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1. Анотація курсу:
Семестр(и) – 7 і 8
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 30 із них лекцій – 0, практичних занять – 20, самостійна робота
– 10, кредитів ЄКТС – 1,0
Згідно з Навчальним планом викладання дисципліни «Ендокринологія» здійснюється на 4 курсі.
Організація навчального процесу здійснюється за Європейською кредитно-трансферною системою
організації навчального процесу (ЄКТС).
Програма з «Загальної медичної підготовки (ендокринологія)» на 4 курсі передбачає вивчення
розділу ендокринологія, при цьому наголос робиться на вивченні етіології, патогенезу, клініки,
діагностики, лікування та профілактики основних та найбільш розповсюджених ендокринологічних
захворювань. Тривалість практичних занять – 2 години. Основна мета цього курсу – вивчення студентом
основ ендокринології. Акцент робиться на навичках опитування та клінічного обстеження пацієнта,
діагностиці, проведенні диференціальної діагностики, лікуванні та профілактиці ендокринологічних
захворювань, діагностуванні та наданні екстреної медичної допомоги при невідкладних станах, а також
виконання медичних маніпуляцій. Студенти беруть участь у діагностично-лікувальному процесі пацієнтів
під керівництвом викладачів кафедри. Кожен студент щоденно записує та доповідає клінічні дані щодо
обстежених хворих асистенту та пише історію хвороби.
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: а) практичні заняття, б) самостійна робота
студентів.
Практичні заняття проводять на клінічних базах кафедри. Методика організації практичних
занять з ендокринології передбачає необхідність:
- зробити студента учасником процесу надання медичної допомоги пацієнтам від моменту
їх госпіталізації, обстеження, постановки діагнозу, лікування до виписки зі стаціонару;
- оволодіти професійними практичними навичками; навичками роботи в команді;
- сформувати у студента, як у майбутнього фахівця, розуміння відповідальності за рівень
своєї підготовки, її удосконалення упродовж навчання і професійної діяльності.
Для реалізації зазначеного на першому занятті студенту надається детальний план роботи в
клініці. Цей план включає:
- дослідження, які має засвоїти студент (або ознайомитись);
- алгоритми (протоколи) обстежень, встановлення діагнозу, лікування, профілактики
відповідно до стандартів доказової медицини;
- курацію пацієнтів, яку має здійснювати студент упродовж вивчення дисципліни;
- доповіді історії хвороби пацієнта у навчальній групі.
Курація пацієнта передбачає:
1) з'ясування скарг хворого, анамнезу захворювання та життя, проведення опитування за
органами та системами;
2) проведення
фізикального
обстеження
хворого
та
визначення
основних
симптомів/синдромів захворювання;
3) аналіз результатів лабораторного та інструментального дослідження;
4) встановлення діагнозу;
5) призначення лікування;
6) визначення заходів первинної та вторинної профілактики;
7) доповідь результатів обстеження хворого командою студентів у навчальній групі, розбір
під керівництвом викладача правильності встановлення діагнозу, диференційного
діагнозу, призначеного обстеження, лікувальної тактики, оцінки прогнозу та
працездатності, профілактики.
Практичні заняття проводяться з включенням:
1)
контролю початкового рівня знань за допомогою тестових запитань, складених у
форматі запитання з 5 варіантами відповіді, з яких 1 – правильна та перевірки робочих зошитів;
2)
ведення 1-2 хворих із захворюваннями та станами, що відповідають тематиці заняття, з
наступним обговоренням правильності встановлення діагнозу, диференціальної діагностики та
лікувальних заходів із застосуванням засад доказової медицини і у відповідності до Національних та
Європейських настанов і протоколів;
3)
розгляду
результатів
додаткових
методів
дослідження
(лабораторних
та
інструментальних), які застосовуються при діагностиці і проведенні диференційного діагнозу, розгляд
яких передбачений темою практичного заняття;
4)
контролю кінцевого рівня знань за тестовими завданнями, складеними у форматі А.

На практичних заняттях студентам рекомендується вести протоколи, в які необхідно вносити
короткі відомості про хворих, обстежених під час практичного заняття, діагноз, план обстеження та
призначене лікування.
Самостійна та індивідуальна робота студентів складає 33,3% у навчальному плані, є складовою
частиною навчальної діяльності і входить до кредитів ЄКТС кожного модуля та дисципліни в цілому.
Вона включає:

підготовка до практичних занять;

виконання і захист ІСРС;

підготовка і написання історії хвороби;

оволодіння практичними навиками;

підготовка до підсумкового контролю;

написання робочого зошита за темою заняття.
Викладачі кафедри забезпечують можливість здійснювати самостійну роботу. Під час
практичних занять та підсумкового контролю проводять контроль та оцінку її виконання.
Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичному занятті. Рекомендується
застосовувати такі засоби оцінки рівня підготовки студентів: тестові завдання, розв’язання ситуаційних
задач, проведення лабораторних досліджень та оцінка їх результатів, аналіз і оцінка результатів
інструментальних досліджень і параметрів, що характеризують функції організму людини, контроль
засвоєння практичних навичок і медичних маніпуляцій. Підсумковий контроль складається на
останньому практичному занятті відповідно до графіка, затвердженого на навчально-методичній нараді
кафедри. Оцінка успішності студента виставляється за багатобальною шкалою.
2. Передреквізити і постреквізити навчальної дисципліни
пререквізити: анатомія людини, медична біологія, гістологія, цитологія та ембріологія, патоморфологія,
фізіологія, патофізіологія, медична і біологічна фізика, біоорганічна та біологічна хімія, мікробіологія,
вірусологія та імунологія, фармакологія, клінічна фармакологія та клінічна фармація, радіологія та
радіаційна медицина, пропедевтика внутрішньої медицини;
кореквізити: внутрішня медицина;
постреквізити: внутрішня медицина, терапевтична стоматологія, інфекційні хвороби, хірургія,
акушерство, гінекологія, інтенсивна терапія, офтальмологія, дерматологія, нейрохірургія.
3. Мета курсу:
Метою вивчення ендокринології є створення у студентів цілісного уявлення про ендокринну систему,
формування здатності застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння для вирішення типових
задач діяльності лікаря в галузі охорони здоров’я, сфера застосування яких передбачена визначеними
переліками синдромів та симптомів захворювань, невідкладних станів та захворювань, що потребують
особливої тактики ведення пацієнтів; лабораторних та інструментальних досліджень, медичних
маніпуляцій.
4. Результати навчання дисципліни:
знати:

роль ендокринної системи в патогенезі захворювань внутрішніх органів;

етіологію, патогенез, клініку, діагностику та лікування основних захворювань ендокринної
системи;

опрганізацію ендокринологічної служби в країні та принципи диспансеризації хворих з
ендокринною патологією.
вміти:

