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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Виробнича лікарська практика
Викладач (-і) Гончарук О.О.
К о н та ктний телеф он ви клад ач а
E-mail викладача
Формат дисципліни____________

J 11 utamisch uk@gmail.coin
Нормативна дисципліна

Обсяг дисципліни 150 год.
Посилання на сайт дистанційного 
навчання
Консультації Протягом семестрів згідно графіку

2. Анотація дисципліни
Відповідно до навчального плану, проходження лікарської практики передбачено 

у VIII семестрі, коли студентом набуті відповідні знання з основних клінічних 
дисциплін: внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії та акушерства.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно- модульною 
системою.
Відповідно до наказу МОЗ України № 749 від 19.10.2009 обсяг практики студентів IV 
курсу складає 5.0 кредитів ЕСТ8. Загальна кількість годин - 150.

Практика студентів медичних факультетів проводиться в якості помічника лікаря 
терапевтичного, хірургічного і дитячого відділень лікарень та пологового будинку. 
Виробнича практика (лікарська) студентів IV курсу в обсязі професійних обов'язків 
лікаря стаціонару триває 4 тижні по 1 тижню в терапевтичному, хірургічному, дитячому 
відділеннях і пологовому будинку (відділенні).

Програма практики представлена одним модулем і структурована на 4 змістові 
модулі. Послідовність проходження практики в терапевтичному, хірургічному, 
педіатричному відділеннях та пологовому будинку визначається згідно розкладу.

Базами виробничої практики є стаціонарні відділення міських, обласних та 
районних лікарень. Поточна навчальна діяльність студентів контролюється керівниками 
~ викладачами практики від вищого навчального закладу та керівниками виробничої 
практики від бази.

Підсумковий контроль засвоєння модуля лікарської виробничої практики 
відбувається в останній день практики після її завершення. Контроль модуля 
проводиться викладачами профільних кафедр у присутності керівника виробничої 
практики від бази практики.

3. Мста та завдання навчальної дисципліни
Мета проведення лікарської виробничої практики в стаціонарі полягає у досягненні 

основних кінцевих цілей, визначених у освітньо-професійній програмі підготовки фахівця 
для спеціальності 222 "Медицина" другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 
22 "Охорона здоров'я"

Завданням практики є закріплення знань і умінь, одержаних при вивченні 
основних клінічних дисциплін (обстеження хворого, проведення диференціальної 
діагностики та встановлення клінічного діагнозу, призначення лікування) і подальше 
вдосконалення практичних навичок, ознайомлення з організацією лікувальної справи та 
умовами роботи лікаря в_ клінічній лікарні, а також закріплення навичок санітарно-



просвітницької роботи.

4. Результати навчання (компетентності)
ЗНАТИ:
1. організацію лікувальної справи і умови праці лікаря в ЦРЛ, обласній, міській і 

дільничих лікарнях;
2. клінічну картину і особливості перебігу основних дитячих, терапевтичних і 

хірургічних захворювань;
3. перебіг нормальних пологів і основні порушення перебігу пологів, правові та 

нормативні документи;
УМІТИ:
4. проводити опитування і клінічне обстеження хворих та аналізувати їх результати;
5. планувати послідовність обстеження кожного хворого залежно від особливостей 

клінічного перебігу захворювання;
6. аналізувати результати основних лабораторних і інструментальних методів 

дослідження;
7. визначати провідні патологічні симптоми і синдроми при найбільш поширених 

захворюваннях;
8. проводити диференціальну діагностику та ставити попередній діагноз найбільш 

поширених захворювань;
9. планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового 

періоду;
10. ставити попередній діагноз ускладнень вагітності, пологів та післяпологового 

періоду;
11. визначати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш 

поширених захворювань;
12. надавати невідкладну медичну допомогу при основних синдромах з порушеннями 

життєво-важливих функцій;
13. демонструвати вміння виконувати необхідні медичні маніпуляції;
14. демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці;
15. демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного 

фахівця та принципами фахової субординації у клінічній лікарні.

ПЕРЕЛІК ОБОВ 'ЯЗКОВИХ НАВИЧОК ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРАКТИКИ
16. Проведення опитування та фізикального обстеження пацієнтів із основними 

захворюваннями органів дихання, травлення, кровотворних органів та ендокринної 
системи.

1 7. Оцінка клінічних, біохімічних та бактеріологічних досліджень крові, сечі, калу, 
мокротиння.

18. Оцінка даних інструментальних методів дослідження: рентген дослідження органів 
грудної клітки та черевної порожнини, ЕКГ, спірометрії, сонографії органів 
черевної порожнини, фіброгастродуоденоскопії, колоноскопії.

