
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

СТУДЕНТІВ 6 КУРС 1,2,4 МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ТА ФПЛ ЗСУ 

№ 

з/п 

ТЕМА Кільк. 

ак.год

ин 

1. Ведення хворих на туберкульоз. Індивідуальний підхід до пацієнта. Прихильність 

хворого на туберкульоз до лікування. Терапія під безпосереднім спостереженням 

медичного працівника: лікування хворого на туберкульоз в стаціонарі та 

амбулаторних умовах. Стандарти лікування хворих на туберкульоз. Диференціальна 

діагностика легеневих дисемінацій, інфільтративних змін, вогнищевих та округлих 

тіней, порожнинних утворень у легенях. Додаткові лабораторні та інструментальні 

методи обстеження (прискорені культуральні методи виявлення МБТ – ВАСТЕК, 

Xpert MTB/RIF, генетичні лабораторні методи – тести ампліфікації нуклеїнових 

кислот (ПЛР), серологічні проби на туберкульоз, комп'ютерна томографія органів 

грудної клітки, фібробронхоскопія із забором промивних вод для мікроскопічного та 

культурального дослідження, трансторокальна/трансбронхіальна або відкрита 

пункційна біопсія легень, торакоскопія з біопсією плеври із забором ексудату для 

мікроскопічного та культурального дослідження). Вторинна профілактика 

туберкульозу 

5 

2. Ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз. Клінічні прояви, симптоми й 

ознаки мультирезистентного туберкульозу та туберкульозу з поширеною 

медикаментозною резистентністю. Встановлення діагнозу медикаментозно-

резистентного туберкульозу. Нові технологічні досягнення експрес-діагностики 

мультирезистентного туберкульозу. Тактика ведення хворих та стандарти лікування 

хворих на медикаментозно резистентний туберкульоз. Результати лікування 

мультирезистентного туберкульозу. Хірургічне лікування мультирезистентного 

туберкульозу та туберкульозу з поширеною медикаментозною резистентністю. 

Рекомендації щодо профілактики хіміорезистентного туберкульозу. 

5 

3. Ведення хворих на туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією. Клінічна картина 

туберкульозу у ВІЛ-інфікованих хворих. Діагностика туберкульозу у ВІЛ-

інфікованих, діагностика ВІЛ-інфекції у хворих на туберкульоз. Лікування ко-

інфекції туберкульозу та ВІЛ: лікування туберкульозу, лікування ВІЛ-інфекції 

(поняття про синдром реконституції імунітету). Профілактика туберкульозу у ВІЛ-

інфікованих. Контроль над ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ. Впровадження 

профілактичної терапії ко-тримоксазолом для ВІЛ-інфікованих пацієнтів, хворих на 

туберкульоз. 

5 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ УСПІШНОСТІ  

СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ 1,2 МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ТА ФПЛ ЗСУ 

Змістового модуля 1: «ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ» 

Всього 30 годин, 1 кредит, з них 15 годин – практичні заняття, 15 годин – СРС, 0 годин 

лекцій. 

Традиційна шкала Конвертація у бали 

«5» 12,5 

«4» 10,0 

«3» 7,8 

«2» 0 

 



РЕГЛАМЕНТ ПРИЙОМУ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ 

СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ 1,2 МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ТА ФПЛЗСУ 

Проведення тестового контролю для студентів 6 курсу 1, 2 медичних факультетів та ФПЛ 

ЗСУ з фтизіатрії проводиться на кафедрі фтизіатрії та пульмонології в кінці останнього заняття і 

включає в себе 10 тестових питань, на які студент має відповісти протягом 10 хвилин. До 

підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали всі види навчальних 

завдань, передбачені навчальною програмою, і при вивченні модуля набрали за поточну 

навчальну діяльність кількість балів, не менше за мінімальну (70 балів). 

Конвертація у бали правильних відповідей тестового контролю: 

ВІРНІ ВІДПОВІДІ БАЛИ 

1 2,7 

2 5,4 

3 8,1 

4 10,8 

5 13,5 

6 16,2 

7 18,9 

8 21,6 

9 24,3 

10 27 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС)  

6 КУРС 1,2,4 МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ТА ФПЛ ЗСУ  

№ з/п Тема Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1: «ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ» 

1. Підготовка до практичного заняття «Ведення хворих на туберкульоз». 

- Удосконалення трактування даних променевих досліджень органів 

грудної порожнини та інших органів за темою.  

      - Удосконалення трактування результатів лабораторних методів 

дослідження (бактеріологічні, молекулярно-генетичні). 

5 

2. Підготовка до практичного заняття «Ведення хворих на хіміорезистентний 

туберкульоз». 

