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Кількість годин (лекції/ 

практичні заняття/ самостійна 

робота студентів 

45 
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Інформація про консультації  

Адреса, телефон та регламент 
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(у разі потреби) 

Клінічна база 

КНП 1-ша міська клінічна лікарня ім. Князя Лева 

79019, м. Львів, вул. Ужгородська, 1 
тел. 260-14-90 

2. Коротка анотація до курсу 

Виробнича лікарська практика в терапевтичному відділенні стаціонару 

проводиться в якості помічника лікаря після успішного завершення вивчення 

дисципліни «Внутрішня медицина» на 4 курсі, що охоплює основні 

етіологічних та патогенетичні фактори виникнення хвороб органів травлення, 

диханя та системи крові. Також виробнича лікарська практика закріплює 

основи клінічного обстеження хворого, методики пошуку основних 

симптомів та синдромів хвороб внутрішніх органів, вдосконалює методику 

фізикального обстеження пацієнта та практичне застосування оцінки 

результатів обстеження у клініці, формує навички клініко-діагностичної 

інтерпретації показників основних лабораторно-інструментальних досліджень 

в нормі та при патологіях; дає базові знання з принципів лікування, 

планування стратегії та тактики профілактики і визначення прогнозу. 

3. Мета і цілі курсу 

Працюючи помічником лікаря терапевтичного відділення стаціонару, - 

навчитися діагностувати хвороби травної системи (гастроезофагеально- 

рефлюксна хвороба та шлункові диспепсії, хронічні гастрити, пептична 

виразка шлунка і дванадцятипалої кишки, хронічні гепатити і цирози печінки, 

хвороби жовчного міхура, підшлункової залози, тонкої та товстої кишки), 

дихальної системи (негоспітальні пневмонії, бронхіальна астма, хронічне 

обструктивне захворювання легень, плеврити, бронхоектатична хвороба, 

абсцес легень), системи крові (анемії, гострі та хронічні лейкемії, лімфоми, 

коагулопатії); призначати адекватне лабораторно-інструментальне 

обстеження та трактувати отримані результати, виявляти клінічні та 

функціональні критерії порушень функції органів травлення, дихання, 

кровотворення, призначати адекватне лікування у відповідності до виявлених 

структурно-функціональних змін. 

Після завершення цього курсу студент має: 

Засвоїти клінічні прояви хвороб органів травлення, дихання та системи крові, 

ідентифікувати наявність критеріїв їх діагностики у пацієнта; вирізнити 

відмінності ураження органів травлення, дихання та крові; проводити 

диференційну діагностику основних синдромів та основних нозологій; 

визначати основні етапи перебігу вищевказаних хвороб, прогноз при них, 

засвоїти методи лікування та профілактики. 

Проводити опитування і фізикальне обстеження пацієнта з хворобами органів 



травлення, дихання та крові, а також з іншими хворобами, виявляти 

симптоми та синдроми ураження та певні особливості клінічного перебігу 

вивчених хвороб, інтерпретувати отримані результати лабораторно- 

інструментального обстеження, формулювати та обґрунтувати попередній 

діагноз. 

Вибирати адекватні для кожного випадку методи додаткових лабораторно- 

інструментальних обстежень, аналізувати та узагальнювати отримані 

результати, знаходити відхилення від норми в їх значеннях та 

використовувати їх для обґрунтування клінічного діагнозу. 

Відокремити симптоми хвороби пацієнта, що не характерні для певної 

нозології, проаналізувати ймовірну причину їх виникнення, сформулювати 

особливості перебігу хвороби пацієнта; порівняти і проаналізувати ознаки 

функціональної недостатності у пацієнтів (печінкова, дихальна). 

Складати плани діагностики хвороб органів травлення, дихання, крові, 

планувати реабілітаційні заходи. 

Навчитись документувати історію хвороби обстеженого пацієнта, вести іншу 

медичну документацію у відділенні (довідки, епікризи, тощо…). 

