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НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:  

Практична лікарська підготовка з внутрішньої медицини  

Упорядники силабусу: 

1. Журавльова Лариса Володимирівна – завідувач кафедри внутрішньої медицини 

№3 та ендокринології, доктор медичних наук, професор (тел. 0504002195, 

prof.zhuravlyova@gmail.com). 

2. Цівенко Оксана Іванівна – завуч кафедри внутрішньої медицини №3 та 

ендокринології, кандидат медичних наук, доцент (тел. 0953392065, 

oksanatsivenko777@gmail.com). 

3. Сокольнікова Неля Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент (тел. 

0951909265, . 

 

Сайт кафедри: http://vnmed3.kharkiv.ua/. 

Розклад проведення занять: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця (8.45-12.20 – 

перша зміна, у відповідності до розкладу). 

Локація: учбові кімнати кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокринології на базі КНП 

ХОР «Обласна клінічна лікарня» (м. Харків, пр. Незалежності 13). 

 

Інформація про дисципліну 

1. Опис дисципліни 

4 курс. 

Семестри VII та VIII, 4-й навчальний рік.  

Обсяг дисципліни: 

Кількість кредитів  – 1,4 

Загальна кількість годин – 42. 

Годин для навчання: аудиторних – 8, самостійної роботи студента – 34. 

Практичні заняття 8 годин. 

Самостійна робота 34  

Вид контролю: залік. 

Загальна характеристика дисципліни: Дисципліна «Практична лікарська підготовка з 

внутрішньої медицини» призначена для студентів 4 курсу. Протягом курсу проводяться 

практичні заняття, що охоплюють широкий спектр важливих медичних проблем. 

Сторінка в Moodle: http://31.128.79.157:8083/course/index.php?categoryid=14. 

2. Мета та завдання дисципліни. Метою викладання дисципліни є закріпленні 

практичних навичок в межах цілей, визначених у освітньо-професійній програмі підготовки 

фахівців за спеціальностями «Лікувальна справа» 7.12010001, «Педіатрія» 7.12010002. 

Завданням практики є закріплення знань і умінь, одержаних при вивченні внутрішньої 

медицини, хірургії, педіатрії та акушерства (обстеження хворого, встановлення клінічного 

діагнозу, призначення лікування), і подальше удосконалення практичних навичок, 

ознайомлення з організацією лікувальної справи та умовами роботи лікаря в місті і районі, а 

також закріплення навичок санітарно-просвітницької роботи. 

3. Статус та формат дисципліни. Дисципліна вибіркова, формат змішаний. 

4. Методи навчання: а) практичні заняття, б) самостійна робота студентів, в) 

консультації. 

Тематичні плани практичних занять та СРС розкривають проблемні питання відповідних 

розділів клінічної ендокринології. Практичний етап навчання студентів складається, 

переважно, таким чином, щоб читались одним блоком.  

Практичні заняття  проводять на базі кафедри.  

5. Рекомендована література: 

1. Внутрішня   медицина:   Порадник   лікарю   загальної   практики: навчальний 

посібник./А.С. Свінціцький, О.О. Абрагамович, П.М. Боднар та ін.; За ред. проф. А.С. 

Свінціцького. –ВСВ «Медицина», 2014. –1272 с. + 16с. кольоров. вкл. 

mailto:oksanatsivenko777@gmail.com
http://31.128.79.157:8083/course/index.php?categoryid=14
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2. Гастроентерологія. Підручник: У 2 Т. -Т.1 / за ред. проф Н.В Харченко., О.Я. Бабака. -

Кіровоград: Поліум, 2016. -488 с. 

3. Гастроентерологія. Підручник: У 2 Т. -Т.2 / за ред. проф Н.В Харченко., О.Я. Бабака. -

Кіровоград: Поліум, 2017. –432 с. 

4. Ендокринологія:  підручник  (П.М.  Боднар,  Г.П.  Михальчишин,  Ю.І. Комісаренко та 

ін.) За ред. професора П.М. Боднара, -Вид. 4, перероб. та доп. –Вінниця: Нова Книга, 2017. –

456 с. 

5. Davidson's Principles and Practice of Medicine 23rd Edition. Editors: Stuart Ralston, Ian 

Penman, Mark Strachan Richard Hobson. Elsevier. -2018. –1440p. 

6. Endocrinology: textbook by prof. Petro M. Bodnar.-4th  ed. updated –Vinnitsa: Nova Knyha, 

2017. –328 р. 