- Удосконалення трактування результатів лабораторних методів 

дослідження (бактеріологічні, молекулярно-генетичні, тести на 

медикаментозну чутливість. 

5 

3. Підготовка до практичного заняття «Ведення хворих на туберкульоз у 

поєднанні з ВІЛ-інфекцією». 

     - Удосконалення трактування результатів лабораторних методів 

дослідження (бактеріологічні, молекулярно-генетичні, імунологічні). 

4 

4 Індивідуальна робота (доповідь реферату на практичному занятті, 

доповідь на клінічних конференціях баз кафедр, доповідь історії хвороби 

на практичному занятті, написання тез, статей) 

1 



ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ  

6 КУРСУ 4 МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Змістового модуля 1: «ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ» 

Всього 30 годин, 1 кредит, з них 15 годин – практичні заняття, 15 годин – СРС, 0 годин 

лекцій. 

Традиційна шкала Конвертація у бали 

«5» 18,5 

«4» 15,0 

«3» 11,6 

«2» 0 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРИЙОМУ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ  

6 КУРСУ 4 МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Проведення тестового контролю для студентів 6 курсу 4 медичного факультету з фтизіатрії 

проводиться на кафедрі фтизіатрії та пульмонології в кінці останнього заняття і включає в себе 10 

тестових питань, на які студент має відповісти протягом 10 хвилин. До підсумкового модульного 

контролю допускаються студенти, які виконали всі види навчальних завдань, передбачені 

навчальною програмою, і при вивченні модуля набрали за поточну навчальну діяльність кількість 

балів, не менше за мінімальну (70 балів). 

Конвертація у бали правильних відповідей тестового контролю: 

ВІРНІ ВІДПОВІДІ БАЛИ 

1 4 

2 8 

3 12 

4 16 

5 20 

6 24 

7 28 

8 32 

9 36 

10 40 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ  МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №3 

№ 

тем

и 

ТЕМА Кільк. 

ак.год

ин 

1. Туберкульоз невстановленої локалізації, туберкульоз внутрішньогрудних 

лімфатичних вузлів ускладнений та неускладнений перебіг. Клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, можливі ускладнення, принципи лікування, наслідки. 

Первинний туберкульозний комплекс ускладнений та неускладнений перебіг. 

Клініка, діагностика, диференційна діагностика, можливі ускладнення, принципи 

лікування, наслідки. 

5 

2. Особливості перебігу туберкульозу у підлітків та хворих на ВІЛ/ СНІД. Клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, можливі ускладнення, принципи лікування, 

наслідки. Курація хворих. 

5 



3. Загальні та спеціальні методи щодо виявлення та діагностики хворих на туберкульоз. 

Курація хворих. 

5 

4 Загальні принципи лікування. Антимікобактеріальні препарати. Стандартні режими 

лікування хворих на туберкульоз. Профілактика туберкульозу. Курація хворих. 

5 

5 Підсумковий модульний контроль 5 

 

ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ УСПІШНОСТІ  

СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ  МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №3 

 

Всього 45 годин, з них – практичних 25 годин, самостійна робота – 20 годин, лекцій – 0;  

1,5 кредит 

Традиційна шкала Конвертація у бали 

«5» 28 

«4» 23 

«3» 18 

«2» 0 

 

ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ  МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №3 

№ 

п/п 

Види СРС Кількість 

годин 

Види контролю 

1 Підготовка до практичних занять 10 Поточний контроль на практичних 

заняттях 

2 Індивідуальна СРС: 

Аналіз клінічних випадків та виступ 

на клінічній конференції   

 

 

2 

 

Поточний контроль на практичних 

заняттях 

3 Опрацювання тем, які не входять до 

плану аудиторних занять: 

5 Підсумковий модульний контроль 

4 Підготовка до підсумкового 

модульного контролю 

3 Підсумковий модульний контроль 

 Всього годин 20  

 

ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ УСПІШНОСТІ  

СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ 3 МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 

Всього 45 годин, з них – практичних 25 годин, самостійна робота – 20 годин, лекцій – 0;  

1,5 кредит 

Традиційна шкала Конвертація у бали 

«5» 28 

«4» 23 

«3» 18 

«2» 0 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРИЙОМУ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ  МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №3 

Здійснюється по завершенню вивчення модуля на контрольному занятті. До підсумкового 

модульного контролю допускаються студенти, які виконали всі види навчальних завдань, 

передбачені навчальною програмою, і при вивченні модуля набрали за поточну навчальну 

діяльність кількість балів, не менше за мінімальну (72 бали). 



Кількість балів, яку може набрати студент за результатами підсумкового модульного 

контролю: максимальна - 80,    мінімальна - 50. 

