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1. Загальна інформація про викладача 

 

Викладач: доцент, д.мед.н. Пономаренко Олена Василівна 

e-mail: alena.ponomarenko@gmail.com 

Кафедра: медицини катастроф, військової медицини та нейрохірургії 

Адреса: вул. Перемоги, 80, КНП «Клінічна міська лікарня екстреної та швидкої медичної 

допомоги» Запорізької міської ради 

 

2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів 

 

Назва дисципліни: «Хірургія (за професійним спрямуванням)» 

 

Кількість кредитів з дисципліни: 165 годин / 5,5 кредитів ECTS (лекцій – 20, практичних 

занять – 90, СРС – 55). 

 

3. Семестр: 6 - 7 

 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни 

 

Пререквізіти (перелік дисциплін, вивчення яких має передувати дисципліні «Хірургія»): 

анатомія, фізіологія людини, фармакологія, патологічна анатомія, патологічна фізіологія, 

медицина надзвичайних ситуацій, терапія. 

 

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

вивченні «Хірургія»): педіатрія, загальна хірургія, травматологія та ортопедія, нейрохірургія, 

урологія, акушерство і гінекологія, онкологія та інші навчальні дисципліни, де застосовуються 

методи інтенсивної терапії та невідкладної допомоги. 

 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

5.1 Призначення навчальної дисципліни 

 

Лікар хірург перш за все повинен уміти визначити симптоми і синдроми 

найпоширеніших внутрішніх хвороб і їхніх ускладнень, які призводять до невідкладних 

станів, а також визначити тактику ургентної та планової хірургічної допомоги по 

відношенню до хворих із різною соматичною патологією. Головне завдання дисципліни 

«Хірургія (за професійним спрямуванням)» – є набуття теоретичних знань, опанування 

практичними навичками, під час вивчення якої відбувається засвоєння студентами 

базових теоретичних знань з питань діагностики та лікування хірургічних захворювань, 

різноманітних травматологічних уражень, хірургічної інфекції, онкології, обстеження 

хірургічного хворого та написання історії хвороби тощо. Засвоєння теоретичного 

матеріалу супроводжується набуттям відповідних інтегральних, загальних і фахових 

компетентностей. 

 

 

mailto:alena.ponomarenko@gmail.com


3 

 

Компетенції, яких набуває студент при вивченні дисципліни: 

Інтегральна:  

 здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з 

діагностикою та наданням невідкладної хірургічної допомоги та інтенсивної терапії при певних 

хірургічних захворюваннях та травматичних ушкодженнях із застосуванням положень, 

теорій та методів фундаментальних, медичних та клінічних наук в умовах 

комплексності та невизначеності. 

Загальні: 

 здатність проведення професійної діяльності у соціальній взаємодії, основаній 

на гуманістичних і етичних засадах;  

 здатність ідентифікувати майбутню професійну діяльність як соціально 

значущу для здоров’я людини;  

 здатність використовувати знання та розуміння предметної області та розуміння 

професії;  

 здатність виявляти знання в практичних ситуаціях; 

 здатність використовувати результати самостійного пошуку, аналізу та синтезу 

інформації з різних джерел для рішення типових завдань професійної діяльності; 

 здатність аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести 

відповідальність за них у стандартних і нестандартних професійних ситуаціях; 

 розуміння і дотримання принципів деонтології та етики у професійній 

діяльності;  

 розуміння про норми санітарно-епідемічного режиму та вимог техніки безпеки 

при здійсненні професійної діяльності; 

 розуміння саморегуляції та ведення здорового способу життя, здатність до 

адаптації та дії в новій ситуації;  

 здатність усвідомлювати вибір стратегії спілкування, навички міжособистісної 

взаємодії; 

 здатність дотримуватись норм спілкування у професійній взаємодії з колегами, 

керівництвом, ефективно працювати в команді;  

 здатність ефективно спілкуватися, формувати та розв’язувати завдання рідною 

мовою як усно, так і письмово; 

 здатність використовувати деякі інформаційні і комунікаційні технології; 

 здатність аналізувати та оцінювати результати дослідження, вікових, статевих, 

індивідуальних особливостей організму людини, клінічну анатомію ділянок тіла людини, 

органів та інших анатомічних утворень; 

 збирати, інтерпретувати відповідні дані та аналізувати складності в межах 

спеціалізації для донесення суджень, що висвітлюють соціальні та етичні проблеми; 