7. Principles  and  Practice  of  Infectious  Diseases.  2-Volume  set/J.E.  Bennet, R. Dolin, M.J. 

Blaser –8-th edition : Saunders Publisher, 2014. 

8. USMLE  Step  2  CK  Lecture  Notes  2017:  Internal  Medicine(Kaplan  Test Prep). -2016. -

Published by Kaplan Medical. -474 pages. 

Сайт   кафедри внутрішньої медицини № 3 ХНМУ http://www. vnmed3.kharkiv.ua/,  

встановлене  інформаційно-освітнє  середовище  Moodle  на піддомен сайта http://distance-

training. vnmed3.kharkiv.ua. 

6. Пререквізити  та  кореквізити  дисципліни. Анатомія,  фізіологія, гістологія,  

патологічна  анатомія,  патологічна  фізіологія,  пропедевтика внутрішніх хвороб; клінічна 

фармакологія, хірургія, дитячі хвороби. 

7. Результати навчання. 

 Перелік знань, які здобуває здобувач вищої освіти в процесі вивчення дисципліни: 

•основні  клінічні  синдроми  при  захворюваннях внутрішніх органів; 

•загальні  та  «тривожні» симптоми  при  захворюваннях  внутрішніх органів; 

•методики проведення фізикального  обстеження  хворих на патологію внутрішніх органів; 

•етіопатогенетичні    механізми    розвитку    захворювань    внутрішніх органів; 

•сучасні    класифікації,    особливості    перебігу    та    ускладнення захворювань 

внутрішніх органів;  

•сучасні    стандарти    та    протоколи    діагностики    захворювань внутрішніх органів; 

•сучасні  алгоритми лікування  при  захворюваннях внутрішніх органів. 

Перелік умінь та навиків, які здобуває здобувач вищої освіти в процесі вивчення 

дисципліни: 

• Проводити опитування і фізикальне обстеження хворих та аналізувати їх результати 

у клініці  

• Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених захворювань.  

• Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених 

захворювань.  

• Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань. 

• Визначати провідні синдроми і симптоми.  

• Обґрунтовувати і формулювати попередній діагноз.  

• Складати план обстеження хворого, інтерпретувати результати лабораторних та 

інструментальних досліджень.  

• Проводити диференціальну діагностику, обґрунтовувати та формулювати клінічний 

діагноз. 

• Визначати тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, лікування, 

реабілітаційні заходи) хворого.  

• Проводити немедикаментозну і медикаментозну первинну та вторинну профілактику 

при  захворюваннях. 

• Визначати прогноз та працездатність хворих з основними захворюваннями. 

• Діагностувати і надавати медичну допомогу при невідкладних станах та 

застосовувати основні алгоритми інтенсивної терапії.  
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• Проводити обстеження  вагітних та визначати тактику ведення пологів. 

• Виконувати медичні маніпуляції.  

• Вести медичну документацію. 

• Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного 

фахівця та принципами фахової субординації. 

Курація пацієнта передбачає: 

• з'ясування скарг хворого, анамнезу захворювання та життя, проведення опитування 

за органами та системами; 

• проведення фізикального обстеження хворого та визначення основних симптомів 

захворювання; 

• аналіз даних лабораторного та інструментального обстеження; 

• формулювання діагнозу; 

• призначення лікування; 

• визначення заходів первинної та вторинної профілактики; 

• доповідь результатів обстеження хворого командою студентів у навчальній групі, 

розбір під керівництвом викладача правильності встановлення діагнозу, диференційного 

діагнозу, призначеного обстеження, лікувальної тактики, оцінки прогнозу та 

працездатності, профілактики. 

Зміст дисципліни 

Навчально-тематичний план 

 

Орієнтована структура залікового кредиту з внутрішньої медицини 

 

№ 

з/п 

Зміст практичної підготовки Кількість 

годин 

 Основні обов’язки та професійні дії лікаря терапевтичного відділення стаціонару 

1 Принципи організації надання планової невідкладної терапевтичної 

допомоги в Україні 

2 

2 Опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із основними 

захворюваннями органів дихання, травлення, кровотворних органів та 

ендокринної системи 

8 

3 Трактування лабораторних і інструментальних методів дослідження у 

клініці внутрішньої медицини 

8 

4 Обґрунтування і формулювання діагнозу при основних захворюваннях 

органів дихання, травлення, кровотворних органів та ендокринної 

системи  

8 

5 Лікування, первинна і вторинна профілактика при основних 

захворюваннях органів дихання, травлення, кровотворних органів та 

ендокринної системи 

9 

6 Надання невідкладної допомоги у клініці внутрішньої медицини 5 

7 Принципи етики та деонтології у практиці лікаря терапевтичного 

відділення 

2 

 Усього годин 42 

  Кредити ECTS 1,4 

 

Індивідуальні завдання 

Підготовка та доповідь реферату на практичному занятті;  доповідь на клінічних 

конференціях баз кафедр; доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті;  

написання тез, статей. 

