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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит (далі – ЄДКІ/Іспит) за 

спеціальністю 222 «Медицина» освітньо-професійної програми «Медицина» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти (далі – ОПП) є обов’язковим 

компонентом атестації здобувачів вищої освіти. 

Метою ЄДКІ є оцінювання рівня засвоєних здобувачем вищої освіти 

спеціальних (предметних) компетентностей, визначених стандартами вищої освіти 

та достатніх для ефективного виконання професійної діяльності за обраною 

спеціальністю. 

Організація і проведення ЄДКІ базуються на таких принципах: 

− академічна доброчесність; 

− об’єктивність; 

− прозорість і публічність; 

− нетерпимість до корупційних та пов’язаних з корупцією діянь. 

Для успішного складання ЄДКІ майбутній лікар, магістр медицини має 

оволодіти компетентностями, які формуються під час вивчення комплексу 

дисциплін загальної та професійної підготовки та вибіркових дисциплін, упродовж 

всього нормативного терміну (ОПП «Медицина» – 360 кредитів ЄКТС) у закладі 

вищої освіти. Учасник Іспиту має мати достатній рівень знань, умінь та 

компетенцій, що передбачені Стандартом вищої освіти зі спеціальності 222 

«Медицина» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (далі – Стандарт), 

ОПП «Медицина», затвердженої Вченою радою Івано-Франківського 

національного медичного університету (протокол №5 від 31.05.2016 р.). 

 

 

УЗАГАЛЬНЕНА СТРУКТУРА ЄДКІ 

 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит проводиться згідно Порядку 

атестації здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти 

на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 497 та Порядку, умов та строків 

розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв 

оцінювання результатів, затвердженого наказом МОЗ України від 20 березня 2019 

р. № 419  за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та включає: 

• інтегрований тестовий іспит «КРОК» (проводиться в два тестових етапи – 

«КРОК 1» (оцінюється рівень професійної компетентності із загальнонаукових 

(фундаментальних) дисциплін) та «КРОК 2» (оцінюється рівень професійної 

компетентності із професійно-орієнтованих (клінічних) дисциплін), який оцінює 
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відповідність якості підготовки фахівців стандартам вищої освіти і проводиться 

Державною організацією «Центр тестування професійної компетентності фахівців 

з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві 

охорони здоров'я України»: 

• іспит з англійської мови професійного спрямування, який оцінює 

компетентність студента з володіння професійною англійською мовою і 

проводиться Центром тестування при МОЗ України;  

• об’єктивний структурований клінічний іспит (далі – ОСКІ), який оцінює 

готовність випускника до провадження професійної діяльності відповідно до вимог 

стандарту вищої освіти шляхом демонстрування практичних (клінічних) 

компонентів професійної компетентності на реальному об’єкті або на моделі і 

проводиться екзаменаційною комісією закладу вищої освіти. 

 

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ 

 

Підсумкова атестація випускників спеціальності 222 «Медицина» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти проводиться в 2 етапи: 

• I етап – теоретичний (інтегрований тестовий іспит «КРОК 2»);  

• II етап – практичний (об’єктивний структурований клінічний іспит). 

I етап – теоретичний: інтегрований іспит «Крок 2» складають студенти після 

завершення ними навчання і його результати враховуються до загальних вимог 

атестації випускників при присвоєнні кваліфікації фахівця з вищою освітою. Він 

оцінюється за системою «склав» / «не склав» відповідно до встановленого МОЗ 

України прохідного відсотка правильних відповідей. 

