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1. Загальна інформація про викладача  

Викладач: доцент, к.мед.н. Бачурін Андрій Вікторович 

e-mail: bachurinav1960@gmail.com 

Кафедра: загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти 

Адреса: Запоріжжя, вулиця Перемоги, 80, КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої 

медичної допомоги" Запорізької міської ради 

 

Викладач: доцент, к.мед.н. Бамбизов Леонід Михайлович 

e-mail: bsdk@ukr.net 

Кафедра: загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти 

Адреса: Запоріжжя, вулиця Перемоги, 80, КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої 

медичної допомоги" Запорізької міської ради 

 

2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів 

Назва дисципліни:  «Долікарська медична допомога» 

Кількість кредитів з дисципліни: 90 годин / 3 кредити ECTS (лекцій – 12, практичних 

занять – 32, СРС – 46). 

Код навчальної дисципліни: ОК 38. 

 

3. Семестр: 6 

 

4.  Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни  

 

Пререквізіти (перелік дисциплін, вивчення яких має передувати дисципліні «Долікарська 

медична допомога»): нормальна анатомія, нормальна фізіологія, гістологія, патологічна 

анатомія, патологічна фізіологія, фармакологія, БЖД, анестезіологія та інтенсивна терапія, 

реаніматологія, травматологія. 

 

 

Постреквізіти (перелік дисциплін, для вивчення яких є обов'язковими знання, здобуті при 

вивченні «Долікарська медична допомога»): анатомія, мікробіологія, травматологія, 

фізіологія та патологічна фізіологія. 

  

5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

5.1 Призначення навчальної дисципліни  

 

Дисципліна «Долікарська медична допомога»  включає до себе засвоєння студентами 

основ організації надання першої долікарської допомоги при невідкладних станах, 

оволодіння практичними навичками надання невідкладної медичної допомоги потерпілим 

на місці події та при транспортуванні до лікувального закладу. Предметом вивчення 

дисципліни є організація надання першої долікарської допомоги при невідкладних станах, 

які виникають на виробництві, у побуті, під час дорожньо-транспортних пригод, 

катастроф, техногенних аварій, у військових ситуаціях та при гострих терапевтичних і 

хірургічних захворюваннях та термінальних станах. 

 

Компетенції, яких набуває студент при вивченні дисципліни: 

- інтегральні: здатність розв'язувати складні задачі та практичні проблеми у галузі 

професійної діяльності 22 "Охорона здоров'я", що передбачає застосування певних 

теоретичних знань, вмінь, практичних навичок та методів відповідного професійного 

спрямування; 
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- загальні: здатність застосовування знань у реальних ситуаціях; проведення 

досліджень на відповідному рівні; до адаптації та дій в нових ситуаціях, діяльності в 

автономному і командному режимах, оцінювання та забезпечення якості виконуваних 

робіт; спілкування державною мовою як усно, так письмово, до пошуку, опрацювання та 

аналізу інформації з різних джерел; виявлення та вирішення проблем; прийняття 

обґрунтованих рішень, формування базових уявлень, що сприяють розвитку загальної 

культури й соціалізації особистості, етичних цінностей, важливих етапів вітчизняної 

історії, спроможності усвідомлення причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства з 

використанням їх у професійній і соціальній діяльності на основі; положень 

фундаментальних наук, а також діяльності у відповідності із основними безпечними та 

етичними принципами (мотивами). 

- спеціальні (фахові, предметні): надання першої медичної допомоги при різних 

видах ушкоджень мирного та військового часу, невідкладних станах та нещасних 

випадках; основні процедури по догляду за хворими; способи перенесення і 

транспортування потерпілих; принципи організаційні та тактичні принципи роботи 

медичної служби у надзвичайних ситуаціях і на етапах евакуації потерпілих із місця події; 

надання першої медичної допомоги при: порушенні дихання, зупинці серцевої діяльності, 

опіках та відмороженнях, утопленні та інших видах механічної асфіксії, непритомності, 

шоку, загальному переохолодженні організму. 

Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці 

компетентностей». 

