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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
№ Тема Години

Модуль 1. Цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози,

паращитоподібних залоз, гіпоталамо-гіпофізарної системи, наднирникових та статевих залоз. 

1.
Історія розвитку ендокринології. Місце ендокринології серед інших клінічних дисциплін. Організація

ендокринологічної служби в Україні. Основи планування та економіки ендокринологічної служби.
2

2.

Цукровий діабет 1 і 2 типу. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, сучасна

класифікація. Метаболічний синдром. Пероральні цукрознижуючі засоби: механізм дії, тактика призначення згідно

рекомендацій ESD/АDA, 2018, 2019. Сучасні методи лікування цукрового діабету та його хронічних ускладнень.

Принципи інсулінотерапії.

2

3.

Хронічні ускладнення цукрового діабету. Діабетична нефропатія, ретинопатія, синдром діабетичної стопи:

патогенез, класифікація, клініка, лікування і профілактика. Гострі ускладнення цукрового діабету: кетоацидотична,

гіперлактацидемічна, гіперосмолярна, гіпоглікемічна коми.

2

4.
Механізм дії гормонів щитоподібної залози. Дифузний токсичний зоб: етіологія, патогенез, клініка, діагностика,

диференційна діагностика, лікування. Тиреотоксичне серце. Тиреотоксичний криз: невідкладна допомога.
2

5.

ЙДЗ. Гіпотиреоз: класифікація, етіологія, патогенез, клініка, диф.діагностика, лікування. Вроджений гіпотиреоз.

Мексидематозна кома: невідкладна допомога. Вузлові захворювання щитоподібної залози. Пухлини щитоподібної

залози. Злоякісні новоутворення щитоподібної залози. Тиреоїдити: етіологія, патогенез, клініка, діагностика,

диференційна діагностика, лікування. Ендокринна офтальмопатія.

2

6.
Захворювання паращитоподібних залоз: гіпопаратиреоз та гіперпаратиреоз. Етіологія, патогенез, клініка,

діагностика, диференційна діагностика, лікування.
2

7.

Надниркові залози. Анатомічна будова. Система «Гіпоталамус-гіпофіз-наднирники". Гормони кори надниркових

залоз, їх хімічна будова. Біосинтез, транспорт, біологічна дія стероїдних гормонів. Хронічна і гостра

наднирникова недостатність. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

2

8.

Гормонально-активні пухлини наднирників. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика,

лікування. Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи. Гормональнактивні пухлини гіпофіза. Гіперпітуїтаризм

(хвороба Іценко-Кушинга, акромегалія. Пролактинома. АКТГ-ектопічний синдром, синдромом Штейна-Левенталя,

ятрогенний гіперкортицизм. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диф. діагностика.

2

9.

Гіпопітуїтаризм (синдром Шихана, нанізм, нецукровий діабет). Етіологія, патогенез, клініка, діагностика,

диференційна діагностика, лікування. Захворювання статевих залоз. Первинний і вторинний гіпогонадизм.

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

2

10.
Дисфункція гіпоталамуса. Ожиріння. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика,

лікування.
2

Всього 20



Тематичний план практичних занять 

№ Тема практичного заняття К-сть

Модуль 1. Цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози, паращитоподібних залоз.  

Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи, наднирникових та статевих залоз 100

1 Інсулінорезистентність. Метаболічний синдром. Гіперінсулінізм. Етіологія та патогенез. Патоморфологія. 

Діагноз. Диференційний діагноз згідно методичних рекомендацій  Боцюрка В.І. «Метаболічний синдром: 

патогенез, діагностика, профілактика, лікування»,  2019. 

4

2. Абсолютний та відносний гіперінсулінізм. Профілактика спонтанної гіпоглікемії. 2

3. Хронічні судинні ускладнення цукрового діабету (ЦД): діабетична нефропатія. 4

4. Хронічні судинні ускладнення цукрового діабету (ЦД): Діабетична ретинопатія. 2

5. Хронічні судинні ускладнення цукрового діабету (ЦД):Синдром діабетичної стопи, Ураження магістральних 

судин: патогенез, класифікація, клініка, лікування і профілактика.

