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АВАМП  — цитозин, арабінозид, вінкристин, 
метотрексат, 6-меркаптопурин, 
преднізолон

АГ  — артеріальна гіпертензія
АДГ  — антидіуретичний гормон
АЗ  — анаболічні засоби
АКТГ  — адренокортикотропний гормон
АлАТ  — аланінамінотрансфераза
АсАТ  — аспартатамінотрансфераза
АТ  — артеріальний тиск
АТФ  — аденозинтрифосфат
БА  — бронхіальна астма 
БАК  — біохімічний аналіз крові
БАР  — біологічно активні речовини
БОС  — бронхообструктивний синдром
ВЕМ  — велоергометрія
ВІЛ  — вірус імунодефіциту людини
ГК  — гіпертензивні кризи
ГСН  — гостра судинна недостатність
ГТ — голосове тремтіння
ДВЗ  — дисеміноване внутрішньосудинне 

згортання крові
ДЖМ  — дискінезія жовчного міхура
ДН  — дихальна недостатність
ДНК  — дезоксирибонуклеїнова кислота
ДОА  — деформівний остеоартроз
ЕКГ  — електрокардіографія
ЕхоКГ  — ехокардіографія
ЖЄЛ  — життєва ємність легенів
ЗАК  — загальний аналіз крові
ЗАС  — загальний аналіз сечі
КОС  — кислотно-основний стан
17-КС  — 17-кетостероїди
КФК  — креатинінфосфокіназа
ЛДГ  — лактатдегідрогеназа
ЛФК  — лікувальна фізкультура
МВЛ  — максимальна вентиляція легенів
НЕЖК  — неетерифіковані жирні кислоти
НКХ  — нирковокам’яна хвороба 

НПЗЗ  — нестероїдні протизапальні засоби 
НЦД  — нейроциркуляторна дистонія
НФС  — недостатність функції суглобів
ОЦК  — об’єм циркулюючої крові
ПНС  — периферійна нервова система 
РА  — ревматоїдний артрит
РФ  — ревматоїдний фактор
СН  — серцева недостатність
СНІД  — синдром набутого імунодефіциту
СРП  — С-реактивний протеїн
СТГ  — соматотропний гормон
СЧВ  — системний червоний вовчак
Т3  — трийодтиронін
Т4  — тетрайодтиронін (тироксин)
УВЧ  — ультрависокочастотна терапія
УЗД  — ультразвукове дослідження
УФО  — ультрафіолетове опромінення
ФГДС  — фіброгастродуоденоскопія
ФЕФГДС  — фіброезофагогастродуоденоскопія
ФЖЄЛ  — форсована життєва ємність легенів
ХНН  — хронічна ниркова недостатність
ХОК  — хвилинний об’єм крові
ЦВАМП  — циклофосфан + вінкристин + 

аметоптерин + 6-меркаптопурин + 
преднізолон

ЦД  — цукровий діабет
ЦІК  — циркулюючі імунні комплекси
ЦНС  — центральна нервова система
ЧСС  — частота серцевих скорочень
ШВЛ  — штучна вентиляція легенів
ШОЕ  — швидкість осідання еритроцитів
Нр — Heliсobacter pylori
ІХС  — ішемічна хвороба серця
IgА  — імуноглобуліни класу А
IgG  — імуноглобуліни класу G
IgМ  — імуноглобуліни класу М
LЕ  — клітини системного червоного вовчака
Rö-графія  — рентгенографія
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ПЕРЕДМОВА

Вітчизняна вища освіта не може бути реформована без принципового переосмис-
лення ролі викладача в навчально-виховному процесі. Сучасний педагог повинен управ-
ляти діяльністю як кожного окремого студента, так і всього студентського колективу, 
мати навички ефективної організації самостійної пізнавальної діяльності вихованців. 
Для цього необхідно зламати усталені стереотипи, змінити традиційні уявлення про 
навчальний процес.

Прогресивні педагоги перебувають у постійному пошуку нових активних методів 
навчання з метою збільшити частку самостійної роботи студентів під час навчального 
заняття. Особлива увага була приділена оптимізації такої форми навчальної діяльності, 
як лекція, що є обов’язковою складовою підготовки майбутніх медиків. Нами запропо-
новано викладення змісту лекційного матеріалу у вигляді структурно-логічних схем. 
По-перше, це дає можливість організовувати лекцію раціонально: відводити зеконом-
лений на презентації нового матеріалу час для інших видів навчальної діяльності, що, 
у свою чергу, повніше розкриває творчий потенціал викладача. По-друге, структурно-
логічні схеми є засобом швидкої передачі значного обсягу навчальної інформації вели-
кій аудиторії.  По-третє,  методика застосування структурно-логічних схем відкриває 
простір для виявлення й розвитку творчих можливостей студента, бо ставить кожного 
перед  необхідністю аналізувати навчальний матеріал, виділяти головне й другорядне, 
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки явищ, розташовувати інформацію в логіч-
ній послідовності тощо. Крім цього, застосування структурно-логічних схем під час 
лекції дає змогу ефективно використовувати мультимедійні технології для активізації 
не тільки слухової, а й зорової пам’яті студентів. Такий прийом дає можливість задо-
вольнити навчальні потреби студентів із різними пріоритетними способами пізнання. 

Автори посібника сподіваються, що запропонована ними методика проведення 
лекцій з терапії стане в нагоді викладачам і студентам медичних коледжів та училищ.
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Частота дихання
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