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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма циклу тематичного удосконалення «Медико-соціальна експертиза в 

Україні під час воєнного стану» складена для лікарів-слухачів терапевтичного та 

хірургічного профілю комісій МСЕ, лікарів ЛКК ЗОЗ та лікарів загальної практики-

сімейної медицини, що надають допомогу травмованим та пораненим, цивільним особам 

та військовим, що мають бойові травми та захворювання, що пов’язані з захистом 

Батьківщини. 

24 лютого 2022 року у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти 

України Указом Президента України №64/2022 введено воєнний стан, який діє по 

нинішній час. 

У зв’язку з цим, певними нормативними державними документами змінено 

процедуру проходження громадянами України медико-соціальної експертизи. В той же 

час з’явились нові патологічні стани, з якими стали звертатися на МСЕК громадяни. Це: 

бойові травми та травми мінно-вибухового характеру. У зв’язку з цим, цикл тематичного 

удосконалення «Особливості проведення медико-соціальної експертизи в Україні під час 

воєнного стану» є особливо актуальним і чітко відповідає запитам сьогодення. 

Цілі виконання програми циклу тематичного удосконалення (ТУ) отримання 

компетенцій, необхідних для якісного вирішення запитів громадян України (цивільних 

осіб і військових) щодо питань медико-соціальної експертизи тимчасової та стійкої 

непрацездатності в умовах воєнного стану. 

Термін навчання на тренінгу складає 10 календарних днів (72 годин). 

Аудиторія циклу ТУ: лікарі МСЕК, лікарі загальної практики-сімейної медицини, 

лікарі ЛКК, терапевти, хірурги, неврологи, травматологи, окулісти та інші. 

Для виконання даної програми в процесі навчання передбачено такі види занять: 

практичні заняття з відпрацювання практичних навичок роботи з нормативними 

документами; відпрацювання основ визначення групи інвалідності чи встановлення 

відсотків втрати працездатності військовим у зв’язку з бойовими травмами та 

захворюваннями, що пов’язані із захистом Батьківщини; відпрацювання основ визначення 

групи інвалідності цивільним, що зазнали травм мінно-вибухового характеру. 

На початку курсу лікарі-слухачі мають пройти вхідний тестовий контроль, метою 

якого є визначити вхідний теоретичний рівень знань слухачів, звернути їх увагу на 

основні ключові моменти знань щодо проведення МСЕ в умовах воєнного часу. 

Практичні заняття проводяться у малих групах (6–10 осіб) та складаються з 

відпрацювання практичних навичок роботи з визначенням груп інвалідності та відсотків 

втрати працездатності.  

Прикінцевий контроль знань відбувається шляхом проведення заключного 

тестування. 

У програмі подано тематичний план циклу, тестові завдання вхідного та 

заключного тестового контролю, перелік рекомендованої літератури. 

Ефективність циклу ТУ: розвиток професійного потенціалу кожного слухача; 

формування знань, умінь і практичних навичок необхідних для вирішення питань медико-

соціальної експертизи пацієнтів з бойовими травмами та травмами мінно-вибухового 

характеру. 

Мета навчання: 

 надати знання щодо особливостей роботи лікаря загальної практики-сімейної 

медицини, ЛКК ЗОЗ та комісій МСЕ в умовах воєнного стану; 

 навчити застосовувати підходи щодо визначення груп інвалідності у осіб з 

бойовими травмами; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#n2


 навчити застосовувати підходи щодо визначення груп інвалідності у осіб з мінно-

вибуховими травмами. 

 

Зміст і організація навчального процесу 

Програмою передбачено вивчення наступних розділів: 

 соціальній захист осіб з інвалідністю з основами законодавства; 

 організація і методика проведення експертизи тимчасової непрацездатності 

(ЕТН) в закладах охорони здоров’я в умовах воєнного стану; 

 організація медико-соціальної експертизи стійкої непрацездатності в умовах 

воєнного стану; 

 методологія медико-соціальної експертизи стійкої непрацездатності в умовах 

воєнного стану; 

 медико-соціальна експертиза хворих та осіб з інвалідністю при провідних 

інвалідизуючих захворюваннях. 

Заняття на циклі розпочинаються з викладання правових, організаційних і 

методичних питань медико-соціальної експертизи хворих та осіб з інвалідністю. 

Розділ «Соціальний захист осіб з інвалідністю та основи законодавства» 
викладається з метою розуміння слухачами основ державної політики і законодавства в 

області соціального захисту хворих та осіб з інвалідністю, знання ними організації і 

основних форм соціальної роботи і діяльності соціальних інститутів по обслуговуванню 

хворих та осіб з інвалідністю. 

Тема «Організація і методика проведення ЕТН в закладах охорони здоров’я» 

передбачає ознайомлення слухачів з організацією проведення експертизи тимчасової 

втрати працездатності в ЗОЗ, нормативними документами, видами тимчасової 

непрацездатності, порядком видачі листка непрацездатності, середніми строками 

тимчасової непрацездатності при різних формах захворювань, показаннями до 

направлення хворих на освідчення у МСЕК, методикою прийняття рішення МСЕК про 

подовження лікування по листку непрацездатності, порядком оформлення листка 

непрацездатності у МСЕК, а також особливостей роботи лікарів в умовах воєнного стану. 

Розділ «Організація і методологія проведення медико-соціальної експертизи в 

умовах воєнного часу» має за мету викладання теоретичних і методологічних питань 

медико-соціальної експертизи під час воєнного стану, вивчення і відпрацювання навичок 

експертно-реабілітаційної діагностики, оцінки обмежень життєдіяльності, соціальної 

недостатності та реабілітаційного потенціалу, обґрунтування експертних висновків по 

групі інвалідності, причин та термінів настання інвалідності, встановлення відсотків 

втрати працездатності у військовослужбовців. Передбачається також засвоєння навичок з 

оформлення медико-експертних документів. 

Основний розділ програми – «Медико-соціальна експертиза хворих та осіб з 

інвалідністю при основних інвалідизуючих захворюваннях». 

У цьому розділі передбачається поглиблене вивчення медико-соціальної 

експертизи при захворюваннях серцево-судинної системи, захворюваннях органів 

дихання; запальних захворюваннях нирок та сечовивідних шляхів, ендокринних 

захворюваннях; захворюваннях системи травлення; онкологічних захворюваннях, 

захворюваннях головного мозку, захворюваннях органа зору, патології опорно-рухового 

апарату та ознайомлення з особливостями МСЕ при воєнному стані. 