збирати дані про скарги пацієнта з ендокринною патологією, анамнез хвороби, анамнез життя
за стандартною схемою опитування хворого, за встановленими алгоритмами проводити та
оцінювати результати фізикального обстеження;

оцінювати інформацію щодо діагнозу на підставі результатів лабораторних та
інструментальних досліджень;

діагностувати, лікувати, організувати впровадження заходів профілактики цукрового діабету,
йододефіцитних захворювань щитоподібної залози, тиреотоксикозу, гіпотиреозу, тиреоїдитів,
захворювань гіпоталамо-гіпофізарної системи (хвороби Іценка-Кушінга, акромегалії, нецукрового
діабету), хронічної недостатності надниркових залоз, кортикостероми, ожиріння;

виділяти провідний клінічний симптом або синдром; встановлювати найбільш вірогідний або
синдромний діагноз захворювання; розпізнати ендокринологічні аспекти синдромів: артеріальної

гіпертензії та артеріальної гіпотензії, набрякового синдрому, сечового та нефротичного синдрому,
анемії, болю в кінцівках, часткової або повної втрати зору, головного болю, судомного синдрому;

розпізнати природжений гіпотиреоз, вроджену дисфункцію надниркових залоз, порушення
росту та статевого розвитку;

розпізнати менш поширені ендокринні захворювання, щоб направити пацієнта до спеціалістаендокринолога: гіперпролактинемію, гіпопітуітаризм, соматотропну недостатність, пухлини
щитоподібної залози, гіпопаратиреоз та гіперпаратиреоз, гормональноактивні пухлини надниркових
та статевих залоз, клімактеричний невроз;

призначати лабораторне та інструментальне обстеження хворого;

здійснювати диференціальну діагностику захворювань;

встановлювати попередній та клінічний діагноз;.

визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні ендокринного захворювання;

визначати необхідне лікувальне харчування;

визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне);

визначати тактику надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному і госпітальному
етапах при діабетичній (гіперкетонемічній), гіпоглікемічній комах;

надавати екстрену медичну допомогу на підставі діагнозу невідкладного стану;

виконувати медичні маніпуляції;

формувати серед населення диспансерні групи хворих;

визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають
диспансерному нагляду; тактику обстеження та первинної профілактики здорових осіб, що
підлягають диспансерному нагляду;

визначати наявність, ступінь та тривалість непрацездатності з оформленням відповідних
документів;

вести медичну документацію щодо пацієнта;

проводити скринінг щодо виявлення найважливіших ендокринних захворювань; оцінювати
показники захворюваності; виявляти фактори ризику виникнення та перебігу захворювань;

використовувати уніфіковані клінічні протоколи щодо надання медичної допомоги, що
розроблені на засадах доказової медицини;

дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності.
здатен продемонструвати:
 Навички опитування та клінічного обстеження пацієнта:
 Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя.
 Встановити попередній діагноз захворювання.
 Призначити лабораторне та інструментальне обстеження хворого.
 Інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень.
 Здійснювати диференціальну діагностику захворювань.
 Встановити клінічний діагноз захворювань.
 Визначати необхідний режим та лікувальне харчування при лікуванні захворювання.
 Визначати характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання.
 Визначати принципи лікування захворювання.
 Діагностувати невідкладні стани.
 Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги.
 Надавати екстрену медичну допомогу.
 Виконувати медичні маніпуляції.
 Проведення профілактичних заходів.
 Визначати тактику ведення осіб, що підлягають диспансерному нагляду.
 Вести медичну документацію.
володіти навичками:

визначення рівня глюкози капілярної крові;

проведення пальпації щитовидної залози.
самостійно вирішувати: типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній
діяльності, або у процесі навчання.

5. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Тематика практичних занять для студентів 4 курсу
Тематика практических занятий для студентов 4 курса
Subjects of practical employment for the students of 4 courses
№
теми
темы
topics