 
Матриця компетентностей 

 
№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

Інтегральна компетентність спроможність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі професійної діяльності 22 "Охорона 

здоров'я", що передбачає застосування певних теоретичних знань, 

практичних навичок та методів відповідного професійного 

спрямування 

Загальні компетентності 

ЗК.1. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях 

 + + + 

ЗК.2. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні 

 + + + 

ЗК.3. Здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації 

 + + + 

ЗК.4. Здатність працювати в як 

автономно, так і в команді 

 + + + 

ЗК.5. Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт 

 + + + 

ЗК.6. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, 

так письмово 

 + + + 

ЗК.7. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

+ + + + 

ЗК.8. Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми 

 + + + 

ЗК.9. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 

 + + + 

ЗК.10. Знання розвитку загальної + + + + 
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культури й соціалізації 

особистості, схильності до 

етичних цінностей, знання 

вітчизняної історії, 

розуміння причинно- 

наслідкових зв'язків розвитку 

суспільства й уміння їх 

використовувати в 

професійній і соціальній 

діяльності 

ЗК.11. Базові знання 

фундаментальних наук, в 

обсязі, необхідному для 

освоєння загально- 

професійних дисциплін 

+ + + + 

ЗК.12. Здатність бути критичним і 

самокритичним 

 + + + 

ЗК.13. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів) 

 + + + 

ЗК.14. Навички здійснення 

безпечної діяльності 

+ + + + 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК.1. Надання першої домедичної 

допомоги при різних видах 

ушкоджень 

+ + + + 

СК.2. Надання першої медичної 

допомоги при невідкладних 

станах 

+ + + + 

СК.3. Надання першої медичної 

допомоги при нещасних 

випадках 

+ + + + 

СК.4. Основні процедури по 

догляду за хворими 

+ + + + 

СК.5. Основні способи 

перенесення і 

транспортування потерпілих 

+ + + + 

СК.6. Основні принципи 

організації і тактики роботи 

медичної служби у 

надзвичайних ситуаціях і на 

етапах евакуації потерпілих 

із місця події 

+ + + + 

СК.7. Надання медичної допомоги 

при опіках 

+ + + + 

СК.8. Надання медичної допомоги 

при відмороженнях 

+ + + + 

СК.9. Надання медичної допомоги 

при непритомності 

+ + + + 

СК.10. Надання медичної допомоги 

при різних видах шоку 

+ + + + 

СК.11. Надання медичної допомоги 

при загальному 

переохолодженні 

+ + + + 

СК.12. Надання медичної допомоги 

при тепловому та сонячному 

ударах 

+ + + + 

СК.13. Надання медичної допомоги 

при отруєннях чадним газом 

та іншими отрутами 

+ + + + 

СК.14. Надання медичної допомоги 

при ураженні електричним 

+ + + + 
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струмом та блискавкою 

 
5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни: досягнення основних кінцевих цілей, 

визначених у Стандарті підготовки спеціаліста за спеціальністю 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія».  

 

5.3 Завдання вивчення дисципліни:  

➢ оволодіння знаннями, вміннями та навичками щодо забезпечення повного та 

своєчасного проведення серцево-легеневої реанімації; 

➢ оволодіння знаннями, вміннями та навичками щодо зупинки кровотечі; 

➢ накладання пов'язок і табельних та імпровізованих шин для транспортної 

іммобілізації постраждалим з метою збереження їм життя. 

 

5.4 Зміст навчальної дисципліни:  

Програма навчальної дисципліни складається з 1 модулю:  

Модуль 1: годин 90/3 (лекцій – 12, практичних занять – 32, СРС – 46); 

Модуль 1, змістовий модуль 1, 3 теми.  

Десмургія. Асептика та антисептика. 

Тема 1. Десмургія.  Характеристика перев’язувальних матеріалів. Техніка накладання 

пов'язок на  живіт  і грудну клітку. Пов’язки на кінцівки. 

Тема 2. Асептика. Стерилізація перев'язочного матеріалу і операційної білизни. 

Тема 3. Антисептика. Догляд за хворими з гнійною патологією. 

 

Модуль 1, змістовий модуль 2, 2 теми.  

Відкриті пошкодження. Рани. Визначення поняття, класифікація, небезпека окремих видів 

ран. 

