пульмонології. 

5. Основні синдроми в пульмонології.  

6. Фізикальні методи дослідження серцево-судинної системи. Загальний огляд хворих 

із патологією серцево-судинної системи. Огляд та пальпація та перкусія передсерце-

вої ділянки. Аускультація серця: органічні та функціональні серцеві шуми. 

7. Лабораторні та інструментальні методи дослідження в кардіології. 

Електрокардіографія. Поняття про сонографію сердця та судин. 

8. Основні синдроми при хворобах серцево-судинної системи. 

9. Методи дослідження і семіотика травної системи. Фізичні методи дослі-

дження. Пальпація живота. Основні синдроми в гастроентерології. 

10. Методи дослідження органів сечовиділення. Основні синдроми у нефрології. 

11. Методи дослідження органів кровотворення. Основні синдроми в гематоло-

гії. 

12. Методи дослідження і семіотика хвороб органів ендокринної системи. Осно-

вні синдроми в ендокринології. 

 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення 

(обладнання). 

Заняття проводяться в лекційних аудиторіях згідно розкладу навчального корпусу 

№12 за адресою: пл. Театральна, 2, м. Дрогобич. 

Під час занять застосовується таке технічне обладнання: мультимедійний проектор, 

екран, ноутбук з доступом до мережі Internet, наочність (стенди, таблиці, посібники, дові-

дники, інший роздатковий матеріал). Сантиметрові стрічки, кушетка, ростомір, кутомір, 

еластичні бінти, шини Крамера. 

 

6. Інформація про консультації 

Консультації проводяться за потреби у часі, узгодженому з викладачем. 

 

7. Система оцінювання 

Засвоєння студентами навчального матеріалу з дисципліни перевіряється шляхом 

усного та письмового опитування на практичних заняттях за темою лекції та навчального 

матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом; оцінки виконання само-

стійної письмової роботи та співбесіди з лектором наприкінці семестру. 



Розподіл 100 балів між видами робіт: 

 Семестр – ІІ (ІV) 

Екзамен 
Усні відповіді на практичних заняттях 60 

Підсумкова самостійна 

письмова робота 
30 

Співбесіда з лектором 10 

Всього балів 100 100 

Ваговий коефіцієнт 0,6 0,4 

 

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних  за-

няттях (60 балів), за підсумкову самостійну письмову роботу (30 балів) та співбесіду з 

лектором (10 балів).  

Загальний бал (60 балів) відповідей на практичних заняттях обчислюється за фор-

мулою: 

, де 

Х – загальний бал відповідей на практичних заняттях упродовж семестру. 

К – максимальна кількість балів, які студент може отримати на практичних занят-

тях у семестрі (60 балів),  

А – сума усіх поточних оцінок при вивченні дисципліни у семестрі за чотирибаль-

ною шкалою: «5», «4», «3», «2», 

п – кількість цих оцінок (не менше шести оцінок за семестр),  

 – середня оцінка за відповіді. 

Кількість балів Х заокруглюють до цілих. Якщо середня оцінка поточного контро-

лю менша за 2.5, то Х = 0.  

Підсумкова самостійна письмова робота (30 балів) передбачає виконання описових 

та (або) тестових завдань з навчальної дисципліни. Сумарна кількість балів, виділених на 

оцінку підсумкової самостійної письмової роботи, виводиться шляхом оцінки якості ви-

конаних завдань, що включає повноту розкриття питання та правильність виконання за-

вдань. 

Співбесіда з лектором (10 балів) проходить у вигляді опитування за окремими те-

мами відповідно до програми навчальної дисципліни наприкінці семестру. 

Сумарна кількість балів з дисципліни визначається як поточна успішності за се-

местр з ваговим коефіцієнтом 0,6 та оцінки за екзамен у 100-бальній шкалі з ваговим кое-

фіцієнтом 0,4 і знаходиться за формулою: 
0,6 0,4

сум пот сзв підс
S S S   

, 

де пот сзв
S

–кількість балів за поточний контроль у семестрі; 

підс
S – кількість балів за підсумковий контроль (екзамен). 