1

2

3

Назва теми практичного заняття
Название темы практического занятия
The name of a theme of practical employment
Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work
Цукровий діабет. Поширеність. Класифікація. Патогенез основних симптомів. Клініка.
Методи лабораторної та інструментальної діагностики. Диференційна діагностика по
синдромам (спрага і поліурія, гіперглікемія і глюкозурія). Цукровий діабет 1 та 2 типів,
особливості перебігу. Метаболічний синдром. // Сахарный диабет. Распространенность.
Классификация. Патогенез основных симптомов. Клиника. Методы лабораторной и
инструментальной диагностики. Посиндромный дифференциальный диагноз (жажда и
полиурия, гипергликемия и глюкозурия). Сахарный диабет 1 и 2 типа. Метаболический
синдром.// Diabetes mellitus: epidemiology, classification, pathogenesis of the main
symptoms. Clinics, laboratory and instrumental diagnostic criteria. Differential diagnosis.
Diabetes mellitus type1 and type 2. Metabolic syndrome.
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home work
- Підготовка до практичного заняття за темами 1.
- Опанування навичками аналізувати дані лабораторних методів дослідження (тест
толерантності до глюкози, глікемічний профіль, С-пептид, НbА1с, ліпіди). //
- Подготовка к практическим занятиям по темам 1.
- Овладение навыками анализировать данные лабораторных методов исследования (тест
толерантности к глюкозе, гликемический профиль, С-пептид, НвА1с, липиды крови).//
- preparation to the practical lesson ( topic 1)
- skills to analyze the results of the laboratory investigations (glucose tolerance test, glycemic
profile, C-peptide, HBA1c, blood lipids).
Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work
Дiабетичнi ангiопатiї. Класифiкацiя. Ретинопатiя, нефропатiя, дiабетична ступня. Методи
дiагностики. Принципи лiкування дiабетичних ангiопатiй.// Диабетические ангиопатии.
Классификация. Ретинопатия, нефропатия, диабетическая стопа. Методы диагностики.
Принципы лечения диабетических ангиопатий.// Diabetic angiopathies, neuropathies:
classification. Retinopathy, nephropathy, diabetic foot. Methods of evaluation. Treatment of
diabetic angiopathies, neuropathies.
Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work
Лікування цукрового діабету 2 типу. Дієта. Таблетовані цукропонижаючі препарати.
Механізм дії. Показання та протипоказання для їх призначення. Побічні дії. Лікування
цукрового діабету 1 типу. Інсулінотерапія. Види інсуліну. Показання для його
призначення. Дієта при інсулінотерапії. Методика інсулінотерапії. Контроль
ефективності лікування інсуліном. Поєднане застосування інсуліну і таблетованих
цукропонижуючих препаратів.// Лечение сахарного диабета 2 типа. Диета.
Таблетированные сахароснижающие препараты. Механизм действия. Показания и
противопоказания для их назначения. Побочные действия.
Лечение сахарного диабета 1 типа. Инсулинотерапия. Виды инсулина. Показания для его
назначения. Диета при инсулинотерапии.
Методика инсулинотерапии, осложнения. Контроль эффективности лечения инсулином.
Сочетанное применение инсулина и таблетированных сахароснижающих препаратов
при сахарном диабете 2 типа.// Treatment of type 2 diabetes mellitus: diet, oral hypoglycemic
agents: mechanisms of action, indications, contraindications, side effects.
Treatment of type 1 diabetes mellitus: diet, insulin therapy.
Types of the insulin, indications for insulin therapy. Methods of insulin therapy, management
of insulin treatment. Combined treatment of diabetes mellitus.
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home work
- Підготовка до практичного заняття за темою 2, 3.
- Опанування навичками інтерпретування глікемічного профілю, рівню глікованого
гемоглобіну, виписування рецептів на основні цукрознижувальні препарати.//
- Подготовка к практическим занятиям по теме 2, 3,
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- Овладение навыками интерпретации гликемического профиля, уровня гликированного
гемоглобина, выписывания рецептов на основные сахароснижающие препараты.//
- preparation to the practical lesson ( topic 2, 3)
- skills to analyze glycemic profile, HbA1C levels, recipes for main oral hypoglycemic drugs
Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work
Коматозні стани при цукровому діабеті. Кетоацидоз. Патогенез кетоацидозу та
кетоацидотичної коми. Клініка. Діагностика. Лікування. Гіпоглікемічні стани. Патогенез.
Клініка. Діагностика. Диференційний діагноз і лікування гіпоглікемічної коми.//
Коматозные состояния при сахарном диабете. Кетоацидоз. Патогенез кетоацидоза и
кетоацидотической комы. Клиника. Диагностика. Лечение.
Гипогликемические состояния. Патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальный
диагноз и лечение гипогликемической комы. // Acute complications of diabetes mellitus.
Ketoacidosis. Pathogenesis of the ketoacidosis and ketoacidotic coma. Clinics, diagnostics,
treatment. Hypoglycemia: pathogenesis, clinics, diagnostics. Differential diagnosis and
treatment of the hypoglycemic coma.
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home work
- Підготовка до практичного заняття за темою 4.
- опанування навичками надання медичної допомоги хворим з кетоацидозом, при
діабетичній кетоацидотичній та гіпоглікемічній комах.//
- Подготовка к практическим занятиям по теме 4.
- Овладение навыками оказания медицинской помощи у больных с кетоацидозом,
диабетической и гипогликемической ком.//
- preparation to the practical lesson ( topic 4)
- skills to make the emergency treatment for the patients with ketoacidosis, diabetic ketoacidic
coma, hypoglycemic coma.
Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work
Гіпотиреоз. Класифікація. Клініка. Діагноз. Дані параклінічних методів обстеження.
Диференційний діагноз. Лікування. Тиреоїдити. Йододефіцитні стани. Клініка,
діагностика, профілактика та лікування. // Hypothyroidism: classification, clinics,
differential diagnosis, treatment. Thyroiditis. Iodine-deficiency diseases. Clinic, diagnostics,
prophylaxis and treatment.
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home work
- Підготовка до практичного заняття за темами 5.
- опанування навичками визначення ступеня зоба;
- опанування навичками трактування даних ультразвукового обстеження та
доплерографії щитоподібної залози;
- опанування навичками трактування результатів ЕКГ у хворих з патологією
щитоподібної залози.//
- Подготовка к практическим занятиям по теме 5.
- Овладение навыками определения степени зоба.
- Овладение навыками трактовки данных ультразвукового обследования и
доплерографии щитовидной железы.
- Овладение навыками трактовки результатов ЭКГ для характеристики функции
щитовидной железы.//
- preparation to the practical lesson ( topic 5)
- skills to evaluate the stage of the goiter
- skills to understand the results of US of the thyroid gland, doplerography of the thyroid gland.
- skills to understand the results of ECG in patients with thyroid diseases.
Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work
Синдром тиреотоксикозу. Дифузний токсичний зоб. Класифікація. Клініка. Дані
параклінічних методів обстеження. Диференційний діагноз. Лікування дифузного
токсичного зобу. Антитиреоїдні препарати, хірургічне лікування. Післяопераційні
ускладнення.// Синдром тиреотоксикоза. Диффузный токсический зоб. Классификация.
Клиника. Данные параклинических методов исследования. Дифференциальный диагноз.
