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МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ «ФТИЗІАТРІЯ»  

ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ 4 КУРСУ 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

для студентів 4 курсу медичних факультетів 

N 

з/п 

 Тематика лекцій Кількі

сть ак. 

годин 

1. Історія розвитку фтизіатрії. Епідеміологія туберкульозу. Етіологія, патогенез 

туберкульозу. Виявлення і діагностика туберкульозу 

2 

2. Клінічні форми туберкульозу. Ускладнення туберкульозу 2 

3. Лікування хворих на туберкульоз. Профілактика туберкульозу 2 

 

Тематичний план практичних занять  
для студентів 4 курсу медичних факультетів 

N з/п  Тематика практичних занять Кіль

к. ак. 

год. 

1.  Епідеміологія туберкульозу. Етіологія, патогенез туберкульозу. Імунітет при 

туберкульозі. Клінічна класифікація туберкульозу. Загальні підходи до 

діагностики туберкульозу. Спеціальні методи виявлення і діагностики 

туберкульозу (мікробіологічна діагностика, рентгенологічна діагностика, 

туберкулінодіагностика, тест з алергеном туберкульозним рекомбінантним). 

5 

2. Загальні принципи лікування хворих на туберкульоз. Антимікобактеріальні 

препарати. Стандартні режими лікування хворих на туберкульоз. Профілактика 

туберкульозу (соціальна, інфекційний контроль, санітарна, первинна, вторинна).  

5 

3. Туберкульоз невстановленої локалізації. Туберкульоз внутрішньогрудних 

лімфатичних вузлів. Первинний туберкульозний комплекс. Патогенез, 

патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, 

наслідки. Ускладнення первинних форм туберкульозу. Курація хворих. 

5 

4. Дисемінований туберкульоз легень. Міліарний туберкульоз. Туберкульоз нервової 

системи і мозкових оболонок. Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування, наслідки. Курація хворих. 

5 

5. Вогнищевий та інфільтративний туберкульоз легень. Казеозна пневмонія. 

Туберкульома легень. Фіброзно-кавернозний та циротичний туберкульоз легень. 

Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, 

лікування, наслідки. Ускладнення вторинних форм туберкульозу: кровохаркання, 

легенева кровотеча, спонтанний пневмоторакс, хронічне легеневе серце, амілоїдоз 

внутрішніх органів. Патогенез, клініка, діагностика, лікування. Курація хворих. 

5 

6. Туберкульозний плеврит (в тому числі емпієма). Патогенез, патоморфологія, 

клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, наслідки. Захист 

історії хвороби. Туберкульоз легень, поєднаний з професійними пиловими 

захворюваннями. Туберкульоз у хворих на ВІЛ/СНІД. Клініка. Діагностика. 

Особливості перебігу та лікування. Організація медичної допомоги хворим на 

туберкульоз.  

5 

7.  Підсумковий модульний контроль 4 
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Види самостійної роботи студентів (СРС) та її контроль 

для студентів 4 курсу медичних факультетів 

№ 

з/п 

ТЕМА Кільк. 

годин  

Вид контролю 

1. Підготовка до практичних занять – 

теоретична підготовка та оволодіння 

практичними навичками 

20 Поточний контроль на 

практичних заняттях 

2.  Опрацювання тем, що не входять до плану 

аудиторних занять 

 Підсумковий модульний 

контроль 

 Неспецифічна терапія хворих на туберкульоз 

(гігієно-дієтичний режим, патогенетичне, 

симптоматичне лікування). Хірургічне лікування. 

Санаторно-курортне лікування 

5  

 Туберкульоз периферичних лімфатичних вузлів. 

Туберкульоз кісток і суглобів. Клініка, 

діагностика, лікування 

3  

3. Індивідуальна СРС  Поточний контроль на 

практичних заняттях 

 Скласти схему патогенезу туберкульозу. 1  

 Провести диференціальну діагностику 

післявакцинного та інфекційного імунітету 

1  

 Скласти схеми надання екстреної допомоги при 

легеневій кровотечі спонтанному пневмотораксі 

1  

 Написання історії хвороби  хворого  15 Захист історії хвороби на 6-

му занятті  

4. Підготовка до підсумкового модульного 

контролю 

4 Підсумковий модульний 

контроль 

  Разом 50  

 

Перелік теоретичних питань до підсумкового модульного контролю  

для студентів 4 курсу медичних факультетів 

1. Збудник туберкульозу, його види і форми існування (L-форми), властивості.  

2. Поняття про персистування та реверсію мікобактерій туберкульозу. 

3. Атипові мікобактерії. Класифікація. Мікобактеріози. 

4. Основні епідеміологічні показники поширеності туберкульозу та їх оцінка. 