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням 

за стобальною шкалою. 

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС.  
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Шкала оці-

нювання 

університету 

(в балах)  

Національна 

шкала оці-

нювання 

Оцінка з 

заліку  

Шкала ЕСТS 

Сумарна 

оцінка  

(в балах) 

Оцінка 

за шка-

лою 

ЕСТS 

Визначення 

90 -100 “відмінно” 
“зарахова-

но” 

94-100 А Відмінно – відмінне виконання ли-

ше з незначною кількістю помилок 

75-89 “добре” 

87-93 В Дуже добре – вище середнього 

рівня з кількома помилками 

70-86 С Добре – в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок 

60-74 “задовільно” 

63-69 D Задовільно – непогано, але зі знач-

ною кількістю недоліків 

50-62 Е Достатньо - виконання задоволь-

няє мінімальні критерії 

0-59 
“незадовіль-

но” 

“не зара-

ховано” 

40-49 FX Незадовільно – потрібно працюва-

ти, перед тим як отримати екзамен 

(залік) 

0-39 F Незадовільно –необхідна серйозна 

подальша робота 

 

8. Питання до екзамену 

 

1. Медична етика та деонтологія. Ятрогенні захворювання. 

2. Схема історії хвороби. Паспортна частина історії хвороби. Методика збирання скарг 

пацієнта. Методика збору анамнезу захворювання та анамнез життя. Алергологічний 

анамнез. 

3. Загальний огляд пацієнта: стан пацієнта, вираз обличчя, стан свідомості. Статура. По-

няття про конституцію та конституційні типи. 

4. Огляд шкіри та слизових оболонок. 

5. Дослідження підшкірно-жирової клітковини, лімфатичних вузлів, м'язів, кісток та су-

глобів. 

6. Набряки, механізм їх виникнення. Способи виявлення набряків, динамічний нагляд за 

пацієнтами з набряками. 

7. Термометрія. Лихоманка та її типи. 

8. Розпитування пацієнтів із захворюваннями органів дихання. Основні скарги. 

9. Огляд грудної клітки. Статичний та динамічний. 

10. Задишка та її види. Форми порушення ритму, частоти та глибини дихання. 

11. Пальпація грудної клітки: техніка та методика. Виявлення больових точок, визначен-

ня резистентності грудної клітки та голосового тремтіння, діагностичне значення. 

12. Фізичне обґрунтування перкусії. Методика та техніка перкусії та її типи. Техніка по-

середньої пальце-пальцевої перкусії. 

13. Характеристика основних перкуторних звуків. 

14. Порівняльна та топографічна перкусія легень та її клінічне значення. Нормальні межі 

легень. Визначення нижніх меж легень, рухливості нижнього краю, висоти стояння 

верхівок легень. 

15. Зміна перкуторного звуку при захворюваннях легень. 

16. Фізичне обґрунтування, методика та техніка аускультації легень. 

17. Везикулярне дихання. Механізм виникнення, його характеристика, якісні та кількісні 

різновиди, діагностичне значення. 

18. Бронхіальне дихання, механізм виникнення, його характеристика, види патологічного 

бронхіального дихання та їхнє діагностичне значення. 

19. Побічні дихальні шуми. Класифікація. 



20. Сухі та вологі хрипи. Механізм виникнення та діагностичне значення. 

21. Крепітація та шум тертя плеври. Механізм виникнення та діагностичне значення. Ди-

ференціальна діагностика вологих хрипів, крепітації і ніжного шуму тертя плеври. 

22. Вивчення мокротиння. 

23. Вивчення плеврального пунктату. 

24. Дослідження дихальної функції легень. Основні засади розшифровки спірограми. Пі-

кфлуометрія та пульсоксиметрія, методика проведення, діагностичне значення. 