Лечение диффузного токсического зоба. Антитиреоидные препараты, хирургическое
лечение. Послеоперационные осложнения.// Thyrotoxicosis. Diffuse toxic goiter.
Classification, clinics, diagnostics methods, differential diagnose. Treatment of diffuse toxic
goiter. Antithyroid drugs, surgical treatment. Post-operative complications.
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home work
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- Підготовка до практичного заняття за темами 6.
- опанування навичками визначення ступеня зоба;
- опанування навичками трактування даних ультразвукового обстеження, доплерографії
щитоподібної залози, МРТ та КТ;
- опанування навичками трактування результатів ЕКГ у хворих з патологією
щитоподібної залози.//
- Подготовка к практическим занятиям по темам 6.
- Овладение навыками определения степени зоба.
- Овладение навыками трактовки данных ультразвукового обследования и
доплерографии щитовидной железы.
- Овладение навыками трактовки результатов ЭКГ для характеристики функции
щитовидной железы.//
- preparation to the practical lesson ( topic 6)
- skills to evaluate the stage of the goiter.
- skills to understand the results of US of the thyroid gland, doplerography of the thyroid gland,
MRI, CT scan.
- skills to understand the results of ECG in patients with thyroid diseases.
Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work
Захворювання прищитоподібних залоз. Гіперпаратиреоз. Етіологія. Патогенез.
Класифікація. Клініка, клінічні форми гіперпаратиреозу. Діагностика. Диференційна
діагностика. Лікування. Показання до оперативного лікування. Гіпопаратиреоз. Етіологія.
Патогенез. Класифікація. Клініка. Клінічні форми. Діагностика. Диференційна
діагностика. Лікування. // Заболевания паращитовидных желез. Гиперпаратиреоз.
Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника, клинические формы гиперпаратиреоза.
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Показания к оперативному
лечению. Гипопаратиреоз. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Клинические
формы. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. // Diseases of the
parathyroid glands. Hyperparathyroidism: etiology, pathogenesis, classification, clinical forms,
diagnostic, differential diagnosis, treatment. Indications for surgical treatment.
Hypoparathyroidism: etiology, pathogenesis, classification, clinical forms, diagnostics,
differential diagnosis, treatment.
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home work
- Підготовка до практичного заняття за темою 7.
- опанування навичками трактування даних ультразвукового обстеження та сканування
прищитоподібних залоз;
- Опанування навичками трактування даних гормонального обстеження
прищитоподібних залоз (паратгормон );
- опанування навичками трактування результатів електролітів крові (Са, Р).//
- Подготовка к практическому занятию по теме 7.
- овладение навыками трактовки данных ультразвукового обследования и сканирования
паращитовидных желез
- Овладение навыками трактовки данных гормонального обследования паращитовидных
желез (паратгормон)
- овладение навыками трактовки результатов электролитов крови (Са, Р) .//
- To prepare to the practical lesson: topic 12.
- mastering the skills of interpreting ultrasound results and scanning of the parathyroid glands;
- mastering the skills of interpretation the results of the hormonal levels of
parathyroid glands (parathyroid hormone);
- mastering the skills of interpreting the results of electrolytes levels (Ca, P).
Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work
Синдром гіпо- та гіперкортицизму. Хронічна недостатність кори надниркових залоз.
Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика та лікування. Гостра
недостатність кори надниркових залоз. Лікування. Хвороба Іценка-Кушінга. Етіологія і
патогенез. Клініка. Класифікація. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування.//
Синдром гипо- та гиперкортицизма. Хроническая надпочечная недостаточность.
Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Острая надпочечная
недостаточность. Лечение. Болезнь Иценко-Кушинга. Этиология и патогенез. Клиника.
Классификация. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение.// Hyper- and
hypocortisolism. Chronic insufficiency of the adrenal glands: etiology, pathogenesis, clinics,
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diagnostic criteria, treatment. Acute insufficiency of the adrenal glands, treatment. Cushing
disease: etiology, pathogenesis, clinics, diagnostic, classification, differential diagnosis,
treatment.
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home work
- Підготовка до практичного заняття за темами 8.
- опанування навичками трактування даних гормонального обстеження, ультразвукового
обстеження надниркових залоз;
- опанування навичками трактування даних комп’ютерної томографії, МРТ
надниркових залоз;//
- Подготовка к практическим занятиям по темам 8.
- Овладение навыками трактовки данных гормонального обследования, ультразвукового
обследования, артериографии надпочечников.
- Овладение навыками трактовки данных компьютерной томографии, МРТ
надпочечников.//
- preparation to the practical lesson ( topic 8)
- skills for understanding of the results of hormonal investigations, ultrasound results of the
adrenal glands.
- skills to understand the results of CT scan, MRI of the adrenal glands.
Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work
Гормонально-активні пухлини надниркових залоз (Феохромоцитома. Гіперальдостеронізм.
Синдром Іценка-Кушінга). Етіологія і патогенез. Клініка. Класифікація. Діагностика.
Диференційна діагностика. Лікування. Ожиріння. Клініка. Класифікація. Діагностика.
Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика.// Гормонально-активные опухоли
надпочечников (Феохромоцитома. Гиперальдостеронизм. Синдром Иценко-Кушинга).
Этиология и патогенез. Клиника. Классификация. Диагностика. Дифференциальная
диагностика. Лечение.
Ожирение. Клиника. Классификация. Диагностика. Дифференциальная диагностика.
Лечение. Профилактика.// Hormonal-active adrenal tumors (Aldosteroma,
Pheochromocytoma, Cushing syndrome): etiology, pathogenesis, clinics, classification,
diagnostics, differential diagnosis, treatment.
Obesity: classification, clinics, diagnostics, differential diagnostics, treatment, prevention.
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home work
- Підготовка до практичного заняття за темою 9.
- опанування навичками трактування даних краніограми та КТ, МРТ черепа;
- опанування навичками визначення ступеня ожиріння за ІМТ//
- Подготовка к практическим занятиям по темам 9.
- Овладение навыками трактовки данных краниограммы, и данных КТ, МРТ черепа.
- Овладение навыками определения степени ожирения по ИМТ.//
- preparation to the practical lesson ( topic 9)
- skills for understanding of the X ray, CT scan, MRI of the head
- skills for evaluation of the obesity stage using BMI
Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work
Диференційний залік// Дифференциальный зачет// Differential module
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home work
Підготовка до диференційного заліку // Подготовка к дифференциальному зачету //
Preparation for Differential module
Аудиторна робота
Самостійна робота
Лекції
• Всього
Перелік тем для самостійної роботи студентів 4-х курсів при вивченні ендокринології
№