 розуміння прагнення до збереження навколишнього середовища; 

 здатність демонструвати сучасний рівень знань профільних питань зі загальної 

хірургії стосовно вирішення проблем медицини; 

 

Спеціальні (фахові, предметні): 

 сучасні концепції вітчизняної і зарубіжної теоретичної і практичної хірургії; 

 основні принципи організації хірургічної допомоги населенню України;  

 основи організації раціонального режиму і лікування хірургічного хворого; 

 теоретичні аспекти про перев’язочний матеріал і способи його застосування;  

 теоретичні аспекти профілактики виникнення і розповсюдження внутрішньо-

лікарняної інфекції;  

 класифікацію, клінічні прояви хірургічних захворювань; 
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 визначати найбільш поширені клінічні симптоми і синдроми в клініці хірургічних 

хвороб; 

  визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених хірургічних 

захворюваннях та їх ускладненнях; 

 надавати невідкладну медичну допомогу при невідкладних станах у хірургії. 

 основи реаніматології, клінічні прояви термінальних станів, їх діагностику, стадії і 

заходи при проведенні серцево-легеневої реанімації;  

 загальні питання травматології та онкології, комбустіології;  

 засоби і способи транспортної іммобілізації;  

 теоретичні аспекти про рани і рановий процес, лікування ран; 

 клініку, діагностику та лікування окремих гнійно-запальних захворювань м’яких 

тканин, сухожилків, кісток та суглобів; 

 методику обстеження хворого, особливості обстеження хворого з хірургічною 

патологією; 

 структуру медичної карти стаціонарного хворого.  

 

Вміти:  

 накладати бинтову пов’язку на різні ділянки тіла; 

 накладати лонгету з гіпсу;  

 вибирати засіб для транспортної іммобілізації, накладати шину Крамера, Дітерікса;  

 провести дезінфекцію різних інструментів та предметів догляду за хворими;  

 організувати відповідні санітарно-епідемічні умови для різних приміщень 

хірургічного відділення; 

 виконати підшкірну, внутрішньом’язову ін’єкції, провести венепункцію, становити 

внутрішньовенний катетер, налаштувати систему для трансфузії кровозамінників і 

компонентів донорської крові; 

 виконати катетеризацію сечового міхура м’яким катетером, поставити очисну та 

сифонну клізму, промити шлунок зондом; 

 виконати плевральну пункцію при пневмотораксі, гемотораксі; 

 виконати торакоцентез; 

 виконати лапароцентез; 

 підготовити операційне поле; 

 застосувати заходи для профілактики виникнення пролежнів; 

 провести диференційну діагностику при кровотечі, виявляти ознаки розвитку 

геморагічного шоку; 

 застосувати способи тимчасової зупинки кровотечі, вибирати спосіб для кінцевої 

зупинки кровотечі; 

 визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених хірургічних 

захворюваннях та їх ускладненнях; 

 вибрати адекватний спосіб анестезії для проведення того чи іншого втручання; 

 провести діагностику термінальних станів, виконувати заходи елементарної 

підтримки життя; 

 діагностувати різноманітні травматичні пошкодження; 

 надавати першу медичну допомогу при різноманітних травматичних 

пошкодженнях; 

 вибрати хірургічну тактику при лікуванні різних стадій ранового процесу; 

 вибрати засоби для місцевого застосування при лікуванні ран в залежності від 

стадії ранового процесу; 

 діагностувати різноманітні інфекційні хірургічні процеси, проводити між ними 

диференційну діагностику; 
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 діагностувати гнійно-некротичну стадію розвитку інфекційного хірургічного 

захворювання; 

 вибирати відповідну хірургічну тактику для різних стадій розвитку хірургічної 

інфекції; 

 скласти лікувальну програму при різних інфекційних хірургічних захворюваннях; 

 проводити збір анамнезу та об’єктивне обстеження хірургічного хворого; 

 оформити карту стаціонарного хворого для пацієнта з хірургічною патологією. 

 

5.4 Зміст навчальної дисципліни: Програма навчальної дисципліни складається з 2 

модулів:  

  модуль 1: годин 75/ 2,5 (лекцій – 10, практичних занять – 30, СРС – 35); 

  модуль 2: годин 90 / 3 ( лекцій – 10, практичних занять – 60, СРС – 20). 

 

Модуль 1, змістовий модуль 1, 4 теми. 

