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Протягом семестрів згідно графіку
2. Анотація дисципліни

Відповідно до навчального плану, проходження лікарської практики передбачено у 
X семестрі, коли студентом набуті відповідні знання з основних клінічних дисциплін:
внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії та акушерства.

Лікарська виробнича практика для студентів 5 курсу X семестру медичного факультету 
проводиться в якості помічника лікаря стаціонару, триває 4 тижні: по 1 тижню в 
терапевтичному, хірургічному, дитячому та пологому будинку (відділенні). Практична 
підготовка студентів здійснюється у формі виробничої практики та  професійної клінічної 
практичної підготовки студентів. До роботи допускаються студенти, які повністю виконали 
учбову програму за 5 курс навчання.

П рограма практики представлена одним модулем і структурована на 4 змістові 
модулі. П ослідовність проходження практики в терапевтичному, хірургічному, 
педіатричному відділеннях та пологовому будинку визначається згідно розкладу. Базами 
виробничої практики с ЦГІМСД, поліклінічні відділення міських і районних лікарень. 
Поточна навчальна діяльність студентів контролюється керівниками - викладачами 
практики від вищого навчального закладу та керівниками виробничої практики від бази.

3. Мета та завдання навчальної дисципліни
М ета полягає у закріпленні практичних навичок у межах цілей, визначених у освітньо- 
професійній програмі підготовки фахівця:

проводити опитування і фізикальне обстеження хворих та аналіз їх 
результатів

планувати схеми обстеження конкретного хворого залежно від особливостей 
клінічного перебігу захворювання.

аналізувати результати основних лабораторних і інструментальних методів
дослідження.

визначати провідні патологічні симптоми і синдроми при найбільш 
поширених захворюваннях.

проводити диференціальну діагностику та ставити попередній діагноз 
найбільш поширених захворювань.

трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики 
найбільш поширених терапевтичних, хірургічних, педіатричних і гінекологічних 
захворювань.

оволодіти методами діагностики та надання невідкладної допомоги на 
дошпитал ьно м у етапі.

* ,
____  - оволодіти необхідними медичними маніпуляціями, ознайомитись із веденням
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медичної документації в поліклініці, оволодіти морально-деонтологічними 
принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації.

Завданням практики є закріплення знань і умінь, одержаних при вивченні 
основних клінічних і теоретичних дисциплін (обстеження хворого, 
встановлення клінічного діагнозу, призначення лікування, профілактика, 
диспансеризація) і подальше вдосконалення практичних навичок,
ознайомлення з організацією лікувальної справи й умовами роботи лікаря в 
поліклініці, а також закріплення навичок санітарно-просвітницької роботи.

_  4. Результати навчання (компетентності)________________________

УМІТИ:

- проводити опитування і фізикальне обстеження хворих та аналіз їх 
результатів
планувати схеми обстеження конкретного хворого залежно від 
особливостей клінічного перебігу захворювання, 
аналізувати результати основних лабораторних і 
інструментальних методів дослідження, 
визначати провідні патологічні симптоми і синдроми при. 
найбільш поширених захворюваннях.
проводити диференціальну діагносттику та ставити попередній діагноз 
найбільш поширених захворювань.
трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики 
найбільш поширених терапевтичних, хірургічних, педіатричних і 
гінекологічних захворювань.
оволодіти методами діагностики та надання невідкладної допомоги на 
дощ п итал ьп ому етапі.
оволодіти необхідними медичними маніпуляціями, 
ознайомитись із веденням медичної документації в поліклініці, 
оволодіти морально-деонтологічними принципами медичного фахівцята 
принципами фахової субординації.

___ П Е Р Е Л ІК  ОІІОВ 'Я 'ЇКОВИХ Н А В И Ч О К  Д Л Я  М А Й Б У Т Н Ь О Ї П Р А К Т И К И
1. Проведення опитування та фізикального обстеження пацієнтів із основними 

захворюваннями внутрішніх органів.
2. Оцінка клінічних, біохімічних та імунологічних дослідженькрові, сечі.
3. Оцінка даних інструментальних методів дослідження: рентгендослідження органів 

грудної клітки, черевної порожнини, суглобів, КТ, рентгенконтрастної ангіографії,
4. ЕКГ, ехокардіографії, УЗД органів черевної порожнини.
5. Обгрунтування і формулювання клінічного діагнозу;
6. Трактування загальних принципів лікування, первинна і

вторинна профілактика при основних захворюваннях внутрішніх органів.
7. Невідкладна допомога при ургентних ситуаціях (станах) при гострій серцевій 

недостатності, гіпертонічному кризі, пароксизмальних порушеннях серцевого 
ритму, синдромі МЕС, тромбоемболії легеневої артерії, гострій нирковій 
недостатності та ін.;

8. Оцінка даних клінічного (загальний аналіз крові, сечі, калу), і біохімічного 
дослідження хворих (вміст білка крові та його фракції, гострофазові показники,

_______ сечовина і_ креатинін крові, електроліти, глкйсоза, білірубін крові та його фракції,



9.