25. Синдром порушення бронхіальної прохідності (бронхообструктивний синдром). 

26. Гострий бронхіт. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, лаборатор-

ного та інструментального обстеження. 

27. Хронічний бронхіт. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, лаборато-

рного та інструментального обстеження. 

28. ХОЗЛ. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, лабораторного та ін-

струментального обстеження. 

29. Бронхіальна астма. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, лаборато-

рного та інструментального обстеження. 

30. Синдром підвищення повітрянності легень. Емфізема легень. Етіопатогенез, класифі-

кація, скарги, дані фізикального, лабораторного та інструментального обстеження. 

31. Синдром ущільнення легеневої тканини. 

32. Крупозна пневмонія. Етіологія та патологоанатомічні зміни. Скарги та дані фізикаль-

ного дослідження (по стадіях). Дані лабораторного та інструментального обстеження. 

Ускладнення. 

33. Вогнищева пневмонія. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, лабо-

раторного та інструментального обстеження. 

34. Синдром наявності порожнини у легенях. 

35. Абсцес легень. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, лабораторного 

та інструментального обстеження. 

36. Синдром наявності рідини у плевральній порожнині. 

37. Ексудативний плеврит. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, лабо-

раторного та інструментального обстеження. 

38. Сухий плеврит. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, лабораторно-

го та інструментального обстеження. 

39. Гостра дихальна недостатність. Етіологія, класифікація, скарги, дані фізикального, 

лабораторного та інструментального обстеження. 

40. Хронічна дихальна недостатність. Етіологія, класифікація, скарги, дані фізикального, 

лабораторного та інструментального обстеження. 

41. Розпитування пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи. Основні скар-

ги. 

42. Огляд та пальпація області серця. 

43. Визначення меж відносної тупості серця. Зміна меж при захворюваннях серця та ле-

гень. Типи конфігурації серця. 

44. Аускультація серця, методика та техніка. 

45. Тони серця. Механізм їхнього виникнення. Відмітні ознаки І та ІІ тону. 

46. Зміни звучності І та ІІ тонів серця. 

47. Механізм виникнення та діагностичне значення III та IV тонів. 

48. Розщеплення та роздвоєння тонів серця. 

49. Додаткові тони серця. Ритм "перепела" та ритми "галопу" – механізм винекнення, діа-

гностичне значення. 

50. Класифікація серцевих шумів. Механізм виникнення систолічних та діастолічних шу-

мів. 

51. Функціональні серцеві шуми, механізм виникнення, їх відмінність від органічних шу-

мів. 



52. Екстракардіальні шуми. Шум тертя перикарду. 

53. Вивчення пульсу. 

54. Методика виміру артеріального тиску. Нормальні цифри артеріального тиску. 

55. Електрокардіографія. Методика реєстрації. Відведення. Концепція електричної осі 

серця. Нормальна електрокардіограма. Основні засади розшифровки ЕКГ. 

56. Синдроми порушення серцевого ритму. Порушення функції автоматизму синусового 

вузла. Екстрасистолія. Пароксизмальна тахікардія. Миготлива аритмія. Блокади серця. 

Клінічна та електрокардіографічна діагностика. 

57. Недостатність мітрального клапана. Етіопатогенез, зміни гемодинаміки, скарги, дані 

фізикального, лабораторного та інструментального обстеження. 

58. Стеноз мітрального отвору. Етіопатогенез, зміни гемодинаміки, скарги, дані фізика-

льного, лабораторного та інструментального обстеження. 

59. Недостатність аортального клапана. Етіопатогенез, зміни гемодинаміки, скарги, дані 

фізикального, лабораторного та інструментального обстеження. 

60. Стеноз гирла аорти. Етіопатогенез, зміни гемодинаміки, скарги, дані фізикального, 

лабораторного та інструментального обстеження. 

