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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Виробнича лікарська практика проводиться відповідно до навчального
плану підготовки лікарів та програми практики на ІV курсі після завершення
літньої сесії. Обсяг виробничої лікарської практики студентів медичних
факультетів проводиться в якості помічника лікаря терапевтичного,
хірурґічного і дитячого відділень та пологового будинку обласних, міських,
районних закладів охорони здоров’я. Виробнича практика (лікарська)
студентів IV курсу в обсязі професійних обов’язків лікаря стаціонару триває
4 тижні – по 1 тижню в терапевтичному, хірурґічному, дитячому відділеннях
і пологовому будинку (відділенні). 1 тиждень становить 1,5 кредиту.
Студенти працюють по 6 годин щоденно впродовж 5 робочих днів, у
вільний від роботи час виконують самостійну роботу. У відділі має бути
графік роботи студентів. Безпосередніми керівниками практики студентів є
лікарі (завідувачі відділень).
Студент до відбуття на практику повинен отримати інструктаж
керівника практики від кафедри і отримати програму та щоденник практики;
направлення на практику.
Студент, прибувши у заклад охорони здоров’я (ЗОЗ), повинен подати
керівникові від бази щоденник, пройти інструктаж з техніки безпеки,
уточнити план проходження практики. Під час проходження практики
студент зобов’язаний суворо дотримуватись правил внутрішнього
розпорядку ЗОЗ.
Звіт про практику студент складає відповідно до календарного графіка
проходження практики й додаткових вказівок керівників практики від
університету та від ЗОЗ.
Виробнича практика студента оцінюється за чотирибальною системою
й враховується при призначенні стипендії нарівні з іншими дисциплінами
навчального плану. Студент, що не виконав вимог практики й дістав
негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку під час захисту звіту,
підлягає відрахуванню з університету.
Мета практичної підготовки виробничої лікарської практики полягає у
досягненні основних кінцевих цілей, визначених у освітньо-професійній
програмі підготовки фахівця за спеціальностями: 7.12010001 «Лікувальна
справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010005 «Медико-профілактична
справа» і є основою для побудови змісту виробничої практики.
Кінцеві цілі виробничої лікарської практики:
Закріплення знань і практичних навичок, одержаних при вивченні
основних клінічних і теоретичних дисциплін та їх подальшого поглиблення й
удосконалення під час роботи в лікувально-профілактичних закладах, а
також ознайомлення з роботою лікаря в умовах майбутньої діяльності на
базах районних, міських та обласних лікувально-профілактичних закладів.











Конкретні цілі виробничої практики з догляду за хворими:
проводити опитування та фізикальне обстеження хворих та аналізувати
результати,
планувати схему клінічного перебігу захворювання,
аналізувати результати лабораторних та інструментальних методів
дослідження,
визначити провідні патолоґічні симптоми і синдроми при найбільш
поширених захворюваннях,
проводити диференційну діаґностику та ставити попередній діаґноз
найбільш поширених захворювань,
трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики
найбільш поширених захворювань,
брати участь у наданні невідкладної допомоги у випадку урґентних
станів,
виконувати необхідні медичні маніпуляції,
засвоїти знання морально-деонтолоґічних принципів в роботі
медичного фахівця та принципів фахової субординації у клініці.
ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

№ 3/п

Тема

К-ть
годин

1.

Структура та орґанізація роботи
лікарні; обсяг та форми роботи
лікаря-ординатора.
Скарги, анамнез, об’єктивне
обстеження хворого; діаґноз, план
обстеження та лікування.
Діагностика та надання допомоги
при невідкладних станах. Техніка
виконання ін’єкцій.
Реєстрація та опис ЕКҐ, Ехо-КҐ,
УЗД внутрішніх органів,
ендоскопічних методів
обстеження. Основи вакцинопрофілактики.
Лабораторні та інструментальні
методи діагностики у
терапевтичному відділенні.
Диференційований залік