коагулограма. ліпідний профіль крові), мікробіологічного дослідження біологічних 
рідин та виділень, полімеразної
ланцюгової реакції, імуноферментного аналізу, загальний аналіз стернального 
пунктату та спиномозкової рідини.
Знання термінів проведення профілактичних щеплень. Показання і
протипоказання до вакцинації

10. Трактування загальних принципів лікування, первинна і вторинна профілактика при 
основних дитячих захворюванняхв амбулаторних умовах.

11. Допомога при невідкладних станах у дітей (судомний і гіпертермічний синдроми, 
колапс, набряк легень, бронхоспазм, астматичний статус, гостра серцева 
недостатність, інфекційно-токсичний шок, гостра ниркова недостатність, гостра 
печінкова недостатність, гостра наднирковозалозна недостатність, ускладнення 
вакцинації і лікарської терапії: кропивниця, набряк Квінке, анафілактичний шок; 
кетоацидотнчна кома, гіпоглікемічна
кома, кровотечі та і н .).

12. Особливості опитування й акушерсько-гінекологічного
Обстеження (дзеркального, бімануального, ректального, ректовагінального).

13. Обгрунтування та формулювання клінічного діагнозу,проведення диференційної
діагностики між гострими гінекологічними та хірургічними 

захворюваннями.
14. Онкопрофілактика та онкодіагностика в гінекології, профілактика захворювань, що 

передаються статевим шляхом.
15. Надання невідкладної допомоги на дошпитальному етапі: маткова кровотеча, 

розрив пухлини яєчника, апоплексія яєчника та  ін.
5, Орг ан ізац ія  вивчення навчальної дисципліни

Обсяг курсу
Вид заняття
Лекці
П рактичні (семінаре ь к і )_за 11 яття
С ам остійна робота

Загальна кількість годин 150

30
120

Ознаки курсу
Семестр С пе ц і ал ь ні сть

X
Курс (рі к навчання) Нормативний/вибірко вий

222 М ед и ц и н а 5 Нормативний
Тематика курсу

Тема, план

Фор
ма
занят
тя

Літерат
ура

Завдання,
год.

Вага
оцінки

Термін
виконан
ня

МОДУЛЬ 1
Змістовний модуль 1

«Основні обов’язки  та проф есійні д ії лікаря т ерапевт ичного відділення поліклініки,
сімейного лікаря».

ТЕМА 1. Принципи організації надання 
планової і невідкладної терапевтичної 
допомоги в амбулаторних умовах.

ПЗ 1- 18 Робота на 
парах 
1 год.

Згідно
розкладу

ТЕМ А 2. Прийом хворого. Проведення 
опитування та фізикального обстеження 
пацієнтів. Заповнення амбулаторної 
картки хворого. Визначення обсягу 
додаткових досліджень, оцінка їх 
резул ьтатів. В стан о в л єн н я по переди ьо го 
діагнозу. Визначення тактики подальшого

ГІЗ 1-9, 12, 
14 

*

Робота на 
парах 
2 год.

Згідно
розкладу



лікування та працездатності 
хворого.
ТЕМ А 3. Робота в кабінеті функціональної 
діагностики: аналіз ЕКГ при інфаркті 
міокарда, порушенні ритму та провідності 
серця; участь в ехокардіографічному 
дослідженні та його клінічна 
інтерпретація. Аналіз даних ком п 'ю терної 
томографії, рентгендослідження органів 
грудної клітки та черевної порожнини, 
ЕхоКГ, сонографії органів черевної 
порожнини, фіброгастродуоденоскопії, 
колоноскопії.

ПЗ 1-9,
13,15

Робота на 
парах 
2 год.

Згідно
розкладу

ТЕМА 4. Робота у ф ізіотерапевтичному 
кабінеті: участь у проведенні процедур - 
електротерапії постійним, током, 
імпульсними токами низької та  звукової 
частоти, високочастотної електротерапії, 
магн ітотерапії, аероіонотерап ії, 
уль тразвукової терапії, процедур тепло- і 
водолікування та ін.

ГІЗ 1-9 Робота на 
парах 
1 год.