Шок. Терапія шоку. Екстремальні стани. Серцево-легенева реанімація. 

Ендемічне та спорадичне воло.Тіреотоксикоз. Дифузне токсичне та вузлове токсичне 

воло. Тіреоідити, струмiти. 

Захворювання молочної залози. Гострий мастит. Дизгормональнi захворювання молочної 

залози. Рак молочної залози. 

Контроль змістового модуля №1 

 

Модуль 1, змістовий модуль 2, 5 тем. 

Гострий гнiйний плеврит. Емпiєма плеври. Абсцес i гангрена легень. Рак легень. 

Захворювання стравоходу. Дивертикули стравоходу. Езофагiти. Пошкодження, стороннi 

тiла стравоходу. Кардiоспазм.Опiки, рубцевi звуження стравоходу. Рак стравоходу. 

Медiастинiти. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. 

Тромбофлебiти. Флеботромбози. Посттромбофлебiтичний синдром. Варикозна хвороба 

нижніх кынцывок. Облiтеруючий атеросклероз. Облiтеруючий ендартерiїт. Хвороба 

Рейно. Синдром Лерiша i Такаясi. 

Гострий апендицит. Ускладнення гострого апендициту. 

Загальна гернiологiя. Пахвинна, стегнова, пупкова, пiсляоперацiйна, діафрагмальна та 

рiдкi види гриж. Ускладнення гриж. 

Жовчно-кам’яна хвороба. Гострий холецистит. Хронічний холецистит.  Малоінвазивна 

хірургія. 

Підсумковий модульний контроль 

 

Модуль 2, змістовий модуль 3, 5 тем. 

Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки. Ускладнення виразкової хвороби: 

стеноз, пенетрація, малігнізація. Патогенез, клініка, діагностика, лікувальна тактика. Види 

оперативних втручань. Рак шлунка. Курація хворих. 

Ускладнення виразкової хвороби: Перфоративна виразка, кровоточуча виразка шлунка і 

дванадцятипалої кишки: етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Вибір лікувальної 

тактики. Консервативна терапія, показання до операції та методи оперативного втручання. 

Курація хворих. 

Захворювання товстої кишки. Хвороба Крона. Неспецифiчний виразковий колiт. Хвороба 

Гiршпрунга. Хірургічна тактика при цих захворюваннях. Захворювання прямої кишки. 
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Геморой. Трiщина, випадiння прямої кишки. Рак товстої і прямої кишки. Гострий 

парапроктит. Гостра кишкова непрохідність. Курація хворих. 

Захворювання пiдшлункової залози. Гострий панкреатит. Рак пiдшлункової залози. 

Перитоніти. 

Контроль змістового модуля 3. 

 

Модуль 2, змістовий модуль 4, 6 тем. 

Рани. Класифікація, клінічна картина, патоморфологія ранового процесу. Первинна і 

вторинна хірургічна обробка рани. Медикаментозне лікування. Хірургічна ранова 

інфекція . сепсис. 

Краж-синдром. Травматичний шок як перший перiод травматичної хвороби. Ступені 

тяжкості шоку. Травматична хвороба. Визначення, етіологія, патогенез, класифікація, 

клінічна картина. Дiагностика та лiкування на етапах медичної евакуації. Основи 

iнтенсивної iнфузiйної терапiї. 

Ушкодження грудної клiтки. Класифікація ушкоджень грудної клітки. Причини 

виникнення та основні ознаки пневмотораксу. Гемоторакс. Клінічні прояви забою і 

тампонади серця. Нестабільна грудна клітка, класифікація, патоморфологія, клінічна 

картина, перебіг, ускладнення. Дiагностика та лiкування на етапах медичної евакуації. 

Ушкодження живота. Класифікація ушкоджень живота. Відкрита та закрита травма 

живота. Ножовi та вогнепальнi поранення органів черевної порожнини. Дiагностика та 

лiкування на етапах медичної евакуації. Ушкодження тазу. Класифікація ушкоджень тазу. 

Закрита травма органів та кісток тазу. Дiагностика та лiкування на етапах медичної 

евакуації. 

Термiчна опікова травма. Опiкова хвороба. Класифікація. Патоморфологія ранового 

процесу, визначення глибини і площі ушкоджень. Термiчна холодова травма. Клінічна 

картина, перебіг, ускладнення. Перша допомога, лікування. Дiагностика та лiкування на 

етапах медичної евакуації. Основи пластичної хірургії. 