4

6. Лікування цукрового діабету: Пероральні цукрознижуючі засоби: механізм дії, тактика призначення.

Інсулінотерапія: схеми інсулінотерапії, покази, особливості призначення.

2

7. Дієтотерапія цукрового діабету. Методи діагностики порушень толерантності до глюкози. Диспансеризація

та експертиза працездатності ендокринних хворих. Система навчання хворих на цукровий діабет.

2

8. Коматозні стани при цукровому діабеті. Кетоацидотична, гіперосмолярна, гіперлактацидемічна коми.

Патогенез, діагностика, лікування, профілактика.

4

9. Коматозні стани при цукровому діабеті (гіпоглікемічні) профілактика. Інсулома Патогенез, діагностика,

лікування. Диф. діагностика гіпоглікемічних станів.

4

10. Діабетична гастропатія, ентеропатія, неалкогольний стеатогепатоз, стеатогепатит. Нейропатія сечового

міхура. Лікування хронічного пієлонефриту у хворих на цукровий діабет.

4

11. Автономна нейропатія серця. 4

12. Діабетична поліневропатія, енцефалопатія. 2

13. Особливості лікування ЦД при хірургічних втручаннях. 4

14. Цукровий діабет і вагітність. Гестаційний діабет. 4

15. Особливості цукрового діабету у дітей. 4



16.
Дифузний токсичний зоб: етіологія, патогенез, клініка, ускладнення, лікування. Токсична аденома.

Тиреотоксичне серце Тиреотоксичний криз. Діагностика. Невідкладна допомога. Ендокринна офтальмопатія

4

17

УЗД-діагностика щитоподібної залози. Гіпотиреозне серце. Гіпотиреоїдна кома. Диференнційний діагноз

різних форм гіпотиреозу. Атипові форми гіпотиреозу згідно Guidelines for the Treatment of Hypothyroidism

Prepared by the American Thyroid Association Task Force on Thyroid Hormone Replacement, 2014

2

18
Захворювання щитоподібної залози і вагітність згідно Guidelines of the American Thyroid Association for the

Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum, 2017.

2

19.

Пухлини щитоподібної залози згідно рекомендацій - 2015 American Thyroid Association Management Guidelines

for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer та Регіонального протоколу надання

первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги вузлові

захворювання щитовидної залози у дорослих (вузловий зоб, рак щитовидної залози) , 2016. Злоякісні

новоутворення щитоподібної залози. Особливості щитоподібної залози у дітей.

2

20.

Множинні ендокринні неоплазії. Класифікація. Патогенез. Діагноз. Диференційний діагноз. Лікування та

прогноз. Апудоми. Визначення. Класифікація. Етіологія та патогенез. Клінічні прояви соматостатиноми, віпоми,

гастріноми. Діагноз. Диференційний діагноз. Методи лікування

4

21.

Наднирникові залози. Біосинтез, транспорт, біологічна дія стероїдних гормонів. Гостра наднирникова

недостатність: клініка, діагностика, невідкладна допомога згідно EBM Guidelines. 2017, Хвороба Аддісона та

інші стани, що спричиняють гіпокортицизм.

4

22.

Захворювання прищитоподібних залоз. Гіперпаратиреоз. Невідкладна терапія гіперпаратиреоїдного кризу.

Гіпопаратиреоз. Гіпокальціємічний криз. Невідкладна допомога. Ендокринний остеопороз. Класифікайція,

діагноз, диференційний діагноз, лікування.

2

23.
Система навчання хворих на цукровий діабет. Диспансеризація та експертиза працездатності ендокринних

хворих

2

24.

Анатомічна будова гіпоталамічної області. Гіпоталамічні гормони. їх характеристика. Механізм дії. Регуляція

секреції. Гормони гіпофіза. Їх характеристика. Механізм дії. Регуляція секреції. Гіпоталамічний синдром.

Гіпоталамічний синдром пубертатного періоду. Ожиріння. Діагноз. Диференційний діагноз різних форм

ожиріння. Лікування

4

Тематичний план практичних занять 



25.

Гормонально-активні пухлини наднирників (феохромоцитома, глюкокортикостерома, хвороба Конна).