Згідно
розкладу

ТЕМА 5. Робота в кабінеті невідкладної 
допомоги і5 поліклініці або приймальному 
відділенні стаціонару: огляд хворого, 
визначення провідних синдромів при 
невідкладних станах. Участь у наданні 
невідкладної допомоги в ургентних 
станах: гостра серцева недостатність, 
гіпертонічний кр и і , п арі же и з м ал ьн і 
порушення серцевого ритму, синдром 
МЕС, тромбоемболія легеневої артерії, 
гостра ниркова недостатність та інш.

II3 1-9 Робота на 
парах 
1 год.

Згідно
розкладу

Змістовний модуль 2 
«Основні обов’язки т а  професійні дії лікаря хірургічного відділення

поліклініки»
ТЕМА 6. Прийом хворого. Проведення 
опитування та фізикального обстеження 
пацієнтів. Заповнення амбулаторної 
картки хворого. Визначення обсягу 
додаткових досліджень, їх оцінка. 
Встановлення попереднього діагнозу. 
Визначення тактики подальшого 
лікування та працездатності хворого. 
Участь в онкогірофогляді пацієнтів.
Робота у перев’язочній - виконання 
перев 'язок, розкриття гнійників, первинна 
хірургічна обробка ран. Визначення 
показань до профілактики правця. Перша 
допомога при опіках та відмороженнях. 
Робота в ендоскопічному кабінеті - участь 
у виконанні ректороманоскопії,

ПЗ 1-9,
14,15

*

Робота на 
парах 
2 год.

5,3 Згідно
розкладу



колоноскопії,  бронхоскопії .  КТ, 
мамографії,  УЗД.
ТЕМА 7. Прийом хворою.  Проведення 
опитування та фізикальлого обстеження 
пац і є нт і в . 3 ап о в н е н н я а м б у л ато р н ої 
картки хворого. Визначення обсягу 
додаткових досліджень. їх оцінка. 
Встановлення попереднього діагнозу.
Визн а ч єни я та к ги к и і і о; іал ?. і ного 
лікування та працездатності  хворого. 
Інтерпретація рентгенограм.  Транспортна 
іммобілізація. Участь у пункції суглобів та 
вправляння вивихів суглобів.

ПЗ 1-9, 1 1 Робота на 
парах 
2 год.

5,3 Згідно
розкладу

ТЕМА 8. Прийом хворого. Проведення 
опитування та фізикальпого обстеження 
пацієнті в. Заповнення амбулаторної  
картки хворого. Визначення обсягу 
додаткових досліджень.  їх оцінка. 
Встановленні я попере дії ього діагнозу. 
Визначення тактики подальшого 
лікування та працездатності  хворого. 
Катетеризація сечового міхура м ’яким 
катетером, участь у проведенні 
цистоекопії,  в/ 15 урографії.

ПЗ 1-18 Робота на 
парах 
2 год.

5,3 Згідно
розкладу

ТЕМА 9. Робота в кабінеті невідкладної  
допомоги її поліклініці  або приймальному 
відділенні стаціонару:  огляд хворого, 
визначення провідних синдромів при 
невідкладних станах та надання допомоги 
при асфіксіях (пункція трахеї та 
трахеос том і я), тромбоемболії  легеневої  
артерії, шоках,  болі в животі , зовнішніх 
кровотечах. Оцінка стану хворого, 
транспортна іммобілізація при переломах 
кісток.

ПЗ 1-9,
10

Робота на 
парах 
2 год.

5,3 Згідно
розкладу

З м іс т о в н и й  м о д у л ь  3 

«Основні обоє ’язки та професійні дії дільничогопедіатра»
ТЕМА ! 0. Структура та організація 
робити дитячої  поліклініки. Структура 
педіатричної  дільниці . Участь в 
оформленні  основних документів у роботі 
діль і н ш о г о  ;іедіатра.

ПЗ 1- 9,10 Робота на 
парах 
1год.

5,3
■ь

Згідно
розкладу

ТЕМ А 11. Участь у веденні 
пол і кл і і і і чного 11 ри її ому. Діагностика і 
лікування основних дні  ячих захворювань 
в амбулаторних умовах. Показання до 
планової  та ургентної  госпіталізації  дітей 
в амбулаторній практиці.  Участь у наданні 
невідкладної  допомоги дітям на 
дош п і італ ьн о м у етапі.

ПЗ 1-9,
14,15

Робота на 
парах 
2 год.