Вміти надати невідкладну допомогу при кровотечі з виразки, варикозно- 

розширених вен стравоходу, жовчній кольці, нападі бронхіальної астми. 

Знати техніку проведення плевральної пункції та лапароцентезу, показання 

та протипоказання до них. 

 
Компетентності та результати навчання, формування яких забезпечує 

вивчення дисципліни (загальні і спеціальні компетентності). 

Загальні компетентності (ЗК): 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

4. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. 

5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

7. Здатність працювати в команді. 

8. Навички міжособистісної взаємодії. 

9. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

10. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

11. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 

обов’язків. 

12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

13. Здатність діяти на основі етичних міркувань. 

 

Фахові компетентності (ФК): 
1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнта. 



2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

хвороби. 

4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку 

при лікуванні вивчених хвороб. 

5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні 

вивчених хвороб. 

6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування 

програмних хвороб. 

7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної 

допомоги. 

9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

10. Навички виконання базових медичних маніпуляцій. 

11. Здатність до планування та проведення базових санітарно- 

гігієнічних та профілактичних заходів. 

12. Здатність до ведення затвердженої медичної документації. 

 

Програмні результати навчання (ПРН): 

1. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне обстеження та оцінювати його результати. 

2. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну 

процедуру на підставі результатів лабораторних та інструментальних 

досліджень. 

3. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром. Встановлювати 

найбільш вірогідний або синдромний діагноз хвороби. Призначати 

необхідне лабораторно-інструментальне обстеження. Здійснювати 

диференціальну діагностику хвороб. Встановлювати попередній та 

клінічний діагнози. 

4. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

вивчених хвороб. Визначати необхідне лікувальне чи профілактичне 

харчування, планувати стратегію та тактику профілактики. 

5. Визначати принципи та характер (консервативне, оперативне) 

лікування, вміти призначити конкретне лікування для пацієнтів з 

вивченими нозологіями та спланувати його тривалість. 

6. Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги на підставі 

діагнозу невідкладного стану. 

7. Надавати екстрену медичну допомогу на підставі діагнозу 

невідкладного стану. 

8. Виконувати базові лікарські медичні маніпуляції. 

9. Досліджувати обсяги та результативність діяльності лікаря, 

підрозділу, закладу охорони здоров’я; виявляти дефекти діяльності 

та їх причини. Використовувати уніфіковані клінічні протоколи 

щодо надання медичної допомоги, розроблені на засадах доказової 

медицини; розробляти локальні протоколи надання медичної 



допомоги. 

10. Проводити контроль якості медичного обслуговування; визначати 

фактори, що перешкоджають якості та безпеки медичної допомоги. 

Оцінювати собівартість медичних послуг. Застосовувати основи 

економічного аналізу при виборі методів діагностики, профілактики, 

лікування, реабілітації. 

11. Організовувати роботу медичного персоналу; формувати раціональні 

медичні маршрути пацієнтів; взаємодіяти з колегами, організаціями 

та установами. 

12. Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності. 

13. Дотримуватися здорового способу життя, користуватися прийомами 

саморегуляції та самоконтролю. 

14. Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими 

правами, свободами та обов’язками, підвищувати загальноосвітній 

культурний рівень. 

15. Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій 

діяльності. 

4. Пререквізити курсу 
Зазначена інформація щодо дисциплін, базових знань та результатів навчання, 

необхідних студенту (зарахованих) для успішного навчання та опанування 

компетентностями з даної дисципліни. 