Тема

1

- Підготовка до практичного заняття за темами 1.
- Опанування навичками аналізувати дані лабораторних методів
дослідження (тест толерантності до глюкози, глікемічний профіль, С-пептид,
НbА1с, ліпіди). //
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- Подготовка к практическим занятиям по темам 1.
- Овладение навыками анализировать данные лабораторных методов
исследования (тест толерантности к глюкозе, гликемический профиль, Спептид, НвА1с, липиды крови).//
- preparation to the practical lesson ( topic 1)
- skills to analyze the results of the laboratory investigations (glucose tolerance
test, glycemic profile, C-peptide, HBA1c, blood lipids).
- Підготовка до практичного заняття за темами 2, 3.
- Опанування навичками інтерпретування глікемічного профілю, рівню
глікованого
гемоглобіну,
виписування
рецептів
на
основні
цукрознижувальні препарати. //
- Подготовка к практическим занятиям по теме 2, 3
- Овладение навыками интерпретации гликемического профиля, уровня
гликированного гемоглобина, выписывания рецептов на основные
сахароснижающие препараты.//
- preparation to the practical lesson ( topic 2, 3)
- skills to analyze glycemic profile, HbA1C levels, recipes for main oral
hypoglycemic drugs
- Підготовка до практичного заняття за темою 4.
- опанування навичками надання медичної допомоги хворим з кетоацидозом,
при діабетичній кетоацидотичній та гіпоглікемічній комах. //
- Подготовка к практическим занятиям по теме 4.
- Овладение навыками оказания медицинской помощи у больных с
кетоацидозом, диабетической и гипогликемической ком.//
- preparation to the practical lesson ( topic 4)
- skills to make the emergency treatment for the patients with ketoacidosis,
diabetic ketoacidic coma, hypoglycemic coma.
- Підготовка до практичного заняття за темами 5.
- опанування навичками визначення ступеня зоба;
- опанування навичками трактування даних ультразвукового обстеження та
доплерографії щитоподібної залози;
- опанування навичками трактування результатів ЕКГ у хворих з
патологією щитоподібної залози. //
- Подготовка к практическим занятиям по теме 5.
- Овладение навыками определения степени зоба.
- Овладение навыками трактовки данных ультразвукового обследования и
доплерографии щитовидной железы.
- Овладение навыками трактовки результатов ЭКГ для характеристики
функции щитовидной железы.//
- preparation to the practical lesson ( topic 5)
- skills to evaluate the stage of the goiter
- skills to understand the results of US of the thyroid gland, doplerography of the
thyroid gland.
- skills to understand the results of ECG in patients with thyroid diseases.
- Підготовка до практичного заняття за темами 6.
- опанування навичками визначення ступеня зоба;
- опанування навичками трактування даних ультразвукового обстеження,
доплерографії щитоподібної залози, МРТ та КТ;
- опанування навичками трактування результатів ЕКГ у хворих з
патологією щитоподібної залози. //
- Подготовка к практическим занятиям по темам 6.
- Овладение навыками определения степени зоба.
- Овладение навыками трактовки данных ультразвукового обследования и
доплерографии щитовидной железы.
- Овладение навыками трактовки результатов ЭКГ для характеристики
функции щитовидной железы.//
- preparation to the practical lesson ( topic 6)
- skills to evaluate the stage of the goiter.
- skills to understand the results of US of the thyroid gland, doplerography of the
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thyroid gland, MRI, CT scan.
- skills to understand the results of ECG in patients with thyroid diseases.
- Підготовка до практичного заняття за темами 7.
- опанування навичками трактування даних ультразвукового обстеження та
сканування прищитоподібних залоз;
- Опанування навичками трактування даних гормонального обстеження
прищитоподібних залоз (паратгормон);
- опанування навичками трактування результатів електролітів крові (Са, Р). //
- Подготовка к практическому занятию по теме 7.
- овладение навыками трактовки данных ультразвукового обследования и
сканирования паращитовидных желез
- Овладение навыками трактовки данных гормонального обследования
паращитовидных желез (паратгормон)
- овладение навыками трактовки результатов электролитов крови (Са, Р) .//
- To prepare to the practical lesson: topic 7.
- mastering the skills of interpreting ultrasound results and scanning of the
parathyroid glands;
- mastering the skills of interpretation the results of the hormonal levels of
parathyroid glands (parathyroid hormone);
- mastering the skills of interpreting the results of electrolytes levels (Ca, P).
- Підготовка до практичного заняття за темами 8.
- опанування навичками трактування даних гормонального обстеження,
ультразвукового обстеження надниркових залоз;
- опанування навичками трактування даних комп’ютерної томографії, МРТ
надниркових залоз; //
- Подготовка к практическим занятиям по темам 8.
- Овладение навыками трактовки данных гормонального обследования,
ультразвукового обследования, артериографии надпочечников.
- Овладение навыками трактовки данных компьютерной томографии, МРТ
надпочечников.//
- preparation to the practical lesson ( topic 8)
- skills for understanding of the results of hormonal investigations, ultrasound
results of the adrenal glands.
- skills to understand the results of CT scan, MRI of the adrenal glands.
- Підготовка до практичного заняття за темою 9.
- опанування навичками трактування даних краніограми та КТ, МРТ
черепа; //
- Подготовка к практическим занятиям по темам 9.
- Овладение навыками трактовки данных краниограммы, и данных КТ, МРТ
черепа.
- Овладение навыками определения степени ожирения по ИМТ.//
- preparation to the practical lesson ( topic 9)
- skills for understanding of the X ray, CT scan, MRI of the head
- skills for evaluation of the obesity stage using BMI
- опанування навичками визначення ступеня ожиріння за ІМТ;
Підготовка до диференційного заліку// Подготовка к дифференциальному
зачету // Preparation for Differential module
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАЛІКУ
дисципліни «Ендокринологія»
для студентів 4 курсу стоматологічного факультету
(спеціальність 221 «Стоматологія»)
1. Етіологія і патогенез цукрового діабету.
2. Цукровий діабет тип 1: роль вірусної інфекції та автоімунних процесів, генетичної схильності.
3. Цукровий діабет тип 2: роль генетичної схильності, ожиріння, зовнішніх факторів.
Класифікація порушень глікемії (ВООЗ, 1999 p.), клінічні форми цукрового діабету. Клініка
цукрового діабету.
4. Основні клінічні симптоми цукрового діабету.
5. Характеристика уражень внутрішніх органів за цукрового діабету: серцево-судинної системи,
гепатобіліарної системи, органів сечовиділення, діабетичні остеоартропатії. Критерії діагностики
цукрового діабету та інших категорій гіперглікемії (ВООЗ, 1999 p.).
6. Основні методи лікування ЦД, дієтотерапія, дозоване фізичне навантаження, цукрознижувальна
фармакотерапія, навчання хворого самоконтролю.
7. Пероральні цукрознижувальні препарати.
8. Інсулінотерапія.
9. Класифікація препаратів інсуліну, препарати короткої та тривалої дії, аналоги інсуліну
ультракороткої та тривалої дії.
10. Розрахунок добової потреби в інсуліні.
11. Режим інсулінотерапії: традиційна та інтенсифікована інсулінотерапія.
12. Ускладнення інсулінотерапії: гіпоглікемічні стани, алергія до інсуліну, постін'єкційні
ліподистрофії, інсулінорезистентність, хронічне передозування інсуліну (синдром Сомоджі),
інсулінові набряки.
13. Діабетична нефропатія, стадії розвитку, діагноз, диференційний діагноз, лікування та
профілактика.
14. Діабетична ретинопатія: стадії процесу, діагноз, профілактика та лікування.
15. Діабетична нейропатія, класифікація, діагностика та лікування.
16. Синдром діабетичної стопи: класифікація діагностика, алгоритм лікування.
17. Гіпоглікемічна кома, гіпоглікемічні стани. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.
18. Кетоацидотичні стани з діабетичною (гіперкетонемічною) комою. Етіологія, патогенез, клініка,
діагностика, диференційний діагноз, лікування.
19. Прояви йодного дефіциту.
20. Визначення розмірів щитоподібної залози. Вікова динаміка об'єму залози.
21. Означення - «зоб». Поняття про простий нетоксичний та вузлові форми зоба.
22. Йодна профілактика: масова, групова, індивідуальна.
23. Етіологія, патогенез, клінічні прояви дифузного токсичного зоба, тиреотоксична та ендокринна
офтальмопатія.
24. Медикаментозне, хірургічне лікування токсичного зоба, використання 131-йоду з лікувальною
метою.
25. Гіпотиреоз, етіологія, патогенез та клінічні ознаки. Обґрунтування діагнозу.
26. Лікування гіпотиреозу.
27. Тиреоїдити,
класифікація,
етіологія,
клінічний
перебіг,
діагностика,
лікування.
Патоморфологічна класифікація пухлин щитоподібної залози.
28. Сучасна схема лікування, реабілітації та диспансерного спостереження хворих на рак
щитоподібної залози.
29. Гіперпаратиреоз. Клініка, клінічні форми. Показання до хірургічного лікування.
Медикаментозна терапія.
30. Гіпопаратиреоз. Клініка. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування.
31. Хронічна недостатність надниркових залоз (хвороба Аддісона). Етіологія, патогенез, клініка,
діагностика, профілактика та лікування.
32. Гостра недостатність надниркових залоз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика,
профілактика та лікування.
33. Синдром Іценка-Кушинга (кортикостерома, глюкостерома). Клініка, діагностика та
диференціальна діагностика, лікування.
34. Андростерома, кортикостерома. Клініка, діагностика та диференціальна діагностика, лікування.
35. Первинний гіперальдостеронізм (синдром Кона). Клініка, діагностика та диференціальна
діагностика, лікування.
36. Феохромоцитома. Клініка, діагностика та диференціальна діагностика, лікування.