 

II етап – практичний: випускники медичного факультету та факультету 

підготовки іноземних громадян  (далі – ФПІГ) складають комплексний ОСКІ з 4-х 

дисциплін: «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби», «Акушерство і 

гінекологія», «Дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами», «Хірургічні 

хвороби з дитячою хірургією». Іспит проводиться у навчально-практичному центрі 

ОСКІ в спеціально обладнаних приміщеннях – «Станціях ОСКІ». Структура іспиту 

включає 12 станцій. Станція № 1-3 - внутрішні, професійні та інфекційні хвороби, 

№ 4-6 – дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами, № 7-9 – хірургічні 

хвороби з дитячою хірургією, № 10-12 – акушерство і гінекологія. Кожна станція 

розміщується в окремій кімнаті. На дверях кожної кімнати чітко вказується номер 

станції. Час виконання завдання на кожній станції – 7 хв. За 1 хв. до закінчення 

часу, відведеного для виконання практичної навички на станції, звучить 

попередження про час. Перерва між станціями становить 15 секунд. Під час 
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перерви студент переходить до наступної станції за індивідуальним маршрутом 

(Додаток 1). Усі станції облаштовуються засобами відеоспостереження та подачі 

звукового сигналу. Початок та закінчення виконання завдання на станції 

озвучується сигналом. Якщо студент не впорався із завданням в межах відведеного 

часу, він має перервати роботу і перейти на наступну станцію, якщо впорався із 

завданням раніше відведеного терміну, залишається в кімнаті до сигналу. Одна 

екзаменаційна група складає Іспит за 5 годин 27 хв.  

Оцінка роботи студента проводиться за чек-листом (Додаток 2), який 

складений на основі алгоритму дій для певної клінічної ситуації, яка обрана 

студентом для виконання на конкретній станції. Максимальна оцінка за виконання 

завдання на одній станції становить 1 (один) бал. Кожному пункту (кроку) 

алгоритму, присвоюється певна частина балу. Після проходження всіх станцій 

проводять підрахунок набраних балів. Максимальна кількість балів, яку студент 

може отримати, успішно виконавши завдання на всіх станціях, становить 12. 

Результуючий бал за ОСКІ з кожного предмету визначається як частка суми 

набраної кількості балів студентом від можливої максимальної (тобто 3,0) за три 

станції іспиту. Іспит з дисципліни вважають складеним, якщо студент набрав не 

менше 60 % від максимальної кількості балів, тобто 1,8 бала. 

Результат ОСКІ визначається за вимогами Європейської кредитно-

трансферної системи (далі - ЄКТС) як сумарна оцінка з чотирьох дисциплін ОСКІ 

і вираховується як середня арифметична. 

Результуючий бал конвертується в оцінку за національною шкалою, 

шкалою ЄКТС та за 200-бальною шкалою наступним чином: 

0,92 – 1,00 (92-100%) – від 185 до 200 балів, А, «5» відмінно; 

0,84 –  0,92 (84-92%) – від 169 до 184 балів, В, «4» добре; 

0,76 – 0,84 (76-84%) – від 153 до 168 балів, С, «4» добре;  

0,68 – 0,76 (68-76%) – від 137 до 152 балів, D, «3» задовільно; 

0,60 – 0,68 (60-68%) – від 120 до 136 балів, Е, «3» задовільно;  

0,59 і менше – менше  120 балів,  F, «2» незадовільно. 

 

Конвертація Результуючого балу у оцінку за 200-бальною шкалою представлена у 

таблиці: 

Результуючий бал Оцінка за 200-бальною шкалою 

0,60 120 

0,61 122 

0,62 124 

0,63 126 

0,64 128 

0,65 130 
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Результуючий бал Оцінка за 200-бальною шкалою 

0,66 132 

0,67 134 

0,68 136 

0,69 138 

0,70 140 

0,71 142 

0,72 144 

0,73 146 

0,74 148 

0,75 150 

0,76 152 

0,77 154 

0,78 156 

0,79 158 

0,80 160 

0,81 162 

0,82 164 

0,83 166 

0,84 168 

0,85 170 

0,86 172 

0,87 174 

0,88 176 

0,89 178 

0,90 180 

0,91 182 

0,92 184 

0,93 186 

0,94 188 

0,95 190 

0,96 192 

0,97 194 

0,98 196 

0,99 198 

1,00 200 

 