61. Артеріальна гіпертензія. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, лабо-

раторного та інструментального обстеження. 

62. Ішемічна хвороба серця, класифікація, етіопатогенез. 

63. Стабільна стенокардія напруги. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикально-

го, лабораторного та інструментального обстеження. 

64. Інфаркт міокарда. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального обстеження. 

ЕКГ та лабораторна діагностика інфаркту міокарда. 

65. Гостра лівошлуночкова серцева недостатність (серцева астма). Етіопатогенез, класи-

фікація, скарги, дані фізикального, лабораторного та інструментального обстеження. 

66. Гостра правошлуночкова недостатність. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фі-

зикального, лабораторного та інструментального обстеження. 

67. Хронічна серцева недостатність. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикаль-

ного, лабораторного та інструментального обстеження. 

68. Гостра судинна недостатність. Непритомність, колапс, шок. Етіопатогенез, класифіка-

ція, скарги, дані фізикального, лабораторного та інструментального обстеження. 

69. Основні скарги пацієнтів на захворювання органів травлення. 

70. Огляд, перкусія та аускультація живота. 

71. Поверхнева пальпація живота. 

72. Глибока ковзна методична пальпація органів черевної порожнини: пальпація сигмо-

видної, сліпої, термінального відрізка клубової, поперечно-ободової, висхідної та низ-

хідної кишок, шлунка. 

73. Гострий гастрит. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, лаборатор-

ного та інструментального обстеження. 

74. pH-метрія шлунка та стравоходу: показання, протипоказання, діагностичне значення. 

75. Хронічний гастрит. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, лаборато-

рного та інструментального обстеження. 

76. Виразка шлунка та 12-палої кишки. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізика-

льного, лабораторного та інструментального обстеження. 

77. Дослідження калу. Копрограма. 

78. Синдром діареї. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, лабораторно-

го та інструментального обстеження. 

79. Синдром мальабсорбції та мальдігестії. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фі-

зикального, лабораторного та інструментального обстеження. 

80. Хронічні коліти. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, лабораторно-

го та інструментального обстеження. 



81. Хронічний панкреатит. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, лабо-

раторного та інструментального обстеження. 

82. Скарги пацієнтів при захворюваннях печінки та жовчовивідних шляхів. 

83. Огляд пацієнтів із захворюваннями печінки та жовчовивідних шляхів. 

84. Лабораторні методи діагностики захворювань печінки. 

85. Перкусія та пальпація печінки. 

86. Перкусія та пальпація селезінки. 

87. Жовтяниці, їхні види, діагностика. 

88. Хронічні гепатити. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, лаборато-

рного та інструментального обстеження. 

89. Цирози печінки. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, лабораторно-

го та інструментального обстеження. 

90. Хронічний холецистит. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, лабо-

раторного та інструментального обстеження. 

91. Основні скарги пацієнтів при захворюваннях нирок та сечовивідних шляхів. 

92. Техніка пальпації нирок та її клінічне значення. Симптом биття поперекової області. 

93. Загальний аналіз сечі. Діагностичне значення. 

94. Лабораторні та інструментальні методи у діагностиці захворювань органів сечовиді-

лення. 

95. Методи визначення швидкості клубочкової фільтрації. 

96. Нефритичний синдром. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, лабо-

раторного та інструментального обстеження. 

97. Нефротичний синдром. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, лабо-

раторного та інструментального обстеження. 

98. Синдром ниркової кольки. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, 

лабораторного та інструментального обстеження. 

99. Гострий гломерулонефрит. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, 

лабораторного та інструментального обстеження. 

100. Хронічний гломерулонефрит. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, 

лабораторного та інструментального обстеження. 

101. Хронічний пієлонефрит. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, ла-

бораторного та інструментального обстеження. 

102. Гостре пошкодження нирок. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, 

лабораторного та інструментального обстеження. 

103. Хронічна хвороба нирок. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, ла-

бораторного та інструментального обстеження. 

