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1. Пояснювальна записка 

Програма з виробничої практики студентів IV курсу вищих медичних 

закладів III-IV рівнів акредитації складена для спеціальностей «Лікувальна 

справа» 7.110101, «Педіатрія» 7.110104, «Медико-профілактична справа» 

7.110105 напрямку підготовки 1101 «Медицина» відповідно до освітньо-

кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми 

(ОПП) підготовки фахівців, затверджених Наказом МОН України від 

16.04.2003 № 239, та навчального плану, затвердженого Наказом МОЗ 

України від 23.07.2007 № 414. Навчання за вищевказаними спеціальностями 

здійснюється протягом 6 років, з них перші 5 років – загально лікарська 

підготовка. 

Відповідно до навчального плану, проходження лікарської практики 

передбачено у VIII семестрі, коли студентом набуті відповідні знання з 

основних клінічних дисциплін: внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії і 

акушерства.  

Відповідно до наказу МОЗ України № 414 від 23.07.2007 обсяг 

практики студентів IV курсу складає 6,0 кредитів ECTS. Кількість годин – 

180. 

Практика студентів медичних факультетів проводиться в якості 

помічника лікаря терапевтичного, хірурґічного і дитячого відділень та 

пологового будинку. 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). 

Назва практики 
К-сть 

тижнів 
Кількість 

кредитів/ годин 

Рік 
навчання/ 

VIII семестр 
Вид контролю 

Виробнича 

лікарська 

практика в 

терапевтично-

му відділенні 

стаціонару 

1 1,5 кредиту / 45 

год. 

IV курс/ VIII 

семестр 

Диференційований 

залік 

Послідовність проходження практики в терапевтичному, хірургічному, 

педіатричному відділеннях та пологовому будинку визначається кожним 

навчальним закладом та може змінюватись залежно у разі потреби. 



Виробнича практика студентів ІV курсу проводиться після закінчення 

семестру і тому не має аудиторних годин. Увесь час практика є самосійною 

роботою студентів, яка контролюється і оцінюється керівниками – 

викладачами профільних кафедр.  

В якості баз виробничої практики можуть виступати відділення 

районних та міських лікарень. Поточна навчальна діяльність студентів 

контролюється керівниками – викладачами кафедр практики від вищого 

навчального закладу та керівниками виробничої практики від бази практики.  

Оцінка успішності за виробничу практику студентів ІV курсу є 

рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням 

поточного та підсумкового контролю, має визначення за системою ECTS та 

традиційною шкалою, прийнятою в Україні.  

Поточний контроль засвоєння проводиться після завершення 

проходження практики у кожному відділенні (терапевтичному, хірургічному, 

педіатричному, пологовому). 

 

2. Мета і завдання виробничої лікарської практики в терапевтичному 

відділенні стаціонару 

Мета полягає у досягненні основних кінцевих цілей, визначених у освітньо-

професійній програмі підготовки фахівця за спеціальностями «Лікувальна 

справа» 7.110101, «Педіатрія» 7.110104, «Медико-профілактична справа» 

7.110105: 

 проводити опитування і об’єктивне обстеження хворих та аналізувати їх 

результати  

 планувати схему обстеження конкретного хворого залежно від 

особливостей клінічного перебігу захворювання. 

 аналізувати результати основних лабораторних та 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 захворювань.  

 брати участь у наданні невідкладної медичної допомоги при ургентних 

станах. 

 виконувати необхідні медичні маніпуляції. 



 демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці. 

 засвоїти знання морально-деонтологічними принципами медичного 

фахівця та принципами фахової субординації у клініці. 

 

Завданнями практики є: 

 закріплення знань і умінь, одержаних при вивченні основних клінічних 

і теоретичних дисциплін (обстеження хворого, встановлення 

клінічного діагнозу, призначення лікування) 

 подальше вдосконалення практичних навичок 

 ознайомлення з організацією лікувальної справи та умовами роботи 

лікаря в місті і районі 

 закріплення навичок санітарно-просвітницької роботи.  

