
1 

 

 



2 

 

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Назва теми 

Кількість годин 

Лекції Практичні 

заняття 

СРС 

Тема 1. Заходи профілактики захворювань. 4 2 8 

Тема 2. Медико-гігієнічне навчання населення 4 2 9 

Тема 3. Клінічні прояви серцево-судинних 

захворювань 
4 

2 
8 

Тема 4. Профілактика серцево-судинних 

захворювань 
4 

2 
8 

Тема 5. Профілактика нервово-психічних 

розладів 
4 

2 
9 

Тема 6. Клініка та профілактика ВІЛ-інфекції та 

СНІДУ 
6 

3 
8 

Тема 7. Профілактика туберкульозу 4 2 9 

Тема 8. Профілактика наркоманії, токсикоманії 

та алкоголізму 
6 

2 
9 

Разом за 9 семестр 34 17 68 

 
Зміст лекційного курсу  

7 семестр 

№ 

з/п 

Перелік тем лекцій, їх анотації Кількість 

годин 

1. Тема 1. Заходи профілактики захворювань. 

 Визначення, заходи первинної та вторинної профілактики. [1, 2, 3, 4] 
4 

2 Тема 2. Медико-гігієнічне навчання населення. 

Завдання медико-гігієнічного виховання та навчання населення. Здоровий спосіб 

життя. Соціальна та професійна реабілітація. Література: [1, 2, 3, 4] 

4 

3. Тема 3. Клінічні прояви серцево-судинних захворювань. Клінічні прояви серцево-

судинної недостатності. Клінічні прояви артеріальної гіпертензії та методи 

профілактики артеріальної гіпертензії. Література: [1, 2, 3] 

4 

4 Тема 4. Клінічні прояви серцево-судинних захворювань. 

Методи профілактики інфаркту міокарда. Медична та соціальна реабілітація при 

захворюваннях серцево-судинної системи.  [1, 2, 3, 4] 

4 

5 Тема 3. Профілактика нервово-психічних розладів. Принципи та періоди 

реабілітації при захворюваннях нервової системи. Медична та соціальна 

реабілітація хворих з патологією нервової системи. Причини, наслідки та 

профілактика суїцідального стану. Причини, наслідки та профілактика 

тривожно-депресивного стану. Література: [1, 2, 6] 

4 

6. Тема 4. Клініка та профілактика ВІЛ-інфекції та СНІДУ. Клінічні прояви ВІЛ-

інфекції та СНІДу. Диспансеризація хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД. 

Неспецифічна профілактика ВІЛ-інфекції та СНІДу. Медична та соціальна 

реабілітація хворих на СНІД. Література: [3, 5, 9] 

6 

7 Тема 5. Профілактика туберкульозу. Профілактичне обстеження та 

спостереження за особами з підвищеним ризиком захворювання на туберкульоз. 

Диспансерний нагляд та неспецифічні засоби реабілітації хворих на туберкульоз. 

Профілактика туберкульозу. Медична та соціальна реабілітація хворих на 

4 
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туберкульоз. Література: [1, 3, 10] 

8. Тема 6. Профілактика наркоманії, токсикоманії та алкоголізму. Зловживання 

наркотиками та наркотична залежність. Причини та сприяючі фактори 

наркоманії та токсикоманії. Клінічні прояви та лікування основних видів 

наркоманії. Наслідки зловживання наркотиками та профілактичні заходи 

наркоманії та токсикоманії. Клініка та лікування хворих з алкогольною 

залежністю. Медична та соціальна реабілітація хворих на алкогольну та 

наркотичну залежність. Література: [1, 3, 6, 7, 8] 

6 

Разом за 9 семестр:  34 

 

Перелік практичних занять  

 
№ Теми практичних занять Кількість 

годин 
1. Тема 1. Заходи профілактики захворювань,  

Визначення, заходи первинної та вторинної профілактики. 
Література: [1, 2, 3, 4] 

2 

2 Тема 2. Медико-гігієнічне навчання населення. 
1. Завдання медико-гігієнічного виховання та навчання населення. 
2. Здоровий спосіб життя. 
3. Соціальна та професійна реабілітація. 

Література: [1, 2, 3, 4] 

2 

3 Тема 3. Етіологія,  патогенез, клінічні прояви серцево-судинних захворювань 
1. Клінічні прояви серцево-судинної недостатності. 
2. Клінічні прояви артеріальної гіпертензії та методи профілактики 

артеріальної гіпертензії. 
3. Методи профілактики інфаркту міокарда. 
4. Медична та соціальна реабілітація при захворюваннях серцево-судинної 

системи. 
Література: [1, 2, 3] 

2 

4 Тема 4. Профілактика серцево-судинних захворювань. 
1. Методи профілактики інфаркту міокарда. 
2. Медична та соціальна реабілітація при захворюваннях серцево-судинної 

системи. 