5. Джерела туберкульозної інфекції. Виділення мікобактерій у навколишнє середовище.  

6. Патогенез туберкульозу.  

7. Шляхи зараження та поширення мікобактерій в організмі людини.  

8. Імунітет при туберкульозі. 

9. Патоморфоз туберкульозу. 

10. Клінічна класифікація туберкульозу. 

11. Туберкульоз легень, поєднаний з професійними пиловими захворюваннями.  

12. Туберкульоз у хворих на ВІЛ/СНІД. Клініка. Діагностика. Особливості перебігу та 

лікування.  

13. Методи і шляхи виявлення туберкульозу. 

14. Групи підвищеного ризику захворювання на туберкульоз  

15. Основні скарги хворих на туберкульоз. 

16. Методи лабораторного виявлення мікобактерій туберкульозу. Визначення медикаментозної 

стійкості та її клінічне значення.  

17. Методи рентгенологічного обстеження хворих на туберкульоз органів дихання. 



3 

 

 

18. “Обов`язкові” контингенти населення, які підлягають профілактичному обстеженню раз на 

рік. 

19. Варіанти тактичних дій для установ загальної медичної мережі у виявленні туберкульозу. 

20. Туберкулінодіагностика. Застосування туберкулінових проб у виявленні інфікованості та 

захворювання на туберкульоз.  

21. Проба Манту з 2 ТО ППД-Л та оцінка її результатів. “Віраж” туберкулінових проб. 

22. Категорії дітей і підлітків, яким проводять щорічну туберкулінодіагностику. 

23. Диференціальна діагностика післявакцинного (БЦЖ) та інфекційного імунітету у дітей і 

підлітків. 

24. Тест внутрішньошкірний з алергеном туберкульозним рекомбінантним – визначення, 

оцінка його результатів покази до обстеження.  

25. Основні принципи і методи лікування хворих на туберкульоз легень.  

26. Стандартні режими хіміотерапії. 

27. Категорії лікування хворих на туберкульоз легень. 

28. Патогенетична та неспецифічна терапія хворих на туберкульоз легень. 

29. Сучасні методи хірургічного лікування туберкульозу легень. 

30. Критерії вилікування хворих на туберкульоз. 

31. Вилікування туберкульозу. Залишкові зміни та їх значення для виникнення рецидиву 

туберкульозу. 

32. Профілактика туберкульозу: соціальна, інфекційний контроль. 

33. Профілактика туберкульозу: санітарна. 

34. Осередки туберкульозної інфекції, їх класифікація. Поточна і заключна дезинфекція. 

35. Робота в осередку туберкульозної інфекції з профілактики та раннього виявлення 

туберкульозу в осіб, які перебувають в контакті з хворими на туберкульоз. 

36. Первинна профілактика (вакцинація БЦЖ і БЦЖ-М, ревакцинація БЦЖ). Методика і 

техніка проведення вакцинації. Оцінка результатів.  

37. Ускладнення вакцинації (ревакцинації) БЦЖ.  

38. Вторинна профілактика (хіміопрофілактика) туберкульозу.  

39. Туберкульоз невстановленої локалізації. Патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування. 

40. Первинний туберкульозний комплекс. Патогенез, клініка, діагностика, лікування, наслідки. 

41. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. Патогенез, клініка, діагностика, 

лікування, наслідки. 

42. Ускладнення первинних форм туберкульозу. 

43. Дисемінований туберкульоз легень. Патогенез, клініка, діагностика, лікування, наслідки. 

44. Вогнищевий туберкульоз легень. Патогенез, клініка, діагностика, лікування, наслідки. 

45. Інфільтративний туберкульоз легень. Клініко-рентгенологічні варіанти інфільтратів. 

Патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, наслідки. 

46. Казеозна пневмонія. Патогенез, клініка, діагностика, лікування, наслідки. 

47. Туберкульома легень. Патогенез, клініка, діагностика, лікування, наслідки. 

48. Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень. Причини виникнення, патогенез, клініка, 

діагностика, лікування, наслідки. 

49. Циротичний туберкульоз легень. Патогенез, клініка, діагностика, лікування, наслідки. 

50. Ускладнення туберкульозу: кровохаркання, легенева кровотеча. Патогенез, діагностика, 

лікування, невідкладна допомога. 

51. Ускладнення туберкульозу: спонтанний пневмоторакс. Причини виникнення, клініка, 

діагностика, невідкладна допомога. 

52. Ускладнення туберкульозу: хронічне легеневе серце. Патогенез, клініка, діагностика, 

лікування. 
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53. Ускладнення туберкульозу: амілоїдоз внутрішніх органів у хворих на туберкульоз легень. 

Причини виникнення, клініка, діагностика, лікування.  