 

3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

1. Структура та орґанізація роботи лікарні; обсяг та форми роботи 

лікаря-ординатора (6 год.): 

- вивчити структуру роботи медичного закладу,  

- знати орґанізацію роботи лікарні,  

- ознайомитись з обсягом та формами роботи лікаря-ординатора,  

- ознайомитись з принципами надання планової та невідкладної медичної 

допомоги терапевтичним хворим,  

- навчитись вести медичну документацію,  

- ознайомитись із нормативними документами, необхідними для роботи 

терапевта, 

- навчитись застосування принципів етики та деонтології,  

- ознайомитись з використанням сучасних технік консультування пацієнтів у 

практиці лікаря-терапевта, 

- виконувати роботу помічника лікаря, 

- приймати участь в обходах завідуючого відділенням та палатного лікаря, 

ранкових лікарських конференціях, клінічних конференціях у відділенні та 

клініко-патоморфолоґічних конференціях лікарні. 



 2. Скарги, анамнез, об’єктивне обстеження хворого; діаґноз, план 

обстеження та лікування (6 год.): 

- вміти проводити курацію тематичних хворих (збирати скарги та анамнез, 

проводити об’єктивне обстеження хворих, обґрунтовувати діаґноз, план 

обстеження та лікування, оцінювати результати лабораторних та 

інструментальних методів досліджень, заповнювати історії хвороби та 

виписки із них, виписувати рецепти, вести температурні листки та листки 

призначень). 

3. Діаґностика та надання допомоги при невідкладних станах. Техніка 

виконання ін’єкцій (6 год.): 

- вміти діагностувати та надавати допомогу при нападі бронхіальної астми, 

важкому загостренні бронхіальної астми із загрозою зупинки дихання, 

респіраторному дистрес-синдромі дорослих, інфекціно-тосичному шоці при 

пневмонії, печінковій енцефалопатії, ускладненій пептичній виразці, 

печінковій коліці, кровотечах із варикозно-розширених вен стравоходу, при 

коагулопатіях та тромбоцитопеніях, 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),  

- навчитись виконувати внутрішньовенні, внутрішньом’язові, підшкірні 

ін’єкції та внутрішньовенні інфузії, 

- визначати групу крові,  

- вміти проводити пробу на сумісність, 

- навчитись переливати кров і кровозамінники. 

 

4. Реєстрація і/або опис ЕКҐ, Ехо-КҐ, УЗД внутрішніх органів, 

ендоскопічних методів обстеження. Основи вакцинопрофілактики (6 

год.): 

- самостійно записувати та інтерпретувати ЕКҐ при різних патологічних 

станах, 

- навчитись інтерпретувати дані Ехо-КҐ, розрізняти структури серця, 

- засвоїти принципи проведення та інтерпретацію результатів УЗД 

внутрішніх органів (величина, розташування, структура), 

- інтерпретувати результати ендоскопічних методів обстеження, 



- брати участь у проведенні зондування шлунка і 12-палої кишки, 

- знати основи нормативної документації вакцинопрофілактики,  

- вміти надавати допомогу хворим із післявакцинальними ускладненнями. 

5. 1. Лабораторні та інструментальні методи діагностики у 

терапевтичному відділенні (4 год): 

- навчитись інтерпретувати дані досліджень крові, сечі, калу, мокротиння, 

шлункового та дуоденального вмісту, плевральної рідини, 

- брати участь у проведенні плевральної пункції та інших практичних 

навичок, 

- інтерпретувати дані рентгенографії та рентгеноскопії, 

- навчитись оцінювати дані показників зовнішнього дихання. 

