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Навчальна дисципліна «Сучасні науково -
практичні аспекти внутрішньої медицини» 
вивчається здобувачами наукового ступеня доктор 
філософії спеціальності 222 «Медицина» протягом 
чотирьох років навчання й забезпечує ґрунтовні знання 
у сфері професійної та дослідницько-інноваційної 
діяльності.

Програма з дисципліни «Сучасні науково -
практичні аспекти внутрішньої медицини»
передбачає вивчення основ внутрішньої медицини за 
розділами: кардіологія, ревматологія, гематологія, 
алергологія, гастроентерологія, ендокринологія, 
нефрологія, при цьому наголос робиться на вивченні 
етіології, патогенезу, клініки, сучасних аспектах 
діагностики, лікування та профілактики основних та 
найбільш розповсюджених нозологій у даних розділах 
захворювань внутрішньої медицини, які необхідні для 
здійснення професійної діяльності лікаря.

Дисципліна спрямована на здобуття знань, навичок та 
вмінь, достатніх для формування системного наукового 
світогляду; виконання оригінального наукового 
дослідження; продукування нових ідей, фактів та їхнє 
впровадження у національний та міжнародний науково-
освітній простір, у практичну медицину та інші сфери 
життя; розвиток здатності до безперервного розвитку та 
самовдосконалення. 



Мета навчальної дисципліни «Сучасні науково - практичні аспекти внутрішньої медицини»
є здобуття та поглиблення знань, вмінь, навичок та інших компетентностей з внутрішньої
медицини, зокрема, з розділу ревматологія, гематологія, алергологія, гастроентерологія,
ендокринологія, нефрологія, необхідних у професійній діяльності висококваліфікованих
фахівців у галузі медицина, здатних застосовувати набуті вміння та навички (встановлені на
основі освітньо-професійної програми) при розв’язанні складних задач і проблем у процесі
навчання та подальшій професійній діяльності, виконання оригінального наукового
дослідження, отримання нових фактів та їхнього впровадження у національний та
міжнародний освітньо-науковий простір, у практичну медицину та інші сфери життя.

У процесі досягнення цієї мети реалізуються цілі навчальної дисципліни:

• розширення та активація у аспірантів здобутих раніше знань, умінь та навичок проводити
опитування і фізикальне обстеження хворих із основними хворобами серцево-судинної,
травної, ендокринної та кістково-м’язової систем, сполучної тканини та сечостатевої системи,
захворюваннями органів дихання і аналізувати їх результати.

• Вдосконалення вмінь визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених
хвороб серцево-судинної, травної, ендокринної та кістково-м’язової систем, сполучної тканини
та сечостатевої системи, захворювань органів дихання.

• Вироблення у здобувачів здатності аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених
хвороб серцево-судинної, травної, ендокринної та кістково-м’язової систем, сполучної тканини
та сечостатевої системи, захворювань органів дихання.

• Підвищення рівня умінь виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених
хвороб серцево-судинної, травної, ендокринної та кістково-м’язової систем, сполучної тканини
та сечостатевої системи, захворювань органів дихання.

• Застосування умінь формулювати попередній діагноз найбільш поширених хвороб серцево-
судинної, травної та кістково-м’язової систем, сполучної тканини і сечостатевої системи,
захворювань органів дихання.



Акцент робиться на навичках збору анамнезу і 
фізикальному обстеженні, інтерпретації сучасних 
підходів діагностики, проведенні диференціальної 
діагностики, лікування, профілактики захворювань та 
основних симптомів/синдромів по кожному з 
вказаних розділів внутрішньої медицини. Також 
передбачено оволодіння/ознайомлення з практичними 
навичками, що найчастіше застосовуються в практиці 
внутрішньої медицини, для цього задіюються
навчально-практичні центри та клінічні бази 
кафедри. Видами навчальних занять згідно з 
навчальним планом є: практичні заняття, лекції, 
самостійна робота аспірантів. Практичні заняття, 
клінічні обходи з доцентами та професорами кафедри 
є основною частиною дисципліни. Організація 
практичних занять з внутрішньої медицини 
передбачає необхідність: зробити аспіранта 
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 лікарів, 
інших учасників процесу надання медичної 
допомоги; сформувати у аспіранта, як у майбутнього 
фахівця, розуміння відповідальності за рівень своєї 
підготовки, її удосконалення упродовж навчання і 
професійної діяльності.. 