37. Акромегалія. Етіологія і патогенез. Клініка. Діагностика та диференційна діагностика.
Лікування.
38. Хвороба Іценка-Кушінга. Етіологія і патогенез. Класифікація. Клініка. Діагностика та
диференційна діагностика. Лікування.
39. Нецукровий діабет. Етіологія і патогенез. Клініка. Діагностика та диференційна діагностика.
Лікування.
40. Ожиріння. Етіологія та патогенез. Класифікація. Клініка. Діагностика. Лікування.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ
ЗАЧЕТУ
по дисциплине «Эндокринология»
для студентов 4 курса стоматологического факультета
(специальность 221 «Стоматология»)
1. Этиология и патогенез сахарного диабета.
2. Сахарный диабет тип 1: роль вирусной инфекции и аутоиммунных процессов, генетической
предрасположенности.
3. Сахарный диабет тип 2: роль генетической предрасположенности, ожирения, внешних факторов.
Классификация нарушений гликемии (ВОЗ, 1999 г.), клинические формы сахарного диабета.
Клиника сахарного диабета.
4. Основные клинические симптомы сахарного диабета.
5. Характеристика поражений внутренних органов при сахарном диабете: сердечно-сосудистой
системы, гепатобилиарной системы, органов мочевыделения, диабетические остеоартропатии.
Критерии диагностики сахарного диабета и других категорий гипергликемии (ВОЗ, 1999 г.).
6. Основные методы лечения СД, диетотерапия, дозированная физическая нагрузка,
сахароснижающая фармакотерапия, обучение больного самоконтролю.
7. Пероральные сахароснижающие препараты.
8. Инсулинотерапия.
9. Классификация препаратов инсулина, препараты короткого и длительного действия, аналоги
инсулина ультракороткого и длительного действия.
10. Расчет суточной потребности в инсулине.
11. Режим инсулинотерапии: традиционная и интенсифицированная инсулинотерапия.
12. Осложнения инсулинотерапии: гипогликемические состояния, аллергия к инсулину,
постинъекционные липодистрофии, инсулинорезистентность, хроническая передозировка
инсулина (синдром Сомоджи), инсулиновые отеки.
13. Диабетическая нефропатия, стадии развития, диагноз, дифференциальный диагноз, лечение и
профилактика.
14. Диабетическая ретинопатия: стадии процесса, диагноз, профилактика и лечение.
15. Диабетическая нейропатия, классификация, диагностика и лечение.
16. Синдром диабетической стопы: классификация диагностика, алгоритм лечения.
17. Гипогликемическая кома, гипогликемические состояния. Этиология, патогенез, клиника,
диагностика, лечение.
18. Кетоацидотические состояния с диабетической (гиперкетонемической) комой. Этиология,
патогенез, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение.
19. Проявления йодного дефицита.
20. Определения размеров щитовидной железы. Возрастная динамика объема железы.
21. Определение - «зоб». Понятие о простых нетоксичных и узловых формах зоба.
22. Йодная профилактика: массовая, групповая, индивидуальная.
23. Этиология,
патогенез,
клинические
проявления
диффузного
токсического
зоба,
тиреотоксическая и эндокринная офтальмопатия.
24. Медикаментозное, хирургическое лечение токсического зоба, использование 131-йода с
лечебной целью.
25. Гипотиреоз, этиология, патогенез и клинические признаки. Обоснование диагноза.
26. Лечение гипотиреоза.
27. Тиреоидиты, классификация, этиология, клиническое течение, диагностика, лечение.
Патоморфологическая классификация опухолей щитовидной железы.
28. Современная схема лечения, реабилитация и диспансерное наблюдение больных раком
щитовидной железы.
29. Гиперпаратиреоз. Клиника, клинические формы. Показания к хирургическому лечению.
Медикаментозная терапия.

30. Гипопаратиреоз. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение.
31. Хроническая недостаточность надпочечников (болезнь Аддисона). Этиология, патогенез,
клиника, диагностика, профилактика и лечение.
32. Острая недостаточность надпочечников. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,
профилактика и лечение.
33. Синдром Иценко-Кушинга (кортикостерома, глюкостерома). Клиника, диагностика и
дифференциальная диагностика, лечение.
34. Андростерома, кортикостерома. Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика,
лечение.
35. Первичный гиперальдостеронизм (синдром Конна). Клиника, диагностика и дифференциальная
диагностика, лечение.
36. Феохромоцитома. Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика, лечение.
37. Акромегалия. Этиология и патогенез. Клиника. Диагностика и дифференциальная диагностика.
Лечение.
38. Болезнь Иценко-Кушинга. Этиология и патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика и
дифференциальная диагностика. Лечение.
39. Несахарный диабет. Этиология и патогенез. Клиника. Диагностика и дифференциальная
диагностика. Лечение.
40. Ожирения. Этиология и патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение.
THE LIST OF QUESTIONS FOR PREPARATIONS OF THE STUDENTS TO THE MODULE
"Endocrinology"
for 4 year students of the Faculty of Dentistry
(specialty 221 «Dentistry»)
1. Etiology and pathogenesis of diabetes mellitus.
2. Diabetes mellitus: the role of the viral infection, autoimmunity process and genetic predilection.
3. Type 2 diabetes mellitus: the role of genetic predisposition, obesity and external factors. Glycemia
violations classification (WHO, 1999), clinical forms of diabetes mellitus.
4.
Clinical symptoms of diabetes mellitus.
5. Characteristic of inner organs damages in patient with diabetes mellitus: damages of cardiovascular,
hepatobiliary, urogenital systems. Diabetic osteoarthropathy. Diabetes mellitus diagnostic criterions and
other hyperglycemia criterions (WHO, 1999).
6. Basic methods of the treatment of diabetes mellitus: diet, physical activity, hypoglycemic drugs, selfchecking of the patient.
7. Peroral hypoglycemic drugs.
8. Insulin therapy.
9. Insulin preparations classification: human insulin of short and intermediate time of action, insulin
analogues of ultra-shot time of action and without-peak.
10. Calculation of daily insulin demands.
11. Regimen of insulin therapy: conventional (traditional) and intensive (basic-bolus).
12. Side effects (complications) of insulin therapy: hypoglycemia, allergic reactions, insulin resistance,
postinjection lipodystrophy, insulin edemas, Somogyi syndrome.
13. Diabetic nephropathy: stages, diagnostic, differential diagnostic, treatment, prophylactic.
14. Diabetic retinopathy: stages, diagnostic, differential diagnostic, treatment, prophylactic.
15. Diabetic neuropathy: classification, diagnostic, differential diagnostic, treatment.
16. Diabetic foot: classification, diagnostic, treatment.
17. Hypoglycemic coma and status: etiology, pathogenesis, clinics, diagnostic, treatment.
18. Ketoacidic status and coma: etiology, pathogenesis, clinics, diagnostic, differential diagnostic,
treatment.
19. Iodine deficiency symptoms.
20. Determination of the sizes of thyroid gland. Age dynamics of thyroid gland’s volume.
21. Concept – goiter. Diffuse and nodular nontoxic goiter.
22. Iodine deficiency prophylactic: massive, group, individual.
23. Diffuse toxic goiter: etiology, pathogenesis, clinical manifestations. Thyrotoxic and endocrine
ophthalmopathy.
24. Diffuse toxic goiter treatment: pharmacological, surgical, radioactive with I 131.
25. Hypothyroidism: etiology, pathogenesis, clinical manifestations, diagnostic.
26. Treatment of hypothyroidism.
27. Thyroiditis: classification, etiology, clinical manifestations, diagnostic, treatment. Pathomorphological