Етіологія, патогенез, клінічні форми, диф.діагноз, особливості лікування. Диф.діагноз: гіпертонічна хвороба

та ендокринна артеріальна гіпертензія. Вроджена дисфункція кори наднирникових залоз.

4

26.

Недостатність передньої долі гіпофізу. Гіпопітуітаризм (синдром Шихана, Сімондса). Карликовість:

класифікація, диф.діагноз, принципи лікування. Показники оцінки росту. Вплив гормонів на ріст.

Диференціальна діагностика низькорослості. Соматичний нанізм. Нецукровий діабет: етіологія, патогенез,

клініка, диференційний діагноз, лікування

4

27.

Анатомо-Фізіологічні особливості системи «гіпоталамус-гіпофіз-щитоподібна залоза». Вроджений гіпотиреоз.

Тиреоїдити. Гострий тиреоїдит (бактеріальний). Підгострий тиреоїдит (Де Кервена). Хронічний аутоімунний

тиреоїдит (Хашімото).

4

28.

Синдром персистуючої лактореї-аменореї (гіперпролактинемічний синдром). Діагноз та диференційний

діагноз. Ятрогенна лакторея. Синдром Ван-Віка-Росса-Хенеса. Ектопічна продукція пролактину. Синдром

Нельсона. Гінекомастія: етіологія, патогенез, клініка, диф. діагностика. Особливості фармакотерапії. Гірсутний

синдром. Синдром Штейна-Левенталя

4

29.

Фізіологічна дія гормонів статевих залоз. Регуляція функції статевих залоз. Система гіпоталамус-гіпофіз-

гонади. Нервова анорексія. Диференційний діагноз з аліментарною дістрофією. Синдром Шмідта. Адіпозо-

генітальна дистрофія. Гіперандрогенія у жінок. Нейроендокринні механізми мено- та андропауз. Клініка,

лікування. Первинний, вторинний, третинний гіпогонадизм. Діагноз і диференційний діагноз."

4

30.

Акромегалія і гігантизм. Діагноз хвороби Іценка-Кушинга. Диференційний діагноз з: глюкостеромою, АКТГ-

ектопічним синдромом, гіпоталамічним синдромом пубертатного періоду, гіпоталамічним ожирінням,

ятрогенним гіперкортицизмом. Синдром Пархона: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. Діагноз,

диференційний діагноз із станами, що супроводжуються набряками»

4

Всього практичних занять: 100

Тематичний план практичних занять 



МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Методи навчання з дисципліни «Сучасні аспекти ендокринної патології»,
які застосовуються науково-педагогічними працівниками кафедри
ендокринології ІФНМУ, включають:

- пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний), який
спрямований на повідомлення інформації різними засобами, у тому числі з
використанням новітніх технічних засобів навчання;

- репродуктивний, який полягає у відтворенні інформації здобувачем у
певній логічній послідовності згідно з концепціями дисципліни «Сучасні
аспекти ендокринної патології»;

- проблемний виклад – моделювання клінічних випадків та пошук
їхнього вирішення з позицій знань ендокринної патології;

- евристичний метод – метод навчання, за якого певні елементи знань
з ендокринології відомі заздалегідь, а здобувачі доповнюють, узагальнюють
та розв’язують поставлені проблемні завдання;

- дослідницький – реалізація завдань, що потребують креативного
підходу та інтенсифікації наукового пошуку.



ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ

ТИПИ ОЦІНЮВАННЯ БАЛИ

Мінімальний 

позитивний

Максимальний

позитивний

Тестовий контроль 0,5 1,0

Опанування практичними навичками

(курація хворих у відділенні) 0,5 1,0

Усне опитування 0,5 1,0

Оцінка самостійної роботи здобувача 0,5 1,0

Загальний бал 2,0 4,0

№ Поточне тестування
Максимальна кількість

балів

Модуль 

1

Теми 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 

16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30

4 бали по кожній темі

30 х 4=120

Мінімальний позитивний бал поточної успішності за модуль – 60 балів.

Максимальний позитивний бал поточної успішності за модуль – 120 балів.



КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ ІСПИТУ 

Підсумковий контроль знань здобувачів проводять за шкалою

оцінювання ECTS після вивчення всіх вузлових тем у вигляді іспиту.