5.2. Диференційований залік (2 год)  

 

Самостійна робота в терапевтичному відділенні 

В терапевтичному відділі стаціонару студент: 

 виконує роботу помічника лікаря, проводить курацію 5-7 тематичних 

хворих (збирає скарги та анамнез, проводить об'єктивне обстеження 

хворих, обґрунтовує діагноз, план обстеження та лікування, оцінює 

результати лабораторних та інструментальних методів досліджень, 

заповнює історії хвороби та виписки із них, виписує рецепти, веде 

температурні листки та листки призначень);  

 приймає участь в обходах завідуючого відділом та палатного лікаря, 

ранкових лікарських конференціях, клінічних конференціях у відділі та 

клініко-патологоанатомічних конференціях лікарні; 

 під керівництвом лікаря-ординатора або завідуючого відділом 

оволодіває лікарськими маніпуляціями, вдосконалює навики 

середнього медичного персоналу, які засвоїв на попередніх курсах. 

 

В маніпуляційній студент: 

 виконує внутрішньовенне введення лікарських середників; 

 визначає групи крові і проводить проби на сумісність, переливає кров і 

кровозамінники; 

 проводить зондування шлунка і 12-палої кишки; 



 виконує плевральну пункцію і інші практичні навики, що передбачені 

переліком. 

 

В кабінеті функціональної діагностики та кабінетах ультразвукової 

діагностики при обстеженні хворих, яких курує: 

 приймає участь у записі спірограм та інших обстеженнях; 

 визначає основні показники спірограми; 

 при проведенні УЗД органів черевної порожнини визначає орган, що 

досліджується і описує дані дослідження (величина, розташування, 

структура жовчного міхура, печінки, селезінки, нирок). 

 

Перелік вмінь та практичних навичок для підсумкового контролю з 

модуля 1 «Принципи діяльності й організація роботи лікаря 

терапевтичного відділення»: 

1. Проведення самостійного опитування та фізикального обстеження 

пацієнтів із основними захворюваннями органів дихання, травлення, 

кровотворних органі та ендокринної системи. 

2. Оцінювання клінічних, біохімічних та бактеріологічних досліджень 

крові, сечі, калу, харкотиння, шлункового та дуоденального вмісту, 

внутрішньосуглобової, плевральної та асцитичної рідини.  

3. Оцінювання інструментальних методів дослідження у клініці 

внутрішньої медицини: рентгенологічного дослідження органів грудної 

клітки та черевної порожнини, ЕКГ, спірометрії, сонографії органів черевної 

порожнини, фіброгастроскопії, колоноскопії. 

4. Обґрунтування і формулювання клінічного діагнозу при основних 

захворюваннях органів дихання, травлення, кровотворних органів та 

ендокринної системи. 

5. Трактування загальних принципів лікування, первинна і вторинна 

профілактика при основних захворюваннях органів дихання, травлення, 

кровотворних органів та ендокринної системи.  

6. Лікування захворювань внутрішніх органів згідно чинних протоколів 

надання медичної допомоги, що затверджені МОЗ України. 

7. Надання невідкладної допомоги при ургентних ситуаціях в клініці 

внутрішніх хвороб (при гострій дихальній недостатності (напад бронхіальної 

астми, важке загострення бронхіальної астми із загрозою зупинки дихання, ІТШ, 

ГРДС при пневмонії); печінковій і нирковій коліках; діабетичних комах, 

гіпертирозі, гострій наднирниковій недостатності, тощо). 

 



4. Методи контролю  

Відображає систему оцінювання практики за традиційною (чотирибальною) 

та 200-бальною шкалою. Оцінка за практику складається з суми балів за виконання 

студентом практичних навичок, які перевіряються безпосереднім керівником 

практики від бази практики (максимум 120 балів, мінімум – 72 бали) та балів за 

підсумковий контроль, що виставляються при проведенні диференційованого заліку 

(максимум – 80 балів, мінімум – 50 балів). 

Оцінка за практику визначається як сума оцінок поточного контролю (у 

балах), яка виставляється при оцінюванні практичних навичок відповідно до 

переліку, визначеного програмою практики та оцінки підсумкового контролю 

(у балах). 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні 

заліку – 200, в тому числі за поточну діяльність 120 балів (60 %), за 

результатами підсумкового контролю – 80 балів (40 %). 