 

Базові дисципліни: нормальна та патологічна анатомія, нормальна та 

патологічна фізіологія, гістологія, біохімічна та органічна хімія, пропедевтика 

внутрішньої медицини, догляд за хворими 
1. Анатомія та фізіологія стравоходу, шлунка, дванадцятипалої, тонкої та товстої кишок;  

гістологічна будова слизової шлунка, дванадцятипалої, тонкої та товстої кишок. Патоморфологічні 

зміни, характерні для гастритів і виразки шлунка. Особливості бактерії Helicobacter pylori. 
Гістологічні форми раку шлунка. Дисплазія і метаплазія епітелію; регіонарні лімфатичні вузли 

шлунка. Макро- і мікроскопічна будова печінки, функції печінки та методи їх оцінки; особливості 

кровопостачання печінки; патоморфологічні зміни у печінці при гепатиті і цирозі. Будова 
жовчовивідних шляхів. Механізм секреції жовчі, склад жовчі. Методика фізикального обстеження  

шлунково-кишкового тракту. Анатомія та фізіологія легень; гістологічна будова слизової оболонки 

бронха, фізіологічний дренаж. Патоморфологічні зміни, характерні для пневмоній. Особливості 

збудників пневмонії. Обмін та функції заліза в орґанізмі; нормальний еритропоез; фізикальні, 
інструментальні, лабораторні методи обстеження кровотворної системи; фармаколоґічні 

особливості препаратів заліза. Клінічний аналіз крові в нормі; обмін та функція в орґанізмі 

фолієвої кислоти та вітаміну В12 

2. Симптоми ураження стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки, печінки і жовчного 

міхура, підшлункової залози, тонкої та товстої кишок. Методи обстеження хворих з патологією 

шлунково-кишкового тракту (лабораторні та інструментальні). Синдроми ураження легеневої 

тканини (ущільнення, підвищеної пневматизації). Фізикальні, інструментальні, лабораторні методи 
обстеження дихальної системи; фізикальні методи виявлення емфіземи, бронхоспазму. Сучасна  

теорія кровотворення; види гемоглобіну; можливі механізми руйнування еритроцитів в нормі і 

патології; обмін білірубіну; методи обстеження хворих з гемолітичною анемією. Фактори, що 
пригнічують кровотворення; роль гранулоцитів у протиінфекційному захисті; тромбоцитарний 

гемостаз. 

3. Механізм дії основних препаратів, які використовуються для лікування хвороб органів 
травлення: антибактеріальні − амоксацилін, кларитроміцин, метронідазол, ампіцилін, доксациклін; 

препарати групи сульфосалазину; антисекреторні − блокатори протонової помпи і Н2-гістамінових 

рецепторів; препарати групи вісмуту; холінолітики, холеретики і холекінетики; ферментні 
препарати − фестал, ензимтал, панзинорм, креон; антидіарейні препарати − фталазол, левоміцетин, 



лоперамід; препарати, які регулюють моторику − церукал, мотиліум, препульсид. Фармакологічні 
особливості антибіотиків, противірусних та протигрибкових засобів; відхаркувальних, 

бронхолітиків. Показники нормальної коагулоґрами, типи кровоточивості, механізм виникнення 

симптомів; методика обстеження суглобів. Тромбоцитоґенез, тривалість життя кров’яних 

пластинок, місце їх загибелі; норма, функції, роль у гемостазі; дослідження, які необхідно 
проводити при патолоґії тромбоцитів (визначення кількості кров’яних пластинок, часу кровотечі за 

Дюке та Айві, ретракції згустку крові, адгезивної та агрегаційної здатності, синдром джгута). 

5. Програмні результати навчання 

Список результатів навчання 
Код результату навчання Зміст результату 

навчання 
Посилання на код матриці 

компетентностей 

Зн-1 Знати анатомію, 
фізіологію внутрішніх 

органів та систем, шкіри, 
сполучної тканини, крові 

ПРН-1-5 

Зн-2 Знати патоморфологію 
та патофізіологію усіх 

основних змін та 

уражень внутрішніх 
органів, шкіри, 
сполучної тканини, крові 

ПРН-1-5 

Зн-3 Знати біохімію основних 

метаболічних процесів, 
механізми дії основних 

фармацевтичних 
препаратів 

ПРН-4,8 

Зн-4 Знати характеристики 
збудників хвороб 

внутрішніх органів, 
основи епідеміології 

ПРН-1-4 

Зн-5 Знати методики 

визначення інтегральних 

показників здоров’я; 