Клінічні бази кафедри



Клінічні бази кафедри



Викладачі кафедри, які забезпечують підготовку докторів філософії 
ОНП «Медицина»:
Д.мед.н, професор Глушко Л.В.
Член Європейського кардіологічного товариства (ESC).
Д.мед.н, професор Федоров С.В.
Член Європейського кардіологічного товариства (ESC).
Член Європейської асоціації серцевої недостатності (EHA).
Член Європейської академії клінічної імунології, алергології  і 
імунореабілітації (EAACI).
Член Американської торакальної асоціації (ATC).
Член Асоціації превентивної кардіології Європейського кардіологічного 
товариства.
Член Асоціації боротьби з інсультом Європейського кардіологічного 
товариства.
Член  ред. колективу  СФУЛТ.
Головний редактор журналу «Фарма Інновейшн», Індія.
Член редакційної ради журналу «Екстренна медицина», Польща.
Член редакційної ради - Na ratunek (Poland).



К.мед.н., доцент Скрипник Л.М.
Член European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine -WONCA.
К.мед.н., доцент Матковська Н.Р.
Член European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine -WONCA.

Викладачі кафедри, які забезпечують підготовку докторів філософії 
ОНП «Медицина»:



Наукові здобутки 
кафедри

Національний підручник 
«Внутрішні хвороби»



Патентно-ліцензійна діяльність викладачів кафедри, які забезпечують підготовку докторів
філософії ОНП «Медицина»:

Патент на корисну модель: Вiрстюк Наталiя Григорiвна, Матковська Наталiя Poмaнівна. Спосіб
прогнозування несприятливого перебiгу алкогольного цирозу печiнки у поєднаннi з неалкогольною
жировою хворобою печiнки за показниками лiпідного профiлю. N 144292. Зареестровано
25.09.2020.

Патент на корисну модель: Вiрстюк Наталiя Григорiвна, Матковська Наталiя Poмaнівна. Спосіб
прогнозування несприятливого перебiгу алкогольного цирозу печiнки у поєднаннi з неалкогольною 
жировою хворобою печiнки за рівнем лептину та показниками вуглеводного обміну. N144293. 
Зареестровано 25.09.2020.

Патент на корисну модель: Вiрстюк Наталiя Григорiвна, Матковська Наталiя Poмaнівна. Спосіб
прогнозування несприятливого перебiгу алкогольного цирозу печiнки у поєднаннi з неалкогольною 
жировою хворобою печiнки за показниками резистину, туморнекротизуючого фактора альфа, 
лейкоцитарним індексом інтоксикації та сорбційною здатністю еритроцитів. N 143951. 
Зареестровано 25.08.2020.



Друковані роботи викладачів кафедри, які забезпечують 
підготовку докторів філософії ОНП «Медицина»:

Web of Science:

• Matkovska N. R., Virstiuk N. H., Herych P. R., Balan U. V., Pertsovych Yu. V. 
Changes in indicators of fibrosis in patients with alcoholic liver cirrhosis 
associated with non-alcoholic fatty liver disease depending on the stage of 
cirrhosis. Патологія. 2020. № 1(48): 10-14.

• Matkovska N. R., Virstiuk N. H., Balan U. V. Evaluation of comorbidity in 
patients with alcoholic cirrhosis of the liver associated with non-alcoholic fatty 
liver disease. Запорізький медичний журнал. 2020. 2(119): 166-173.

Scopus:

• Nataliia Chaplynska, Victoria Rudnyk, Liubov Skrypnyk, Nataliia Matkovska. 
Clinical observation of generalized sarcoidosis with damage of bones \\
Pharmacia , 2020, Vol 67, No 4: P.193–197.