Тема 4. Рани. Поняття. 

Тема 5. Інфіковані рани. 

 

Модуль 1, змістовий модуль 3, 2 теми.  

Кровотечі та крововтрата. 

Тема 6. Кровотечі. Визначення, класифікація кровотеч. 

Тема 7. Визначення крововтрати. Методи тимчасової та кінцевої зупинки кровотечі. 

 

Модуль 1, змістовий модуль 4, 9 тем.  

Травматизм та ушкодження. 

Тема 8. Травматизм та ушкодження. Загальні положення. 

Тема 9. Правила та методи транспортної іммобілізації. 

Тема 10. Переломи  та вивихи . 

Тема 11. Травми м’яких тканини та голови. 

Тема 12. Закриті пошкодження грудної клітки. 

Тема 13. Закриті пошкодження живота та тазу. 

Тема 14. Опіки, опікова хвороба. 

Тема 15. Відмороження. Електротравма. 

Тема 16. Підсумковий модульний контроль. 

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни  

№ 

тиж 

Назва теми Форми 

організації 

Завдання для самостійної 

роботи 
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навчання та 

кількість годин 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Десмургія. Асептика та антисептика. 

1 

Тема 1. Десмургія.  

Характеристика 

перев’язувальних матеріалів. 

Техніка накладання пов'язок на  

живіт  і грудну клітку. Пов’язки 

на кінцівки 

ПЗ - 2 год.,  

Л - 1 год.,   

СРС - 3 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою основної та 

додаткової літератури. 

Опрацювання практичних 

навичок.  

2 

Тема 2. Асептика. Стерилізація 

перев'язочного матеріалу і 

операційної білизни 

ПЗ - 2 год.,  

Л – 0,5 год.,   

СРС - 3 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою основної та 

додаткової літератури. 

Опрацювання практичних 

навичок.  

3 
Тема 3. Антисептика. Догляд за 

хворими з гнійною патологією 

ПЗ - 2 год.,  

Л - 1 год.,   

СРС - 3 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою основної та 

додаткової літератури. 

Опрацювання практичних 

навичок.  

Змістовий модуль 2. Відкриті пошкодження. Рани. Визначення поняття, класифікація, 

небезпека окремих видів ран 

5 Тема 4. Рани. Поняття 

ПЗ - 2 год.,  

Л - 2 год.,   

СРС - 2 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою основної та 

додаткової літератури. 

Опрацювання практичних 

навичок.  

6 Тема 5. Інфіковані рани 

ПЗ - 2 год.,  

Л - 0 год.,   

СРС - 2 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою основної та 

додаткової літератури. 

Опрацювання практичних 

навичок.  

Змістовий модуль 3.Кровотечі та крововтрата 

7 
Тема 6. Кровотечі. Визначення, 

класифікація кровотеч 

ПЗ - 2 год.,  

Л - 1 год.,   

СРС - 3 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Переливання крові». 

Опрацювання тем за 

допомогою основної та 

додаткової літератури. 

Опрацювання практичних 

навичок.  

8 

Тема 7. Визначення крововтрати. 

Методи тимчасової та кінцевої 

зупинки кровотечі 

ПЗ - 2 год.,  

Л - 1 год.,   

СРС - 3 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою on-line курсу: 

«Переливання крові». 

Опрацювання тем за 

допомогою основної та 

додаткової літератури. 

Опрацювання практичних 

навичок.  

Змістовий модуль 4.Травматизм та ушкодження 
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9 

Тема 8. Травматизм та 

ушкодження. Загальні 

положення 

ПЗ - 2 год.,  

Л - 1 год.,   

СРС - 3 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою основної та 

додаткової літератури. 

Опрацювання практичних 

навичок.  

10 
Тема 9. Правила та методи 

транспортної іммобілізації 

ПЗ - 2 год.,  

Л - 1 год.,   

СРС - 3 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою основної та 

додаткової літератури. 

Опрацювання практичних 

навичок.  

11 Тема 10. Переломи  та вивихи  

ПЗ - 2 год.,  

Л - 2 год.,   

СРС - 3 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою основної та 

додаткової літератури. 

Опрацювання практичних 

навичок.  