 

Політика та цінності дисципліни 
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Щоб досягти цілей навчання і успішно пройти курс, необхідно: з першого дня включитися в 

роботу; регулярно відвідувати лекції; читати матеріал попередньо до його розгляду на 

практичному занятті; не спізнюватися і не пропускати заняття; приходити на кафедру 

одягнутими у медичний халат, мати змінне взуття, мати при собі фонендоскоп, зошит, 

ручку; виконувати всі необхідні завдання і працювати щодня; вміти працювати з партнером 

або в складі групи; звертатися за допомогою і отримувати її, коли Ви її потребуєте. 

Передбачена академічна мобільність, взаємозамінність залікових кредитів (обсяг 1 кредиту 

30 годин). Студенти можуть обговорювати різні завдання, але їх виконання - строго 

індивідуально. Не допускаються списування, використання різного роду програмних 

засобів, підказки, користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

електронними гаджетами під час заняття. Не допускаються запізнення студентів на заняття. 

Пропуски занять відпрацьовуються година в годину. Прийом відпрацювань та консультації 

проводяться щоденно з 15.00 – 17.00, по суботах згідно до «Положення про порядок 

відпрацювання студентами навчальних занять» від 07.12.2015 № 415.  

Студенти з особливими потребами повинні зустрітися з викладачем або попередити його до 

початку занять, на прохання студента це може зробити староста групи. Якщо у Вас 

виникнуть будь-які питання, будь ласка, контактуйте з викладачем. 

 

Політика оцінювання 

Методи та форми контролю 

 Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми 

практики та Інструкції з оцінювання навчальної діяльності при Європейській  кредитно-

трансферній системі організації навчального процесу у ХНМУ, затвердженої наказом 

ХНМУ від 22.02.2016 р. № 52.  

Оцінка за виробничу практику по терапії визначається як сума балів, які студент 

одержав під час виконання практичних навичок, відповідно до переліку, визначеного 

програмою практики від 70 до 120 балів. 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при складанні 

диференційованого заліку - 80, мінімальна - 50 балів. 

Поточний контроль студентів здійснюється керівниками — викладачами практики. 

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей відповідно програми 

та оцінюється щоденно за традиційною оцінкою. Підсумковий бал за ПНД за практику 

визначається, як середнє арифметичне та перераховується у багатобальну шкалу за табл. 1 

Таблиця 1. 

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу  

 

4-бальна 

шкала 

120-бальна 

шкала 
 4-бальна 

шкала 

120-бальна 

шкала 

5 120 3.91-3,94 94 

4.95-4,99 119 3.87-3,9 93 

4.91-4,94 118 3.83- 3,86 92 

4.87-4,9 117 3.79- 3,82 91 

4.83-4,86 116 3.74-3,78 90 

4.79-4,82 115 3.7- 3,73 89 

4.75-4,78 114 3.66- 3,69 88 

4.7-4,74 113 3.62- 3,65 87 

4.66-4,69 112 3.58-3,61 86 

4.62-4,65 111 3.54- 3,57 85 

4.58-4,61 110 3.49- 3,53 84 

4.54-4,57 109 3.45-3,48 83 

4.5-4,53 108 3.41-3,44 82 

4.45-4,49 107 3.37-3,4 81 
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4-бальна 

шкала 

120-бальна 

шкала 

 4-бальна 

шкала 

120-бальна 

шкала 

4.41-4,44 106 3.33- 3,36 80 

4.37-4,4 105 3.29-3,32 79 

4.33-4,36 104 3.25-3,28 78 

4.29-4,32 103 3.21-3,24 77 

4.25- 4,28 102 3.18-3,2 76 

4.2- 4,24 101 3.15- 3,17 75 

4.16- 4,19 100 3.13- 3,14 74 

4.12- 4,15 99 3.1- 3,12 73 

4.08- 4,11 98 3.07- 3,09 72 

4.04- 4,07 97 3.04-3,06 71 

3.99-4,03 96 3.0-3,03 70 

3.95- 3,98 95 Менше 3 Недостатньо 

 

 Одним із видів діяльності студента та його контролю з боку керівника практики є 

ведення Щоденника виробничої практики, який заповнюється студентом після кожного дня 

проходження практики та підписується керівником виробничої практики, завідувачем 

профільної кафедри та/або керівником лікувальної бази. Після закінчення проходження 

практики студент заповнює Зведений цифровий звіт про виконану роботу. Наявність 

заповненого та завіреного підписом керівників практики Щоденника та Зведеного 

цифрового звітує обов’язковим для допуску студента до диференційованого заліку.  