• Virstiuk N., Matkovska N. Parameters of fibrinolytic and antifibrinolytic activity 
In patients with alcoholic liver cirrhosis associated with adiposity. Georgian 
medical news. 2020. 7-8 (304-305): 37-43.



Публікації викладачів кафедри у міжнародних виданнях:

• Andrii S. Herashchenko, Sergiy V. Fedorov. Sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors as new strategy of chronic heart failure management. Emergency Medical Service.

2020;3:209-214.

• Nataliya Nyshchuk-Oliinyk, Sergiy Fedorov. Prognostic factors of chronic coronary syndrome in patients with concomitant type 2 diabetes mellitus. Emergency Medical Service.

2020;3:153-157.

• Sergiy Fedorov, Mariia Tiron, Halyna Khalavka and Roman Pukalyak. Chronic heart failure management: Novelties and perspectives (Part I). The Pharma Innovation Journal.

2020; 9(3): 254-257.

• Matkovska N. R. Changes in the haemostasis system under the influence of treatment of patients with alcoholic liver cirrhosis in combination with obesity using

ademethionine, arginine glutamate and rosuvastatin. Лікарська справа. 2020. 1-2(1155)

• Matkovska N. R. Changes in parameters of endogenous intoxication, immune-inflammatory response and endothelial dysfunction due to the influence of treatment of patients with

alcoholic cirrhosis of the liver in combination with obesity using adamethioninum and arginine glutamate. Клінічна та експериментальна патологія. 2020. 3 (20).

• Matkovska N. R. Changes in carbohydrate metabolism and adipocytokines under the influence of treatment of patients with alcoholic cirrhosis of the liver in combination with 

obesity using ademethyaninium and arginine glutamate. Медична та клінічна хімія. 2020. 3(85).

• Matkovska N.R. Сhanges in fibrosis due to the influence of treatment of patients with alcoholic cirrhosis of the liver in combination with obesity using ademethyaninium and

arginine glutamate. Клінічна та профілактична медицина. 2020. 3(13).

• Matkovska N.R., Virstiuk N.H., Kostitska І.О. Changes in carbohydrate and lipid exchange under the influence of treatment of patients with alcoholic liver cirrhosis in combination

with obesity using ademethionine, arginine glutamate and rosuvastatin. Український науково-медичний молодіжний журнал. 2020. 3(117).

• Virstiuk N. H., Matkovska N. R. Efficacy of albumin in the treatment of alcoholic cirrhosis of the liver in combination with 

obesity. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2(25).

• Virstiuk N.H., Matkovska N.R. Effect of albumin on indicators of systemic inflammation and endothelial dysfunction in patients with alcoholic liver cirrhosis in combination with

obesity. Львівський медичний часопис. 2020. 2 (27).



Здобувачі, що проходять підготовку на кафедрі терапії і сімейної 
медицини ПО приймають активну участь у міжнародному співробітництві

- підписання угоди с послом Японії 

зустріч з шведською організацією  цивільна 
оборона Швеції





Міжнародні рандомізовані клінічні дослідження, 
що проводяться на базі кафедри:

1. FMD-TRI-2017-01 «Багатоцентрове, рандомізоване, відкрите дослідження 
в паралельних групах для вивчення безпеки та ефективності нової 
терапевтичної стратегії (Триномія®) у порівнянні зі стандартним 
лікуванням для зниження рівня холестерину ліпопротеїдів низької 
щільності та рівня артеріального тиску у пацієнтів з атеротромботичним
серцево-судинним захворюванням: дослідження APOLO».

2. Relypsa/Vifor PAT-CR-302 DIAMOND A Multicenter, Double-blind, Placebo-
controlled, Randomized Withdrawal, Parallel Group Study of Patiromer for the 
Management of Hyperkalemia in Subjects Receiving Renin Angiotensin 
Aldosterone System Inhibitor (RAASi) Medications for the Treatment of Heart 
Failure (DIAMOND).

3. Phase 2 Dose-finding IMU-838 for Ulcerative Colitis (CALDOSE-1).

4. PHRI.G-CHF. The Global Congestive Heart Failure Registry (G-CHF).