6

2

3

4

5

6

6

6

6

4

2

Дата

Відмітка про
зарахування

Підпис
безпосер.
керівника
практики

ЗМІСТ ПРАКТИКИ
Перелік практичних навиків якими має оволодіти студент ІV курсу
медичного факультету при проходженні виробничої лікарської практики в
терапевтичному відділенні стаціонару:
№
Перелік навичок та вмінь
п/п
1
2
1- 6. Методи фізикального обстеження хворих та оцінка результатів
огляду:
- серцево-судинної системи
- органів дихання
- шлунково-кишкового тракту
- сечовидільної системи
- опорно-рухового апарату
- ендокринної системи
7.
Вимірювання АТ на верхніх та нижніх кінцівках
8.
Оцінка загального та біохімічного аналізу крові, тропонінового тесту
9.
Інтерпретація загального аналізу сечі та результатів проб
Зимницького, Нечипоренка, Реберґа
10. Інтерпретація коагулограми, ліпідограми
11. Інтерпретація імуноферментного аналізу на вірусні гепатити
12. Інтерпретація результатів шлункового та дуоденального зондування
13. Методика запису і розшифрування ЕКҐ, інтерпретація заключення
холтерівського моніторування ЕКҐ та велоерґометрії
14. Інтерпретація даних ехокардіоґрафічного дослідження
15. Інтерпретація даних показників зовнішнього дихання
16. Інтерпретація даних рентґеноґрафії та рентґеноскопії
17. Інтерпретація даних комп’ютерної томоґрафії та магнітно-ядерної
томографії
18. Інтерпретація даних ендоскопічних досліджень та даних pH-метрії
19. Клінічна інтерпретація ультразвукового дослідження
органів
черевної порожнини.
20. Інтерпретація показників на виявлення цукрового діабету та патології
щитовидної залози
21. Техніка проведення пункції плеври
22. Техніка очищення кишківника
23. Постановка алерґічних проб (внутрішньошкірна, скарифікаційна)
перед введенням лікарських засобів. Ін’єкції лікарських речовин (в/в,
в/м, п/ш), кровопускання, визначення групи крові та резус-фактора
24. Лікування захворювань внутрішніх органів згідно чинних протоколів
надання медичної допомоги, що затверджені МОЗ України
Критерії оцінювання виконання практичних навиків:
 виконання практичної навички без помилок - 5 балiв,

 виконання
практичної
навички
з
окремими
недолiками,
виправленими самим студентом - 4 бали,
 виконання практичної навички з недолiками, скоригованими
викладачем - 3 бали,
 не виконано практичну навичку - 0 балiв.
ОЦІНКА РОБОТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИЦІ
№

1- 6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

Назва уміння, практичної
навички
Методи
фізикального
обстеження хворих та оцінка
результатів огляду:
-серцево-судинної
системи
-органів дихання
-шлунково-кишкового
тракту
-сечовидільної системи
-опорно-рухового апарату
-ендокринної системи
Вимірювання АТ на верхніх
та нижніх кінцівках
Оцінка загального та
біохімічного аналізу крові,
тропонінового тесту
Інтерпретація загального
аналізу сечі та результатів
проб Зимницького,
Нечипоренка, Реберґа
Інтерпретація коагулограми,
ліпідограми
Інтерпретація
імуноферментного аналізу на
вірусні гепатити
Інтерпретація результатів
шлункового та
дуоденального зондування
Методика запису і
розшифрування ЕКҐ,
інтерпретація заключення
холтерівського моніторування
ЕКҐ та велоерґометрії

Дата
складання

Відмітка про
зарахування
у балах

Підпис

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

Інтерпретація даних
ехокардіоґрафічного
дослідження
Інтерпретація даних
показників зовнішнього
дихання
Інтерпретація даних
рентґеноґрафії та
рентґеноскопії
Інтерпретація даних
комп’ютерної томоґрафії та
магнітно-ядерної томоґрафії
Інтерпретація даних
ендоскопічних досліджень та
даних pH-метрії
Клінічна інтерпретація
ультразвукового
дослідження органів
черевної порожнини.
Інтерпретація показників на
виявлення цукрового діабету
та патології щитовидної
залози
Техніка проведення пункції
плеври
Техніка очищення
кишківника
Постановка алерґічних проб
(внутрішньошкірна,
скарифікаційна) перед
введенням лікарських
засобів. Ін’єкції лікарських
речовин (в/в, в/м, п/ш),
кровопускання, визначення
групи крові та резус-фактора
Лікування захворювань
внутрішніх органів згідно
чинних протоколів надання
медичної допомоги, що
затверджені МОЗ України
Сума балів за виконання
практичних навичок