12 
Тема 11. Травми м’яких тканини 

та голови 

ПЗ - 2 год.,  

Л - 0 год.,   

СРС - 3 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою основної та 

додаткової літератури. 

Опрацювання практичних 

навичок.  

13 
Тема 12. Закриті пошкодження 

грудної клітки 

ПЗ - 2 год.,  

Л - 0 год.,   

СРС - 3 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою основної та 

додаткової літератури. 

Опрацювання практичних 

навичок.  

14 
Тема 13. Закриті пошкодження 

живота та тазу 

ПЗ - 2 год.,  

Л -0 год.,   

СРС - 3 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою основної та 

додаткової літератури. 

Опрацювання практичних 

навичок.  

15 Тема 14. Опіки, опікова хвороба 

ПЗ - 2 год.,  

Л - 1 год.,   

СРС - 3 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою основної та 

додаткової літератури. 

Опрацювання практичних 

навичок.  

16 
Тема 15. Відмороження. 

Електротравма 

ПЗ - 2 год.,  

Л - 1 год.,   

СРС - 3 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою основної та 

додаткової літератури. 

Опрацювання практичних 

навичок.  

17 
Тема 16. Підсумковий 

модульний контроль 

ПЗ - 2 год.,  

Л - 0 год.,   

СРС - 3 год.   

 

 

6. Самостійна робота студента  

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість  

годин 

1 
Десмургія.  Характеристика перев’язувальних матеріалів. Техніка 

накладання пов'язок. Пов’язки на кінцівки. 
3 

2 
Асептика. Стерилізація перев'язочного матеріалу і операційної 

білизни. 
3 
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3 Антисептика. Догляд за хворими з гнійною патологією. 3 

4 Рани. Поняття. 2 

5 Інфіковані рани. 2 

6 Кровотечі.  Визначення, класифікація кровотеч. 3 

7 
Визначення крововтрати. Методи тимчасової та кінцевої зупинки 

кровотечі. 
3 

8 Травматизм та ушкодження. Загальні положення. 3 

9 Правила та методи транспортної іммобілізації. 3 

10 Переломи та вивихи. 3 

11 Травми м’яких тканини та голови. 3 

12 Закриті пошкодження грудної клітки. 3 

13 Закриті пошкодження живота та тазу. 3 

14 Опіки, опікова хвороба. 3 

15 Відмороження. Електротравма. 3 

16 Підсумковий модульний контроль. 3 

Разом 46 

 

Консультативна допомога: щоденно (за необхідністю).  

Контрольні заходи:   

На кожному практичному занятті застосовуються наступні методи поточного контролю: 

✓ Тести вихідного та кінцевого рівня знань за темою практичного заняття  

✓ Усна відповідь на стандартизовані питання за матеріалом поточної теми, попередніх 

тем та лекційного матеріалу 

✓ Розв’язування типових і нетипових клінічних ситуаційних задач 

✓ Контроль практичних навичок  

✓ Контроль активності студента під час роботи в малих групах 

 

Критерії оцінювання роботи студента на практичному занятті  

«5» «4» «3» «2» 

Критерії оцінювання практичних навичок студента  

Студент самостійно 

виконав ту чи іншу 

практичну навичку, 

чітко вибирав 

необхідний спосіб 

надання допомоги 

при тій чи іншій 

клінічній ситуації  

Студент самостійно 

виконав ту чи іншу 

практичну навичку, 

але при цьому 

допустив дві-три 

несуттєві помилки.  

Студент не може 

самостійно вибрати 

адекватний спосіб 

допомоги при тій чи 

іншій клінічній 

ситуації,  робить 

грубі помилки при 

виконанні 

практичної навички 

Студент не виявляє 

знань способів для 

надання допомоги 

при тій чи іншій 

клінічній ситуації, 

не може дати жодної 

правильної відповіді 

на запитання.  

 

Критерії оцінювання теоретичних знань студента 

Студент самостійно, 

чітко і послідовно, з 

вичерпною 

повнотою, 

використовуючи 

дані додаткової 

літератури, відповів 

на всі запитання. 

студент зріло орієн-

тується в матеріалі, 

але при відповіді 

допустив дві-три не 

принципово важливі 

помилки. 