фактори середовища; 
систему профілактичних 

заходів; соціально- 

економічні та біологічні 

детермінанти здоров’я, 

методи оцінки 

діяльності лікаря, та 

якості медичного 
обслуговування 

ПРН-9-17 

Ум-1 Збирати дані про скарги 

пацієнта, анамнез 

хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне 

обстеження 

ПРН-1 

Ум-2 Оцінювати результати 
лабораторних та 

інструментальних 
досліджень 

ПРН-2 

Ум-3 Виконувати базові 

лікарські медичні 
маніпуляції 

ПРН-7, 9 

К-1 Виділяти провідні 
симптоми або синдроми. 
Встановлювати діагноз 

ПРН-3-5,7,10 



 хвороби. Призначати 
необхідне обстеження. 

Здійснювати 

диференціальну 

діагностику. 

Встановлювати 

попередній та клінічний 
діагнози. 

 

К-2 Визначати режим, 

харчування, планувати 

стратегію та тактику 
профілактики. 

ПР-3-5 

К-3 Визначати лікування, 

планувати його тривалість. 
ПРН-6-8 

К-4 Діагностувати невідкладні 

стани та визначати тактику 

надання екстреної медичної 
допомоги. 

ПРН-7-9 

К-5 Визначати показники 

здоров’я; фактори 

навколишнього 

середовища; 

профілактичні заходи; 

детермінанти здоров’я, 
ефективність діяльності 

лікаря та якість 

медичного 
обслуговування 

ПРН-9-17 

АВ-1 Організовувати роботу 

медичного персоналу; 

формувати раціональні 

медичні маршрути 

пацієнтів; взаємодіяти з 

колегами, організаціями та 
установами. 

ПРН-17-21 

АВ-2 Керуватися правами, 

свободами та обов’язками, 
підвищувати свій рівень. 

Дотримуватися вимог 

етики, біоетики та 
деонтології. 

ПРН-17-21 

АВ-3 Формувати цілі та 

структуру особистої 

діяльності.Дотримуватися 

здорового способу життя та 
самоконтролю. 

ПРН-17-21 

6. Формат і обсяг курсу 

Формат курсу (вкажіть 

очний, або заочний) 

Очний  

Вид занять Кількість годин Кількість груп 

лекції - 21 

практичні 45 21 

семінари - 21 

самостійні - 21 
   

7. Тематика та зміст курсу 
Код виду 

занять 

Тема Зміст 

навчання 

Код 

результату 

навчання 

Викладачі 

П-1 Структура та Згідно ПРН- 1–15 Згідно розкладу 



(практичне 

заняття 1) 

орґанізація роботи 

лікарні; обсяг та 
форми роботи лікаря 

розкладу 

занять 

 занять 

П-2 Скарги, анамнез, 

об’єктивне обстеження 

пацієнта; діаґноз, план 

обстеження та 
лікування 

Згідно 

розкладу 

занять 

ПРН- 1–15 Згідно розкладу 

занять 

П-3 Діаґностика та надання 

допомоги під час 

невідкладних станів. 

Техніка виконання 

ін’єкцій 

Згідно 

розкладу 

занять 

ПРН- 1–15 Згідно розкладу 

занять 

П-4 Реєстрація та опис 

УЗД внутрішніх 

орґанів, ендоскопічних 
методів обстеження 

Згідно 

розкладу 

занять 

ПРН- 1–15 Згідно розкладу 

занять 

П-5 Лабораторні та 

інструментальні 

методи діаґностики у 

терапевтичному 
відділенні 

Згідно 

розкладу 

занять 

ПРН- 1–15 Згідно розкладу 

занять 

Необхідно представити систему організації занять, використання інтерактивних методів, навчальні 

технології, що використовуються для  передачі та засвоєння знань, умінь і навичок. 

