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 Підготовка спеціалістів на етапі післядипломної освіти розпочиналася з 1998 р. з 

клінічної ординатури після здійснення першого випуску лікарів медичного факультету. В 

2001 р. було здійснено випуск першого клінічного ординатора-іноземця. Підготовку з 

інтернатури розпочато з 2003 р. за фахом «Загальна практика-сімейна медицина». Перший 

випуск зазначених фахівців було здійснено у 2004 р. за програмою однорічної підготовки в 

кількості 23 осіб. 

У зв’язку з організацією кафедри сімейної медицини інтернатуру цього фаху було 

передано названій кафедрі. 

У 2003 р. розпочата підготовка  з фаху «Терапія» і у 2004 р. підготовлено 9 чоловік. 

 У 2007 р. випущено 7 лікарів-терапевтів. 

 За новою дворічною програмою підготовку лікарів-інтернів з фаху «Внутрішні 

хвороби» розпочато у 2006 році. Таких фахівців у кількості 16 осіб підготовлено у 2008 році. 

 Станом на вересень 2008 р. на кафедрі навчаються 14 лікарів-терапевтів ІІ року 

навчання і 7 лікарів І року навчання. 

 Таким чином, на кафедрі за всі роки існування підготовлено 55 фахівців, з них – із 23 

загальної практики-сімейної медицини і 22 – з терапії. 

 Необхідно відмітити стабільно високі показники зі складання інтегрованого 

ліцензійного іспиту «КРОК-3» за всі роки підготовки. 

 Підготовку з магістратури за фахом «Внутрішні хвороби» розпочато в 2003 році. 

Перший випуск магістра Рокитянської Г.А. (керівник доц. Приступа Л.Н.) здійснено в 2004 р. 

Її робота присвячена бронхіальній астмі і супутнім захворюванням у жителів Сумської 

області. Другий випуск магістрів здійснено у 2005 році у кількості 3 осіб, це лікарі Богушева 

О.І., Гапонова О.Г. і Кисельов Ю.В. (керівники – проф. Орловський В.Ф., доц. Мелеховець 

О.К., доц. Климанська Н.В.). Їхні роботи, присвячені проблемам гастроентерології, 

ендокринології і кардіології, були достойно представлені на захисті магістерських робіт 

медичного факультету СумДУ. В 2005-2007 рр. виконувалася робота Лаби О.В. з проблем 

кардіології (керівник – проф. Орловський В.Ф.). В 2006-2008 рр. випускалося 3 магістри, це 

лікарі Опімах О.І., Жаркова А.В. і Наумко Ю.С. (керівник – проф. Орловський В.Ф.). Їхні 

роботи були присвячені проблемам гастроентерології і кардіології. Таким чином, за період 

існування магістратури випущено 8 магістрів. На сьогодні виконуються 2 магістерські 

роботи. 

 У клінічній ординатурі здійснено підготовку 2 осіб. У 2001 р -  керівник доц. Лаба 

В.В. і в 2006 р. – Джуманне Джафет Каріа (керівник – проф. Орловський В.Ф.). Нині 

виконується підготовка одного клінічного ординатора ІІ року навчання – Рапути О.В. 

(керівник – проф. Приступа Л.Н.) 

 Згідно з цими даними видно, що матеріальна база кафедри і клінічних баз та 

кваліфікація викладачів достатні для якісної післядипломної підготовки терапевтів. 

 Співробітниками кафедри оновлені і видані в 2008 році методичні вказівки до 

семінарських занять для лікарів інтернів І і ІІ років навчання за спеціальністю «Внутрішні 

хвороби», які доступні кожному інтерну, і книжковий фонд бібліотеки Медичного інституту. 

Для семінарських і практичних занять є достатні за обсягом і якістю набори додаткових 

засобів навчання – це і клінічні завдання інтегрованого іспиту «КРОК-3» в комп’ютерній 

версії, програмований іспит  «Ellex», які можна відпрацьовувати в окремо відведеному класі 

для лікарів-інтернів. Є достатній набір тестових контрольних занять на паперових носіях 

інформації, електрокардіограми, фонокардіограми, рентгенограми, лабораторні аналізи при 

патології внутрішніх органів. 

 У 2007 р. видано навчальний посібник «Внутрішні хвороби у тестових завданнях» 

(автори: проф. В.Ф.Орловський, доц. В.В.Лаба), який призначений і для використання в 



навчальному процесі  інтернів. Він містить 1170 завдань з майже всіх розділів внутрішньої 

медицини. У 2006 р. видано посібник «Гематологія» за редакцією Л.Б.Винниченко і 

В.Ф.Орловського, а  також методичні вказівки «Клінічні ситуаційні задачі і тести з 

кардіології». У 2004 р. видано посібник «Діагностика та лікування захворювань сполучної 

тканини» (автор - доц. Климанська Н.В.) Підготовлені в електронному варіанті до видання 2 

посібники з кардіології і пульмонології за редакцією доц. Лаби В.В. і співавторів та проф. 

Приступи Л.Н. 

 На клінічних базах кафедри успішно проводиться науково-пошукова робота лікарів-

інтернів магістрантів. З 2003 р. виконано 8 магістерських робіт і 2 виконуються 

магістрантами ІІ року навчання. 

 З 2007 р. кафедра займається післядипломною освітою лікарів терапевтичного 

профілю. Проведено 3 цикли в 2007 р. і 1 – в 2008 р. за тематикою «Актуальні питання 

терапії з курсом ЕКГ» (3) і «Фармакотерапія в клініці внутрішніх хвороб» (1). Завершили 

навчання з отриманням сертифіката 69 лікарів, з них переважно представники ЛПЗ м. Сум – 

47 і з ЦРЛ – 22. 

 У навчальному післядипломному процесі є низка невирішених питань, хоча їх 

реалізація не потребує суттєвих матеріальних витрат. По-перше, це питання клінічних баз. 

Прикро констатувати про відсутність угоди між СумДУ і обласним кардіодиспансером. 

Кафедра просить виділити 1 кімнату площею 15-20 м
2
. Такий поширений розділ внутрішньої 

медицини не може бути демонстрований лікарям післядипломної освіти. 

 