Контроль змістового модуля 4. Захист історії хвороби. 

Підсумковий модульний контроль. 

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни  

 

№ 

пп 

Назва теми Форми 

організації 

навчання та 

кількість годин 

Завдання для самостійної 

роботи 

 

 

Модуль 1 

 

Змістовий модуль 1. Шок. Серцево-легенева реанімація. Захворювання щитовидної 

залози. Захворювання органів грудної клітки 

1 Тема 1. Шок. Терапія шоку. 

Екстремальні стани. Серцево-

легенева реанімація. 

ПЗ - 3 год.,  

СРС - 5 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою навчально – 

методичного комплексу: 

«Хірургія». 
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Опрацювання практичних 

навичок. 

Тестовий контроль. 

2 Тема 2. Ендемічне та спорадичне 

воло.Тіреотоксикоз. Дифузне 

токсичне та вузлове токсичне воло. 

Тіреоідити, струмiти. 

ПЗ - 3 год.,  

Л – 2 год.,  

СРС – 3 год.  

Опрацювання тем за 

допомогою навчально – 

методичного комплексу: 

«Хірургія». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Тестовий контроль. 

 

3 Тема 3 Захворювання молочної 

залози. Гострий мастит. 

Дизгормональнi захворювання 

молочної залози. Рак молочної 

залози. 

ПЗ - 3 год.,  

СРС – 2 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою навчально – 

методичного комплексу: 

«Хірургія». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Тестовий контроль. 

 

4 Тема 4. Контроль змістового модуля 

№1 
ПЗ - 3 год.,  

СРС – 5 год. 

 

 

Змістовий модуль 2. Захворювання легень, стравоходу і середостіння. Хірургічні 

захворювання периферичних судин. Герніологія. Захворювання червоподібного 

відростка та жовчного міхура 

 

5 Тема 5. Гострий гнiйний плеврит. 

Емпiєма плеври. Абсцес i 

гангрена легень. Рак легень. 

Захворювання стравоходу. 

Дивертикули стравоходу. 

Езофагiти. Пошкодження, 

стороннi тiла стравоходу. 

Кардiоспазм.Опiки, рубцевi 

звуження стравоходу. Рак 

стравоходу. Медiастинiти. 

Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, лікування. 

ПЗ - 3 год.,  

Л – 2 год.,  

СРС – 3 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою навчально – 

методичного комплексу: 

«Хірургія». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Тестовий контроль. 

6 Тема 6. Тромбофлебiти. 

Флеботромбози. 

Посттромбофлебiтичний 

синдром. Варикозна хвороба 

нижніх кынцывок. Облiтеруючий 

атеросклероз. Облiтеруючий 

ендартерiїт. Хвороба Рейно. 

Синдром Лерiша i Такаясi. 

ПЗ - 3 год.,  

Л – 2 год., 

СРС – 2 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою навчально – 

методичного комплексу: 

«Хірургія». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Тестовий контроль. 
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7 Тема 7. Гострий апендицит. 

Ускладнення гострого 

апендициту. 

ПЗ - 3 год.,  

Л – 1 год., 

СРС – 3 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою навчально – 

методичного комплексу: 

«Хірургія». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Тестовий контроль. 

 

8 Тема 8. Загальна гернiологiя. 

Пахвинна, стегнова, пупкова, 

пiсляоперацiйна, діафрагмальна 

та рiдкi види гриж. Ускладнення 

гриж. 

ПЗ - 3 год.,  

Л – 1 год.,  

СРС – 2 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою навчально – 

методичного комплексу: 

«Хірургія». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Тестовий контроль. 

 

9 Тема 9. Жовчно-кам’яна хвороба. 

Гострий холецистит. Хронічний 

холецистит. Малоінвазивна 

хірургія. 

ПЗ - 3 год.,  

Л – 2 год.,  

СРС – 5 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою навчально – 

методичного комплексу: 

«Хірургія». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Тестовий контроль. 

 

10 Тема 10. Диференційований залік. ПЗ - 2 год.,  

СРС – 5 год.   

 

 

Модуль 2 

 

 

Змістовий модуль 3. Хірургічні захворювання шлунка, дванадцятипалої кишки, 

підшлункової залози та кишківника 

 

1 Тема 1. Виразкова хвороба 

шлунка і дванадцятипалої кишки. 

Ускладнення виразкової хвороби: 

стеноз, пенетрація, малігнізація. 