Програма циклу включає лекції, практичні і семінарські заняття та самостійну 

роботу слухачів.  

У лекційному курсі розглядаються основні теоретичні питання. 

Задачею практичних занять є підвищення знань слухачів і набуття ними навичок з 

проведення медико-соціальної експертизи, при основних інвалідизуючих захворюваннях і 

наслідках травм отриманних під час бойових дій Слухачі приймають участь в обходах та 



клініко-експертних розборах хворих, «Днях експерта», «Круглих столах», працюють в 

інтернеті з нормативними документами, відвідують наукову бібліотеку академії. 

Відвідуючи засідання центральної експертної комісії Українського Державного 

науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності слухачі 

приймають участь у визначенні клініко-експертного діагнозу та експертно-

реабілітаційного прогнозу. 

На практичних заняттях в обласному клінічному Центрі медико-соціальної 

експертизи слухачі мають можливість ознайомитись з організацією роботи лікарів МСЕК, 

формами звітності, роботою служби зайнятості, Фонду соціального страхування, Фонду 

соціального захисту осіб з інвалідністю, управління соціального захисту, центрів 

професійної реабілітації, громадських організацій осіб з інвалідністю. 

На семінарських заняттях слухачі розглядають і обговорюють теоретичні питання 

по найбільш актуальним питанням медико-соціальної експертизи. 

Велике значення приділяється розбору помилок, що допускаються лікуючими 

лікарями, лікарями-експертами при прийнятті експертних рішень.  

Основними навчальними базами є: кафедра медико-соціальної експертизи і 

реабілітації факультету післядипломної освіти Дніпровського державного медичного 

університету, Український Державний науково-дослідний інститут медико-соціальних 

проблем інвалідності, обласний клінічний Центр медико-соціальної експертизи. 

Після виконання навчальної програми слухачі повинні знати: основи 

законодавства України по соціальному захисту населення, організації медико-соціальної 

експертизи хворих та осіб з інвалідністю; показання до направлення на МСЕК, 

методологічні основи експертного обстеження та оцінки обмежень життєдіяльності 

хворих, критерії визначення інвалідності, основи медико-соціальної експертизи при 

провідних інвалідизуючих захворюваннях (терапевтичних, кардіологічних, неврологічних, 

ортопедо-травматологічних, хірургічних), особливості проведення МСЕ під час воєнного 

стану. 

Повинні вміти: проводити загально-клінічне, медико-експертне обстеження, 

правильно оцінити дані функціональних методів дослідження, визначити провідні 

функціональні порушення та ступінь їх тяжкості, виявити потенційні можливості 

відновлення порушених функцій, визначити клінічний та реабілітаційний прогноз, 

правильно формулювати клініко-експертний діагноз, визначати клініко-реабілітаційну 

групу, оцінити психологічні фактори, соціально-побутовий і професійно-трудовий статус, 

ступінь і характер обмежень життєдіяльності, реабілітаційний потенціал та прогноз, 

обґрунтувати медико-експертне рішення, визначити причину інвалідності, потребу в 

видах соціальної допомоги і захисту, включаючи рекомендації з медико-соціальної 

реабілітації. 

По завершенні циклу навчання проводиться комп’ютерний тестовий контроль. 

Слухачам, які успішно закінчили навчання на циклі, видається посвідчення про 

підвищення кваліфікації встановленого зразка. 



НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Тривалість навчання – 2 тижні – 72 години 

 

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН 

 

№ 

розділу 

Назва розділу Кількість навчальних годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Семінари Всього 

 Вхідний тестовий контроль знань   2 2 

І Соціальний захист осіб з інвалідністю та 

основи законодавства 

 

4 

 

4 

 

- 

 

8 

ІІ Організація і методологія проведення 

медико-соціальної експертизи в умовах 

воєнного часу 

 

4 

 

- 

 

6 

 

10 

ІІІ Медико-соціальна експертиза хворих та осіб 

з інвалідністю при провідних інвалідизу-

ючих захворюваннях  

 

 

14 

 

 

30 

 

 

8 

 

 

50 

 Заключний тестовий контроль.   2 2 

 Всього: 22 32 18 72 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

 

№ 

заняття 

Тема заняття Кількість навчальних годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Семінари 

 

Всього 

1 Вхідний тестовий контроль знань - - 2 2 

Розділ I Соціальний захист осіб з інвалідністю та основи законодавства 

2-3 Методика проведення експертизи тимчасової 

непрацездатності 

 

2 

 

2 

 

- 

 

4 

4-5 Методика проведення медико-соціальної 

експертизи стійкої непрацездатності 

 

2 

 

2 

 

- 

 

4 

Всього: 4 4 - 8 

Розділ II Організація і методологія проведення медико-соціальної експертизи в умовах 

воєнного часу 

6-7 Методика проведення експертизи тимчасової 

непрацездатності в умовах воєнного часу 

 

2 

 

- 

 

2 

 

4 

8-9 

 

Методика проведення медико-соціальної 

експертизи стійкої непрацездатності в умовах 

воєнного часу 

 

2 

 

- 

 

2 

 

4 

10 Визначення групи інвалідності, причини , 

строків настання інвалідності, відсотків втрати 

працездатності у військовослужбовців.  

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

Всього: 4 - 6 10 

Розділ ІІІ. Медико-соціальна експертиза хворих і осіб з інвалідністю при основних 

інвалідизуючих захворюваннях.  

11 Медико-соціальна експертиза при бойових 

травмах верхніх кінцівок 

 

2 

 

- 

 

- 

 

2 

12 Медико-соціальна експертиза при бойових 

травмах нижніх кінцівок 

 

2 

 

- 

 

- 

 

2 

13 Медико-соціальна експертиза при бойових  

черепно-мозкових травмах 

- 

 

2 - 2 

14 Медико-соціальна експертиза внутрішньо     



переміщених осіб - 2 - 2 

15 Медико-соціальна експертиза осіб, що 

знаходяться за кордоном 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

16 Медико-соціальні проблеми протезування 

нижніх кінцівок в Україні. Реабілітація при 

бойових травмах 

 

2 

 

- 

 

- 

 

2 

17 Медико-соціальна експертиза при хворобах 

кишечнику: неспецифічний виразковий коліт, 

хвороба Крона, ентероколіт 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

18 Медико-соціальна експертиза при злоякісних 

пухлинах підшлункової залози, жовчного міхура 

та жовчновивідних шляхів 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

19 Медико-соціальна експертиза при гепатиті і 

цирозі печінки 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

20-21 Медико-соціальна експертиза при цукровому 

діабеті 

 

