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МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ «ФТИЗІАТРІЯ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  

 

Тематичний план практичних занять  

СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  

№ 

п/п 

Тема Кількі

сть 

годин 

1.  Збудник туберкульозу, його властивості. Шляхи зараження туберкульозом. 

Особливості клінічного обстеження хворого на туберкульоз. Діагностика 

туберкульозу (мікробіологічна, молекулярно-генетична, рентгенологічна, 

туберкулінодіагностика та тест з алергеном туберкульозним рекомбінантним). 

Клінічна класифікація туберкульозу 

7 

2.  Принципи лікування хворих на туберкульоз. Антимікобактеріальні препарати. 

Стандартні режими лікування хворих на активний туберкульоз. Хіміорезистентний 

туберкульоз. Профілактика туберкульозу.  

7 

3.  Туберкульоз невстановленої локалізації. Туберкульоз внутрішньогрудних 

лімфатичних вузлів. Первинний туберкульозний комплекс. Ускладнення 

первинних форм туберкульозу. Дисемінований туберкульоз легень. Міліарний 

туберкульоз. Туберкульоз нервової системи і мозкових оболонок Вогнищевий та 

інфільтративний туберкульоз легень. Казеозна пневмонія. Фіброзно-кавернозний 

та циротичний туберкульоз легень. Клінічний розбір хворого 

7 

4.  Туберкульозний плеврит (в тому числі емпієма). Діагностика і лікування 

ускладнень туберкульозу, що потребують невідкладної лікарської допомоги: 

легенева кровотеча, спонтанний пневмоторакс. Туберкульоз щелепно-лицевої 

локалізації: клініка, діагностика, особливості лікування. Туберкульоз у хворих на 

ВІЛ-інфекцію. Організація медичної допомоги хворим на туберкульоз. Клінічний 

розбір хворого 

7 

5.  Підсумковий модульний контроль 2 

 

Тематичний план лекцій 

СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  

№ 

з/п 

ТЕМА Кільк. 

годин 

1. Вступ. Визначення туберкульозу як наукової та практичної проблеми. Історія 

розвитку фтизіатрії. Епідеміологія туберкульозу. Патогенез туберкульозу. Імунітет 

при туберкульозі 

2 

2. Діагностика туберкульозу. Спеціальні методи виявлення і діагностики туберкульозу 2 

3.  Клінічна класифікація туберкульозу. Клінічні форми первинного туберкульозу 2 

4. Клінічні форми вторинного туберкульозу. Туберкульоз слизових оболонок ротової 

порожнини та щелепно-лицевих кісток 

2 

5.  Загальні принципи і методи лікування хворих на туберкульоз. Профілактика 2 
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туберкульозу 

 Всього 10 

 

Види самостійної роботи студентів (СРС) та її контроль  

СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

№ 

з/п 

ТЕМА Кільк. 

годин 

Вид контролю 

1. Підготовка до практичних занять – теоретична 

підготовка та оволодіння практичними навичками 

14 Поточний контроль 

на практичних 

заняттях 

 Індивідуальна СРС - написання рефератів з 

наступних тем:  

- імунітет при туберкульозі; 

- імунологічні методи дослідження в діагностиці 

туберкульозу; 

- туберкульома легень; 

- туберкульоз периферичних лімфатичних вузлів; 

- ускладнення хронічних форм туберкульозу - хронічне 

легеневе серце; 

- ускладнення хронічних форм туберкульозу – амілоїдоз 

внутрішніх органів; 

- туберкульоз кісток і суглобів; - туберкульоз і 

цукровий діабет; 

- туберкульоз і вагітність; 

- неспецифічна терапія у лікуванні хворих на 

туберкульоз; 

- хірургічні методи лікування туберкульозу; 

- експертиза працездатності. 

2 Поточний контроль 

на практичних 

заняттях 

3. Підготовка до підсумкового модульного 

контролю 

4 Підсумковий 

модульний 

контроль 

 Разом 20  

 

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ  ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО  

КОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

1. Основні епідеміологічні показники поширеності туберкульозу та їх оцінка. 

2. Збудник туберкульозу, його види і форми існування (L-форми), властивості. Поняття про 

персистування та реверсію мікобактерій туберкульозу. 

3. Патоморфоз туберкульозу. 

4. Джерела туберкульозної інфекції. Виділення мікобактерій у навколишнє середовище 

5. Шляхи зараження та поширення мікобактерій в організмі людини.  

6. Патогенез туберкульозу. 

7. Імунітет при туберкульозі. 

8. Методи і шляхи виявлення туберкульозу. 
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9. Алгоритм дій лікарів закладів загальної лікарської мережі щодо виявлення туберкульозу при 

звертанні пацієнтів за допомогою.  

10. Групи підвищеного ризику захворювання на туберкульоз  

11. Основні скарги хворих на туберкульоз. 

12. Методи лабораторного виявлення мікобактерій туберкульозу.  

13. Методи рентгенологічного обстеження хворих на туберкульоз органів дихання. 

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

рік. 

15. Туберкулінодіагностика. Цілі туберкулінодіагностики. Проба Манту з 2 ТО ППД-Л та оцінка 

її результатів. “Віраж” туберкулінових проб. 

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

підлітків. 