classification of thyroid gland tumors.
28. Cancer of thyroid gland: treatment, rehabilitation, dispensary supervision.
29. Hyperparathyroidism: clinics, clinical forms, pharmacological treatment. Indications to the surgical
treatment.
30. Hypoparathyroidism: clinics, diagnostic, differential diagnostic, treatment.
31. Addison‘s disease: etiology, pathogenesis, clinics, diagnostic, differential diagnostic, treatment.
32. Acute hypocortisolism: etiology, pathogenesis, clinics, diagnostic, treatment, prophylactic.
33. Cushing’s syndrome (glucosteroma, corticosteroma): clinics, diagnostic, differential diagnostic,
treatment.
34. Androsteroma, corticoestroma: clinics, diagnostic, differential diagnostic, treatment.
35. Primary hyperaldosteronism (Conn‘s syndrome): clinics, diagnostic, differential diagnostic, treatment.
36. Pheochromocytoma: clinics, diagnostic, differential diagnostic, treatment.
37. Acromegaly: etiology, pathogenesis, clinics, diagnostic, differential diagnostic, treatment.
38. Cushing‘s disease: etiology, pathogenesis, clinics, diagnostic, differential diagnostic, treatment.
39. Diabetes insipidus: etiology, pathogenesis, clinics, diagnostic, differential diagnostic, treatment.
40. Obesity: etiology, pathogenesis, clinics, diagnostic, differential diagnostic, treatment.

6. Види навчальних занять: лекція, практичне заняття, консультація.
7. Форма навчання: денна.
8. Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, метод проблемного викладання,
репродуктивний, дослідницький та ін.
9. Методи контролю: усний, письмовий, тестовий.
10. Форми підсумкового контролю: підсумковий модульний контроль:(диференційний залік)
11. Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, презентації, питання для
поточного контролю, тести, задачі, питання для підсумкового контролю.
12. Мова навчання: українська, російська, англійська.
13. Система оцінювання успішності студентів з ендокринології
Форма контролю і система оцінювання здійснюється відповідно до вимог програми дисципліни
та інструкції прийнятої рішенням Вченої ради, протокол № 2 від 28.09.2010 р.
Оцінка за диференційний залік визначається, як сума оцінок поточної успішності (згідно шкали
перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали) прийнятої рішенням Вченої ради ВНМУ, протокол №
2 від 28.09.2010 р.
Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні модулю, становить 200, в
тому числі за поточну навчальну діяльність - 120 балів, за результатами підсумкового модульного
контролю - 80 балів.
При оцінюванні засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною
(традиційною) шкалою з використанням прийнятих у ВНЗ та затверджених цикловою медичною
комісією критеріїв оцінювання. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною
розробкою для вивчення теми. Студент має отримати оцінку з кожної теми. Виставлені на кожному
занятті за традиційною шкалою оцінки додаються на останньому занятті, підраховується середня
традиційна оцінка, яка конвертується у бали.
Оцінювання індивідуальних завдань студента.
Виконання індивідуальних завдань враховується при виведення оцінки за практичне
заняття за умов успішного їх виконання та захисту.
В жодному разі загальна сума балів за поточну навчальну діяльність не може
перевищувати 120 балів.
Оцінювання самостійної роботи студентів.
Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою,
оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться
лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового контролю.
Переведення поточних оцінок у бали відбувається наступним чином:
Суму всіх поточних оцінок за модуль необхідно поділити на кількість практичних занять.
Отримане середнє значення оцінки перевести в бали згідно єдиної універсальної шкали перерахунку
традиційних оцінок з 5- бальної системи у рейтингові бали (120 балів).

Шкала перерахунку* традиційних оцінок у рейтингові бали (120 балів) для
дисциплін, що закінчуються підсумковим модульним контролем (ПМК)
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В бали перераховується середня оцінка за поточну успішність. Середня оцінка вираховується до сотих.
* - прийнято рішенням Вченої ради ВНМУ протокол № 2 від 28.09.10.
Оцінку за диференційний залік перерахувати у бали наступним чином:
Диференційний залік:
Традиційна шкала
«5»
«4»
«3»

Конвертація у бали
80 - 71
70 - 61
60 - 50

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні диференційного заліку,
становить 80.
Диференційний залік вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.
Додати бали за поточні оцінки та за ДЗ і занести у відомість.
Отримані бали відповідають фіксованій шкалі оцінок:
Оцінка «5» - 200 – 180 балів
Оцінка «4» - 179 – 160 балів
Оцінка «3» - 159 – 122 бали
Система оценки успеваемости студентов с эндокринологии
Форма контроля и система оценивания осуществляется в соответствии с требованиями
программы дисциплины и инструкции принятой решением Ученого совета, протокол № 2 от 28.09.2010 г..