Поточний контроль студентів в терапевтичному, хірургічному, 

педіатричному і пологовому відділеннях (змістові модулі) здійснюються 

керівниками – викладачами практики від профільних кафедр навчального 

закладу та керівниками виробничої практики від бази. 

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на 

кожному змістовому модулі. Одним із видів діяльності студента та його 

контролю з боку керівника практики є ведення Щоденника виробничої 

практики (додаток 1), який заповнюється студентом після кожного дня 

проходження практики та підписується керівником виробничої практики від 

бази та від навчального закладу. Наявність заповненого та завіреного 

підписом керівників практики Щоденника є обов’язковим для допуску 

студента до підсумкового контролю.  

Керівники виробничої практики аналізують роботу студентів у 

відділеннях, враховуючи їх дисципліну (студент не повинен мати пропусків 

днів практики), якість ведення щоденника (обґрунтування і формулювання 

діагнозу, визначення плану обстеження і лікування), якість оволодіння 

навичками клінічної, лабораторної та інструментальної діагностики, участь у 

наданні невідкладної медичної допомоги, застосування принципів етики та 

деонтології у практиці лікаря. У разі засвоєння не менше 60% практичних 

навичок (18 балів з 30) студент, який в сумі набрав 72 бали з 120, 

допускається до підсумкового контролю. 



У зв’язку з тим, що метою практики є засвоєння практичних умінь та 

навичок і вона не передбачає щоденного поточного контролю навчальної 

діяльності, оцінка за практику визначається на підставі оцінки підсумкового 

контролю (у балах), які виставляються при оцінюванні вмінь відповідно до 

переліків, визначених програмою практики. 

  Бали з практики для студентів, які успішно виконали програму 

конвертуються у традиційну 4-бальну шкалу за абсолютними критеріями: 

 

Бали з дисципліни Оцінка за 4-бальною шкалою 

Від 170 до 200 балів 5 

Від 140 до 169 балів 4 

Від мінімальної кількості балів, яку повинен 

набрати студент до 139 балів 
3 

Нижче мінімальної кількості балів, яку 

повинен набрати студент 
2 

Бали з дисципліни незалежно конвертуються як в шкалу ECTS, так і в 4-бальну 

шкалу. Бали шкали ECTS у 4-бальну шкалу не конвертуються і навпаки. 

 Бали студентів, які навчаються за однією спеціальністю, ранжуються за 

шкалою ECTS таким чином: 

 

Оцінка ECTS Статистичний показник 

A Найкращі 10% студентів 

B Наступні 25% студентів 

C Наступні 30% студентів 

D Наступні 25% студентів 

E Останні 10% студентів 

 

Підсумковий контроль  

Підсумковий контроль з дисципліни «Виробнича лікарська практика» 

(Лікарська практика в терапевтичному відділенні стаціонару) включає 

поточну активність – практичні навики, вирішення білету, в якому необхідно 

інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних обстежень, а 

також вирішення задачі із змодельованим невідкладним станом. 



 

Критерії оцінювання підсумкового контролю з дисципліни «Виробнича 

лікарська практика» Лікарська практика в терапевтичному відділенні 

стаціонару 

 

Завдання Бали  Оцінка  

(мінім.-

макс.) 

Ситуаційна задача з невідкладним станом (5 

запитань) 

0-10-13-16 50-80  

Практичні навички   

Результати лабораторних обстежень № 2 0-18-24-30 36-60 

Результати інструментальних обстежень № 2 0-18-24-30 36-60 

  72- 120 

Сума балів  122-200 

Примітка. 