19. Обгрунтування і формулювання клінічного діагнозу.
20. Трактування загальних принципів лікування, первинна і вторинна профілактика 

при основних захворюваннях органів дихання, травлення, кровотворних органів та 
ендокринної системи.

21. Невідкладна допомога при ургентних ситуаціях ( станах ) при гострій дихальній 
недостатності ( напад бронхіальної астми); печінковій коліці, діабетичних комах та 
інше.

22.Оцінка даних анамнезу, фізикального дослідження: огляду хворого, 
пальпації, перкусії, аускультації, ректального дослідження.

23. Аналіз результатів лабораторних та інструментальних досліджень_________________



( рентгенографії, УЗД,КТ, фіброгастродуоденоскопії, колоноскопії.)
24. Обгрунтування та формулювання клінічного діагнозу, проведення диференційної 

діагностики захворювань органів черевної порожнини.
25. Особливості асистування при виконанні екстрених і планових операцій.
26. Особливості асистування в перев’язочній: догляд за раною, дренажами, зміна 

пов'язок, видалення дренажів, зняття швів, розведення рани, хірургічна обробка 
гнійного вогнища.

27. Надання невідкладної допомоги при кровотечі, септичному і геморагічному шоці, 
проведення корекції водно-електролітних порушень та кислотно-лужного стану та 
інше.

28. Вміння проводити огляд хворих, обґрунтування і формулювання діагнозу, 
написання історії хвороби.

29. Вимірювання артеріального тиску на руках і ногах;
30. Оцінка клінічних аналізів(загальний аналіз крові у дітей різного віку, загальний 

аналіз сечі, аналіз сечі за Зимницьким, за Нечипоренком, загальний аналіз калу, 
загальний аналіз мокротиння),біохімічних аналізів (вміст білка крові та його 
функції, лужна фосфатаза, холестерин, ACT, АЛТ, гостро фазові показники, 
креатинін і сечовина крові, електроліти крові, аналіз сечі на діастазу), серологічних 
реакцій при аутоімунних захворюваннях. Аналіз ЕКГ.

3 1. Оцінка даних фіброгастродуоденоскопії з рН-метрією, результатів уреазного тесту.
32. Оцінка даних спірометрії, бронхоскопії, ехокардіографії.
33. Оцінка даних рентгенограм органів грудної клітки, травної системи, сечостатевої 

системи.
34. Діагностика та надання невідкладної допомоги дітям при судомах, гіпертермічному 

синдромі, ексикозі й токсикозі у дітей першого року життя, запамороченні, колапсі, 
набряку легень і гортані, бронхоспазмі, астматичному статусі, порушення серцевого 
ритму, серцевої недостатності, інфекційно-токсичному шоці, гострій нирковій та 
печінковій недостатності, ускладненнях вакцинації та терапії ліками ( алергічні 
реакц ії).

35. Зовнішнє акушерське обстеження вагітних, вимірювання розмірів таза, визначення 
справжньої кон’югати.

36. Встановлення строку вагітності ( за даними анамнезу та об’єктивного дослідження 
), визначення передбачуваного строку пологів.

37. Визначення гестаційного віку плода і його маси.
38. Особливості ведення фізіологічних пологів.
39. Особливості надання акушерської допомоги в пологах та післяпологовому періоді.
40. Визначення стану новонародженого за шкалою Апгар. Оцінка стану плода, 

первинний туалет новонародженого.
41. Оформлення медичної документації в акушерстві.
42. Внутрішнє акушерське дослідження при доношеній, переношеній вагітності та 

передчасних пологах.
43. Складання схеми медикаментозної корекції аномалій пологової діяльності.
44. Оцінка результатів амніоскопії, амніоцентезу, інтерпретація КТГ, УЗД.
45. Особливості асистування в акушерська операціях.
46. Надання допомоги при невідкладних станах в акушерстві: еклампсії, акушерських 

кровотечах, післяпологових септичних ускладненнях.

5. Орг анізація вивчення навчальної дисципліни
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин 150
Лекції
Практичні (семінарські) заняття 30
Самостійна робота 120



Ознаку курсу
Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Нормативний/вибірко вий

VIII 222 Медицина 4 Нормативний
Тематика курсу

Тема, план

Фор
ма
занят
тя

Літерат
ура Завдання, год.

Ва
га
оці
нк
и

Термін
виконан
ня

МОДУЛЬ 
Змістовний модуль 1 

Основні обов'язки та професійні д ії лікаря терапевтичного відділення 
стаціонару:
принципи організації надання планової невідкладної терапевтичної 
допомоги в Україні;
удосконалення опитування та фізикального обстеження пацієнтів із 
основними захворюваннями органів дихання, травлення, кровотворних 
органів та ендокринної системи;
оволодіння навичками трактування лабораторних і інструментальних 
методів дослідження у внутрішній медицині; 
удосконалення навичок обґрунтування і формування діагнозу при 
основних захворюваннях органів дихання, травлення, кровотворних 
органів та ендокринної системи;
призначення лікування, первинна і вторинна профілактика при 
основних захворюваннях органів дихання, травлення, кровотворних 
органів та ендокринної системи;
застосування принципів етики та деонтології у практиці лікаря 
терапевтичного відділення.