Практичні навички, які виносяться на ОСКІ та алгоритми їх виконання 

розробляють відповідні кафедри, на основі діючих стандартів підготовки фахівців 

та стандартів надання медичної допомоги. Переліки практичних навичок з кожної 

екзаменаційної дисципліни та алгоритми їх виконання мають бути схвалені на 
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засіданні відповідної випускової кафедри, циклових методичних комісій з 

відповідних дисциплін та Центральною методичною радою університету. На 

основі алгоритмів виконання практичних навичок кожна кафедра розробляє 

відповідні чек-листи для оцінювання рівня підготовки студентів. Кафедри готують 

методичне забезпечення ОСКІ (завдання, сценарії, алгоритми та чек-листи) на 

початку навчального року. Сценарії мають бути адаптовані до технічних 

можливостей кафедр медичного факультету. Деталі клінічних сценаріїв студентам 

не розголошують. 

 

За один екзаменаційний день Іспит здає одна група. Початок – 8.00. Студенти 

з’являються за 20 хв. до початку Іспиту для реєстрації та інструктажу. Під час 

реєстрації відбувається ідентифікація особи студента, йому видають 

індивідуальний маршрутний лист, присвоюють ідентифікаційний номер (номер 

групи-порядковий номер в списку групи: наприклад 05-1), який потім 

екзаменатори зазначають в чек-листі. Студенту видають ідентифікатор із 

зазначенням вищевказаних номерів. Під час інструктажу студентів знайомлять з 

правилами проведення ОСКІ, форматом іспиту, порядком проходження станцій.  

Студент, який спізнився, до складання іспиту не допускається. У разі 

спізнення або відсутності студента на іспиті йому надають можливість перескласти 

з наступною групою згідно рішення Екзаменаційної комісії. Під час іспиту 

студентам заборонено спілкуватись між собою, використовувати навчальні та 

допоміжні матеріали, користуватись гаджетами. При порушенні вище зазначених 

норм результати іспиту анульовують. 

Голова ЕК вибирає для кожної групи номери пакетів завдань на всі 12 

станцій. Завдання, які виконують студенти, змінюють для кожної групи.  

Екзаменатор на кожного студента заповнює окремий чек-лист (Додаток 3), де 

зазначає ідентифікаційний номер студента, який вказаний на його ідентифікаторі. 

Персональні дані студента (прізвище та ім’я) на чек-листі не записують. 

Екзаменатор не втручається у процес виконання завдання, а лише оцінює дії 

студента, роблячи про це відмітки у чек-листі, що знижує фактор суб'єктивності 

ОСКІ. Екзаменатор може звернутися до студента у випадку порушення ним правил 

техніки безпеки, правил поведінки чи за інших непередбачених ситуацій. Студент 

може звернутися до екзаменатора при погіршенні самопочуття чи в разі інших 

форс-мажорних обставин. 

Відомості про результат складання здобувачами вищої освіти ЄДКІ, в тому 

числі персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, 

стать), передаються ІФНМУ до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.  

 

 

ДЕТАЛІЗОВАНА СТРУКТУРА ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО 

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 222 «МЕДИЦИНА» 
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ОПП «МЕДИЦИНА» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

В процесі навчання здобувач повинен оволодіти і продемонструвати свої 

знання та вміння шляхом виконання наступних практичних навиків: 

І. Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби 

Станція 1. «Кардіологія» 

− Оцінка та інтерпретація анамнезу захворювання. 

− Оцінка та інтерпретація даних фізикального обстеження. 

− Техніка проведення пальпації, перкусії та аускультації в кардіологічній 

практиці. 

− Оцінка больового синдрому в кардіологічній практиці. 

− Оцінка стану гемодинаміки згідно класів Forester/Killip (I-IV). 

− Техніка вимірювання артеріального тиску (пальпаторна і аускультативна). 