знає фактичний 

матеріал у повному 

об’ємі програми 

курсу, проте затруд-

няється самостійно і 

систематично 

викладати відповіді, 

примушуючи 

викладача пропо-

нувати йому навідні 

студент не виявляє 

знань і погано 

орієнтується в 

основному 

теоретичному 

матеріалі курсу 

зальної хірургії, що 

виявляється шляхом 

пропонування йому 

додаткових 
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запитання. запитань. 

Критерії оцінювання виконання тестових завдань 

90-100 % 70-80 % 50-60 % менше 50 % 

Критерії оцінювання вирішення ситуаційних задач 

3 із 3 2 із 3 1 із 3 жодної не вирішено 

Критерії оцінки активності студента 

Дуже активний Активний Малоактивний Пасивний 

Студент активно 

працює протягом 

усього практичного 

заняття, здатний 

висловити власне 

ставлення до 

альтернативних 

міркувань з даної 

проблеми, проявляє 

вміння самостійно та 

аргументовано 

викладати матеріал, 

аналізувати явища й 

факти, робити 

самостійні 

узагальнення й 

висновки. Проявляє 

уміння працювати в 

групі ( є лідером), 

планувати час, 

продукувати нові 

ідеї, оцінювати 

якість виконаної 

роботи, бути 

критичним та 

самокритичним, оці-

нити свої знання та 

знання інших.  

Студент активно 

працює протягом 

практичного заняття, 

викладення 

матеріалу логічне, 

висвітлення питань 

завершене 

висновками, студент 

виявив уміння 

виконувати 

навчальні завдання. 

Проявляє уміння 

працювати в групі, 

планувати час, 

продукувати нові 

ідеї, оцінювати 

якість виконаної 

роботи, бути кри-

тичним та самокри-

тичним, оцінити свої 

знання та знання 

інших. Але для 

прояву своїх якостей 

потребує стимулу 

зовні. 

Студент у цілому 

оволодів суттю 

питань з даної теми, 

намагається 

аналізувати питання, 

робити висновки й 

розв’язувати задачі. 

Але на занятті 

поводить себе пасив-

но, відповідає лише 

за викликом 

викладача,. У групі 

активності не 

проявляє, або ж 

лише після 

зауваження лідера. 

Студент не проявляє 

активності при 

самостійній роботі 

та у складі групи.  

Проявляє 

відсутність 

зацікавленості і 

бажання працювати. 

Кінцевою стає середня оцінка за всі види діяльності студента під час практичного заняття.  

 

7. Список основної та додаткової літератури 

7.1. Основна література  

1. Березницкий Я. С. - Хірургія. Том 2. – Из-во «Дніпро-VAL» – 2007. – 627с. 

2. Березницький Я. С. - Хірургія. Том 1. - Из-во «Дніпро-VAL» – 2007. – 445с. 

3. Гюльмамедов Ф.І.; Гюльмамедов П.Ф., Кухто О.П., Єнгенов Н.М., Кухто Г.К., 

Білозерцев О. М., Ликов В.О., Полунін Г.Є, Гюльмамедов В.А. - Загальна хірургія. – 

2010. 

4. Желіба М.Д., Хіміч С.Д., Герич І.Д. та ін.. / Загальна хірургія / підручник для ВНЗ ІV 

рівня акредитації. - Київ, "Медицина", 2010. – 448 с. 

5. Кондратенко П.Г. -  Хірургія. - Підручник для мед. ВНЗ IV рів. акред. - Київ, 

"Медицина", 2009. – 968 с.  