1.Принципи організації надання планової і 
невідкладної терапевтичної допомоги в 
Україні;

ПЗ

Практичне 
заняття в 
стаціонарі 
1 год.

Згідно
графіку

2. Опитування та фізикальне обстеження 
пацієнтів із основними захворюваннями 
серцево-судинної системи, органів 
дихання.травлення, кровотворних органів 
та ендокринної системи;

ПЗ

Практичне 
заняття в 
стаціонарі 
1 год.

Згідно
графіку

3. Трактування лабораторних і 
інструментальних методів дослідження у 
клініці внутрішньої медицини;

ПЗ

Практичне 
заняття в 
стаціонарі 
1 год.

Згідно
графіку

4. Обгрунтування і формулювання 
діагнозу при основних захворюваннях 
серцево-судинної системи, органів 
дихання, травлення, кровотворних органів 
та ендокринної системи;

ПЗ

Практичне 
заняття в 
стаціонарі 
1 год.

Згідно
графіку

5. Лікування, первинна і вторинна 
профілактика при основних 
захворюваннях серцево-судинної системи,

ПЗ А

Практичне 
заняття в 
стаціонарі

Згідно
графіку



органів дихання,травлення, кровотворних 
органів та ендокринної системи;

1 год.

6. Надання невідкладної допомоги у 
клініці внутрішньої медицини; ПЗ

Практичне 
заняття в 
стаціонарі 
1 год.

Згідно
графіку

7. Принципи етики та деонтології у 
практиці лікаря терапевтичного 
відділення.

ПЗ

Практичне 
заняття в 
стаціонарі
1 год.

Згідно
графіку

Змістовний модуль 2 
Основні обов’язки та професійні д ії лікаря хірургічного стаціонару:

принципи організації надання планової та невідкладної хірургічної допомоги в 
Україні;
удосконалення навичок клінічної, лабораторно-інструментальної діагностики і 
тактики лікування основних хірургічних хвороб в умовах стаціонару; 
оволодіння навичками надання невідкладної допомоги при ургентних хірургічних 
захворюваннях;
застосування принципів етики та деонтології у практиці лікаря хірургічного 
відділення.

1.Принципи організації надання планової 
та невідкладної хірургічної допомоги в 
Україні.

ПЗ

Практичне 
заняття в 
стаціонарі 
2 год.

Згідно
графіку

2. Клінічна, лабораторно - 
інструментальна діагностика і тактика 
лікування в абдомінальній хірургії.

ПЗ

Практичне 
заняття в 
стаціонарі 
2 год.

Згідно
графіку

3. Надання невідкладної медичної 
допомоги при ургентних хірургічних 
захворюваннях.

ПЗ

Практичне 
заняття в 
стаціонарі 
2 год.

Згідно
графіку

4. Принципи етики та деонтології у 
практиці лікаря хірургічного відділення. ПЗ

Практичне 
заняття в 
стаціонарі 
2 год.

Згідно
графіку

Змістовний модуль 3
Основні обов'язки та професійні д ії лікаря педіатричного відділення стаціонару:

принципи організації надання планової невідкладної допомоги дітям в Україні, 
основи законодавства України з охорони здоров’я дітей;
удосконалення навичок клінічної, лабораторно-інструментальної діагностики і 
тактики лікування основних дитячих хвороб в умовах дитячого стаціонару; 
оволодіння навичками надання невідкладної медичної допомоги при ургентних 
станах у дітей;

- застосування принципів етики та деонтології у практиці лікаря педіатричного 
відділення.

1. Принципи організації надання медичної 
допомоги дітям в Україні, основи 
законодавства України з охорони здоров’я 
дітей;

ПЗ

Практичне 
заняття в 
стаціонарі 
2 год.

Згідно
графіку

2. Клінічна, лабораторно-інструментальна 
діагностика і тактика лікування основних

ПЗ * Практичне 
заняття в

Згідно
графіку



дитячих хвороб в умовах дитячого 
стаціонару;

стаціонарі 
2 год.

і

з»

3.Надання невідкладної медичної 
допомоги при ургентних станах у дітей. ГІЗ

Практичне 
заняття в 
стаціонарі 
2 год.

Згідно
графіку

4. Принципи етики та деонтології у 
практиці лікаря педіатричного відділення. ПЗ

Практичне 
заняття в 
стаціонарі 
2 год.