 
Система організації занять складається з блоків: програмно-інформаційний, 

навчально-методичний, контрольний, навчально-дослідницький, допоміжний, але є 

максимально наближеною до практичної діяльності лікаря у стаціонарі. Акцент ставиться  

на вдосконаленні здатності спілкування з пацієнтами, молодшим медичним персоналом,  

лікарями та іншими співробітниками, на розвитку мовних компетентностей, клінічного  

мислення, здатності комуні кувати та дотримуватись принципів медичної етики та 

деонтології. 

Програмно-інформаційний блок представлений на офіційному сайті університету. 

Навчально-методичний блок включає теоретичні лекційні матеріали з дисципліни 

«Внутрішня медицини» (Misa), методичні матеріали для студентів та викладачів, 

Навчально-практичні матеріали, зокрема, навчальні DVD-фільми з фізикального 

обстеження хворого професора Яворського О.Г. 

Контрольний блок містить матеріали для проведення поточного контролю 

діяльності студентів (запитання, тестові завдання) (Misa), бази тестів «Крок-2». 

Навчально-дослідницький блок містить тематику творчих завдань, рефератів, 

навчально-дослідних завдань, курсових кваліфікаційних робіт тощо. Акцент ставиться на  

науково-дослідній роботі з пацієнтами із залученням реального контенту (анкетування,  

фізикальне та інструментальне обстеження) 

Допоміжний блок наповнюється, відео-, аудіо-, мультимедійними матеріалами та 

електронними посібниками, матеріали яких можна опрацьовувати на портативних 

пристроях (телефон, смартфон, нетбук, букрідер тощо). Для забезпечення самостійної 

роботи студентів їх пропонуються посилання на електронні ресурси, які можуть бути 

використанні. 

8. Верифікація результатів навчання 

Поточний контроль 

Проводиться на підставі контролю виконання практичних навичок за 

вибором студента. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності 

стандартизовані і включають контроль теоретичної та практичної підготовки. 

Остаточна оцінка за поточну навчальну діяльність виставляється за 4- 

бальною національною шкалою. 



Код результату 

навчання 

Код виду 

занять 

Спосіб 

верифікації 

результатів 

навчання 

Критерії зарахування 

наприклад: Зн-1- 

15, Ум-1-15, , К-1- 

15, АВ-1-15 

Л-1-16, П- 

1-20, СРС- 

1-15 

Поле визначає 

методи та 

технології 

оцінювання знань 

студентів, а саме 

— перелік усіх 

видів робіт, що 

зобов’язаний 

виконати студент 

на занятті та 

критерії їх 

оцінювання. 

Наприклад, 

демонстрація 

практичної 

навички 

оцінювання 

лабораторних чи 

інструментальних 

обстежень тощо. 

Кожен метод 

оцінювання має 

бути описаний 

окремо. 

Під час оцінювання засвоєння 

кожної теми за поточну навчальну 

діяльність студенту виставляються оцінки 

за 4-бальною традиційною шкалою. При 

цьому враховуються усі види робіт, 

передбачені навчальною програмою. 
Студент має отримати оцінку з кожної 

теми. Форми оцінювання поточної 

навчальної діяльності включають контроль 

теоретичної та практичної підготовки. 

 

«Відмінно» («5») – 

студент досконало засвоїв 

теоретичний матеріал, 

методично правильно 

обстежує хворого, без 

помилок проводить 

фізикальне обстеження 

пацієнта, має необхідні 

комунікативні  навички, 

використовує принципи 

медичної деонтології. 

«Добре» («4») – 

студент засвоїв теоретичний  

матеріал, вміє методично 

правильно обстежувати 

хворого, виконувати 

діагностичні та лікувальні 

маніпуляції,   але 

припускається  окремих 

неточностей у відповіді та 

виконанні практичних 

навичок.   Володіє 

необхідними практичними 

навичками і прийомами їх 

виконання в обсязі, що 

перевищує необхідний 

мінімум. Без фатальних 

помилок  проводить 

фізикальне обстеження 

пацієнта, має необхідні 

комунікативні  навички, 

використовує принципи 

медичної деонтології. 