− Техніка проведення добового моніторування артеріального тиску (ДМАТ). 

− Оцінка та інтерпретація результатів офісного вимірювання артеріального 

тиску АТ. 

− Встановлення профілю гіпертензії за даними ДМАТ. 

− Оцінка 10-річного ризику смерті та смертельних випадків ССЗ (інфаркт 

міокарда, інсульт) за шкалами SCORE, SCORE-2, SCORE-OP. 

− Техніка вимірювання частоти пульсу та серцевих скорочень пацієнта, 

визначення наявності дефіциту пульсу. Інтерпретація отриманих даних. 

− Техніка проведення реєстрації ЕКГ (12-відведень). 

− Інтерпретація ЕКГ. 

− Інтерпретація результатів ЕхоКГ. Оцінка розмірів камер серця, товщини 

стінок, фракції викиду лівого шлуночка (ФВ). Визначення максимального 

градієнту тиску на аортальному клапані (АК), середнього градієнту тиску на 

АК, ступеня аортального стенозу.  

− Інтерпретація результатів ультразвукової діагностики легень (за українським 

та LUS-протоколом). 

− Оцінка та інтерпретація зображень комп’ютерної томографії органів грудної 

клітки. 

− Інтерпретація значень Тропоніну-І в крові пацієнта. 

− Інтерпретація результатів гемокультури. 

− Оцінка та інтерпретація результатів лабораторних досліджень (загальний 

аналіз крові, біохімічний аналіз крові, загальний аналіз сечі). 

− Оцінка та інтерпретація результатів лабораторних досліджень (коагулограма, 

ліпідограма, D-димер). 
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− Визначення типу дисліпідемії за Фредріксоном. 

− Інтерпретація результатів коронарографії. 

− Формування попереднього та кінцевого діагнозу. 

− Проведення диференційного діагнозу в кардіологічній практиці. 

− Вибір медикаментозного лікування в залежності від клінічної ситуації. 

− Вибір хірургічного методу лікування в кардіологічній практиці в залежності 

від особливостей протікання захворювання.  

− Техніка проведення серцево-легеневої реанімації (СЛР) у випадку раптової 

кардіальної смерті. 

− Особливості ліпідзнижувальної терапії в кардіологічній практиці. 

− Особливості застосування препаратів для відновлення нормального 

синусового ритму та контролю ЧСС в кардіологічній практиці. 

− Особливості застосування антитромбоцитарної терапії в кардіологічній 

практиці. 

− Особливості застосування антикоагулянтної терапії в кардіологічній практиці.  

− Встановлення прогнозу для життя пацієнта з урахуванням діагнозу та 

особливостей перебігу захворювання. 

 

Станція 2. «Ревматологія. Гастроентерологія. Нефрологія. Інфекційні 

хвороби». 

− Оцінка скарг пацієнта. 

− Оцінка анамнезу захворювання. 

− Оцінка даних об’єктивного обстеження. 

− Техніка проведення пальпації живота, суглобів. 

− Інтерпретація даних лабораторних методів обстеження (загальний аналіз 

крові, біохімічний аналіз крові, копрограма, коагулограма, загальний аналіз 

сечі).  

− Інтерпретація даних серологічних методів діагностики для виявлення 

інфекційних захворювань. 

− Оцінка носійства антигену гістосумісності HLA-B27. 

− Оцінка дихального тесту із 13С-сечовиною для визначення наявності Hp. 

− Визначення ступеня зовнішньо секреторної. недостатності підшлункової 

залози. 

− Інтерпретація даних інструментальних методів обстеження (рентгенографія 

уражених суглобів, хребта, рентгенографія органів грудної клітки, 

фіброезофагогастродуоденоскопії, ультразвуке дослідження органів черевної 

порожнини та нирок). 



Програма Єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 222 «Медицина» освітньо-

професійної програми «Медицина» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Редакція 2022-01 

Сторінка 11 з 18 

 

− Визначення провідних синдромів в ревматологічній, нефрологічній, 

гастроентерологічній практиці. 