0 балів – студент припускається суттєвих помилок під час відповідей та 

виконання практичних навичок; 

10 балів (18 балів *) – студент засвоїв теоретичний матеріал, має 

задовільну практичну підготовку, але припускається помилок у виконанні 

маніпуляцій, інтерпретації результатів додаткових методів дослідження, 

відповідей по невідкладному стану; 

13 балів (24 бали *) – студент засвоїв теоретичний матеріал, вміє 

методично правильно обстежувати хворого, виконувати діагностичні та 

лікувальні маніпуляції, але припускається окремих неточностей у відповідях 

та виконанні практичних навичок; 

16 балів (30 балів *) – студент досконало засвоїв теоретичний матеріал, 

методично правильно обстежує хворого, виконує діагностичні та лікувальні 

маніпуляції, вірно дає відповіді при інтерпритації лабораторних та 

інструментальних досліджень, безпомилково відображає тактику остеження, 

діагностики та лікувальної тактики невідкладного стану.  

* – для оцінюваня лабораторно-інструментальних обстежень. 



5. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового контролю з 

дисципліни «Виробнича лікарська практика. Лікарська практика в 

терапевтичному відділенні стаціонару». 

1. Основні обов’язки та професійні дії лікаря терапевтичного відділення 

стаціонару. 

2. Опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із основними 

захворюваннями орґанів системи кровообігу, травної, дихальної, 

сечостатевої, 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, серцево-

судинної, сечо-статевої, опорно-рухової та ендокринної системи. 

8. Надання невідкладної допомоги при гострій дихальній недостатності 

(напад бронхіальної астми, важке загострення бронхіальної астми із 

загрозою зупинки дихання, ГРДС при пневмонії), інфекційно-токсичному 

шоці при пневмонії, печінковій енцефалопатії, кровотечі з варикозно-

розширених вен стравоходу, ускладненій пептичній виразці, печінковій 

коліці).  

 

6. Рекомендована література 
 

Перелік рекомендованої навчально-методичної літератури  

1. Внутрішня медицина: підручник у 3 т. / О.М. Амосова, О.Я. Бабак, В.М. 

Зайцева та ін.; за ред. проф. О.М. Амосової. – К.: Медицина, 2008. – Т. 1. – 

1064_с.  

2. Внутрішня медицина: підручник у 3 т. / А.С. Свінціцький, Л.Ф. 

Конопльова, Ю.І. Фещенко та ін.; за ред. проф. О.М. Амосової. – К.: 

Медицина, 2009. – Т. 2. – 1088 с.  

3. Передерій В.Г. Основи внутрішньої медицини. / В.Г. Передерій, 

С.М._Ткач. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – Т. 1. – 640 с.  

4. Вуд М. Секреты гематологии и онкологии / М. Вуд, П. Банн. – М.: Бином, 

2001. – 560 с.  

5. Гематология. Атлас-справочник / В. Хоффбранд , Дж. Петтит; пер. с англ.; 

под ред. Е. Р. Тимофеевой. – М., «Практика», 2007. – 408 с., 1277 цв. рис.  



6. Гематологія і трансфузіологія ; під ред. проф. С.М. Гайдукової . – К.: ВПЦ 

«Три крапки», 2001. – 752 с.  

7. Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики – сімейної 

медицини: навч.-метод. посібн.; за ред. Ю.В. Вороненка, Г.І. Лисенка. – К., 

2013. –– 624 с.  

8. Еталони практичних навиків з терапії / Н.І. Швець, А.В. Підаєв, Т.М. Бенца 

та ін. – К. : Главмеддрук, 2005. – 536 с.  

9. Клінічна пульмонологія / Сахарчук І.І., Ільницький Р.І., Бондаренко Ю.М. 

та ін.; за ред. І.І. Сахарчука – К.: Книга плюс, 2003. – 368 с. 

10. МакНелли П.Р. Секреты гастроэнтерологии / Питер Р. МакНелли. – М.: 

Бином, 2005. – 908 с. 

11. Общие принципы медицины: Внутренние болезни по Дэвидсону; под ред. 

Н.А. Мухина. – М.: 2009.– 384 с. 