«Задовільно» («3») – 

студент засвоїв теоретичний  

матеріал, має задовільну 

практичну підготовку, але 

припускається помилок у 

виконанні маніпуляції, 

інтерпретації      результатів 

додаткових методів 



   дослідження Не може 

самостійно побудувати 

чітку, логічну відповідь. Під 

час відповіді і демонстрації 

виконання практичних 

навичок робить суттєві 

помилки. Студент вирішує 

лише легкі ситуаційні 

задачі, володіє мінімумом 

необхідних практичних 

навичок. З помилками,  які 

не загрожують життю 

пацієнта,  проводить 

фізикальне обстеження 

пацієнта, має мінімум 

комунікативних навичок, 

використовує принципи 

медичної деонтології. 

«Незадовільно» («2») – 

студент припускається 

суттєвих помилок під час 

відповіді та виконання 

практичних навичок Не 

може   самостійно 

побудувати    логічну 

відповідь на додаткові 

питання, не розуміє змісту 

матеріалу. Під час відповіді і 

демонстрації виконання 

практичних навичок робить 

значні грубі помилки. 

Проводить   фізикальне 

обстеження пацієнта з 

фатальними для пацієнта 

наслідками, має недостатні 

комунікативні чи вербальні 

навички,  недостатньо 

використовує принципи 

медичної деонтології. 

Підсумковий контроль 

Загальна система 
оцінювання 

Впродовж циклу за 200-бальною шкалою – від 120 балів 
мінімуму до 200 балів максимуму 

Шкали оцінювання Традиційна 4-бальна шкала, багатобальна (200-бальна) 

шкала, рейтингова шкала ECTS 

Умови допуску до 

підсумкового 
контролю 

Студент відвідав усі практичні заняття і отримав не 

менше, ніж 72 бали за поточну успішність, максимальна 

кількість балів за поточний контроль – 120. 

Вид підсумкового 

контролю 

Методика 

проведення 

підсумкового 

контролю 

Критерії зарахування 

Залік Зараховані усі теми. Максимальна кількість балів - 80. 



 Оцінки з 4-ри бальної 

шкали конвертуються 

у бали за 200-бальною 

шкалою відповідно до 

«Критерії, правила і 

процедури оцінювання 

результатів навчальної 

діяльності студентів» 

Мінімальна кількість балів – 50. 

Критерії оцінювання диференційованого заліку 

Диференційований 

залік 

Вирішення задачі з 

5-ма запитаннями 

невідкладного стану 

в практиці лікаря 

терапевтичного 

відділення (гастро- 

ентерологічного, 

пульмонологічного 

чи гематологічного 

профілю, 

наприклад, напад 

бронхіальної астми, 

важке загострення 

бронхіальної астми 

з загрозою зупинки 

дихання, 

респіраторний 

дистрес-синдром, 

інфекційно- 

токсичний шок при 

пневмонії, 

печінкова 

енцефалопатія, 

ускладнена 

пептична виразка, 

печінкова коліка, 

кровотеча з 

варикозно- 

розширених вен 

стравоходу, 

кровотеча при 

коагулопатіях та 

тромбоцитопеніях. 

«Відмінно» («5») – Студент 

правильно, чітко, повно і логічно 

відповідає на питання. Вільно 

вирішує ситуаційні задачі 

підвищеної складності, вміє 

узагальнювати матеріал. 

 

«Добре» («4») – Студент 

правильно і по суті відповідає на 

питання, правильно або з 

незначними помилками виконав 

усі завдання. Правильно вирішує 

легкі і середньої складності 

ситуаційні задачі. 