Згідно
графіку

Змістовний модуль 4 
Основні обов’язки та професійні дії лікаря пологового відділення стаціонару:

принципи організації надання медичної допомоги вагітним, роділлям та 
породіллям в Україні, основи законодавства України з охорони здоров’я матері та 
дитини;
удосконалення діагностики ранніх та пізніх строків вагітності. Участь у веденні 
фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Клінічна, лабораторно- 
інструментальна діагностика і тактика лікування ускладнень вагітності, пологів, 
післяпологового періоду в умовах акушерського стаціонару; 
оволодіння навичками надання невідкладної медичної допомоги в акушерстві; 
застосування принципів етики та деонтології у практиці лікаря пологового 
відділення.

1. Принципи організації надання медичної 
допомоги вагітним, роділлям та 
породіллям в Україні. Основи 
законодавства України з охорони здоров’я 
матері та дитини.

ГТЗ

Практичне 
заняття в 
стаціонарі 
2 год.

Згідно
графіку

2. Діагностика ранніх та пізніх строків 
вагітності. Ведення фізіологічних пологів 
та післяпологового періоду. Клінічна, 
лабораторно - інструментальна 
діагностика і тактика лікування 
ускладнень вагітності, пологів, 
післяпологового періоду в умовах 
акушерського стаціонару.

ПЗ

Практичне 
заняття в 
стаціонарі 
2 год.

Згідно
графіку

3. Надання невідкладної медичної 
допомоги в акушерстві.

ПЗ

Практичне 
заняття в 
стаціонарі 
2 год.

Згідно
графіку

4. 1 Іринципи етики та деонтології у 
практиці лікаря пологового відділення.

ГІЗ

Практичне 
заняття в 
стаціонарі 
1 год.

Згідно
графіку

Диф. залік
80 Згідно

розклад
У

6. Система оцінювання курсу
Загальна 
система 
оцішован 
ня курсу

Поточний контроль 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.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді диф.
заліку (усно і тестових 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 
модул ЬІІ о го ко нтрол ю .

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у 
багатобальну шкалу (для дисциплін, що завершуються іспитом  

_________ ___ (диференційованим заліком))___________________
4-

бал
ьна
шк
ала

120-
бальна
шкала

4-
бальн

а
шкала

120-
бальн

а
шкала

4-
бальн

а
шкала

120-
бальн

а
шкала

4-
бальн

а
шкала

120-бальна
шкала

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81
4,9
5

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

— 
ч̂О 118 4.37 105 3,83 92 3,29 79

1.17 4,33 104 3,79 91 3,25 78

со 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77

4.7 
9

4.7 
5

115 4,25 102 3,7 89 3,16 76

114 4,2 101 3,66 88 3,12 75

4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74
4,6 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73



Вимоги до 
підсумков 
ого
тестового
контролю

Практичні
заняття

6
4,6
2

111 4,08 98 3,54 85 3 72

4,5
8_ _ _ _  

4

110 4,04 97 3,49 84 Менш 
е 3

Недостатньо

109 3,99 96 3,45 83

4,5 108 3,95 95 3,41 82

М акси м альн а  кількість  балів, яку може набрати студент під час 
підсумкового контролю засвоєння студентом знань, становить 80 балів.

Таблиця 2. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту)
заліку:

Національна шкала
«5»
«4»
«З»

Бальна шкала
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).
Кінцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни  визначається як 
сума балів за поточну навчальну діяльність (Таблиця 1) та за підсумковий 
контроль (диференційований залік) ( Таблиця 2).
Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє 
володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю
теоретичної підготовки не менше 50 балів.

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

Критерії оцінювання студентів за підсумковий контроль здійснюються за схемою:
«2» - 0-49 балів;
«З» - 50-60 балів;
«4» - 61-70 балів 
«5» - 7 1 -  80 балів

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

Модуль

Аудиторна робота (Змістовий модуль 1)

Т 1-6

_Коі ітролbjHa робота 
Teer

Сума - 120 (Максимальна кількість балів, яку може 
набрати студент за поточну навчальну діяльність для 
допуску до Г1К становить 120 балів)________________

20
10

Робота на парах
_Pec()epaj_ 15

Умови допуску до підсумкового 
контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. 
Передбачає підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як 
сума оцінок за поточний контроль знань (усне 
опитування, тести, перевірка рефератів), результатів 
складання за змістовий модуль,

7. Політика вивчення навчальної дисципліни_______________________
Організація навчального _процесу здійснюється із застосуванням Свропейської кредитно-



трансферної системи (СКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при 
поточному опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’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 матеріалу.____________________________________________________________________

__ _____________ ____________ 8. Рекомендована література________ _______________________
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