2 

 

2 

 

- 

 

4 

22 Медико-соціальна експертиза при 

захворюваннях щитоподібної залози 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

23 Медико-соціальна експертиза при 

ревматоїдному артриті, подагрі, хворобі 

Бєхтєрєва  

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

24 Медико-соціальна експертиза при ІХС - - 2 2 

25 Медико-соціальна експертиза при 

гломерулонефритах, пієлонефриті, гострій і 

хронічній нирковій недостатності  

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

26 Медико-соціальна експертиза при 

демієлінізуючих захворюваннях нервової 

системи 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

27 Медико-соціальна експертиза при судинних 

захворюваннях головного мозку 

 

2 

 

- 

 

- 

 

2 

28 Медико-соціальна експертиза при 

посттравматичному стресовому розладі 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

29 Медико-соціальна експертиза при 

захворюваннях периферичної нервової 

системи 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

30 Медико-соціальна експертиза при 

остеохондрозі хребта 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

31 Медико-соціальна експертиза при бойовій 

травмі, опіках та обмороженнях  

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

32 Медико-соціальна експертиза при 

деформуючому артрозі і остеопорозі 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

33 Медико-соціальна експертиза при артеріальній 

гіпертензії 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

34 Медико-соціальна експертиза при бронхіальній 

астмі та ХОЗЛ 
 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

35 Медико-соціальна експертиза при хворобах 

оперованого шлунка та кишечника 

 

 

 

2 

  

2 

Всього: 14 28 8 50 

36 Заключний тестовий контроль 

 

- - 2 2 

Всього навчальних годин за цикл: 22 32 18 72 
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Інформаційні ресурси 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Заняття 1 (семінарське заняття) 

Тема «Вхідний тестовий контроль знань» 

 

Методика проведення семінарського заняття. 

 Слухачам надається 20 питань з експертизи тимчасової та стійкої втрати 

працездатності з 5 варіантами відповідей на кожне запитання з яких одна відповідь вірна. 

Правильну відповідь слухач вносить в розроблений для цього «Бланк відповідей вхідного 

контролю знань». 

 Слухачі працюють самостійно. Після виконання завдання слухач здає бланк 

викладачу. Викладач перевіряє виконану роботу і виставляє оцінку по 5 бальній шкалі. 

Менше 10 правильних відповідей – «2», 10-12 правильних відповідей – «3», 13-16 

правильних відповідей – «4», 17-20 правильних відповідей – «5». Далі викладач проводить 

розбір тестового контролю, з обгрунтуванням вірних та невірних відповідей.  

При проведенні дистанційної освіти алгоритм проведення тестового контролю 

слідуючий. У пошуковому вікні комп’ютера слухач набирає електронну адресу кафедри 

медико-соціальної експертизи і реабілітації ФПО: 610.dsma.dp.ua 

Знаходить і відкриває вікно «Дистанційне навчання». 

Знаходить та відкриває документ «Вхідний контроль» (завдання)». Читає 

завдання та у варіантах відповідей вибираєте один варіант відповіді. 

Знаходить та відкриває документ «Бланк відповідей вхідного контролю знань». 

Завантажує в свій комп’ютер бланк відповідей, заповнює його (П.І.Б., посада, стаж, дата 

відповіді) та вносить в нього свій варіант відповіді.  

Кількість правильних відповідей та оцінку заповнює викладач! 

Відправляє заповнений бланк відповідей на електронну адресу кафедри медико-

соціальної експертизи і реабілітації ФПО dsma.mse.ukr@gmail.com  

Назва документа – Прізвище-вхідний контроль. 

При підготовці до дистанційного тестового контролю можна використовувати базу 

нормативно-правових документів з експертизи тимчасової та стійкої непрацездатності, яка 

представлена на вкладинці «Обов’язкова література» електронної сторінки кафедри 

610.dsma.dp.ua або у розділі 7 «Рекомендована література» методичної розробки 

практичного заняття на вкладинці «Методичні розробки». 

 

РОЗДІЛ І. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ОСНОВИ 

ЗАКОНОДАВСТВА 

 

Конституційні гарантії соціально-правового захисту інвалідів осіб з інвалідністю. 

Законодавчі та нормативні акти в області соціального захисту осіб з інвалідністю. Права 

осіб з інвалідністю і гарантії їх забезпечення. Правове регулювання питань соціального 

захисту осіб з інвалідністю на державному і регіональному рівнях. Реалізація прав осіб з 

інвалідністю по соціальному обслуговуванню (медичному, забезпеченню зайнятості, 

одержанню освіти, соціальної і реабілітаційної допомоги та інших послуг). Проблеми і 

перспективи правового регулювання питань соціального захисту осіб з інвалідністю. 

 

РОЗДІЛ І «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ІНВАЛІДІВ З ОСНОВАМИ 

ЗАКОНОДАВСТВА» 

 

Заняття 2-3 (лекція і практичне заняття) 

mailto:dsma.mse.ukr@gmail.com


Тема «Основні нормативно правові документами з визначення тимчасової 

втрати працездатності» 

 

Зміст документів, регламентуючих визначення тимчасової непрацездатності при 

різних патологічних станах та розбір їх застосування в експертній практиці. 

1. Наказ МОЗ України від 09.04.2008 р. №189 «Про затвердження положення про 

експертизу тимчасової непрацездатності» 

2. Наказ МОЗ України від 13.11.2001 р. №455 «Про затвердження Інструкції про 

порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян». 

Самостійна робота слухачів з нормативними документами. 

 

Заняття 4-5 (лекція і практичне заняття) 

Тема «Основні нормативно правові документами з визначення стійкої втрати 

працездатності» 

 

Основні положення наведених нижче документів, а на практичному занятті 

розбирається їх застосування в практичній експертній роботі лікаря. 

1. Постанова КМ України від 3 грудня 2009 р. №1317 «Питання медико-соціальної 

експертизи»; 

2. Наказ МОЗ України від 05.09.2011 р. №561 «Про затвердження Інструкції про 

встановлення груп інвалідності»; 

3. Постанова КМ України від 08.11.2000 р. №1662 «Про затвердження переліку 

професійних захворювань». 

Самостійна робота слухачів з нормативними документами. 