Патогенез, клініка, діагностика, 

лікувальна тактика. Види 

оперативних втручань. Рак 

шлунка. Курація хворих. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 1 год 

СРС – 2 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою навчально – 

методичного комплексу: 

«Хірургічні захворювання. 

Хірургія пошкоджень». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Тестовий контроль. 

 

2 Тема 2. Ускладнення виразкової 

хвороби: Перфоративна виразка, 

кровоточуча виразка шлунка і 

дванадцятипалої кишки: 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 1 год 

СРС – 2 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою навчально – 

методичного комплексу: 
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етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика. Вибір лікувальної 

тактики. Консервативна терапія, 

показання до операції та методи 

оперативного втручання. Курація 

хворих. 

«Хірургічні захворювання. 

Хірургія пошкоджень». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Тестовий контроль. 

 

3 Тема 3. Захворювання товстої 

кишки. Хвороба Крона. 

Неспецифiчний виразковий колiт. 

Хвороба Гiршпрунга. Хірургічна 

тактика при цих захворюваннях. 

Захворювання прямої кишки. 

Геморой. Трiщина, випадiння 

прямої кишки. Рак товстої і 

прямої кишки. Гострий 

парапроктит. Гостра кишкова 

непрохідність. Курація хворих. 

ПЗ - 4 год.,  

СРС – 2 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою навчально – 

методичного комплексу: 

«Хірургічні захворювання. 

Хірургія пошкоджень». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Тестовий контроль. 

4 Тема 4. Захворювання 

пiдшлункової залози. Гострий 

панкреатит. Рак пiдшлункової 

залози. Перитоніти. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 год 

СРС – 2 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою навчально – 

методичного комплексу: 

«Хірургічні захворювання. 

Хірургія пошкоджень». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Тестовий контроль. 

 

5 Тема 5. Контроль змістового 

модуля 3. 

ПЗ - 4 год., 

СРС – 2 год. 

 

 

Змістовий модуль 4. Хірургія пошкоджень 

 

6 Тема 6. Рани. Класифікація, 

клінічна картина, патоморфологія 

ранового процесу. Первинна і 

вторинна хірургічна обробка 

рани. Медикаментозне лікування. 

Хірургічна ранова інфекція . 

сепсис. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 год 

СРС – 2 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою навчально – 

методичного комплексу: 

«Хірургічні захворювання. 

Хірургія пошкоджень». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Тестовий контроль. 

 

7 Тема 7. Краж-синдром. 

Травматичний шок як перший 

перiод травматичної хвороби. 

Ступені тяжкості шоку. 

Травматична хвороба. 

Визначення, етіологія, патогенез, 

класифікація, клінічна картина. 

Дiагностика та лiкування на 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 1 год 

СРС – 2 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою навчально – 

методичного комплексу: 

«Хірургічні захворювання. 

Хірургія пошкоджень». 

Опрацювання практичних 

навичок. 
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етапах медичної евакуації. 

Основи iнтенсивної iнфузiйної 

терапiї. 

Тестовий контроль. 

8 Тема 8. Ушкодження грудної 

клiтки. Класифікація ушкоджень 

грудної клітки. Причини 

виникнення та основні ознаки 

пневмотораксу. Гемоторакс. 

Клінічні прояви забою і 

тампонади серця. Нестабільна 

грудна клітка, класифікація, 

патоморфологія, клінічна 

картина, перебіг, ускладнення. 

Дiагностика та лiкування на 

етапах медичної евакуації. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 0,5 год., 

СРС – 1 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою навчально – 

методичного комплексу: 

«Хірургічні захворювання. 

Хірургія пошкоджень». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Тестовий контроль. 

9 Тема 9. Ушкодження живота. 

Класифікація ушкоджень живота. 

Відкрита та закрита травма 

живота. Ножовi та вогнепальнi 

поранення органів черевної 

порожнини. Дiагностика та 

лiкування на етапах медичної 

евакуації. Ушкодження тазу. 

Класифікація ушкоджень тазу. 

Закрита травма органів та кісток 

тазу. Дiагностика та лiкування на 

етапах медичної евакуації. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 0,5 год., 

СРС – 2 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою навчально – 

методичного комплексу: 

«Хірургічні захворювання. 

Хірургія пошкоджень». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Тестовий контроль. 

10 Тема 10. Термiчна опікова 

травма. Опiкова хвороба. 