6. Основи першої медичної допомоги: навчально-методичний посібник / Харків: АВВ 

МВС України, 2009. – 78с. 

http://kingmed.info/knigi/Hiryrgia/Obschaa_hiryrgia/book_3153/Hirurgiya_Tom_2-Bereznitskiy_Ya_S-2007-djvu
http://kingmed.info/knigi/Hiryrgia/Obschaa_hiryrgia/book_389/Hirurgiya_Tom_1-Bereznitskiy_Ya_S-2007-djvu
http://kingmed.info/knigi/Hiryrgia/Obschaa_hiryrgia/book_3378/Zagalna_hirurgiya-Gyulmamedov_FI_Gyulmamedov_PF_Kuhto_OP__Engenov_NM_Kuhto_GK_Bilozertsev_O_M_Likov_VO__Polunin_GE_Gyulmamedov_VA_-2010-doc
http://kingmed.info/knigi/Hiryrgia/Obschaa_hiryrgia/book_3378/Zagalna_hirurgiya-Gyulmamedov_FI_Gyulmamedov_PF_Kuhto_OP__Engenov_NM_Kuhto_GK_Bilozertsev_O_M_Likov_VO__Polunin_GE_Gyulmamedov_VA_-2010-doc
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7. Перша медична допомога. Підручник для студентів вищих медичних закладів I-III 

рівнів акредитації / Т.В.Петриченко. – Київ: Медицина, 2010. – 271с. 

8. Первая доврачебная помощь: Учебник для студентов высших учебных заведений / 

Б.А. Самура, В.Ф. Черных, И.В. Киреев, Б.Б. Самура. – Харьков: Изд-во НфаУ, 

Золотые страницы, 2004. - 340с. 

9. Самостоятельная работа студентов по первой доврачебной помощи. Учебное пособие 

для студентов фармацевтических вузов и факультетов/ Б.А. Самура, Б.Б. Самура, Г.П. 

Фомина и др.- Харьков: Изд-во НфаУ, 2005. - 120с. 

10. Хірургічні хвороби / Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / А.Г.Іфтодій, В. П. 

Пішак, В. І. Гребенюк та ін. - Чернівці, 2007. – 420 с. 

11. Хирургические болезни. Черноусов А.Ф., Ветшев С.П., Егоров А.В. / Под ред. А.Ф. 

Черноусова. – из-во «ГЭОТАР-Медиа» - 2012. – 664с. 

12. Черенько М.П., Ваврик Ж.М. - Загальна хірургія. Підручник для мед. ВНЗ ІІІ-ІV рів. 

акред. – Київ, «Здоров’я», 2004. – 616 с. 

 

7.2. Додаткова література  

1. Загальна хірургія / за ред. С.П. Жученка, М.Д. Желіби, С.Д. Хіміча. – Київ, 

«Здоров’я», 1999. – 448с. 

2. Ковальчук Л. Я. та ін. Клінічна хірургія / Підручник, в 2-х томах. - Тернопіль, 

"Укрмедкнига", 2000. – 536/504 с. 

3. Ляпіс М.О. - Методика обстеження хірургічного хворого. Навчальний посібник. - 

Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. - 168 с. 

4. Савельев В.С. - 50 лекций по хирургии. – М.: Медиа Медика, 2003. – 408с. 

5. Kushnir R. Ya. General surgery / R. Ya. Kushnir. – Ternopil: Ukrmedknyha, 2005. – 308 p. 

6. Lyapis M. A. Methods of examination of a surgical patient / M. A. Lyapis. – Ternopil: 

Ukrmedbook, 2004. – 156 p.  

7. Schevchenko S. I. Surgery / S. I. Schevchenko and others. – Kharcov, 2004. 

8. Clinical wound management / Prem P. Gogia. – SLACK Incorporated, 1995. 

9. Kushnir R. Lectures of General surgery. – 2005. 

10. Lyapis M.A. Methods of examination of a surgical patients. – 2004. 

11. Methodological recommendations on surgical patients care. – Vinnitsa medical national 

university, 2006. 

 

8. Контроль і оцінка результатів навчання  

8.1. Види контролю  

˗ Поточний 

˗ Підсумковий (заключний) 

8.2 Форми контролю: 

Поточна навчальна діяльність здійснюється під час проведення практичних занять 

і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 

Оцінка за заняття визначається як середня за поточний тестовий контроль, співбесіду на 

занятті, виконання практичного завдання, виконану самостійну роботу. 

Оцінювання здійснюється відповідно до знань, умінь та навичок студента, які він 

демонструє на занятті та які він здобуває згідно з робочою програмою. 

На кожному практичному занятті викладач оцінює знання кожного студента за 

чотирибальною шкалою («5», «4», «3», «2»). 

Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка 

передбачена робочою програмою оцінюється під час поточного контролю теми на 

відповідному практичному занятті. 

http://kingmed.info/knigi/Hiryrgia/Obschaa_hiryrgia/book_390/Zagalna_hirurgiya-Cherenko_MP_Vavrik_JM-1999-djvu
http://kingmed.info/knigi/Hiryrgia/Obschaa_hiryrgia/book_455/Metodika_obstejennya_hirurgichnogo_hvorogo-Lyapis_MO-2000-pdf
http://kingmed.info/knigi/Hiryrgia/Obschaa_hiryrgia/book_1940/50_lektsiy_po_hirurgii-Savelev_VS-2003-djvu
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Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка 

визначає фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної 

кількості балів (110 балів, якщо поточні оцінки – «відмінно» та 60 балів, якщо поточні – 

«задовільно». До 110 максимальних балів можуть додаватись бали за індивідуальну 

роботу – не більше 10). Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої 

арифметичної оцінки за традиційною чотирибальною системою незалежно від кількості 

занять в модулі. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною 

розробкою для запланованої теми. 

Проміжна атестація проводиться у формі тестування з попередньо засвоєних 

студентами тем у час, визначений деканатом. Студенти, які мають академічну 

заборгованість, повинні її ліквідувати до часу проведення проміжної атестації. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі диференційованого заліку.  

До складання диф. заліку допускаються студенти, у яких відсутня академічна 

заборгованість (пропуски лекцій, практичних занять, опановано теоретичні і методичні 

аспекти СРС, а також незадовільні оцінки). Студенту, який з поважної причини мав 

пропуски навчальних занять, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і 

дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну. 

Для студентів, які пропустили навчальні заняття без поважних причин, рішення про їх 

відпрацювання приймається індивідуально деканом факультету. Відпрацювання 

студентом, пропущених ним занять, здійснюється згідно графіка консультацій, 

представленого на кафедрі. 

Диференційований залік – форма підсумкового контролю з дисципліни, яка 

проводиться кафедрою на останньому занятті студенту, у якого відсутня академічна 

заборгованість (пропуски лекцій, практичних занять, незадовільні оцінки). Оцінка з 

дисципліни за диф. залік включає 50% оцінювання поточної успішності та 50% 

підсумкового контролю. 

Підсумковий контроль проходить у вигляді комп’ютерного (паперового) 

тестування знань і вмінь студентів (максимальна кількість балів – 80, мінімальна – 50), 

прохідний бал 60%.  

Перескладання диф. заліку відбувається відповідно до складеного графіку 

відповідним деканатом. 

Максимальна кількість балів, які можуть отримати студенти при засвоєнні 

дисципліни складає:  

Види навчальної діяльності  Кількість балів 

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність на 

практичних заняттях 

110  

Індивідуальна робота (підготовка огляду наукової літератури, або 

проведення наукового дослідження) 

10  

Диференційований залік 80  

Разом сума балів  200  

 

Загальна кількість балів, набраних студентом при вивченні дисципліни, 

конвертується в національну шкалу оцінювання за таблицею:  

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності  

Оцінка за національною шкалою  

170 – 200  відмінно    

140 – 169  добре   

110 -139  задовільно  

0-109  незадовільно  
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Кафедра подає роздруковану з АСУ паперову відомість з диф. заліку в деканат з 

середнім балом поточної успішності та балом підсумкового контролю не пізніше 

наступного дня після дати останнього заняття. 

 

9. Політика навчальної дисципліни  

Політика курсу полягає у дотриманні Етичного Кодексу, укладеного 

університетською спільнотою, в якому визначено основні моральні принципи (Кодекс 

корпоративної етики ЗДМУ представлений на сайті http://zsmu.edu.ua). 

Відповідно до діючої «Інструкції з оцінювання навчальної діяльності при 

Європейській кредитно-трансферній системі організації навчального процесу» здобувачі 

вищої освіти повинні отримати оцінку на кожному практичному занятті. Пропущені 

заняття відпрацьовуються відповідно до «Положення про організацію відпрацювання 

пропущених занять» 2 рази на тиждень (згідно графіка). 

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених 

робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 
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