 

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ 

 

Заняття 6-7(лекція та семінарське заняття) 

Тема «Методика проведення експертизи тимчасової непрацездатності» 

 

Застосування нормативних документів з експертизи тимчасової непрацездатності 

при окремих патологічних станах, а також методика оформлення документів, що 

засвідчують тимчасову втрату працездатності. 

Законодавчо невизначені питання експертизи тимчасової непрацездатності, 

обговорення питань заповнення довідок, яких немає в нормативних документах. 

Самостійна робота слухачів з нормативними документами. 

 

Заняття 8-9 (лекція та семінарське заняття). 

Тема «Методика проведення медико-соціальної експертизи стійкої 

непрацездатності» 

 

Визначення поняття «медико-соціальна експертиза». Місце і значення медико-

соціальної експертизи в системі соціального захисту осіб з інвалідністю. Теоретичні і 

організаційні принципи МСЕ. Центральна експертна комісія, обласні центри МСЕ, міські 

та міжрайонні МСЕК, МСЕК спеціалізованого і загального профілів. Юридичний статус, 

права, повноваження установ МСЕ. Посадові обов’язки керівників та спеціалістів МСЕ, 

кваліфікаційні вимоги та організація їх роботи.  

Організація експертно-реабілітаційної роботи МСЕК. Організація прийому 

громадян, порядок проведення експертизи на основній базі. Організація виїзних засідань 

МСЕК, освідчень на дому, в стаціонарах ЗОЗ. Організація заочного освідчення хворих. 



Особливості експертної роботи спеціалізованих МСЕК. Етика експертного 

обслуговування населення. 

Організаційно-методична робота установ МСЕ. Планування роботи МСЕ; основні 

розділи плану на рік. Участь в розробці реалізації комплексних і цільових програм по 

проблемам інвалідності і реабілітації осіб з інвалідністю. Організація, форми і 

направлення консультативної роботи. Організація виконання робіт в закладах МСЕ. 

Основні розділи роботи МСЕ. Номенклатура справ у МСЕ та основні вимоги до їх 

складання. Основні справи і документи МСЕ, порядок їх ведення і правила їх оформлення 

(направлення на МСЕК, акт освідчення, книга протоколів засідань МСЕК та інші облікові 

документи). 

Предмет, задачі, наукові і соціальні основи медико-соціальної експертизи. 

Методичні принципи МСЕ. Види МСЕ. Класифікація і загальна характеристика наслідків 

хвороб, травм і дефектів розвитку. Поняття «порушення здоров’я», «обмеження 

життєдіяльності», «соціальна недостатність», «інвалідність». Критерії і методи оцінки 

порушень функцій, обмежень життєдіяльності і соціальної недостатності. 

Самостійна робота слухачів з нормативними документами. 

 

Заняття 10 (семінарське заняття). 

Тема «Визначення групи, причини і строків настання інвалідності. Медико-

соціальна експертиза при нещасних випадках на виробництві та професійних 

захворюваннях» 

 

Загальні положення про групи інвалідності. Значення комплексної оцінки медико-

біологічних, особистих і соціальних факторів. Критерії І, ІІ і ІІІ груп інвалідності. 

Встановлення терміну настання інвалідності за минулий час. Визначення поняття 

«причини інвалідності». Обставини і умови виникнення інвалідності. класифікація причин 

інвалідності і права осіб з інвалідністю на соціальний захист. Строки переосвідчення 

інвалідів. Порядок оскарження рішень МСЕК. 

Обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків на підприємстві і 

професійних захворювань – головні поняття і положення. 

Методика визначення ступеня втрати професійної працездатності у відсотках і 

потреба постраждалого в заходах медичної, професійної і соціальної реабілітації. 

Визначення відсотків втрати професійної працездатності згідно Наказу МОЗ України 

від 05.06.2012 р. №420 «Про затвердження Порядку та Критеріїв встановлення медико-

соціальними експертними комісіями ступеня стійкої втрати професійної працездатності у 

відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням 

трудових обов’язків». 

Строки переосвідчення. Документальне оформлення рішень МСЕК. Основні види 

помилкових експертних рішень МСЕК при визначенні ступеня втрати професійної 

працездатності у відсотках і їх аналіз. 

Самостійна робота слухачів з нормативними документами. 

 

РОЗДІЛ ІІІ. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА ХВОРИХ ТА ОСІБ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ ПРИ ОСНОВНИХ ІНВАЛІДИЗУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ 

 

Заняття 11 (лекція). 

Тема «Медико-соціальна експертиза при ішемічній хворобі серця (ІХС) 

 

Визначення, епідеміологія та клінічна класифікація ІХС. Діагностика ІХС. 

Характеристика основних інвалідизуючих проявів ІХС: нестабільної стенокардії, інфаркту 

міокарда, порушень ритму і провідності, стабільної стенокардії напруги високих 

функціональних класів. Хірургічне лікування хворих хронічною ІХС. Послідовність 



лікувальних заходів і контроль за їх проведенням. Показані та протипоказані види та 

умови праці. 

Методика проведення медико-соціальної експертизи та критерії визначення груп 

інвалідності при хронічній ІХС. Методика проведення медико-соціальної експертизи і 

критерії груп інвалідності при гострих формах ІХС. Методика проведення медико-

соціальної експертизи і критерії груп інвалідності при порушеннях ритму у хворих з ІХС. 

Особливості МСЕ при хірургічних втручаннях у хворих з ІХС. 

 

Заняття 12 (лекція). 

Тема «Медико-соціальна експертиза при хронічному обструктивному 

захворюванні легень (ХОЗЛ) 

 

Визначення. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, ускладнення, 

підходи до лікування. Клінічний прогноз, експертна оцінка варіантів перебігу 

захворювання, порушень функцій дихання і кровообігу, обмежень життєдіяльності. 

Експертиза тимчасової непрацездатності. Показані та протипоказані види і умови праці. 

Показання для направлення на МСЕК. Формулювання клінічного і клініко-

експертного діагнозу при ХОЗЛ. Стандарти обстеження при направленні на МСЕ. 

Методика проведення медико-соціальної експертизи та критерії груп інвалідності. 

 

Заняття 13 (практичне заняття). 

Тема «Медико-соціальна експертиза при при гіпертонічній хворобі (ГХ)» 

 

Визначення, класифікація, стандарти діагностичного процесу при гіпертонічній 

хворобі (ГХ); фактори ризику. Головні причини вторинних артеріальних гіпертензій. 

Підходи до лікування. Ускладнення, прогноз. Протипоказані види і умови праці. 