12. Парсонз П.Э. Секреты пульмонологии / Полли Э. Парсонз, Джон Э. 

Хеффнер. – М.: Бином, 2004. – 648 с. 

13. Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх 

органів. Невідкладні стани в терапії./ за ред. Ю.М. Мостового. – Вінниця: ДП 

«ДКФ», 2018. – 856 с. 

14. Харченко Н.В. Гастроентерологія / Н.В. Харченко, О.Я. Бабак. – К.: 2007. 

– 720 с. 

 

Перелік літератури, виданої співробітниками кафедри для студентів 4 

курсу медичного факультету  

 

Хвороби травної системи 

1. Радченко О. М. Підходи до лікування спастичного болю // Рациональная 

фармакотерапия. – 2012. – № 4. – С. 19 – 24.  

2. Радченко О. М. Неалкогольна жирова хвороба печінки: проблеми 

лікування // Рациональная фармакотерапия. – 2012. – № 3(24). – С. 9 – 14.  

3. Радченко О. М. Континуум хелікобактерної інфекції: 25 років визнання та 

вивчення. Чи все вирішено? // Клінічна імунологія. Алергологія. 

Інфектологія. – 2011. – № 3. – С. 39 – 44.  

4. Радченко О. М. Ведення хворих на хронічний ентерит та абдомінальний 

ішемічний синдром // Рациональная фармакотерапия. – 2011. – № 1. – С. 72 – 

76.  

5. Радченко О. М. Дискутабельні питання щодо стеатозу печінки та його ролі 

у виникненні та перебігу хвороб внутрішніх органів // Гепатологія. – 2011. – 

№ 3. – С. 71 – 77.  

6. Панчишин Ю. М., Радченко О. М., Макаренко Т. М., Комариця О. Й., Гук-

Лешневська З. О. Основи діагностики та лікування гепатитів і цирозів 

печінки (лекції та власні дослідження). – Львів, Кварт. – 2010. – 276 с.  



7. Радченко О. М. Досягнення, перспективи та проблеми лікування інфекції 

Helicobacter pilory // Рациональная фармакотерапия. – 2010. – № 3. – С. 50 – 

54.  

8. Гук-Лешневська З. О., Чубучна І. І., Радченко О. М. Алкогольна хвороба 

печінки та ураження інших внутрішніх органів внаслідок надуживання 

алкоголю (огляд літератури) // Сімейна медицина. – 2010. – № 1. – С. 112 – 

117.  

9. Радченко О. М. Принципи діагностики та лікування цирозів печінки // 

Гепатологія. – 2010. – №2. – С. 6 – 22.  

10. Радченко О. М. Проблеми терапевтичного лікування цирозів печінки // 

Рациональная фармакотерапия. – 2010. – № 4. – С 17 – 21.  

11. Панчишин М. В., Панчишин Ю. М., Радченко О. М. Основи первинної 

діагностики та лікування невідкладних станів у клініці внутрішніх хвороб. – 

Львів, 2009. – 112 с.  

12. Панчишин Ю.М. Лікування гелікобактерної інфекції: ч. 2. – Львів, 2013. –  

25 с. 

13. Панчишин Ю.М. Хронічні гастрити і пептичні виразки, асоційовані з 

Helicobacter pylori (в таблицях, рисунках, схемах): ч. 1. – Львів, 2013. – 25 с. 

Хвороби дихальної системи 

1. Радченко О. М. Фенотипування бронхіальної астми: значення для клінічної 

практики // Астма та алергія. – 2012. – № 4. – С. 46 – 50.  

2. Радченко О. М., Панчишин Ю. М., Саченко В. В. Особливості пневмоній 

під час епідемії грипу у Львівській області в листопаді 2009 року //АML. – 

2010. – № 2. – С. 75 – 78.  

3. Радченко О. М. Клінічні наслідки епідемії грипу в листопаді 2009 р. у м. 