5,3 Згідно
розкладу

ТЕМА 12. Участь у проведенні  вакцинації 
дітей в умовах поліклініки. Показання і

ПЗ 1*11 Робота на 
парах

5,3 Згідно
розкладу



протипоказання до вакцинації. Участь у 
наданні невідкладної допомоги дітям з 
поствак ц ин ал ьним и усю і а д  н єнн ям и .

1 год.

ТЕМ А 13. Оцінка фізичного та нервово- 
психічного розвитку дитини. Оцінка стану 
здоров’я дитини. Складання раціону 
харчування здорової дитини. Участь у 
проведенні профілактичних заходів та 
диспансеризації дітей із захворюваннями 
різних систем організму, М етодика 
загартовування дітей раннього віку та 
дітей, які часто хворіють, Участь у системі 
патронажу за дітьми. Проведення 
санітарно-просвітницької роботи.

ПЗ 4-8 Робота на 
парах 
2 год.

5,3 Згідно
розкладу

ТЕМ А 14. П сихологічний та мовний 
контакт зі здоровими та хворими дітьми, 
будування вірних взаємовідносин з 
батьками хворої дитини.

ПЗ Робота на 
парах 
2 год.

Згідно
розкладу

Змістовний модуль 4 
«Основні обов’язки та професійні дії лікаря жіночої консультації»

ТЕМ А 15. Структура та організація 
роботи жіночої консультації. Участь у 
веден н і і\ і ед и '■ і н ої до к у мептаці ї .

ПЗ Робота на 
парах 
2 год.

Згідно
розкладу

ТЕМ А 16. Збір анамнезу і проведення 
огляду пацієнтки.
Анал і з ю і і ні ч і тої ан аті > м ії жі н о чи х 
статевих органів, фізіології 
реп родуктивної систем и . В изначен н я 
етіологічних та патогенетичних чинників 
основних захворю вань жіночої 
репродуктивної системи. Складання плану 
обстеження й аналіз даних лабораторних 
та інструментальних обстежень.
Участь у диспансерному спостереженні 
вагітних, у том у числі з ускладненим 
перебігом вагітності. Визначення 
попереднього клінічного діагнозу та 
тактики ведення гінекологічної хворої. 
Диференціальна діагностика найбільш 
поширених гінекологічних захворювань. 
Участь в он ко діагности ці й 
онкопрофілактиці в гінекології. Участь у 
наданні невідкладної медичної допомоги 
на' дошп итал ь 11 ом у ета пі. Саі іітарн о- 
просвітницька робота в жіночій 
консультації.

ПЗ Робота на 
парах 
3 год.

Згідно
розкладу

ТЕМ А 17. Психологічний та мовний 
контакт з гінекологічними хворими в
умовах жіночої консультації.

ПЗ
*

Робота на 
парах 
2 год.

Згідно
розкладу



__________ 6. Система оцінювання курсу________________________________
П оточний  к о н тр о л ь  здійснюється на основі контролю теоретичних знань, 
навичок і вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента 
оцінюється на практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і має на
меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу. Формами 
поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням 
правильної послідовності дій, з визначенням відповідності;
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв 'язання типових ситуаційних задач;
г) контроль практичних навичок;
д) розв 'язання типових задач з діагностики, надання медичної допомоги,
медичної евакуації, лікування і профілактики.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку 
відвідування та успішності академічної групи, 

і П ідсум ковий  к о н т р о ль  успіш ності навчання проводиться у вигляді диф.
заліку (усно і тес тових завдань).
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості 
балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною 
(національною) шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, 
шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох 
знаків після коми.
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час 
поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які 

| виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового
модульного контролю.

Т а б л и ц я  І. П ерерахунок  середньої оцінки за поточну діяльність у 
б агато б ал ьн у  шкалу (для дисциплін, що заверш ую ться іспитом  

(д и ф е реї і ц і й о в а н им заліком))___________________
4-

ОШІ
ьна
1 П К

ала

1 2 0 -

бальна
писала

4-
бальн

а
шкала

120-
бальн

а
шкала

4-
бальн

а
шкала

120-
бальн

а
шкала

4-
бальн

а
шкала

120-бальна
шкала

5 ] 2 0 4,45 107 3,91 94 о о  і  
-Э,.3 / 81

4,9
5 '