104. Основні скарги пацієнтів із захворюваннями системи крові. 

105. Огляд, пальпація лімфатичних вузлів. 

106. Лабораторні методи діагностики захворювань системи крові. Загальний аналіз крові. 

107. Залізодефіцитна анемія. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, лабо-

раторного та інструментального обстеження. 

108. В12фолієво-дефіцитні анемії. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, 

лабораторного та інструментального обстеження. 

109. Гострий лейкоз. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, лабораторно-

го та інструментального обстеження. 

110. Хронічний лейкоз (мієлоїдний та лімфоїдний). Етіопатогенез, класифікація, скарги, 

дані фізикального, лабораторного та інструментального обстеження. 

111. Геморагічні діатези. Автоімунна тромбоцитопенія. Етіопатогенез, класифікація, скар-

ги, дані фізикального, лабораторного та інструментального обстеження. 

112. Особливості обстеження пацієнтів із захворюваннями ендокринної системи. 



113. Синдром підвищення функції щитовидної залози. Тиреотоксикоз. Етіопатогенез. Ска-

рги. Дані фізикального, лабораторного та інструментального обстеження, ступеня тя-

жкості. 

114. Синдром зниження функції щитовидної залози. Гіпотиреоз. Етіопатогенез, класифіка-

ція, скарги, дані фізикального, лабораторного та інструментального обстеження. 

115. Цукровий діабет. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізикального, лаборатор-

ного та інструментального обстеження. 

116. Діабетична та гіпоглікемічна коми. Етіопатогенез, класифікація, скарги, дані фізика-

льного, лабораторного та інструментального обстеження. 

117. Ожиріння. Етіопатогенез, скарги, дані фізикального, лабораторного та інструменталь-

ного обстеження. 

9. Політика дисципліни. 

Система вимог до здобувача освіти під час вивчення дисципліни базується на нор-

мативно-правових актах університету. 

 Дедлайни та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Студент, які не виконав усі передба-

чені індивідуальні завдання не може мати складеною форму контролю за основним тало-

ном. 

 Академічна доброчесність: Списування під час контрольних робіт та екза-

менів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозво-

ляється використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, за допомогою 

Google Forms). 

 Політика що до відвідування: Відвідування занять не є обов’язковим ком-

понентом оцінювання, і за це бали не нараховуються. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, участь у змаганнях, міжнародне стажування, індивідуальний графік) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із викладачем курсу. 

 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

а) основна 

1. Пропедевтика внутрішньої медицини: підручник + комплект з 4-х CD (ВНЗ ІІІ-ІV р.а.) / 

Ю.І. Децик, О.Г. Яворський, Є.М. Нейко та ін.; за ред. проф. О.Г. Яворського. 4-є вид., 

виправл. і допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2016. - 552 с. + 12с. кольор. вкл.  

2. Підручник «Основи внутрішньої медицини: пропедевтика внутрішніх хвороб +2 CD» за 

редакцією професора О.Г. Яворського (співавтори професор Дутка Р.Я., доцент Корот-

кий В.В.) – Київ: Здоров’я, 2004 – 500 с.  

б) додаткова: 

1. Пропедевтика внутрішньої медицини: підручник / Ю.І.Децик, О.Г.Яворський, 

Р.Я.Дутка та ін.; за ред. проф. О.Г. Яворського. 3-є вид., виправл. і допов. – К.: ВСВ 

«Медицина», 2013 – 552 с. + 12с. кольор. вкл. 

2. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за хворими / За заг. ред. Єпішена А.В. – 

Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. 

3. Пропедевтика внутрішніх хвороб за ред. Ю.І. Децика, К.: “Здоров’я”, 1996. 

4. Пелещук А.П., Передерій В.Г., Рейдерман М.І. Фізичні методи дослідження в клініці 

внутрішніх хвороб. - К.: Здоров’я, 1993.  
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