17. Тест внутрішньошкірний рекомбінантний з алергеном туберкульозним рекомбінантним. Цілі 

проведення та оцінка його результатів, покази до обстеження. 

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

19. Категорії лікування хворих на туберкульоз легень. 

20. Стандартні режими хіміотерапії. 

21. Медикаментозна резистентність, її види. 

22. Лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз. 

23. Критерії вилікування хворих на туберкульоз. 

24. Залишкові зміни та їх значення для виникнення рецидиву туберкульозу. 

25. Профілактика туберкульозу: соціальна, інфекційний контроль. 

26. Профілактика туберкульозу: санітарна. 

27. Осередки туберкульозної інфекції, їх класифікація. Поточна і заключна дезінфекція. 

28. Критерії визначення епідеміологічної небезпеки осередків туберкульозної інфекції. 

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

проведення вакцинації. Оцінка результатів.  

30. Ускладнення вакцинації (ревакцинації) БЦЖ.  

31. Вторинна профілактика (хіміопрофілактика) туберкульозу.  

32. Клінічна класифікація туберкульозу (її розділи). 

33. Туберкульоз невстановленої локалізації. Патогенез, клініка, діагностика, лікування. 

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

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

лікування, наслідки. 

36. Ускладнення первинних форм туберкульозу. 

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

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

наслідки. 

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

диференціальна діагностика, лікування, наслідки. 

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

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

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

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

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

діагностика, лікування, наслідки. 

44. Циротичний туберкульоз легень. Патогенез, клініка, діагностика, лікування, наслідки. 
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45. Туберкульозний плеврит (в тому числі емпієма). Патогенез, клініка, діагностика, лікування, 

наслідки. 

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

лікування, невідкладна допомога. 

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

діагностика, невідкладна допомога. 

48. Причини виникнення туберкульозу у ВІЛ-інфікованих. 

49. Діагностика туберкульозу у ВІЛ-інфікованих. 

50. Лікування та профілактика туберкульозу у ВІЛ-інфікованих. 

51.  Протитуберкульозний диспансер: структура, завдання. 

52. Категорії диспансерного обліку хворих на туберкульоз. 

53. Туберкульоз щелепно-лицевої локалізації 

 

ПЕРЕЛІК  ПРАКТИЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ  ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО  МОДУЛЬНОГО  

КОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

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 провідні синдроми і симптоми у клініці фтизіатрії. 

5. Пояснювати значення бактеріоскопічного та бактеріологічного методів дослідження 

харкотиння. 

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

7. Проводити оцінку тесту внутрішньошкірного з алергеном туберкульозним рекомбінантним. 

7. Планувати схему обстеження хворого на туберкульоз. 

8. Пояснювати основні принципи лікування хворих на туберкульоз. 

9. Визначати критерії вилікування хворих на туберкульоз. 

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

туберкульоз. 

11. Визначати протипоказання до вакцинації і ревакцинації БЦЖ 

12 Демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці фтизіатрії: написання історії 

хвороби. 

 

РЕГЛАМЕНТ  

ПРИЙОМУ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  

Підсумковий модульний контроль 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. 

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 (20 хвилин). 

2. Проведення комп’ютерного тестового контролю (протягом 30 хвилин - виконання 30 

тестових завдань вибіркового типу з однією правильною відповіддю). 
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3. Рішення ситуаційних задач (протягом 20 хвилин - письмова відповідь на питання п’яти 

ситуаційних задач). 

4. Опис рентгенограм з туберкульозними змінами у легенях (протягом 20 хвилин – 

письмовий опис двох 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. 

2 бали – нараховується за кожну правильну відповідь.  

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

отримує: 

20 балів – студент правильно описав дві рентгенограми.  

10 балів - студент правильно описав одну рентгенограму. 

0 балів – студент не описав правильно жодної рентгенограми 

 

Оцінювання дисципліни 

Розподіл балів, що присвоюються студентам 4 курсу стоматологічного факультету 

Модуль 1. 

“Фтизіатрія” 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 т
ем

  
 

п
р

а
к

т
и

ч
н

и
х
  

за
н

я
т
ь

 

 

Конвертація в бали 

традиційних оцінок 

М
ін

ім
а
л

ь
н

а
  

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 б
а
л

ів
*
 

  
М

а
к

си
м

а
л

ь
н

а
  

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 б
а
л

ів
*
 

 

Традиційні оцінки 
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“4” 

 

“3” 

 

“2” 

За  поточну 

навчальну 

діяльність 

 

4 

 

30 

 

23 

 

18 

 

0 

 

0 

 

 

72 

 

120 

За результатами складання підсумкового модульного контролю 50 80 

За засвоєння модуля (залікового кредиту) 120 200 

*Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність 

аби бути допущеним до складання підсумкового модульного контролю. 
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Примітка:  

Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модуля, дорівнює 120 

балам. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “5”, на 

кількість тем у модулі з додаванням за індивідуальну самостійну роботу 

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120  

Студент допускається до підсумкового модульного контролю за умови виконання 

вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не 

менше 72 балів.  

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав при 

виконанні практичних навичок та тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 

балів з 80.  

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). 

 

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 

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

6. www.tubvil.com.ua 

 

http://www.moodle.bsmu.ua/
http://www.tubvil.com.ua/

