
АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ АУСКУЛЬТАЦІЇ ЛЕГЕНЬ 

 
 Практична дія студента, який акредитується, 

(виконати /сказати) 

Приблизний текст коментарів 

акредитуємого 

1 Привітатися, позначити свою роль "Добридень!" Я лікар-терапевт. 

 «Вам необхідно провести 

аускультацію (вислуховування) 

легень 

2 Попросити пацієнта представитися "Представтесь будь ласка" 

3 Пояснити хід і мету процедури  «Аускультація легень буде 

проводитися в положенні 

пацієнта стоячи або сидячи, 

метою аускультації є визначення 

характеру основних дихальних 

шумів»  

4 Отримати згоду пацієнта на процедуру  «У Вас немає заперечень на 

виконання даної процедури? ». 

Проговорити «заперечень 

пацієнта на виконання процедури 

немає». 

5 Встановити манекен-пацієнта в положення 

стоячи 

«Займіть зручне положення на 

кушетці сидячи або встаньте» 

Підготувати необхідні інструменти і матеріали до проведення обстеження 

6 Уточнити у пацієнта про його самопочуття "Як ви себе почуваєте?" 

7 Переконатися, що фонендоскоп знаходиться в 

робочому положенні 

«Оглядаю головку 

стетофонендоскопа, відмітка про 

включення перебуває з робочого 

боку» 

8 Проговорити:  «Обробляю оливи і мембрану 

фонендоскопа серветкою з 

антисептиком» 

9 Попросити пацієнта звільнити грудну клітку від 

одягу 

«Звільніть будь ласка верхню 

половину грудної клітини від 

одягу» 

10 Запропонувати пацієнту встати або сісти 

(бажано) з опущеними уздовж тулуба руками 

«Встаньте з опушеними уздовж 

тулуба руками » 

11 Попросити пацієнта під час обстеження дихати 

рівно (середньої глибини дихання), через ніс 

«Дихайте рівно, через ніс» 

12 Проговорити  «Обробляю руки шкірним 

антисептиком» 



13 Встати збоку або спереду від пацієнта «Встаю збоку або спереду від 

пацієнта» 

Виконання процедури 

14 Вставити оливи фонендоскопа в зовнішні 

слухові проходи 

«Вставляю оливи фонендоскопа 

в зовнішні слухові проходи» 

15 Утримуючи фонендоскоп першими трьома 

пальцями щільно притиснути його до шкіри 

хворого всією поверхнею. 

«Утримую фонендоскоп 

першими трьома пальцями, 

щільно притискую його до шкіри 

хворого всією поверхнею». 

16 Поставити мембрану фонендоскопа у 

симетричні ділянки спереду правої і лівої 

половини грудної клітини в точки порівняльної 

перкусії в послідовності,   вислуховувати  кожну 

точку протягом одного повного 

дихального циклу - 3-4 секунди: 

«Ставлю мембрану 

фонендоскопа у симетричні 

ділянки спереду правої і лівої 

половини грудної клітини в 

точки порівняльної перкусії в 

послідовності,  і вислуховую 

кожну точку протягом одного 

повного дихального циклу - 3-4 

секунди» 

17 в надключичну ямку праворуч і ліворуч «В надключичну ямку праворуч і 

ліворуч» 

18 в 1-е міжребер'ї (підключичну ділянку) по 

середньо-ключичній лінії праворуч і ліворуч 

« В 1-е міжребер'ї (підключичну 

ділянку) по середньо-ключичній 

лінії праворуч і ліворуч» 

19 у 2-е міжребер'ї по середньо-ключичній лінії 

праворуч і ліворуч 

« у 2-е міжребер'ї по середньо-

ключичній лінії праворуч і 

ліворуч» 

20 у 3-е міжребер'ї по середньо-ключичній лінії 

праворуч і ліворуч 

« у 3-е міжребер'ї по середньо-

ключичній лінії праворуч і 

ліворуч» 

21 4-е і 5-е міжребер'ї по середньо-ключичній лінії 

праворуч 

«4-е і 5-е міжребер'ї по середньо-

ключичній лінії праворуч» 

22 Запропонувати пацієнту підняти і скласти кисті 

рук на потилиці або перед собою 

«Складіть будь ласка руки в 

замок і закладіть за голову» 

23 Поставити мембрану фонендоскопа в 

симетричні ділянки в точки порівняльної 

перкусії праворуч і ліворуч по середньо-

пахвовій лінії, починаючи згори від пахвової 

ямки (в місці, де закінчується волосиста 

частина) і закінчуючи у восьмому міжребер'ї  

«Ставлю мембрану 

фонендоскопа в симетричні 

ділянки в точки порівняльної 

перкусії праворуч і ліворуч по 

середньо-пахвовій лінії, 

починаючи згори від пахвової 

ямки, де закінчується волосиста 

частина, і закінчуючи у восьмому 

міжребер'ї». 

24 Попросити пацієнта опустити руки «Опустіть, будь ласка, руки» 

25 Стати ззаду від пацієнта «Встаю ззаду від пацієнта» 



 

26 Поставити мембрану фонендоскопа в 

симетричні ділянки ззаду правої і лівої 

половини грудної клітини в точки порівняльної 

перкусії в послідовності: 

«Ставлю мембрану 

фонендоскопа в симетричні 

ділянки ззаду правої і лівої 

половини грудної клітини в 

точки порівняльної перкусії в 

послідовності:» 

27 в надлопаточної ділянки справа і зліва «В надлопаточної ділянки справа 

і зліва» 

28 Потім попросити пацієнта нахилитися вперед, 

схрестити руки на грудях, поклавши долоні на 

плечі 

«Прошу Вас схрестити руки на 

грудях, поклавши долоні на плечі 

і злегка нахилитися вперед» 

29 Продовжити аускультацію: у верхній між 

лопаткової ділянки зліва і справа 

«Продовжую аускультацію:  у 

верхній між лопаткової ділянки 

зліва і справа» 

30 в середній між лопаткової ділянки зліва і справа « В середній між лопаткової 

ділянки зліва і справа» 

31 в нижній між лопаткової ділянки зліва і справа « В нижній між лопаткової 

ділянки зліва і справа» 

32 в підлопаткової ділянки,  в 8-му міжребер'ї, 

зліва і справа 

« В підлопаткової ділянки,  в 8-

му міжребер'ї, зліва і справа» 

33 в підлопаткової ділянки,  в 9-му міжребер'ї, 

зліва і справа 

« В підлопаткової ділянки,  в 9-

му міжребер'ї, зліва і справа» 

34 Попросити пацієнта опустити руки «Опустіть руки, будь ласка» 

35 Повідомити пацієнту, що огляд закінчено і 

можна одягатися 

«Обстеження закінчено. Ви 

можете одягатися. Чи необхідна 

Вам допомога при цьому?" 

36 Уточнити у пацієнта про його самопочуття і 

відчуттях 

"Як ви себе почуваєте?" 

37 Попрощатися з пацієнтом «До побачення! Будьте здорові» 

38 Проговорити  «Після дослідження мою руки і 

обробляю шкірним 

антисептиком» 