Львові – акцент на стаціонарному лікуванні атипових пневмоній // 

Рациональная фармакотерапия. – 2010. – № 1. – С. 26 – 28.  

4. Радченко О. М. Астматичний стан, майже фатальна астма, або гострий 

тяжкий перебіг бронхіальної астми із загрозою зупинки дихання: сучасний 

стан проблеми та підходи до лікування // Клінічна імунологія. Алергологія. 

Інфектологія. – 2010. – №2. – С. 41 – 45.  

5. Бандрівська А. З., Радченко О. М., Беш О. М. Аналіз застосування 

специфічної імунотерапії в лікуванні бронхіальної астми у дорослих // 

Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2010. - № 2. – С. 102 – 103. 

6. Сорокопуд О., Панчишин Ю. М., Якубенко Ю. П., Шалагін Ю. О. 

Особливості перебігу та лікування пацієнтів з важкою негоспітальною 

пневмонією та низьким рівнем холестеролу крові // Клінічна імунологія, 

алергологія, інфектологія. – 2010. – № 9–10. – С. 40 – 45. 

7. Панчишин М. В., Панчишин Ю. М., Радченко О. М. Основи первинної 

діагностики та лікування невідкладних станів у клініці внутрішніх хвороб. – 

Львів, 2008, 2009 – 112 с. 

8. Панчишин М. В., Панчишин Ю. М. Негоспітальні та госпітальні пневмонії. 

– Львів. – 2008. – 34 с. 



Хвороби крові 

1. Дзісь Є. І. Внутрішні хвороби. Розділ: Гематологія: навчальний посібник 

для студентів стоматологічного факультету / Є. І. Дзісь, О. Я. Томашевська, І. 

Є. Дзісь. – Львів, 2011. – 124 с.  

2. Дзісь Є. І. Гематологія. Розлади та неоплазії клітин крові / Є. І. Дзісь, О. Я. 

Томашевська. – Львів: Кварт, 2007. – 220 с.  

3. Дзісь Є.І. Основи гемостазіології / Є. І. Дзісь, О. Я. Томашевська. – К: 

Гідромас, 2006. – 138 с.  

4. Дзісь Є.І. Протромботичні порушення гемостазу в хворих на рак і 

гематологічні новоутворення / Є. І. Дзісь, І. Є. Дзісь, О. Я. Томашевська // 

Кровообіг та гемостаз. – 2010. – № 3. – С. 69 – 74.  

5. Клініко-лабораторні аспекти тромботичного ризику в пацієнтів з 

гематологічними новоутвореннями / Дзісь І. Є., Томашевська О. Я., Дзісь Є. 

І., Виговська Я. І. // Український журнал гематології та трансфузіології. – 

2012. – № 4. – С. 5 – 11.  

6. Панчишин Ю., Гук-Лешневська З., Приймачок О., Дикса О. Особливості 

клініки, діагностики та лікування анемій – Львів, 2013. – 26 с.  

 

Медичні журнали: «Мистецтво лікування», «Медицина світу», «Лікарська 

справа», «Ліки України», «Рациональная фармакотерапия», «Сучасна 

гастроентерологія», «Український терапевтичний журнал», «Український 

пульмонологічний журнал», «Український медичний часопис», «Acta Medica 

Leopolensia». 

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

1. Підведення підсумків практики здійснюється при наявності всіх 

звітних документів, передбачених проґрамою з практики, щоденника та 

характеристики виробничої діяльності студента під час практики, підписаної 

безпосереднім і загальним керівником від бази практики. 

2. Оцінювання засвоєння студентом практичних навичок та вмінь 

здійснюється з використанням критеріїв, які вказані в робочій проґрамі 

відповідної практики та у щоденнику практики студента. Оцінка за практику 

складається з суми балів за виконання студентом практичних навичок та 

балів за підсумковий контроль. Виконання практичних навичок щоденно 

перевіряє безпосередній керівник практики від бази та візує їх виконання у 

щоденнику практики студента. Керівник практики від Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького (далі 

Університет) систематично здійснює контроль ведення щоденників 

студентами та здійснює контроль поточної активності студентів (згідно знань 



інтерпритації лабораторних та інструментальних методів дослідження). 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.  