Іспит складається з комп’ютерного тестового контролю, опанування

практичними навичками (курація хворих у відділенні), усного

опитування.

ТИПИ ОЦІНЮВАННЯ

Відсотки

правильних

відповідей

БАЛИ

Комп’ютерний тестовий контроль 75%-80%

81%-85%

86%-90%

91%-95%

96%-100%

26 балів

27 балів

28 балів

29 балів

30 балів

Опанування практичних навичок

(курація хворих у відділенні)

Мінімальний

12

Максимальний

25

Усне опитування Мінімальний

12

Максимальний

25

Загальний бал Мінімальний

50 балів   

Максимальний

80 балів



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
- Кафедра забезпечена приміщеннями для проведення

теоретичного навчання (семінарські, практичні заняття,

лекції); самостійна робота; іспит; викладацька практика;

наукова діяльність. Навчальні кімнати, обладнані

комп’ютерними робочими місцями – 7 комп’ютерів і 2

ноутбуки.

- аудиторія для лекцій (навчальна кімната № 1 кафедри

ендокринології) обладнана мультимедійним устаткуванням.

- навчально-практичний центр «Медицина» кафедри

внутрішньої медицини № 2 та медсестринства;

- міжкафедральна наукова лабораторія ІФНМУ на базі

кафедри внутрішньої медицини № 1, клінічної алергології та

імунології імені академіка Є. М. Нейка;

- комп’ютерний клас на базі кафедри внутрішньої медицини

№ 2 та медсестринства – 10 місць;

- кафедра Ендокринології працює на базі лікувально-

профілактичних закладів міста, що дає змогу студентам

навчатися на практичних прикладах, біля ліжка хворого, а

викладачам брати безпосередню участь у наданні

висококваліфікованої допомоги населенню регіону.

Клінічні бази: Комунальне некомерційне підприємство ОКЛ

Івано-Франківської обласної ради, ендокринологічне відділення,

терапевтичний відділ Університетської клініка ІФНМУ,

терапевтичне відділення № 1 КНП ЦМКЛ «Івано-Франківська

центральна міська клінічна лікарня». Для проведення

наукових досліджень за принципами доказової медицини діє

10 сертифікованих науково-дослідних лабораторій. На

підставі укладених договорів при навчанні використовується

сучасне медичне обладнання та апарати комунальних та

приватних лікувально-профілактичних закладів м. Івано-

Франківська. Забезпечення відповідає ліцензійним вимогам.

Посилання на навчально-методичні 

ресурси відповідної сторінки кафедри 

на офіційному сайті ІФНМУ:

1. https://ifnmu.sharepoint.com/KE/SitePages/

%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%

88%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%82

%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%

BA%D0%B0.aspx?RootFolder=%2FKE%2F

Shared%20Documents%2F%D0%A3%D0%9

A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%

A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%2F%D0%B4

%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D

1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%

D1%96%D0%B2%204%20

2. https://ifnmu.sharepoint.com/KE/SitePages/

%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%

88%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%82

%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%

BA%D0%B0.aspx?RootFolder=%2FKE%2F

Shared%20Documents%2FENGLISH%2Ffor

%20stomatology%20of%20the%204th%20y

ear&FolderCTID=0x012000303D2A098405A1

43BFCD22619AC98CCB&View=%7B0788F8

11%2D2C9D%2D46E2%2D8C48%2DBF107E

C01C14%7D

3. https://ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-

universytetu/naukova-robota/aspirantura-

doktorantura

https://ifnmu.sharepoint.com/KE/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.aspx?RootFolder=%2FKE%2FShared%20Documents%2F%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%2F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%204%20
https://ifnmu.sharepoint.com/KE/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.aspx?RootFolder=%2FKE%2FShared%20Documents%2FENGLISH%2Ffor%20stomatology%20of%20the%204th%20year&FolderCTID=0x012000303D2A098405A143BFCD22619AC98CCB&View=%7B0788F811%2D2C9D%2D46E2%2D8C48%2DBF107EC01C14%7D
https://ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/naukova-robota/aspirantura-doktorantura