− Визначення  швидкості клубочкової  фільтрації. Визначення стадії хронічної 

хвороби нирок за ШКФ. 

− Призначення схеми вакцинації для профілактики найбільш поширених 

інфекційних захворювань. 

− Визначення способу оцінки ефективності вакцинації пацієнта. 

− Сучасні можливості експрес-діагностики інфекційних захворювань. 

− Формулювання попереднього та кінцевого діагнозу. 

− Призначення медикаментозного лікування в залежності від особливостей 

клінічного випадку. 

− Визначення заходів вторинної профілактики в залежності від клінічного 

випадку. 

 

Станція 3. «Ендокринологія. Пульмонологія. Фтизіатрія. Гематологія». 

− Оцінка скарг пацієнта. 

− Оцінка анамнезу захворювання. 

− Оцінка даних об’єктивного обстеження. 

− Техніка проведення пальпації живота, суглобів. 

− Техніка проведення аускультації легень. 

− Інтерпретація даних лабораторних методів обстеження (загальний аналіз 

крові, біохімічний аналіз крові, коагулограма, загальний аналіз сечі, 

електрофорез білків сироватки крові).  

− Інтерпретація даних макро- та мікроскопічного дослідження харкотиння.  

− Інтерпретація даних лабораторного тесту GENExpert-test, бактеріоскопії на 

наявність КСБ, Тесту З 2ТО PPD-L (проба Манту), бактеріологічне 

дослідження харкотиння (BACTEC). 

− Інтерпретація гормонального дослідження крові в залежності від конкретного 

клінічного випадку. 

− Техніка проведення пікфлоуметрії, пульсоксиметрії. 

− Інтерпретація ЕКГ. 

− Інтерпретація даних інструментальних методів обстеження (рентгенографія 

органів грудної клітки, рентгенографія кісток черепа та хребта, ультразвукове 

дослідження органів черевної порожнини та нирок, ультразвукове 

дослідження щитоподібної залози, ультразвуковее дослідження органів 

малого тазу, пікфлоуметрія, спірометрія, пульсоксиметрія). 

− Визначення  швидкості клубочкової  фільтрації. Визначення стадії хронічної 

хвороби нирок за ШКФ. 
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− Інтерпретація даних мієлограми. 

− Формулювання попереднього та кінцевого діагнозу. 

− Проведення диференційної діагностики серед ендокринних захворювань. 

− Призначення медикаментозного лікування в залежності від особливостей 

клінічного випадку. 

− Особливості медикаментозного лікування пацієнтів фтизіатричного профілю. 

− Особливості надання невідкладної допомоги при ендокринних захворюваннях 

(Аддісонів криз, гіперглікемічна кома, гіпоглікемічна кома). Визначення 

максимальної дози глюкози при лікуванні гіпоглікемічної коми. Вибір способу 

введення глюкагону. Вибір доз препаратів для невідкладної допомоги. 

− Розрахунок та доцільність призначення відповідних доз інсуліну при лікуванні 

хворих з цукровим діабетом обох типів.  

 

ІІ. Акушерство і гінекологія 

Станція 1 

− Зовнішнє акушерське обстеження. Визначення передбачуваної маси плода та 

передбачуваної дати пологів Положення плода повздовжнє, І позиція, 

передній вид, головне передлежання, голівка над входом в малий таз. 

− Зовнішнє акушерське обстеження. Визначення передбачуваної маси плода та 

передбачуваної дати пологів Положення плода повздовжнє, ІІ позиція, 

передній вид, тазове передлежання, сідниці над входом в малий таз. 

− Зовнішнє акушерське обстеження. Виcлуховування серцебиття плоду 

акушерським стетоскопом 

− Пельвіометрія. Розрахунок справжньої кон’югати за даними зовнішньої та 

діагональної кон’югати 

− Діагностика внутрішньоутробного стану плода за даними кардіотокограми та 

біофізичного профілю плода Загальна сума – 10 балів; стан плоду задовільний. 