3. Оцінка за практику заноситься керівником від Університету до 

щоденника, залікової книжки студента і заліково-екзаменаційної відомості. 

Впродовж трьох днів після закінчення практики керівник від Університету 

подає відомість до відповідного деканату, звіт про проведення практики - до 

відділу практики Університету. Щоденник практики зберігається на кафедрі 

впродовж 1 року. 

4. Оцінка за практику враховується при розгляді питань про 

призначення стипендії нарівні з оцінками за іспити та інші диференційовані 

заліки. 

5. Студенти, які не виконали проґраму практики без поважних причин, 

отримали незадовільну оцінку за практику і не ліквідували академічну 

заборгованість до початку наступного семестру, відраховуються з 

Університету. 

6. Підсумки практики щорічно заслуховуються і обговорюються 

відповідними кафедрами, профільними методичними комісіями, Вченими 

радами факультетів та Університету. 



Додаток 1 

Щоденник лікарської виробничої практики з внутрішньої медицини  

(зразок) 

Студента__________________________ факультету____________________  

Курсу_________ групи ___________ 

Час практики: з ____________ 20 _ р по ________________20 _ р. 

Місце проходження практики: місто ________________________________ 

Лікарня_________________________________________________________  

Базовий керівник ________________________________________________  

      (підпис, печатка) 

Головний лікар __________________________________________________  

(підпис, печатка) 

Дата, час  Зміст виконаної роботи Виконана навичка  

800 – 900 Участь в організаційній нараді та 

обході завідувача відділення 

 

900 – 1000 Присутність при проведенні 

рентгенологічного дослідження 

легень 

Трактування даних 

променевих досліджень 

органів грудної клітки 

1000 – 1100 Присутність при проведенні 

фіброгастроскопії і т.д. 

Огляд слизової шлунка  

1100 – 1500 Курація у відділенні __ хворих. 

1. Хворий К., 68 років. Діагноз: 

Хронічний атрофічний 

аутоімунний гастрит дна і тіла 

шлунка помірної (ІІ) активності, з 

тяжкою атрофією (ІІІ) і кишковою 

метаплазією (ІІ) у фундальному 

відділі. 

Обґрунтування діагнозу …  

План обстеження…  

Лікування… 

2. Хвора С., 52 роки. Діагноз: 

Бронхіальна астма ІІІ, середньої 

тяжкості, персистуючий перебіг, 

середньої тяжкості ступінь 

Об’єктивне обстеження 

__ хворих (опитування, 

огляд, пальпація, 

перкусія, аускультація, 

вимірювання АТ). 

 

Опис хворого, який 

госпіталізований вперше 

(первинний огляд із 

завідувачем відділу), 

ведення щоденників у 

історіях хвороб 

госпіталізованих хворих. 

Оцінка клінічних, 

біохімічних та 



загострення. Сегментарний 

пневмосклероз. Вторинна емфізема 

легень. ЛН І.  

Обґрунтування діагнозу …  

План обстеження…  

Лікування… 

і т.д. (опис кожного оглянутого 

пацієнта) 

інструментальних 

досліджень. 

 



Додаток 2 

Характеристика студента 

 

Студент ЛНМУ 

__________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по-батькові) 

Пройшов практику в ________________________________________________ 

(найменування відділення, ЛПУ) 

За час проходження практики виконав _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

За час проходження практики студент зарекомендував себе_______________ 

__________________________________________________________________ 

Висновки: 

Керівник практики від ЛПУ:__________________________________________ 

(підпис, печатка) (прізвище, ініціали) 

Головний 

лікар/начмед:_______________________________________________________ 

(підпис, печатка) (прізвище, ініціали) 
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