Література: [1, 2, 3] 

2 

5. Тема 5. Профілактика нервово-психічних розладів 
1. Принципи та періоди реабілітації при захворюваннях нервової системи. 
2. Медична та соціальна реабілітація хворих з патологією нервової системи. 
3. Причини, наслідки та профілактика суїцідального стану. 
4. Причини, наслідки та профілактика тривожно-депресивного стану.  

Література: [1, 2, 6] 

2 

6. Тема 6. Етіологія, клініка та профілактика ВІЛ-інфекції та СНІДУ 
1. Клінічні прояви ВІЛ-інфекції та СНІДу. 
2. Диспансеризація хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД. 
3. Неспецифічна профілактика ВІЛ-інфекції та СНІДу. 
4. Медична та соціальна реабілітація хворих на СНІД. 

Література: [3, 5, 9] 

3 

7. Тема 7. Профілактика туберкульозу  
1. Проведення профілактичного обстеження та спостереження за особами з 

підвищеним ризиком захворювання на туберкульоз 
2. Диспансерний нагляд за хворими на туберкульоз 
3. Неспецифічні засоби реабілітації хворих на туберкульоз. 
4. Профілактика туберкульозу. 
5. Медична та соціальна реабілітація хворих на туберкульоз. 

2 
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Література: [1, 3, 10] 
8 Тема 8. Профілактика наркоманії, токсикоманії та алкоголізму 

    1. Зловживання наркотиками та наркотична залежність. 
    2.  Причини та сприяючі фактори наркоманії та токсикоманії. 
    3. Клінічні прояви та лікування основних видів наркоманії. 
    4.  Наслідки зловживання наркотиками та планування профілактичних заходів 
для запобігання наркоманії та токсикоманії. 
    5.  Клініка та лікування хворих з алкогольною залежністю. 
    6.  Медична та соціальна реабілітація хворих на алкогольну та наркотичну 
залежність. 
Література: [1, 3, 6, 7, 8] 

2 

Разом за 9 семестр 34 

 

Зміст самостійної роботи  

 

№ 

теми 

Зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1. Опрацювання лекційного матеріалу теми 1, підготовка до виконання 

практичної роботи № 1 

Закріпити знання стосовно заходів первинної, вторинної профілактики, 

здорового способу життя та медико-соціальної реабілітації. 

Література: [1, 2, 3, 4] 

8 

2 Опрацювання лекційного матеріалу теми 2, підготовка до виконання 

практичної роботи № 2 
9 

3. Опрацювання лекційного матеріалу теми 3, підготовка до виконання 

практичної роботи № 3 

Закріпити знання стосовно клініки та профілактики серцево-судинної 

патології, артеріальної гіпертензії та інфаркту міокарда. Медична та 

соціальна реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи. 

Література: [1, 2, 3] 

8 

4 Опрацювання лекційного матеріалу теми 4, підготовка до виконання 

практичної роботи № 4 

Література: [1, 2, 6] 

8 

 Опрацювання лекційного матеріалу теми 5, підготовка до виконання 

практичної роботи № 5 

Закріпити знання стосовно періодів реабілітації при захворюваннях 

нервової системи, медичної та соціальної реабілітація хворих з патологією 

нервової системи. Причини, наслідки та профілактика суїцідального та 

тривожно-депресивного стану. 

Література: [1, 2, 6] 

9 

6. Опрацювання лекційного матеріалу теми 6, підготовка до виконання 

практичної роботи № 6 

Закріпити знання стосовно клініки ВІЛ-інфекції та СНІДу. Диспансеризація 

хворих та неспецифічна профілактика хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД. 

Медична та соціальна реабілітація хворих на СНІД. 

Література: [3, 5, 9] 

8 

7. Опрацювання лекційного матеріалу теми 5, підготовка до виконання 

практичної роботи № 7 

Закріпити знання стосовно профілактичного обстеження, спостереження за 

особами з підвищеним ризиком захворювання на туберкульоз. Диспансерне 

спостереження, неспецифічні засоби реабілітації хворих та профілактика 

туберкульозу. Медична та соціальна реабілітація хворих на туберкульоз. 

9 
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Література: [1, 3, 10] 

8 Опрацювання лекційного матеріалу теми 6, підготовка до виконання 

практичної роботи № 8 

Закріпити знання стосовно зловживання наркотиками та наркотичної 

залежності, причин та сприяючі фактори наркоманії та токсикоманії. 

Клінічні прояви та лікування основних видів наркоманії та наслідки 

зловживання наркотиками, профілактичні заходи наркоманії та 

токсикоманії. Клініка та лікування хворих з алкогольною залежністю. 

Медична та соціальна реабілітація хворих на алкоголізм та наркотичну 

залежність. 