Експертиза тимчасової непрацездатності при ГХ. Показання для направлення на 

МСЕ. Стандарт обстеження при направленні на МСЕК. Формулювання клінічного і 

клініко-експертного діагнозу при ГХ.  

Методика проведення медико-соціальної експертизи та критерії груп інвалідності. 

 

Заняття 14 (практичне заняття). 

Тема «Медико-соціальна експертиза при гемобластозах» 

 

Визначення, класифікація, стандарти діагностичного процесу при гемобластозах. 

Підходи до лікування. Ускладнення, прогноз. Протипоказані види і умови праці. 

Експертиза тимчасової непрацездатності. Показання для направлення на МСЕК. 

Стандарт обстеження при направленні на МСЕК. Формулювання клінічного і клініко-

експертного діагнозу.  

Методика проведення медико-соціальної експертизи та критерії груп інвалідності. 

 

Заняття 15 (практичне заняття). 

Тема «Медико-соціальна експертиза при бронхіальній астмі» 

 

Визначення, епідеміологія, етіологія та патогенез. Класифікація, клінічна картина, 

ускладнення та діагностика. Перебіг. Клінічний прогноз, експертна оцінка варіантів 

перебігу захворювання, порушень функцій дихання, обмежень життєдіяльності. 

Експертиза тимчасової непрацездатності. Протипоказані види і умови праці.  

Показання для направлення на МСЕК. Формулювання клінічного і клініко-

експертного діагнозу при бронхіальній астмі. Стандарт обстеження при направленні на 

МСЕК. Методика проведення медико-соціальної експертизи та критерії груп інвалідності. 



 

Заняття 16 (лекція). 

Тема «Медико-соціальна експертиза при хворобах оперованого шлунка та 

кишечника» 

 

Медико-соціальна актуальність проблеми хвороб оперованого шлунка та кишечника 

(ХОШ та ХОК). Основні фактори ризику розвитку ХОШ та ХОК. Сучасні особливості 

етіології та патогенезу. Клінічні прояви. Класифікація. Стандарти діагностики. Принципи 

формулювання клінічного та клініко-експертного діагнозів. Критерії та строки тимчасової 

непрацездатності. Раціональне працевлаштування хворих. Показання для направлення на 

МСЕК. Стандарти обстеження при направленні на МСЕК Критерії визначення ступеню 

обмеження основних категорій життєдіяльності та визначення груп інвалідності. 

Профілактика інвалідності. 

Заняття 17 (лекція). 

Тема «Медико-соціальна експертиза при хворобах кишечнику: неспецифічний 

виразковий коліт, хвороба Крона, ентероколіт». 

 

Визначення, клінічна класифікація, клінічні особливості і відмінності цих 

захворювань, діагностика, клініко-функціональне та рентгенологічне обстеження. 

Прогноз. Експертиза тимчасової непрацездатності. Протипоказані види і умови праці. 

Показання для направлення на МСЕК. Стандарт обстеження при направленні на МСЕК. 

Формулювання клінічного і клініко-експертного діагнозу. 

Методика проведення медико-соціальної експертизи та критерії груп інвалідності 

при НВК, хворобі Крона, хронічному ентероколіті. 

 

Заняття 18 (практичне заняття). 

Тема «Медико-соціальна експертиза при злоякісних пухлинах підшлункової 

залози, жовчного міхура та жовчновивідних шляхів» 

 

Медико-соціальна актуальність проблеми при пухлинах підшлункової залози та 

жовчного міхура. Основні фактори ризику розвитку пухлин підшлункової залози та 

жовчного міхура. Сучасні особливості етіології та патогенезу пухлин підшлункової залози 

та жовчного міхура. Клінічні прояви пухлин підшлункової залози та жовчного міхура. 

Класифікація пухлин підшлункової залози та жовчного міхура. Стандарти діагностики 

пухлин підшлункової залози та жовчного міхура. Принципи формулювання клінічного та 

клініко-експертного діагнозів. Критерії та строки тимчасової непрацездатності при пухлин 

підшлункової залози та жовчного міхура. Раціональне працевлаштування хворих на 

пухлин підшлункової залози та жовчного міхура. Показання для направлення на МСЕК. 

Стандарти обстеження при направленні на МСЕК. Критерії визначення ступеню 

обмеження основних категорій життєдіяльності та визначення груп інвалідності. 

Профілактика інвалідності. 

 

Заняття 19 (практичне заняття). 

Тема «Медико-соціальна експертиза при гепатиті і цирозі печінки». 

 

Визначення цих захворювань. Етіологія, класифікація, клініка, комплексне 

обстеження для верифікації діагнозу. Епідеміологічне значення вірусних гепатитів та 

цирозів при різних взаємовідносинах вірусу з макроорганізмом. Прогноз. 

Експертиза тимчасової непрацездатності. Протипоказані види і умови праці. 

Показання для направлення на МСЕК. Стандарт обстеження при направленні на МСЕК. 



Формулювання клінічного і клініко-експертного діагнозу. Методика проведення медико-

соціальної експертизи та критерії груп інвалідності. 

 

Заняття 20-21 (лекція та практичне заняття). 

Тема: «Медико-соціальна експертиза при цукровому діабеті» 

 

Визначення, форми цукрового діабету 1 та 2 типу, етіологія, ступені тяжкості 

захворювання та клініко-біохімічні прояви. Стандарти обстеження. Діагностика, прогноз. 

 Експертиза тимчасової непрацездатності. Протипоказані види і умови праці. 

Показання для направлення на МСЕК.  

Формулювання клінічного і клініко-експертного діагнозу. Стандарти обстеження 

при направленні на МСЕК. Методика проведення медико-соціальної експертизи та 

критерії груп інвалідності. 

 

Заняття 22 (практичне заняття). 

Тема «Медико-соціальна експертиза при захворюваннях щитоподібної залози» 

 

Тиреотоксикоз: визначення, етіологія, класифікація ступенів збільшення 

щитоподібної залози, класифікація за ступенем тяжкості, клінічні форми, стандарти 

обстеження. 

Гіпотиреоз: визначення, етіологія, клінічні форми, класифікація ступенів тяжкості, 

стандарти обстеження. Прогноз. 

Експертиза тимчасової непрацездатності при тиреотоксикозі та гіпотиреозі. 