Класифікація. Патоморфологія 

ранового процесу, визначення 

глибини і площі ушкоджень. 

Термiчна холодова травма. 

Клінічна картина, перебіг, 

ускладнення. Перша допомога, 

лікування. Дiагностика та 

лiкування на етапах медичної 

евакуації. Основи пластичної 

хірургії. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 год 

СРС – 1 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою навчально – 

методичного комплексу: 

«Хірургічні захворювання. 

Хірургія пошкоджень». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Тестовий контроль. 

11 Тема 11. Контроль змістового 

модуля 4. Захист історії хвороби. 

ПЗ - 4 год.,  

СРС – 1 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою навчально – 

методичного комплексу: 

«Хірургічні захворювання. 

Хірургія пошкоджень». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Тестовий контроль. 

 

12 Тема 12. Диференційований залік ПЗ - 2 год.,  

СРС – 2 год. 
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6. Самостійна робота студента 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

 

Модуль 1 

 

1 Опрацювання тем за допомогою навчально – методичного комплексу 

на електронному ресурсі кафедри: «Хірургічні захворювання» 

5 

2 Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання 

практичних навичок, підготовка до контролю змістового модуля 
20 

3 Індивідуально-дослідницька самостійна робота студентів 5 

4 Підготовка до диференційованого заліку 5 

Всього 35 

 

Модуль 2 

 

 

1 Опрацювання тем за допомогою навчально – методичного комплексу 

на електронному ресурсі кафедри: «Хірургія пошкоджень» 

5 

2 Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання 

практичних навичок, підготовка до контролю змістового модуля 
10 

3 Індивідуально-дослідницька самостійна робота студентів 2 

4 Підготовка до диференційованого заліку 3 

Всього 20 

 

Консультативна допомога: щоденно за необхідністю (1-2 год.)  

Контрольні заходи: самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час проходження студентом електронного тестового 

контролю. Оцінка «Зараховано» за курс виставляється лише студентам, яким зараховані 

усі заняття з курсу та відсоток правильних відповідей за результатами контролю кожної 

теми складає не менше 60%. Курс вважається не зарахованим, якщо пропущено хоча б 

одну тему, або відсоток правильних відповідей хоча б за однією темою менше 60%. 

Студенти, які успішно виконали програму, за результатами курсу отримують сертифікат з 

навчальної дисципліни. Наявність сертифікату є обов’язковою для допуску до 

диференційованого заліку. Практикум заповнюється студентом кожного заняття та 

підписується викладачем після завершення практичного заняття. 

 

7. Список основної та додаткової літератури 

 

7.1. Основна література 

 

1. Лисенко Б.П., Шейко В.Д., Хіміч С.Д. Хірургія // Київ, «Медицина», 2010, 712с. 

https://www.yakaboo.ua/ua/hirurgija-1230195.html 

2. Вовк Ю.,  Ахтемійчук Ю., Дорошенко С. Оперативна хірургія та топографічна 

анатомія // Медицина”, 2018.- 544 с. https://www.yakaboo.ua/ua/operativna-hirurgija-ta-

topografichna-anatomija-1608068.html 

3. Черноусов А., Хоробрих Т., Богопольський П. Хирургия язвенной болезни желудка 

и двенандцатиперстной кишки // Москва, “Практическая медицина”, 2016. 

https://www.yakaboo.ua/ua/hirurgija-jazvennoj-bolezni-zheludka-i-dvenadcatiperstnoj-

kishki.html   

https://www.yakaboo.ua/ua/hirurgija-1230195.html
https://www.yakaboo.ua/ua/operativna-hirurgija-ta-topografichna-anatomija-1608068.html
https://www.yakaboo.ua/ua/operativna-hirurgija-ta-topografichna-anatomija-1608068.html
https://www.yakaboo.ua/ua/hirurgija-jazvennoj-bolezni-zheludka-i-dvenadcatiperstnoj-kishki.html
https://www.yakaboo.ua/ua/hirurgija-jazvennoj-bolezni-zheludka-i-dvenadcatiperstnoj-kishki.html
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4. Березницький Я., Вільцанюк О. Хірургічні хвороби  // Київ,  «Медицина», 2017.- 

416 с.  

https://www.yakaboo.ua/ua/hirurgichni-hvorobi-pidruchnik.html 

5. Герич І.Д, Хіміч С.Д. Симптоми і синдроми в хірургії  // Київ, «Медицина», 2016.- 

304 с. https://www.yakaboo.ua/ua/simptomi-i-sindromi-v-hirurgii.html#media_popup_photos 

6. Військово – польова хірургія / за ред. Корік В., Жидков С., Богдан В. // Київ, 

«Центр навчальної літератури». – 2018. – 352 сПодробнее: https://www.yakaboo.ua/ua/vijs-

kovo-pol-ova-hirurgija-pidruchnik.html 

7. Этюды торакальной хирургии / под ред. Паршин В., Москва «Альди – Принт». 