Оценка по дифференциальному зачету определяется, как сумма оценок текущей
успеваемости (согласно шкалы пересчета традиционных оценок в рейтинговые баллы)
принятой решением Ученого совета ВНМУ, протокол № 2 от 28.09.2010 г..
Максимальное количество баллов, которое студент может набрать при изучении модуля,
составляет 200, в том числе за текущую учебную деятельность - 120 баллов, по результатам итогового
модульного контроля - 80 баллов.
При оценке усвоения каждой темы модуля студенту выставляются оценки по 4-х балльной
(традиционной) шкале с использованием принятых в вузах и утвержденных цикловой медицинской
комиссией критериев оценки. При этом учитываются все виды работ, предусмотренные методической
разработкой для изучения темы. Студент должен получить оценку каждой темы. Выставленные на
каждом занятии по традиционной шкале оценки добавляются на последнем занятии, подсчитывается
средняя традиционная оценка, которая конвертируется в баллы.
Оценивание индивидуальных заданий студента.
Выполнение индивидуальных заданий учитывается при выставлении оценки за
практическое занятие в условиях успешного их выполнения и защиты.
В любом случае общая сумма баллов за текущую учебную деятельность не может
превышать 120 баллов.
Оценка самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа студентов, которая предусмотрена темой занятия наряду с аудиторной
работой, оценивается во время текущего контроля темы на соответствующем занятии. Усвоение тем,
которые выносятся только на самостоятельную работу, проверяется во время итогового контроля.
Перевод текущих оценок в баллы происходит следующим образом:
Сумму всех текущих оценок за модуль необходимо разделить на количество практических
занятий. Полученное среднее значение оценки перевести в баллы согласно единой универсальной шкалы
пересчета традиционных оценок с 5 балльной системы в рейтинговые баллы (120 баллов).
Шкала пересчета * традиционных оценок в рейтинговые баллы (120 баллов) для
дисциплин, заканчиваются итоговым модульным контролем (ПМК)
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В баллы перечисляется средняя оценка по текущей успеваемости. Средняя оценка рассчитывается до
сотых.
* - принято решением Ученого совета ВНМУ протокол № 2 от 28.09.10.
Оценку по дифференциальному зачету перечислить в баллы следующим образом:
Традиционная шкала
«5»
«4»
«3»

Дифференциальный зачет :
Конвертация в баллы
80 - 71
70 - 61
60 - 50

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент при сдаче дифференциального
зачета, составляет 80.
Дифференциальный зачет считается сданым, если студент набрал не менее 50 баллов.
Добавить баллы за текущие оценки и по ДЗ и занести в ведомость.
Полученные баллы соответствуют фиксированной шкале оценок:
Оценка «5» - 200 - 180 баллов
Оценка «4» - 179 - 160 баллов
Оценка «3» - 159 - 122 балла
Value system of student’s academic performance in endocrinology
The form of control and evaluation system is provided in accordance with the requirements of the
discipline program and instructions adopted by the decision of the Academic Council, protocol № 2 from
28.09.2010
The mark for the differential module is defined as the sum of current marks (according to the scale of
conversion of traditional marks into rating points) adopted by the decision of the Academic Council of VNMU,
protocol № 2 from 28.09.2010.
The maximum ball that a student can get while studying the module is 200, including for current learning
activities - 120 points, according to the results of the final module control - 80 points.
While marking each topic of the module, the student is graded on a 4-balls (traditional) scale using the
evaluation criteria adopted by the university and approved by the cyclic medical commission. All types of
student’s work provided by the methodological recommendations for the study of the topic are taken into
account. The student must get a mark for each topic. The marks which are given at each lesson according to the
traditional scale are summerised during the last lesson, the average traditional mark is calculated, which will be
converted into balls.
Assessment of individual student’s tasks.
The individual tasks which are done are taken into account while putting the mark for the practical
lesson in case of the successful completion and defense of the tasks.
The total amount of balls for current educational activities could not be more than 120 balls.
Assessment of students' individual work.
Students' individual work, which is provided by the topic of the lesson along with the classroom work,
is marked during the current control of the topic in the relevant lesson. Assimilation of topics that are submitted
only for individual work is checked during the final control lesson.
The conversion of current marks into balls:
The sum of all current marks of the module should be divided by the number of practical classes. The
obtained average value of the mark is converted into balls according to a unique universal scale for converting
traditional marks from a 5-ball’s system to the rating balls (120 balls).
Scale for conversion * of traditional marks into rating balls (120 balls) for disciplines with the
final module control (FMC)
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The average mark of the practical classes is converted into balls. The average mark is calculated to the
hundredths.
* - protocol № 2 of 28.09.10 was adopted by the decision of the Academic Council of VNMU.

The mark for the differential module control is converted into balls as follows:
Differential module:
Traditional score
«5»
«4»
«3»

Conversion to balls
80 - 71
70 - 61
60 - 50

The maximum ball which a student can get during the differential module is 80.
Differential module is considered to be passed if the student got at least 50 balls for the module.
Add balls for current classes and for HT and enter in the list.
The obtained balls correspond to a fixed rating scale:
Mark "5" - 200 - 180 balls
Mark "4" - 179 - 160 balls
Mark "3" - 159 - 122 balls
14. Політика курсу
Політика курсу здійснюється згідно Закону «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII;,
Статуту ВНМУ ім. М.І.Пирогова, Правил внутрішнього розпорядку ВНМУ, Положення про
організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І.Пирогова, Кодексу академічної доброчесності,
Положення безпеки про порядок проведення навчання і перевірки знань.

15. Перелік навчально-методичної літератури
1. Ендокринологія: підручник. За ред. Ю.І. Комісаренко, Г.П. Михальчишин - Вид. 5, перероб. та доп. –
Вінниця. Нова Книга, 2019. – 536с.
2. Ендокринологія: підручник (П.М. Боднар, Г.П. Михальчишин, Ю.І. Комісаренко та ін.) За ред.
професора П.М. Боднара, - Вид. 4, перероб. та доп. – Вінниця. Нова Книга, 2017. – 456с.
3. Эндокринология. Учебник: П.Н. Боднар, Г.П. Михальчишин, Ю.И. Комиссаренко и др. Под ред.:
проф. П.Н. Боднара. – Винница. Нова Книга, 2016. – 488с.
4. Endocrinology: Textbook (Ed. by prof. Petro M. Bodnar. – 4th ed. – Vinnytsia: Нова Книга, 2017. – 328 рр.
5. Наказ МОЗ України №1021 від 29.12.2014 «Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної,
вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Цукровий діабет 1
типу у молодих людей та дорослих».
6. Davidson's Principles and Practice of Medicine, 23rd Edition, 2018.
7. USMLE Step 2 CK Lecture Notes 2017: Internal Medicine (Kaplan Test Prep). - 2016. - Published by Kaplan
Medical. - 474 pages.
16. Інформаційні ресурси
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

сайт кафедри (http://www.vnmu.edu.ua),
сайт бібліотеки ( library.vsmu.edu.ua)
http://www.diabetes.org
http://care.diabetesjournals.org
http: // www.iem.net.ua
http://www.ipep.com.ua
http://www.endosurg.com.ua
http://www.endocrinology.mif-ua.com
http://www.vitapol.com.ua
http://www.oxfordmedicaleducation.com/
https://www.thyroid.org

Обговорено та рекомендовано на засіданні кафедри ендокринології з курсом
післядипломної освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова Протокол № 1 від 28 серпня 2020 р.
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