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ПРАКТИКИ
До підсумкового контролю з виробничої практики допускаються
студенти, які отримали за виконання практичних навичок з певного виду
практики не менше, ніж 72 бали, представили звіт за практику та позитивну
характеристику загального керівника від бази практики.
Підсумковий контроль, відповідно до вимог програми практики,
студенти складають в останній день практики комісії, до складу якої входять
керівники практики від Університету і, за можливості, від баз практики.

Перелік питань для підсумкового контролю
1. Основні обов’язки та професійні дії лікаря терепевтичного відділення
стаціонару.
2. Опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із основними
захворюваннями орґанів системи кровообігу, травної, дихальної,
сечовидільної, ендокринної, опорно-рухової та кровотворної системи.
3. Оцінка клінічних досліджень крові, сечі, калу.
4. Оцінка біохімічних та бактеріолоґічних досліджень крові, сечі,
мокротиння.
5. Оцінка
результатів
ЕКҐ,
Ехо-КҐ,
спіроґрафії,
рН-метрії,
рентґенолоґічних досліджень, даних УЗД внутрішніх органів та
ендоскопічних обстежень.
6. Обґрунтування та формулювання клінічного діаґнозу.
7. Принципи лікування, первинна і вторинна профілактика основних
захворювань орґанів дихання, травлення, кровотворення, серцевосудинної, сечовидільної, опорно-рухової та ендокринної системи.
8. Надання невідкладної допомоги при астматичному статусі, приступі
бронхіальної астми, бронхообструктивному синдромі, печінковій
енцефалопатії, гіпертонічному кризі, нападі стенокардії, гострому
інфаркті міокарда, серцевій астмі, набряку легень, порушеннях ритму
та провідності, гострій нирковій недостатності, ускладненій пептичній
виразці, печінковій коліці, ускладненнях вакцинації (кропивниця,
набряк Квінке, анафілактичний шок).
Критерії оцінювання підсумкового контролю з практики:
Підсумковий контроль включає практичні навички та оцінку даних
лабораторних та інструментальних методів обстежень.
0 балів – студент припускається суттєвих помилок під час відповіді та
виконання практичних навичок;
10 балів (15 балів *) – студент засвоїв теоретичний матеріал, має
задовільну практичну підготовку, але припускається помилок у виконанні

маніпуляції, інтерпретації результатів додаткових методів дослідження;
15 балів (18 балів *) – студент засвоїв теоретичний матеріал, вміє
методично правильно обстежувати хворого, виконувати діагностичні та
лікувальні маніпуляції, але припускається окремих неточностей у відповіді та
виконанні практичних навичок;
20 балів – студент досконало засвоїв теоретичний матеріал, методично
правильно обстежує хворого, виконує діагностичні та лікувальні маніпуляції.
* – для оцінювання лабораторно-інструментальних методів обстеження.
Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за
підсумковий контроль становить 80 балів, мінімальна кількість балів – 50.
№

1.
2.
3.

Завдання
Практичні навики № 2
Результати
лабораторних
обстежень № 3
Результати
інструментальних обстежень
№3

Сума балів за підсумковий
контроль

Дата
складання

Відмітка про
зарахування
у балах

Підпис
викладача

ВІДГУК І ОЦІНКА РОБОТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИЦІ
Від закладу охорони здоров’я
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Від університету
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
ОЦІНКА ЗА ПРАКТИКУ
Сума балів за:
Виконання Підсумковий
практичних
контроль
навичок

Всього
балів

Традиційна
оцінка

Дата

Керівник практики від кафедри
_____________________
(підпис)

_____________________________________
(прізвище та ініціали)

Підпис
викладача