Література: [1, 3, 6, 7, 8] 

9 

Разом за 9 семестр 68 

 
 

Методи навчання 

Словесні методи навчання (розповідь, бесіда, пояснення); наочні (ілюстрування 

навчального матеріалу, показ слайдів) практичні заняття (творчі, усні). 

 

Форми оцінювання 

Усне опитування;  тестовий контроль теоретичного матеріалу з тем; презентація 

індивідуальних завдань; виконання домашніх завдань. 

 

Оцінювання результатів навчання студентів за ваговими коефіцієнтами 

7 семестр 

Практичні заняття Семестровий контроль 

1 2 3 4 Іспит 

ВК:                          0,6 0,4 

 

 

 

Перелік питань для студентів. 

1. Визначення, заходи первинної та вторинної профілактики.  

2. Здоровий спосіб життя. 

3. Завдання медико-гігієнічного виховання та навчання населення.  

4. Соціальна та професійна реабілітація. 

5. Клініка та профілактика серцево-судинної недостатності. 

6. Клініка та профілактика артеріальної гіпертензії. 

7. Методи профілактики інфаркту міокарда. 

8. Медична то соціальна реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи. 

9. Принципи та періоди реабілітації при захворюваннях нервової системи. 

10. Медична та соціальна реабілітація хворих з патологією нервової системи.  

11. Причини, наслідки та профілактика суїцідального стану. 

12. Причини, наслідки та профілактика тривожно-депресивного стану. 

13. Клінічні прояви ВІЛ-інфекції та СНІДу. 

14. Диспансеризація хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД та неспецифічна профілактика. 

15.  Медична то соціальна реабілітація у хворих на СНІД. 

16. Профілактичне обстеження, спостереження за особами з підвищеним ризиком 

захворювання на туберкульоз. 

17. Диспансерне спостереження та профілактика хворих на туберкульоз. 

18.  Неспецифічні засоби реабілітації хворих на туберкульоз. 

19.  Медична то соціальна реабілітація при туберкульозі. 
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20.  Зловживання наркотиками та наркотична залежність. 

21.  Причини та сприяючі фактори наркоманії та токсикоманії. 

22. Наслідки зловживання наркотиками 

23. Профілактичні заходи наркоманії та токсикоманії. 

24. Клінічні прояви та лікування основних видів наркоманій.  

25.  Клінічні прояви та лікування хворих з алкогольною залежністю.  

26.  Медична та соціальна реабілітація хворих на алкоголізм та наркотичну залежність. 

27. Актуальність профілактики захворювань.  

28. Сучасні підходи до профілактики захворювань у світі.  

29. Методологія профілактики захворювань.  

30. Методологія профілактичної медицини.  

31. Критерії визначення ефективності профілактики захворювань.  

32. Ефективність скринінгових тестів.  

33. Надійність скринінгових тестів. 

34. Ефективність раннього виявлення захворювань. 

35. Визначення вигод одержуваних населенням при профілактиці захворювань.  

36. Оцінка якості інформації щодо профілактики захворювань. .  

37. Переклад наукових даних в рекомендації для практичної медицини.  

38. Вікові карти при профілактиці захворювань.  

39. Принципи інформованої згоди хворих при профілактиці захворювань. 

40. Як не допустити ожиріння дітей  

Рекомендована література 

1. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – К.: Олімпійська л-ра, 2000 р. 

2. Порада А.М., Солодовник О.В., Прокопчук Н.Є. Основи фізичної реабілітації. – К.: 

Медицина, 2008 р. 

3. Мисула І.Р., Вакуленко Л.О., Швед М.І. та інші Медична та соціальна реабілітація. 

Тернопіль.: ТДМУ «Укрмедкнига», 2005 р. 

4. Педиатрия  Под редакцией Н.П.Шабалова. – С.-Петербург.: Спецлит, 2003 р. 

5. Діагностика, терапія і профілактика інфекційних хвороб в умовах поліклініки За 

редакцією М.А.Андрейчина. – Львів, 1996 р. 

6. Вітенко І.С., Чабан О.С., Бусло О.О. Сімейна медицина: психологічні аспекти 

діагностики, профілактики і лікування хворих. – Тернопіль.: Укрмедкнига, 2002 р. 

7. Наркомания, токсикомания и их лечение. Метод.рекомендации, М, 1989 г. 

8. Клиническая и лабораторная диагностика алкогольного опьянения. 

Метод.рекомендации, Харьков, 1984 г. 

9. Справочник по инфекционным болезням у детей. Под редакцией И.В.Богадельникова, 

М.В.Лободы, А.В.Кубышкина. – Симферополь, Киев, 2005 г.  

10.  Педиатрия  Под редакцией Дж.Грефа. – М.: Практика, 1997 р. 

 