Контроль теоретичної та практичної підготовки студента під час підсумкового 

модульного контролю здійснюється за наступним регламентом: 

1. Проведення усного опитування екзаменатором (доцент, професор кафедри) студентів за 

матеріалами лекцій до підсумкового модульного контролю (30 хвилин). 

2. Проведення тестового контролю (протягом 60 хвилин - виконання 60 тестових завдань 

вибіркового типу з однією правильною відповіддю). 

3. Рішення ситуаційних задач (протягом 30 хвилин - письмова відповідь на питання п’яти 

ситуаційних задач). 

4. Опис рентгенограм з туберкульозними змінами у легенях (протягом 30 хвилин – 

письмовий опис трьох рентгенограм). 

Завдання мають бути стандартизовані й спрямовані на контроль досягнення кінцевих цілей 

студентом під час вивчення модуля. 

Перевірка виконання навчальних занять здійснюється викладачем на контрольному занятті 

по мірі їх виконання.  

Критерії оцінювання. 

Комплексна кількість балів, що студент набирає за результатами підсумкового 

модульного контролю, має такі складові: 

1. Відповідь на усне опитування. оцінюється у 10 балів. Неправильна відповідь або її 

відсутність – 0 балів. 

2. За результатами тестового контролю студент одержує: 

30 балів - якщо він дав правильні відповіді не менше, ніж на 80%. 

20 балів - якщо він дав правильні відповіді не менше, ніж на 70%.  

10 балів - якщо він дав правильну відповідь не менше, ніж на 60%. 

3. Вирішення ситуаційних задач оцінюється наступним чином: 

20 балів - максимальна кількість балів за вирішення задач. 

1 бал – нараховується за кожну правильну відповідь.  

4. За інтерпретацію трьох рентгенограм з туберкульозними змінами у легенях студент 

отримує: 

20 балів – студент правильно описав три рентгенограми.  

10 балів - студент правильно описав дві рентгенограми. 

5 балів - студент правильно описав одну рентгенограму. 

Тривалість підсумкового модульного контролю - 5 академічних годин. 

 

Рекомендована література 

Базова: 

1. Фтизіатрія: Підручник /За ред. Петренка В.І: Київ: ВСВ «Медицина», 2015. –471 с. 

2. Фтизіатрія. Навчальний посібник / За ред. проф. Москаленка В.Ф., проф. Петренка В.І., доц. 

Тимошенко Г.О. – К: Медицина, 2010. – 199 с. 

3. Фтизіатрія: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів старших курсів, лікарів-

інтернів та практичних лікарів / За ред. проф. Л.Д. Тодоріко. – Чернівці: Медуніверситет, 2012. 

– 521 с. 

Додаткова література: 

1. Пульмонологія та фтизіатрія (у двох томах) [Текст]: національний підручник для лікарів-

інтернів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації / під ред. Ю. І. Фещенка, В. П. 

Мельника, І. Г. Ільницького. – Київ-Львів : ПРАТ “Львівська книжкова фабрика “Атлас”, 

2011. – 1363 c.  

2. Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Організація протитуберкульозної допомоги населенню: сучасні 

підходи. – К: Здоров’я, 2012. – 655 с. 



3. Фещенко Ю.І. Організація контролю за хіміорезистентним туберкульозом. Виробниче 

видання. – К.: Здоров’я, 2013. – 704 с. 

4. Туберкульоз, ВІЛ-інфекція/СНіД. В.Ф. Москаленко, Р.Г. Процюк, В.І. Петренко та ін. 

Медицина, Київ-2010. – 423 с. 

5. ТБ/ВІЛ: діагностика, лікування, профілактика: навчальний посібник / О.С. Шальмін, О.М. 

Рознатовська, О.А. Растворов та ін. Запоріжжя, 2013р. – 91 с. 

6. Закон України № 4565-VI від 22.03.2012 «Про протидію захворюванню на туберкульоз». 

7. Наказ МОЗ України від 04.09.2014 № 620 «Уніфікований клінічний протокол первинної, 

вторинної (спеціалізованої) та третинної медичної допомоги (високоспеціалізованої). 

Туберкульоз». 

 

 Інформаційні ресурси. 

1.  www.who.int/topics/tuberculosis/en/. 
2. www.nmu.edu.ua/ 
3. www.ifp.kiev.ua 

4. www.kfp.bsmu.ua 

5. www.moodle.bsmu.ua 

6. www.tubvil.com.ua 

 

 

http://www.who.int/topics/tuberculosis/en/
http://www.kfp.bsmu.ua/
http://www.moodle.bsmu.ua/
http://www.tubvil.com.ua/