2012. – 352 с. https://www.yakaboo.ua/ua/jetjudy-torakal-noj-hirurgii.html 

8. Clinical surgery / edited by Henry M., Thompson J. // « Elsevier», 2013. – 

346р.тhttps://www.yakaboo.ua/ua/clinical-surgery-international-edition-3rd-edition.html 

9. Бобак К. Навчальний посібник з хірургії в модулях //Київ. «Медицина». – 2011.- 

480 с. 

https://www.yakaboo.ua/ua/navchal-nij-posibnik-z-hirurgii-v-moduljah.html 

10. Барыкина Н. Справочник по хирургии // М.: Феникс. – 2012. – 507 с. 

https://www.yakaboo.ua/ua/spravochnik-po-hirurgii.html 

11. Пластическая и эстетическая хирургия. Последние достижения / под ред. М. 

Ейзенманн-Кляйн, К. Нейханн-Лоренц // М.: Практическая медицина. – 2011. – 448 с. 

https://www.yakaboo.ua/ua/plasticheskaja-i-jesteticheskaja-hirurgija-poslednie-dostizhenija.html 

12. Белоусов А. Хирурги и пациенты. Очерки пластической хирургии. Том 3 // 

М.: Практическая медицина. – 2015. – 136 с. 

https://www.yakaboo.ua/ua/hirurgi-i-pacienty-ocherki-plasticheskoj-hirurgii-tom-3.html 

13. Пономаренко О.В., Івахненко Д.С. Методика обстеження хворого з 

хірургічною патологією. Електронний навчальний посібник – Рекомендовано  ЦМР ЗДМУ 

(прот. № 3  від 11.01.2012) 

14. Мосейко О.О., Макарова М.О., Пономаренко О.В. Атлас пластичної хірургії 

обличчя. 3 – є видання, доповнене. Електронний навчальний посібник – Рекомендовано  

ЦМР ЗДМУ (прот. № 4  від 28.05.2020). 

 

7.2. Додаткова література: 

 

1. Денищук П. Мистерии пластической хирургии. Киев, «Триада», - 2012. – 156 с. 

https://www.yakaboo.ua/ua/misterii-plasticheskoj-hirurgii.html 

2. Минимально инвазивное лечение варикозного расширения вен нижних 

конечностей // под ред. Хартманн К. - ГЭОТАР-Медиа. – 2016. – 176 с. 

https://www.yakaboo.ua/ua/minimal-no-invazivnoe-lechenie-varikoznogo-rasshirenija-ven-

nizhnih-konechnostej.html 

3. Рак молочной железы  // под  ред. Каприн А., Рожкова Н. – М.: ГЭОТАР МЕДИА, 

2016. – 456 с. https://www.yakaboo.ua/ua/rak-molochnoj-zhelezy-biblioteka-vracha-

specialista.html 

4. Атлас операций при злокачественных опухолях легкого, трахеи и средостения. 

Рябов А., Трахтенберг А., Пикин О., Колбанов К., Глушко В., Амиралиев А., Багров В., 

Бармин В., Вурсол Д.. - М.: Практическая медицина, 2014. - 184 с. 

 https://www.yakaboo.ua/ua/atlas-operacij-pri-zlokachestvennyh-opuholjah-legkogo-trahei-i-

sredostenija.html 

5. Послеоперационные инфекционные осложнения. Диагностика, лечение, 

профилактика / под. ред. Дмитриева Н., Петухова И. // М.: Практическая медицина, 2013. 