Протипоказані види і умови праці. Показання для направлення на МСЕК. Стандарт 

обстеження при направленні на МСЕК. Формулювання клінічного і клініко-експертного 

діагнозу при тиреотоксикозі, гіпотиреозі. Методика проведення медико-соціальної 

експертизи та критерії груп інвалідності при гіпер- та гіпотиреозі. 

 

Заняття 23 (семінарське заняття). 

Тема «Медико-соціальна експертиза при ревматоїдному артриті, подагрі, 

хворобі Бєхтєрєва» 

 

Ревматоїдний артрит. Визначення, класифікація, класифікація ступенів активності, 

діагностичні критерії ревматоїдного артриту. Інтегральний показник ступенів тяжкості 

ревматоїдного артриту. Прогноз.  

Експертиза тимчасової непрацездатності. Протипоказані види і умови праці. 

Показання для направлення на МСЕК. Стандарт обстеження при направленні на МСЕК. 

Формулювання клінічного і клініко-експертного діагнозу. Методика проведення медико-

соціальної експертизи та критерії груп інвалідності. 

Подагра. Визначення, клінічна класифікація, клінічна картина. можливі 

ускладнення. Прогноз.  
Експертиза тимчасової непрацездатності. Протипоказані види і умови праці. 

Показання для направлення на МСЕК. Стандарт обстеження при направленні на МСЕК. 

Формулювання клінічного і клініко-експертного діагнозу. Методика проведення медико-

соціальної експертизи та критерії груп інвалідності.  

Хвороба Бєхтєрєва. Визначення, класифікація. клінічна картина. можливі 

ускладнення. Прогноз.  

Експертиза тимчасової непрацездатності. Протипоказані види і умови праці. 

Показання для направлення на МСЕК. Стандарт обстеження при направленні на МСЕК. 

Формулювання клінічного і клініко-експертного діагнозу. Методика проведення медико-

соціальної експертизи та критерії груп інвалідності. 
 



Заняття 24 (семінарське заняття). 

Тема «Медико-соціальна експертиза при епілепсії 
 

Визначення, класифікація. Клінічна картина. Прогноз.  

Експертиза тимчасової непрацездатності. Протипоказані види і умови праці. 

Показання для направлення на МСЕК. Стандарт обстеження при направленні на МСЕК. 

Формулювання клінічного і клініко-експертного діагнозу. Методика проведення медико-

соціальної експертизи та критерії груп інвалідності. 

 

Заняття 25 (лекція). 

Тема «Медико-соціальна експертиза при гломерулонефритах, пієлонефриті, 

гострій та хронічній нирковій недостатності» 

 

Визначення поняття «Хронічне захворювання нирок». Ступені тяжкості хронічного 

захворювання нирок. Формулювання діагнозу при хронічному захворюванні нирок. 

Хронічний гломерулонефрит. Визначення, етіологія, патогенез, класифікація, 

клінічні форми. Характеристика основних синдромів: нефротичного, нефритичного, 

ізольованого сечового, гіпертензивного. Прогноз.  

Експертиза тимчасової непрацездатності. Протипоказані види і умови праці. 

Показання для направлення на МСЕК. Стандарт обстеження при направленні на МСЕК. 

Формулювання клінічного і клініко-експертного діагнозу. Методика проведення медико-

соціальної експертизи та критерії груп інвалідності. 

Хронічний пієлонефрит. Визначення, класифікація, форми, етіологія, Клінічна 

картина, перебіг, діагностика. Формулювання діагнозу. Прогноз.  

Експертиза тимчасової непрацездатності. Протипоказані види і умови праці. 

Показання для направлення на МСЕК. Стандарт обстеження при направленні на МСЕК. 

Формулювання клінічного і клініко-експертного діагнозу. Методика проведення медико-

соціальної експертизи та критерії груп інвалідності. 

Гостра ниркова недостатність. Визначення, форми (преренальна, ренальна і 

постренальна), можливі причини їх виникнення. Відмінності гострої і хронічної ниркової 

недостатності. Клінічні прояви. Прогноз при гострій нирковій недостатності. 

Формулювання діагнозу. Прогноз.  

Експертиза тимчасової непрацездатності.  

Хронічна ниркова недостатність. Визначення, сучасна класифікація, можливі 

причини її виникнення, клінічні прояви. Формулювання діагнозу. Прогноз.  

Експертиза тимчасової непрацездатності. Протипоказані види і умови праці. 

Показання для направлення на МСЕК. Стандарт обстеження при направленні на МСЕК. 

Формулювання клінічного і клініко-експертного діагнозу. Методика проведення медико-

соціальної експертизи та критерії груп інвалідності. 

 

Заняття 26 (практичне заняття ). 

Тема «Медико-соціальна експертиза при демієлінізуючих захворюваннях 

нервової системи» 

 

Демієлінізуючі захворювання нервової системи. Епідеміологія, соціальне значення. 

Класифікація за топічною ознакою та варіантами перебігу, експертне значення цих даних. 

Діагностика, характер і ступінь обмеження життєдіяльності. Прогноз.  

Експертиза тимчасової непрацездатності. Протипоказані види і умови праці. 

Показання для направлення на МСЕК. Стандарт обстеження при направленні на МСЕК. 

Формулювання клінічного і клініко-експертного діагнозу. Методика проведення медико-

соціальної експертизи та критерії груп інвалідності. 

 



Заняття 27 (лекція). 

Тема «Медико-соціальна експертиза при судинних захворюваннях головного 

мозку». 

 

Сучасні проблеми ангіоневрології. Соціально-гігієнічна характеристика 

(поширеність, летальність, інвалідність) при судинній патології нервової системи. 

Класифікація судинних захворювань ЦНС і їх наслідків, її діагностичне і експертне 

значення. Етіологія порушень мозкового кровообігу. Основні чинники (артеріальна 

гіпертензія, атеросклероз, патологія серця, дифузні хвороби сполучної тканини, аномалії 

сердечно-судинної системи і ін.). 

МСЕ при цереброваскулярних захворюваннях в доінсультному періоді: початкових 

виявах недостатності кровозабезпечення мозку, дисциркуляторної енцефалопатії, 

скороминущих порушеннях мозкового кровообігу. Діагностика і експертна оцінка 

порушення функцій, характеристика обмеження життєдіяльності в залежності від 

клінічної форми. Прогноз.  

Експертиза тимчасової непрацездатності. Протипоказані види і умови праці. 

Показання для направлення на МСЕК. Стандарт обстеження при направленні на МСЕК. 

Формулювання клінічного і клініко-експертного діагнозу. Методика проведення медико-

соціальної експертизи та критерії груп інвалідності. 