Керівники виробничої практики аналізують роботу студентів під час практики (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. Заповнення Зведеного цифрового звіту по внутрішній медицині дає можливість 

вірно оцінити поточну навчальну діяльність студента, при цьому мінімальна кількість балів 

виконаних студентом практичних навичок складає 70 балів, максимальна – 120 балів. При 

отриманні 70 балів за виконання практичних навичок студент допускається до 

диференційованого заліку. 

 

Диференційований залік. 

До диференційованого заліку  допускаються студенти, які виконали програму 

виробничої практики з терапії, мають належно оформлені звітні документи (Щоденник і 

Зведений цифровий звіт). 

Диференційований залік виробничої лікарської практики студентів IV курсу 

передбачає демонстрацію виконання вмінь і практичних навичок відповідно до переліку, 

визначеного програмою практики, теоретичної частини, вирішення тестових завдань, 

виписування рецептів. 

Мінімальна кількість балів, яку може отримати студент під час проведення 

диференційованого заліку, становить 50, максимальна – 80 балів, при цьому студент 

виконує: 

 практичні навички, які оцінюються по критеріям оцінювання практичних навичок (табл. 

2) та одержує від 10 до 16 балів;  
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Таблиця 2. 

Критерії оцінювання практичних навичок 

Кількіст

ь 

навичок 

«5» «4» «3» 

Відповідь за білетами 

практичної частини 

За кожну практичну навичку 

студент одержує від 5 до 8 балів, що 

відповідає: 

«5» - 8 балів; 

«4» - 6,5 балів; 

«3» - 5 балів. 

1 8 6,5 5 

2 8 6,5 5 

Всього 

балів 

16 13 10 

 

 теоретична частина диференційованого заліку складає відповідь на білет, який 

містить 4 питання, що стосується основних захворюваннях органів дихання, травлення, 

кровотворних органів та ендокринної системи. Оцінювання проводиться згідно  критеріїв 

оцінювання теоретичних знань (табл. 3) та студент одержує від 20 до 32 балів; 

Таблиця 3.  

Критерії оцінювання  теоретичних знань 

Кількіст

ь питань 
«5» «4» «3» 

Усна відповідь за 

білетами, які 

включають теоретичну 

частину дисципліни  

За кожну відповідь студент одержує 

від 5 до 8 балів, що відповідає: 

«5» - 8 балів; 

«4» - 6,5 балів; 

«3» - 5 балів. 

1 8 6,5 5 

2 8 6,5 5 

3 8 6,5 5 

4 8 6,5 5 

Всього 

балів 

32 26 20 

 

 вирішення двох базових (якірних) тестових завдань ЛІІ «Крок - 2», оцінюються по 

критеріям оцінювання тестових завдань (табл. 4) та одержує від 10 до 16 балів;  

 

Таблиця 4. 

Критерії оцінювання тестових завдань 

 

Кількість 

навичок 
«5» «4» «3» 

Відповідь за білетами 

практичної частини 

За кожну практичну навичку 

студент одержує від 5 до 8 балів, що 

відповідає: 

«5» - 8 балів; 

«4» - 6,5 балів; 

«3» - 5 балів. 

1 8 6,5 5 

2 8 6,5 5 

Всього 

балів 

16 13 10 

 

 виписування двох рецептів, оцінюються по критеріям оцінювання (табл. 5) та 

одержує від 10 до 16 балів;  

Таблиця 5. 

Критерії оцінювання виписування рецептів 

 

Кількість 

навичок 
«5» «4» «3» 

Відповідь за білетами 

практичної частини 

За кожну практичну навичку 

студент одержує від 5 до 8 балів, що 

відповідає: 

«5» - 8 балів; 

«4» - 6,5 балів; 

«3» - 5 балів. 

1 8 6,5 5 

2 8 6,5 5 

Всього 

балів 

16 13 10 
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Оцінка з дисципліни: 

Оцінка за практику виставляється лише студентам, які виконали програму виробничої 

практики, мають належно оформлені звітні документи (Щоденник і Зведений цифровий 

звіт) та отримали за поточну діяльність не менше 70 балів, а також склали 

диференційований залік, і набрали не менше ніж 50 балів. Оцінка за виробничу практику є 

сумою балів за поточну діяльність і диференційований залік. Максимальна кількість балів, 

яку може отримати студент за практику, становить 200. 