− Діагностика внутрішньоутробного стану плода за даними кардіотокограми та 

біофізичного профілю плода Загальна сума – 4 бали; патологічна оцінка БПП, 

дистрес плода (вирішити питання про термінове розродження). 

− Акушерська допомога по захисту промежини при фізіологічних пологах 

− Первинний туалет новонародженого, оцінка новонародженого за шкалою 

Апгар Відповідь: 6 балів, помірна асфіксія новонародженого. 

− Первинний туалет новонародженого, оцінка новонародженого за шкалою 

Апгар Відповідь: 10 балів, стан плоду задовільний. 

− Активне ведення третього періоду пологів 

 

Станція 2 
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− Огляд в дзеркалах. Забір матеріалу для бактеріоскопічного та 

бактеріологічного дослідження 

− Огляд в дзеркалах. Забір матеріалу для цитологічного дослідження НОРМА 

− Огляд в дзеркалах. Забір матеріалу для цитологічного дослідження ПОЛІП 

− Огляд в дзеркалах. Забір матеріалу для цитологічного дослідження ЕРОЗІЯ 

− Огляд в дзеркалах. Забір матеріалу для цитологічного дослідження РАК 

− Бімануальне дослідження НОРМА 

− Бімануальне дослідження МІОМА 

− Клінічне обстеження молочної залози НОРМА 

− Клінічне обстеження молочної залози Фіброаденома лівої молочної залози 

− Клінічне обстеження молочної залози РАК лівої молочної залози 

 

Станція 3 

− Вагітність I, 37 тиж. Тяжка прееклампсія. Дистрес плоду. 

− Вагітність I, 40 тиж. Пологи I, I період пологів. Передчасне відшарування 

нормально розміщеної плаценти. Дистрес плоду. Анемія I ст. 

− Вагітність І, 8 тиж. Надмірне блювання. Анемія І ст. 

− Вагітність І, 32 тиж. Загроза передчасних пологів. 

− Вагітність ІІІ, 36 тижнів. Маткова кровотеча. Повне передлежання плаценти. 

Геморагічний шок І ст.. Анемія ІІ ст. 

− Аномальна маткова кровотеча. Анемія ІІ ст.  

− Порушена правобічна трубна вагітність по типу трубного аборту. Анемія І ст. 

− Апоплексія лівого яєчника. Анемія І ст. 

− Вузлова міома матки великих розмірів. Підозра на ішемію субсерозного вузла.  

Анемія І ст. 

− Киста лівих додатків матки з перекрутом. Бактеріальний вагіноз. 

 

ІІІ. Дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами 

Станція 1. Інтерпретація рентгенологічних методів обстеження 

органів грудної клітки 

− Тип дослідження 

− Паспортна частина рентгенограми 

− Оцінка параметрів зображення 

− Локалізація основних змін 

− Тип ураження 

− Системний опис 

− Попередній висновок 
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− Диференційний діагноз 

− Підтверджуючі додаткові методи дослідження 

− Подальша лікувальна тактика 

 

Станція 2: Первинна реанімація новонародженого. 

− Підготовка місця для проведення первинної реанімації новонародженої 

дитини. 

− Оцінка потреби в проведенні первинної реанімації новонародженого. 

− Забезпечення теплового захисту новонародженої дитини в залежності від 

терміну гестації. 

− Забезпечення правильного положення тіла.  

− Відновлення прохідності ротоглотки. 

− Відновлення прохідності носоглотки. 

− Проведення тактильної стимуляції дихання. 

− Накладання пульсоксиметра. 

− Проведення штучної вентиляції легень з допомогою реанімаційного мішка і 

лицевої маски. 

− Проведення непрямого масажу серця паралельно з проведенням штучної 

вентиляції легень. 