Ішемічний і геморагічний церебральний інсульт. 

Етіопатогенез, чинники ризику, перебіг і клінічні прояви різних типів інсульту. 

Додаткові методи дослідження в гострому і резидуальних періодах інсульту. Діагностика і 

експертна оцінка порушення функцій при основних синдромах резидуального періоду 

інсульту і їх вплив на життєдіяльність і соціальну недостатність. Перебіг і прогноз у 

відновному періоді інсульту. Відновне лікування. Протипоказані види і умови праці. 

 Критерії тимчасової втрати працездатності, реабілітаційний потенціал і 

реабілітаційний прогноз. Критерії груп інвалідності, обґрунтування експертного рішення. 

  

Заняття 28 (практичне заняття). 

Тема «Медико-соціальна експертиза при черепно-мозковій травмі». 

 

Соціально-гігієнічна характеристика інвалідності. Економічний збиток. Періоди 

перебігу травматичної хвороби головного мозку. Класифікація і клінічні форми гострого 

періоду ЧМТ. Відкрита, закрита, поєднана, комбінована травма (експертне значення цих 

варіантів). Класифікація наслідків ЧМТ, що передбачає виділення: переважно прямих і 

посередніх наслідків, переважання тих або інших морфологічних змін, провідного 

синдрому, що прогресує і непрогресуючого типу перебігу. Клініка і критерії діагностики в 

гострому і віддаленому періоді ЧМТ. Основні синдроми віддаленого періоду і причини 

обмеження життєдіяльності при них. Прогноз.  

Експертиза тимчасової непрацездатності. Протипоказані види і умови праці. 

Показання для направлення на МСЕК. Стандарт обстеження при направленні на МСЕК. 

Формулювання клінічного і клініко-експертного діагнозу. Методика проведення медико-

соціальної експертизи та критерії груп інвалідності. 

 

Заняття 29 (практичне заняття). 

Тема «Медико-соціальна експертиза при захворюваннях периферичної 

нервової системи» 

 

Поліневропатії. Епідеміологія і соціальне значення. Етіопатогенез, клінічна і 

експертна оцінка аксонопатій і мієлинопатій. Класифікація ВОЗ: за морфологічними 

особливостями ураження, переважаючими клінічними ознаками, характером перебігу, 

етіології. Клініко-експертна характеристика і критерії діагностики найбільш значущих у 



експертній практиці поліневропатій: гострої і хронічної демієлінізуючої 

полірадикулоневропатії, дифтерійної поліневропатії, невральної аміотрофії, діабетичної, 

токсичної, медикаментозної та інших поліневропатій. ЕНМГ – основний додатковий 

метод діагностики, його прогностичне значення. Руховий дефект, вегетативно-трофічні 

порушення основна причина обмеження життєдіяльності. Прогноз. 

Експертиза тимчасової непрацездатності. Протипоказані види і умови праці. 

Показання для направлення на МСЕК. Стандарт обстеження при направленні на МСЕК. 

Формулювання клінічного і клініко-експертного діагнозу. Методика проведення медико-

соціальної експертизи та критерії груп інвалідності. 

 

Заняття 30 (практичне заняття). 

Тема «Медико-соціальна експертиза при остеохондрозі хребта». 

 

Остеохондроз хребта з неврологічними порушеннями. Остеохондроз як причина 

неврологічних розладів. Соціально-гігієнічна характеристика при неврологічних проявах 

остеохондрозу. Класифікація, її експертне значення. Методи дослідження хворих – 

рентгенологічні (спондилографія і КТ) і МРТ (її переваги). Диференціальна діагностика 

корінцевого болю різної локалізації. 

Шийний остеохондроз з неврологічними порушеннями. Рефлекторні синдроми, їх 

патогенез, експертне значення. Клінічні прояви заднього шийного симпатичного 

синдрому (синдрому хребетної артерії), плечелопаткового періартрозу, синдромів плече-

кисть, переднього сходового м’яза, їх клініко-експертна характеристика. Корінцеві 

синдроми. Проблема шийної ішемічної мієлопатії: етіологія, особливості патогенезу. 

Характеристика больового синдрому. Прогноз. 

Експертиза тимчасової непрацездатності. Протипоказані види і умови праці. 

Показання для направлення на МСЕК. Стандарт обстеження при направленні на МСЕК. 

Формулювання клінічного і клініко-експертного діагнозу. Методика проведення медико-

соціальної експертизи та критерії груп інвалідності. 

Поперековий остеохондроз з неврологічними порушеннями. Поперекові 

рефлекторні синдроми (люмбалгія, люмбоішіалгія і т. ін.), їх клініко-експертна 

характеристика. Попереково-крижова радикулопатія. Перебіг, частота і тривалість 

загострень, їх експертне значення. Симптоматологія. Ступінь вираженості і стійкість 

больового синдрому, рухових і вегетативно-трофічних розладів, їх експертне значення. 

Клініко-експертна характеристика ускладненої попереково-крижової радикулопатії 

(синдром паралізуючого ішіасу, радикуломієлоішемія). Прогноз. 

Експертиза тимчасової непрацездатності. Протипоказані види і умови праці. 

Показання для направлення на МСЕК. Стандарт обстеження при направленні на МСЕК. 

Формулювання клінічного і клініко-експертного діагнозу. Методика проведення медико-

соціальної експертизи та критерії груп інвалідності. 

 

Заняття 31 (семінарське заняття). 

Тема «Медико-соціальна експертиза при опіках та обмороженнях». 

 

Медико-соціальна актуальність проблеми опіків. Основні фактори ризику розвитку 

опіків та опікової хвороби. Сучасні особливості етіології та патогенезу опікової хвороби. 

Клінічні прояви опіків. Класифікація опіків, опікового шоку. Стандарти діагностики 

опікової хвороби. Принципи формулювання клінічного та клініко-експертного діагнозів. 

Критерії та строки тимчасової непрацездатності при опіках. Раціональне 

працевлаштування хворих після опікової хвороби. Показання для направлення на МСЕК. 

Стандарти обстеження при направленні на МСЕК. Критерії визначення ступеню 

обмеження основних категорій життєдіяльності та визначення груп інвалідності. 

Профілактика інвалідності. 



 

Заняття 32 (практичне заняття). 

Тема «Медико-соціальні проблеми протезування нижніх кінцівок в Україні» 

 

Медико-соціальна актуальність проблеми ампутацій нижніх кінцівок. Основні 

причини ампутацій нижніх кінцівок. Сучасні особливості протезування нижніх кінцівок. 