Оцінка «незадовільно» виставляється студентам, які були допущені до 

диференційованого заліку, але не склали його та які не допущені до диференційованого 

заліку.   

 

Щоденник виробничої практики з внутрішньої медицини (зразок) 

 

Студента __________________________факультету______________________________ 

Курсу_______________групи________________ 

Час практики: з _____________ 2020 р. по _________________2020 р.  

Місце проходження практики:__________________________________________________ 

Базовий керівник______________________________________________________________ 

 

 

Дата, 

час 

Зміст виконаної роботи Виконана навичка 

 Участь в організаційній нараді   

 Присутність при аналізі 

езофагогастродуоденоскопії і т.п. 

Дискусія щодо стану слизової 

шлунка, трактування даних 

ендоскопічного дослідження 

 Присутність при аналізі рентгенологічного 

дослідження легень 

Трактування даних променевих 

досліджень органів грудної 

порожнини 

 Розгляд ситуаційних завдань (5 хворих). 

1. Хвор.Н., 60 рок. Д-з: Бронхіальна астма, 

персистуючий перебіг тяжкого ступеня. Дифузний 

пневмосклероз. Емфізема легень. ДН ІІ ст. 

На користь цього свідчить... Обстеження... 

Лікування... 

2. Хвор. В., 55 рок. Д-з: Виразкова хвороба 

дванадцятипалої кишки (Нр - позитивна гостра 

виразка цибулини дванадцятипалої кишки), 

перебіг середнього ступеня тяжкості, фаза 

загострення, дуоденіт.  

Про це свідчить... Обстеження... Лікування... і т.п. 

 

Фізикальне дослідження 5 

хворих. Опис хворого, який 

госпіталізований вперше. 

Оцінка клінічних, біохімічних 

та інструментальних 

досліджень. 
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Зведений цифровий звіт про проходження виробничої практики з внутрішньої 

медицини (поточний контроль) 

Студентом____________________________________________4 курсу 

І медичного факультету__________________________ група_______________________ 

 

№ 

з/п 

Перелік навичок та вмінь Кількість 

навичок 

Викона

но 

1 Порядок огляду хворого, обґрунтування і формулювання 

клінічного діагнозу, оформлення історій хвороби. 

15-20  

2 Щоденне обговорення клінічних випадків. 30-40  

3 Дискусія про надання невідкладної лікарської допомоги в 

ургентних ситуаціях при: аддісонічній кризі, гіпоглікемічній 

комі, діабетичній кетоацидотичній комі, тиреотоксичній кризі, 

стравохідній та шлунково-кишковій кровотечі, жовчній 

колькі, гострій печінковій енцефалопатії, гострій дихальній 

недостатності (напад бронхіальної астми) 

3-5  

4 Визначення ЧД, ЧСС та вимірювання AT 35-40  

5 Оцінка клінічних, біохімічних, імунологічний  та 

бактеріологічних досліджень крові, сечі, калу, мокротиння, 

шлункового соку і дуоденального вмісту, рН-метрії 

20-25  

6 Оцінка показників вуглеводного обміну 15-20  

7 Оцінка результатів дослідження хелікобактер пілорі 3-5  

8 Оцінка загального аналізу стернального пунктату та 

цитологічного дослідження біоптату лімфатичного вузла 

1-3  

9 Оцінка мікробіологічного дослідження біологічних рідин та 

виділень 

1-3  

10 Аналіз ЕКГ 15-20  

11 Аналіз даних функції зовнішнього дихання 1-3  

12 Аналіз даних рентгенограм 5-10  

13 Аналіз даних ендоскопічних досліджень 5-10  

14 Аналіз даних ехокардіографії, УЗД органів черевної 

порожнини, наднирників та щитоподібної залози 

5-10  

 

 

Підпис керівника практики_________________________________________________ 

 

Після завершення вивчення дисципліни відповідальний за організацію навчально-

методичної роботи на кафедрі або викладач виставляють студенту кількість балів та 

відповідну оцінку  у залікову книжку та заповнюють відомості успішності студентів з 

дисципліни за формою У-5.03В – залік. 

Оцінка «незадовільно» виставляється студентам, які були допущені до заліку, але не склали 

його та які не допущені до заліку. 

 

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №3  

та ендокринології,  

д. мед. н., професор           Л.В. Журавльова 
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