119 4,41 106 3,87 93 3,33 80

4,9
і

1 18 4,37 105 3,83 92 3,29 79

4.8
7

1 17 4.33 104 3,79 91 3,25 78

4.8
о

1 16 4,29 103 3,74
*

90 3,2 77

4,7 1 15 4,25 102 3,7 89 3,16 76

Загальна 
система 
оцінюван 
ня курсу



Практичні
заняття

9
4.7

І 5
114 4,2 101 3,66 88 3,12 75

4,7 1 ІЗ 4,16 100 3.62 87 3,08 74
1 4,6 
! 6

112 4,12 99 3,58 86 3,04 73

КоLj 
c

n

_______І

111 4,08 98 3,54 85 3 72

1 4,5
! 8

1 10 4,04 97 3,49 84 Менш 
е 3

Недостатньо

Г 4,5!
! 4

109 3.99 96 3,45 83

; 4,5 і 108 3.95 95” ■ 3,41 82

М а к с и м а л ь н а  к іл ь к іс т ь  балів, яку може набрати студент під час 
І підсумкового контролю засвоєння студентом знань, становить 80 балів.

Т а б л и ц я  2. Ш кала оціню вання диф еренційованого (іспиту)
зал іку :

:І ац і о нал ьна _ш кала 
«5»
«4»
«З»

Бальна пікала
70-80
60-69
50-59

Оцінювання підсумкового контролю  вважається зарахованим, якщо студент 
набрав не менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали -  не

! менше 50 балів).
і Кіп йена кількіст ь балів, яку ст удент  набрав з дисципліни  визначається як
І сума балів за поточну навчальну діяльність (Таблиця 1) та за підсумковий 
І контроль (диференційований залік) ( Таблиця 2).

Вимоги до 
під сум ко в 
ого
тестового
контролю

; Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщ о він демонструє 
І володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю
; теоретичної підготовки не менше 50 балів.

Максимальна кількість балів за підсумковий контроль студента (диференційний
І залік) - 80 балів.

Критерії оцінювання студентів за підсумковий контроль здійсню ються за схемою:
і «2» - 0-49 балів;
І «З» - 50-60 балів:

«4» - 61-70 балів 
І «5» - 71 -  80 балів

Оцінювання підсумкового тестового завдання здійснюється шляхом ділення 
і максимального балу підсумкового контролю — 80 - на кількість тестових питань у 
І варіанті і перемножується на кількість правильних тестових відповідей студента._______

М одуль

Контрольна
Тест
Робота на

А у; іито р 11 а робота (3 м істовий модуль 1)

Т 1-6

рооота

Реферат
па рах

Умови допуску до підсумкового

Сума - 120 (М аксимальна кількість балів, яку може 
набрати студент за поточну навчальну діяльність для 
допуску до ПК становить 120 балів)__________________

20
10

С ем естровий контроль передбачений у формі заліку.



контролю Передбачає підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як сума 
оцінок за поточний контроль знань (усне опитування, 
тести, перевірка рефератів), результатів складання за
з мі стовий модуль.____________________________________________

_____  _ ____ 7. Політика вивчення навчальної дисципліни__________________________
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно- 
трансферної системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховую ться бали, набрані при 
поточному опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому об ов ’язково 
враховується присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. 
Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом 
чи іншими мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним 
планом та  методичними рекомендаціями викладача); списування та  плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок і більше зданого теоретичного і практичного 
м атеріалу.

8. Рекомендована література
1. Внутрішні хвороби. Диференціальний діагноз і лікування хворих / Є.О. 

Воробйов, М. А. Дудченко, В. М. Ждан, Г. В. Волченко; Укр. мед. стомат.акад.
—  Полтава: Дивосвіт, 2004. —  362 с.
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каб. з виш. мед. освіти МОЗ України, Донец, держ. мед. ун-т ім. М.Горького. —  
Донецьк: Вебер, 2006. —.124 с.

6. Нефрологія в практиці сімейного лікаря: навч. посіб. /  Д.Д. Іванов, О.М. Корж.
—  K., 2006. —  272 с.

7 . Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань 
внутрішніх органів: довід.-посіб. / Ред.: Ю.М. Мостовий; Вінниц. над. мед. ун-т 
ім. М .І.Пирогова. - - 9 - е  вид., доповн. і переробл.—  Вінниця: Д П  "ДКФ", 2007.
—  479 с,

8. Клініко-ЕКГ синдроми: навч. посіб. / Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, А.М.Василенко,
B.А. І іотабашпій. С.О. Шейко. —  Д.: Пороги, 2008. —  207 с.

9. Лекції з госпітальної хірургії в 3 томах. За редакцією професора В.Г. 
Мішалова. “Асканія", Київ, 2008.
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1 3 .Хірургічні хвороби у практиці сімейного лікаря: Навч.-метод. посіб. /  С.І.

І ващук, О.І. І вашу к. Чернівці: Буков, дери^ мед. ун-т, 2005. —  352 с.
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