Підготовка до первинного протезування нижніх кінцівок. Визначення ступеня мобільності 

інвалідів з ампутаційними вадами нижніх кінцівок. Конструктивні особливості протезів 

для різного рівня мобільності. Категорії інвалідів та інших осіб, які забезпечуються 

протезами за державний кошт. Нові правила фінансування протезно-ортопедичних 

підприємств. Терміни експлуатації протезів нижніх кінцівок. Протипоказання до 

протезування. 

 

Заняття 33 (практичне заняття). 

Тема «Медико-соціальна експертиза при деформуючому артрозі та 

остеопорозі». 

 

Деформуючий артроз. Визначення. Етіологія, класифікація, клінічні прояви при 

переважній локалізації ураження (коксартроз, гонартроз, остеоартрози верхніх кінцівок, 

поліостеоартроз). Показання до ендопротезування суглобів різної локалізації. Прогноз. 

 Експертиза тимчасової непрацездатності. Протипоказані види і умови праці. 

Показання для направлення на МСЕК. Стандарт обстеження при направленні на МСЕК. 

Формулювання клінічного і клініко-експертного діагнозу. Методика проведення медико-

соціальної експертизи та критерії груп інвалідності. 

Остеопороз. Визначення. Етіологія, клінічні прояви. Класифікація. Можливі 

ускладнення перебігу захворювання. Прогноз.  

Експертиза тимчасової непрацездатності. Протипоказані види і умови праці. 

Показання для направлення на МСЕК. Стандарт обстеження при направленні на МСЕК. 

Формулювання клінічного і клініко-експертного діагнозу. Методика проведення медико-

соціальної експертизи та критерії груп інвалідності. 

 

Заняття 34 (практичне заняття). 

Тема «Медико-соціальна експертиза при травмах верхніх та нижніх кінцівок». 

 

Визначення, особливості дорожньо-транспортного, домашнього, виробничого 

травматизму. Основні локалізації та механізм, класифікації травматичного ушкодження 

опорно-рухового апарату, відкриті та закриті переломи. Клініко-рентгенологічна 

діагностика травм верхніх та нижніх кінцівок, їх ускладнення. Прогноз. 

Строки тимчасової непрацездатності при різних видах і локалізаціях травм опорно-

рухового апарату. Протипоказані види і умови праці. Показання для направлення на 

МСЕК. Стандарт обстеження при направленні на МСЕК. Формулювання клінічного і 

клініко-експертного діагнозу. Методика проведення медико-соціальної експертизи та 

критерії груп інвалідності. Визначення процентів втрати працездатності. 

 

Заняття 35 (практичне заняття). 

Тема «Медико-соціальна експертиза при захворюваннях артерій та вен нижніх 

кінцівок». 

 

Хронічна артеріальна недостатність нижніх кінцівок (ХАН) 

Медико-соціальна актуальність проблеми ХАН нижніх кінцівок. Основні фактори 

ризику розвитку і прогресування ХАН нижніх кінцівок. Сучасні особливості етіології та 



патогенезу облітеруючого атеросклерозу судин нижніх кінцівок, облітеруючого 

тромбангїту, неспецифічного аортоартеріїту. Клінічні прояви ХАН нижніх кінцівок. 

Класифікація ХАН нижніх кінцівок. Стандарти діагностики ХАН. Принципи 

формулювання клінічного та клініко-експертного діагнозів. Критерії та строки тимчасової 

непрацездатності при ХАН. Раціональне працевлаштування хворих на ХАН нижніх 

кінцівок. Показання для направлення на МСЕК. Стандарти обстеження при направленні 

на МСЕК. Критерії визначення ступеню обмеження основних категорій життєдіяльності 

та визначення груп інвалідності. Профілактика інвалідності. 

Хронічна венозна недостатність нижніх кінцівок (ХВН) 

Медико-соціальна актуальність проблеми ХВН нижніх кінцівок. Основні фактори 

ризику розвитку і прогресування ХВН нижніх кінцівок. Сучасні особливості етіології та 

патогенезу варикозної хвороби, післятромботичної хвороби, вроджених венозних 

мальформацій. Клінічні прояви ХВН нижніх кінцівок. Класифікація ХВН нижніх кінцівок. 

Стандарти діагностики ХВН. Принципи формулювання клінічного та клініко-експертного 

діагнозів. Критерії та строки тимчасової непрацездатності при ХВН. Раціональне 

працевлаштування хворих на ХВН нижніх кінцівок. Показання для направлення на МСЕК. 

Стандарти обстеження при направленні на МСЕК. Критерії визначення ступеню 

обмеження основних категорій життєдіяльності та визначення груп інвалідності. 

Профілактика інвалідності. 

 

Заняття 36 (семінарське заняття). 

Тема «Заключний тестовий контроль» 

Методика проведення семінарського заняття. 

Слухачам надається 40 питань з експертизи тимчасової та стійкої втрати 

працездатності з 5 варіантами відповідей на кожне запитання з яких декілька відповідей 

вірні. Правильні відповіді слухач вносить в розроблений для цього «Бланк відповідей 

заключного контролю знань». 

Слухачі працюють самостійно. Після виконання завдання слухач здає бланк 

викладачу. Далі викладач проводить розбір тестового контролю з обгрунтуванням вірних 

та невірних відповідей, відповідає на запитання слухачів.  

При проведенні дистанційного навчання алгоритм проведення тестового контролю 

слідуючий. У пошуковому вікні слухач набирає електронну адресу кафедри медико-

соціальної експертизи і реабілітації ФПО: 610.dsma.dp.ua 

Знаходить і відкриває вікно «Дистанційне навчання». 

Знаходить та відкриває документ «Заключний контроль» (завдання)». Читає завдання та 

у варіантах відповідей вибирає декілька варіантів відповідей. 

Знаходить та відкриває документ «Бланк відповідей заключного контролю 

знань». Завантажує в свій комп’ютер бланк відповідей, заповнює його (П.І.Б., посада, 

стаж, дата відповіді) та вносить в нього вибрані варіанти відповідей.  

Кількість правильних відповідей та оцінку заповнює викладач! 

Відправляє заповнений бланк відповідей на електронну адресу кафедри медико-

соціальної експертизи і реабілітації ФПО dsma.mse.ukr@gmail.com Назва документа – 

Прізвище-заключний контроль. 
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