 

Станція 3. Оцінка фізичного та психомоторного розвитку дитини 

− Вимірювання та оцінка довжини тіла дитини 

− Вимірювання та оцінка маси тіла дитини 

− Розрахунок та оцінка індексу маси тіла 

− Вимірювання та оцінка обсягу голівки дитини 

− Оцінка співвідношення маси тіла до довжини тіла 

− Оцінка моторики дитини 

− Оцінка статики дитину  

− Оцінка сенсорних реакцій 

− Оцінка мови дитини 

− Оцінка психомоторного розвитку 

 

IV. Хірургічні хвороби з дитячою хірургією 

Станція 1. 

− Накладання швів на рану 

− Катетеризація сечового міхура у жінок м’яким катетером 

− Транспортна іммобілізація вакуумною шиною 
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− Тимчасова зупинка зовнішньої кровотечі за допомогою джгута Есмарха 

− Тимчасова зупинка зовнішньої кровотечі за допомогою джгута САТ 

− Визначення групи крові моноклональними антитілами 

 

Станція 2. 

− Забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів (потрійний прийом 

Сафара) 

− Штучна вентиляція легень (мішком Амбу) 

− Відновлення серцевої діяльності (масаж серця) 

− Транспортна імобілізація за допомогою шийного комірця (типу Philadelphia) 

− Транспортна імобілізація драбинчастою шиною 
  

− Транспортна імобілізація шиною Дітеріхса 

 

Станція 3. 

− Аналіз та інтерпретація результатів ендоскопічного обстеження травного 

каналу 

− Діагностика та надання екстренної медичної допомоги при пораненнях 

кінцівок 

− Аналіз та інтерпретація результатів ультразвукового дослідження 

− Пальцеве дослідження прямої кишки 

− Аналіз та інтерпретація результатів комп’ютерної томографії 

− Аналіз та інтерпретація результатів рентгенологічного дослідження 
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Тайм-лист (маршрут студента 

Студент №1 ЧАС Студент №2 

Внутрішня медицина, станція 1 8.00.00 – 8.07.00 Внутрішня медицина, станція 2 

перехід 8.07.00 – 8.07.15 Перехід 

Внутрішня медицина, станція 2 8.07.15 – 8.14.15 Внутрішня медицина, станція 3 

Перехід 8.14.15 – 8.14.30 Перехід 

Внутрішня медицина, станція 3 8.14.30 – 8.21.30 Педіатрія, станція 1 

Перехід 8.21.30 – 8.21.45 Перехід 

Педіатрія, станція 1 8.21.45 – 8.28.45 Педіатрія, станція 2 

Перехід 8.28.45 – 8.29.00 Перехід 

Педіатрія, станція 2 8.29.00 – 8.36.00 Педіатрія, станція 3 

Перехід 8.36.00 – 8.36.15 Перехід 

Педіатрія, станція 3 8.36.15 – 8.43.15 Акушерство, станція 1 

Перехід 8.43.15 – 8.43.30 Перехід 

Акушерство, станція 1 8.43.30 – 8.50.30 Акушерство, станція 2 

Перехід 8.50.30 – 8.50.45 Перехід 

Акушерство, станція 2 8.50.45 – 8.57.45 Акушерство, станція 3 

Перехід 8.57.45 – 8.58.00 Перехід 

Акушерство, станція 3 8.58.00 – 9.05.00 Хірургія, станція 1 

Перехід 9.05.00 – 9.05.15 Перехід 

Хірургія, станція 1 9.05.15 – 9.12.15 Хірургія, станція 2 

Перехід 9.12.15 – 9.12.30 Перехід 

Хірургія, станція 2 9.12.30 – 9.19.30 Хірургія, станція 3 

Перехід 9.19.30 – 9.19.45 перехід 

Хірургія, станція 3 9.19.45 – 9.26.45 Внутрішня медицина, станція 1 
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Чек-лист для студента (зразок) 
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Чек-лист викладача (зразок) 

 