– 424 с. 

https://www.yakaboo.ua/ua/posleoperacionnye-infekcionnye-oslozhnenija-diagnostika-lechenie-

profilaktika.html 

 

https://www.yakaboo.ua/ua/hirurgichni-hvorobi-pidruchnik.html
https://www.yakaboo.ua/ua/simptomi-i-sindromi-v-hirurgii.html#media_popup_photos
https://www.yakaboo.ua/ua/vijs-kovo-pol-ova-hirurgija-pidruchnik.html
https://www.yakaboo.ua/ua/vijs-kovo-pol-ova-hirurgija-pidruchnik.html
https://www.yakaboo.ua/ua/jetjudy-torakal-noj-hirurgii.html
https://www.yakaboo.ua/ua/clinical-surgery-international-edition-3rd-edition.html
https://www.yakaboo.ua/ua/navchal-nij-posibnik-z-hirurgii-v-moduljah.html
https://www.yakaboo.ua/ua/spravochnik-po-hirurgii.html
https://www.yakaboo.ua/ua/plasticheskaja-i-jesteticheskaja-hirurgija-poslednie-dostizhenija.html
https://www.yakaboo.ua/ua/hirurgi-i-pacienty-ocherki-plasticheskoj-hirurgii-tom-3.html
https://www.yakaboo.ua/ua/misterii-plasticheskoj-hirurgii.html
https://www.yakaboo.ua/ua/minimal-no-invazivnoe-lechenie-varikoznogo-rasshirenija-ven-nizhnih-konechnostej.html
https://www.yakaboo.ua/ua/minimal-no-invazivnoe-lechenie-varikoznogo-rasshirenija-ven-nizhnih-konechnostej.html
https://www.yakaboo.ua/ua/rak-molochnoj-zhelezy-biblioteka-vracha-specialista.html
https://www.yakaboo.ua/ua/rak-molochnoj-zhelezy-biblioteka-vracha-specialista.html
https://www.yakaboo.ua/ua/atlas-operacij-pri-zlokachestvennyh-opuholjah-legkogo-trahei-i-sredostenija.html
https://www.yakaboo.ua/ua/atlas-operacij-pri-zlokachestvennyh-opuholjah-legkogo-trahei-i-sredostenija.html
https://www.yakaboo.ua/ua/posleoperacionnye-infekcionnye-oslozhnenija-diagnostika-lechenie-profilaktika.html
https://www.yakaboo.ua/ua/posleoperacionnye-infekcionnye-oslozhnenija-diagnostika-lechenie-profilaktika.html
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8. Контроль і оцінка результатів навчання 

8.1. Види контролю  

˗ Поточний 

˗ Підсумковий (заключний) 

 

8.2. Форми контролю 

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у 

відповідності з конкретними цілями. Поточний контроль включає оцінювання 

початкового рівня знань (усне або письмове експрес-опитування, тестовий контроль з 

використанням тестових завдань), оцінювання основного етапу практичного заняття 

(контроль професійних умінь під час курації хворих, вирішення типових ситуаційних 

задач), оцінювання кінцевого рівня знань (вирішення ситуаційних задач ІІІ рівня, 

інтерпретація результатів лабораторних та інших методів обстеження хворого). 

Рекомендовані до застосування такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: 

тестовий контроль, розв’язування ситуаційних задач, контроль практичних навичок, усна 

співбесіда з викладачем та завідувачем кафедри. 

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. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі диференційованого заліку після 

завершення вивчення дисципліни і передбачає перевірку: рівня практичної підготовки 

студента (виконання практичних навичок біля ліжка хворого) та рівня теоретичних знань і 

вмінь їх використовувати в конкретних ситуаціях (вирішення тестових та ситуаційних 

завдань). 

До складання диференційованого  заліку допускаються студенти, у яких відсутня 

академічна заборгованість (пропуски лекцій, практичних занять, незадовільні оцінки, не 

пройдений онлайн курс із СРС). 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. 

Студентам, які активно працювали при виконанні практичних робіт, мали високу 

успішність протягом семестру та впевнено оволоділи практичними навичками залік 

виставляється автоматично без додаткового опитування. 

Успішність студентів при складанні диференціойованого заліку оцінюється за 

чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та 

конвертується автоматично в електронному журналі в бали ЄКТС.  

Оцінка за модуль визначається як сума балів поточної навчальної діяльності (60%) 

та оцінки за диференційований залік (40%). Максимальна кількість балів, яку студент 

може набрати при вивченні модулю, становить 200, в тому числі за поточну навчальну 
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діяльність - 120 балів. 

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі теми 

модулю з дисципліни та складається з середньої арифметичної кількості балів за модуль 1 

та 2. 

 

9. Політика навчальної дисципліни 

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. 