54. Туберкульозний плеврит (в тому числі емпієма). Патогенез, клініка, діагностика, лікування, 

наслідки. 

55. Міліарний туберкульоз. Патогенез, особливості клінічного перебігу, діагностика, лікування, 

наслідки. 

56. Туберкульоз нервової системи і мозкових оболонок. Патогенез, клініка, діагностика, 

диференціальна діагностика, лікування, наслідки. 

57. Силікотуберкульоз. Патогенез, клініка, діагностика, лікування, наслідки. 

58. Туберкульоз і ВІЛ/СНІД.  

59. Протитуберкульозний диспансер: структура, завдання. 

60. Категорії диспансерного обліку хворих на туберкульоз. 

 

Перелік практичних навичок до підсумкового модульного контролю 

для студентів 4 курсу медичних факультетів 

1. Визначати фактори ризику виникнення туберкульозу. 

2. Визначати категорії населення з груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз. 

3. Збирати анамнез у хворих на туберкульоз. 

4. Визначати ознаки туберкульозу. 

5. Формулювати клінічний діагноз туберкульозу органів дихання відповідно до класифікації. 

6. Пояснювати значення бактеріоскопічного та бактеріологічного методів дослідження 

харкотиння. 

7. Проводити оцінку проби Манту з 2 ТО ППД-Л на підставі місцевої реакції. 

8. Проводити оцінку внутрішньошкірного тесту з алергеном туберкульозним рекомбінантним. 

9. Пояснювати основні принципи лікування хворих на туберкульоз. 

10. Визначати критерії вилікування хворих на туберкульоз. 

11. Визначати протипоказання до вакцинації і ревакцинації БЦЖ.. 

12. Планувати схему обстеження хворого на туберкульоз. 

13. Діагностувати туберкульоз органів дихання на підставі даних анамнезу, клінічного, 

лабораторного та рентгенологічного обстеження хворого. 

14. Формулювати клінічний діагноз туберкульозу органів дихання відповідно до класифікації. 

15. Діагностувати та надавати екстрену допомогу при невідкладних станах у хворих на 

туберкульоз. 

16. Демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці фтизіатрії: написання 

історії хвороби. 

 

РЕГЛАМЕНТ  

ПРИЙОМУ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ  

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ т 

Здійснюється по завершенню вивчення модуля 1 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 студентів за матеріалами лекцій до підсумкового модульного 

контролю (30 хвилин). 
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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 20 хвилин – 

письмовий опис трьох рентгенограм). 

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. 

5. Оцінювання дисципліни 

Оцінка з фтизіатрії виставляється лише студентам, яким зарахований модуль 1, який 

представляє програму дисципліни “Фтизіатрія” (студент має набрати мінімальну кількість балів 

- 122:  72 бали - при вивчені модуля та 50 балів – за підсумковий модульний контроль).  

Підрахунок балів за практичні заняття .здійснює викладач групи. Підрахунок балів за 

підсумковий модульний контроль здійснює екзаменатор. 

Розподіл балів, що присвоюються студентам 
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6 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

ВІДПРАЦЮВАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 ТА 6 КУРСУ 

МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ, ФПЛ ЗСУ 

Прийом відробок пропущених практичних занять на кафедрі фтизіатрії та пульмонології 

НМУ імені О.О. Богомольця проводиться викладачами кафедри за затвердженим графіком година 

за годину відповідно до структури та плану практичного заняття. Студенти медичних факультетів 

відробляють одне пропущене заняття за один день. До відробки допускається студент, який має 

конспект пропущеного заняття.  

Прийом відробок пропущених практичних занять проводиться на клінічній базі кафедри за 

адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 68 в приміщенні Київського 

протитуберкульозного диспансеру №1, 2 поверх. 

Структура та план відробки практичного заняття 

N з/п Етапи  відробки  Тривалість 

1. Підготовчий етап 15 хв. 

1.1 Організаційні питання 2 хв. 

1.2 Формування мотивації 3 хв. 

1.3 Тестовий контроль 10 хв. 

2. Основний етап 3 години. 

2.1 Розбір теоретичного матеріалу  100 хв. 

2.2 Розбір рентгенологічних та лабораторних даних, курація, 

практичні навчички 

80 хв. 

3 Заключний етап 30 хв. 

3.1 Контроль кінцевого рівня підготовки студентів (вирішення 

ситуаційних задач) 

25 хв. 

3.2 Загальна оцінка навчальної діяльності студентів 5 хв. 