 

«Задовільно» («3») – Студент 

неповно, за допомогою 

додаткових питань, із суттєвими 

помилками, які не загрожують 

життю пацієнта, відповідає на 

питання не дуже чітко та логічно, 

вирішує лише легкі ситуаційні 

задачі. 

 

«Незадовільно» («2») – Студент 

не знає матеріалу, не може 

самостійно побудувати логічну 

відповідь на питання, не розуміє 

змісту матеріалу. Під час відповіді 

робить значні грубі помилки, з 

фатальними для пацієнта 

наслідками. 

9. Політика курсу 

У викладанні та проведенні виробничо-лікарської практики в 

терапевтичному відділенні стаціонару усі викладачі та студенти 

дотримуються    політики    академічної    доброчесності,    нетерпимості    до 
порушень медичної та загально-людської деонтології та етики. Обстеження 



пацієнтів на клінічних базах кафедри відповідає засадам Гельсінської 

Декларації  Всесвітньої Медичної Асоціації щодо  етичних принципів 

проведення наукових медичних досліджень за участю людини (1964, 2004, 

2013) та Наказам МОЗ України №690 (2009), №944 (2009) та №616 (2012). 
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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. Гастроэнтерология. Гепатология: Внутренние болезни по Дэвидсону ; под ред. Н.А. Мухина. – М., 

2009. – 192 с. 

4. Гематология. Атлас-справочник / В. Хоффбранд , Дж. Петтит; пер. с англ.; под ред. Е. Р. 

Тимофеевой. – М., «Практика», 2007. – 408 с., 1277 цв. рис. 

5. Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики – сімейної медицини: навч.-метод. 

посібн.; за ред. Ю.В. Вороненка, Г.І. Лисенка. – К., 2013. –– 624 с. 

6. Еталони практичних навиків з терапії / Н.І. Швець, А.В. Підаєв, Т.М. Бенца та ін. – К. : Главмеддрук, 

2005. – 536 с. 

Додаткова: 
1. Кардиология. Гематология: Внутренние болезни по Дэвидсону ; под ред. Н.А. Мухина. – М.: 2009. – 

288 с. 

2. Общие принципы медицины: Внутренние болезни по Дэвидсону; под ред. Н.А. Мухина. – М.: 2009.– 

384 с. 
3. Панчишин М.В. Практичні навики з внутрішньої медицини / М.В. Панчишин, Ю. М. Панчишин, О. 

Й. Комариця. – Львів, 2009. – 32 с. 

4. Панчишин М.В. Основи первинної діагностики та лікування невідкладних станів у клініці 

внутрішніх хвороб / М.В. Панчишин, Ю. М. Панчишин, О.М. Радченко. – Львів, 2009. – 112 с. 

5. Передерій В.Г. Основи внутрішньої медицини. / В.Г. Передерій, С.М. Ткач. – Вінниця: Нова Книга, 

2009. – Т. 1. – 640 с. 

6. Пульмонология: Внутренние болезни по Дэвидсону ; под ред. Н.А. Мухина.– 2009. – 144 с. 

7. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів ; за 

ред. Ю.М. Мостового. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2019. – 656 с. 

11. Обладнання, матеріально-технічне і програмне забезпечення 

дисципліни/ курсу 
1. Робоча навчальна програма дисципліни. 

2. Плани практичних занять студентів. 

3. Методичні розробки для викладачів та студентів. 

4. Тестові та контрольні завдання до практичних занять, ситуаційні задачі. 

12. Додаткова інформація 

Вся інша інформація, важлива для студента, яка не включена до стандартного опису, наприклад, контактні 

дані відповідального за освітній процес на кафедрі, інформацію про науковий гурток кафедри, інформацію 

про маршрути заняття, інформація про необхідність оснастити себе власним забезпеченням з охорони праці; 
інформація про місце проведення занять; посилання на сторінки веб-сайту / кафедри, тощо 
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Телефон кафедри - 0322601490 

Науковий гурток: проф. Дзісь Є.І. yevhendzis@gmail.com 
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