 

Оцінювання відробки практичного заняття 

Оцінювання відробки практичного заняття проводиться на кожному етапі відробки і 

відповідає оцінюванню практичного заняття, затвердженому в робочій навчальній програмі:  

1. На початковому етапі практичного заняття здійснюється тестовий контроль: тести містять не 

менше 10 тестових завдань вибіркового типу з однією правильною відповіддю. Його результати 

оцінюються позитивно, якщо студент дав не менше 70% правильних відповідей; студент не 

одержує балів, якщо кількість правильних відповідей менше 70%.  

У загальній оцінці поточної навчальної діяльності цей етап становить 20%. 

2. На основному етапі практичного заняття оцінюється виконання практичної роботи 

(обстеження хворого на туберкульоз легень або хворого із певною формою туберкульозу):  

- збір скарг, анамнезу хвороби і життя, епідеміологічного анамнезу; огляд і фізикальне обстеження 

хворого (виявлення патологічних змін з боку досліджуваних органів); 

- вміння аналізувати та інтерпретувати результати обстеження хворого, дані рентгенологічного, 

лабораторних і функціонального досліджень; 

- вміння правильно зробити обґрунтовані висновки щодо діагнозу хворого, призначити 

стандартный режим лікування і визначити прогноз щодо життя і одужання хворого. 
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У загальній оцінці поточної навчальної діяльності модуля 1 цей етап становить 50%, якщо: 

- продемонстрував ґрунтовну теоретичну підготовку з теми заняття – правильно відповів на всі 

питання викладача (можливі й у письмовій формі). 

На основному етапі  студент: 

- з’ясував скарги у хворого (відповідно до синдромів); 

- зібрав анамнез хвороби і життя, епідеміологічний анамнез у хворого; 

- провів огляд і фізикальне обстеження хворого по органах і системах. 

- виявив та інтерпретував зміни на рентгенограмі (рентгенограмах), томограмах хворого; 

- проаналізував та інтерпретував результати лабораторних досліджень хворого; 

Студент набирає 40% балів, якщо: 

- продемонстрував теоретичну підготовку з теми заняття – правильно відповів не менше , ніж на 

80% питань викладача (можливі й у письмовій формі). 

На основному етапі з другого по чотирнадцяте заняття включно студент: 

- з’ясував скарги у хворого (відповідно до синдромів); 

- зібрав анамнез хвороби і життя, епідеміологічний анамнез у хворого; 

- провів огляд і фізикальне обстеження хворого по органах і системах. 

- виявив та інтерпретував зміни на рентгенограмі (рентгенограмах), томограмах хворого; 

- проаналізував та інтерпретував результати лабораторних досліджень хворого; 

Студент набирає 30% балів, якщо: 

- продемонстрував теоретичну підготовку з теми заняття – правильно відповів на не менше, ніж на 

70% питань викладача (можливі й у письмовій формі). 

На основному етапі з другого по чотирнадцяте заняття включно студент: 

- з’ясував скарги у хворого (відповідно до синдромів); 

- зібрав анамнез хвороби і життя, епідеміологічний анамнез у хворого; 

- провів огляд і фізикальне обстеження хворого по органах і системах. 

Студенту не зараховується основний етап навчальної діяльності, якщо він не зумів виконати 

практичну роботу (обстеження хворого), проаналізувати та інтерпретувати результати цього 

обстеження, виставити клінічний діагноз хворому, призначити відповідне лікування. 

3. На кінцевому етапі практичного заняття контроль теоретичної і практичної підготовки 

здійснюється за допомогою ситуаційних задач (не менше 5), що дозволяє оцінити ступінь 

досягнення навчальної мети. Він оцінюється позитивно за умови, що студент правильно вирішив 

всі ситуаційні задачі. За умови, що студент не вирішив хоча б однієї із запропонованих 

ситуаційних задач він не одержує жодного бала.  

У загальній оцінці поточної навчальної діяльності цей етап становить 30%. 

Традиційні оцінки, що конвертуються в бали відповідно в кожному з модулів, студент одержує на 

практичному занятті за таких умов: 

оцінку “5” - якщо він виконав правильно не менше 90% навчальних завдань, оцінку “4” - якщо він 

виконав правильно не менше 80% навчальних завдань, оцінку “3” - якщо він виконав правильно не 

менше 60% навчальних завдань, оцінку “2” - якщо він виконав правильно менше 60% навчальних 

завдань. 

На кінцевому етапі відробки практичного заняття викладач виставляє набрану суму балів і 

традиційну оцінку в журналі успішності. 

 

РЕГЛАМЕНТ  

ВІДПРАЦЮВАННЯ ПРОПУЩЕНИХ ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ  4 КУРСУ МЕДИЧНИХ 

ФАКУЛЬТЕТІВ, ФПЛ ЗСУ 

Пропущена лекція відпрацьовується шляхом написання реферату від руки обсягом не менше 

15 сторінок з обов’язковим написанням плану лекції, списку використаної літератури. 
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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/

