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1. Загальна інформація про викладача 

Викладач: професор, д.мед.н. Капшитар Олександр Васильович 

e-mail: kapshitar1950@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. 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: «Хірургія з оцінкою результатів досліджень» 
Кількість кредитів з дисципліни: 90 годин / 3 кредити ECTS (лекцій – 16, практичних 

занять – 28, СРС – 46). 

 

3. Семестр: 5 

 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни 

 

Пререквізіти (перелік дисциплін, вивчення яких має передувати дисципліні «Хірургія з 

оцінкою результатів досліджень»): нормальна анатомія, нормальна фізіологія, гістологія, 

патологічна анатомія, патологічна фізіологія, БЖД. 

 

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

вивченні «Хірургія з оцінкою результатів досліджень»): анатомія, мікробіологія, фізіологія та 

патологічна фізіологія. 

 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

5.1 Призначення навчальної дисциплін 

 

Дисципліна «Хірургія з оцінкою результатів досліджень» включає до себе засвоєння 

студентами основ організації надання першої долікарської допомоги при невідкладних станах, 

вміння оцінювати дані лабораторних показників при гострих та хронічних хірургічних 

захворюваннях. Предметом вивчення навчальної дисципліни є аналіз, трактовка та оцінка 

результатів лабораторних показників у хірургічних хворих з гострими та хронічними 

захворюваннями. 

 

Компетенції, яких набуває студент при вивчені дисципліни: 

 
 інтегральні: здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у професійний діяльності в галузі охорони здоров’я або у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог; 

mailto:kapshitar1950@gmail.com
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 загальні: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

3. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

4. Здатність планувати і управляти часом. 

5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

6. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

9. Здатність працювати в команді. 

10. Навички міжособистісної взаємодії. 

11. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

12. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

13. Здатність діяти на основі етичних міркувань. 

 спеціальні (фахові, предметні): 

1. Знати цілеспрямованність з'ясовування скарг хворого і історію розвитку 

захворювання. 

2. Намічати план діагностичного обстеження хірургічного хворого. 

3. Знати як організувати хірургічну діяльність з дотриманням правил асептики 

в приміщеннях хірургічного стаціонару і поліклініки, у відділеннях 

реанімації і інтенсивної терапії. 

4. Знати методику виконання типових медичних і діагностичних процедур. 

5. Визначити основні хірургічні синдроми і діагностувати основні види гнійно- 

септичних захворювань. 

6. Вміти оцінювати результати лабораторних досліджень. 

7. Вміти надавати першу медичну допомогу на місці з визначенням методу 

транспортування хворого за призначенням. 

 

Матриця компетентностей 

 

№ Компетентніст 

ь 

Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальніст 

ь 

1 2 3 4 5 6 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

професійний діяльності в галузі охорони здоров’я або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов і вимог 

Загальні компетентності 

1 Здатність до Знати способи Вміти проводити Встановлювати Нести 
 абстрактного аналізу, аналіз відповідні відповідальність 
 мислення, синтезу та інформації, зв’язки для за своєчасне 
 аналізу та подальшого приймати досягнення набуття 
 синтезу. сучасного обґрунтовані цілей. сучасних знань 
  навчання рішення, вміти   
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   придбати 

сучасні знання 

  

2 Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

Знати сучасні 

тенденції 

розвитку галузі 

та аналізувати 

їх 

Вміти проводити 

аналіз 

професійної 

інформації, 

приймати 

обґрунтовані 

рішення, 

набувати сучасні 

знання 

Встановлювати 

відповідні 

зв’язки для 

досягнення 

цілей. 

Нести 

відповідальність 

за своєчасне 

набуття 

сучасних знань 

3 Здатність 

застосовувати 

знання в 

практичних 

ситуаціях 

Мати 

спеціалізовані 

концептуальні 

знання, набуті 

у процесі 

навчання 

Вміти 

розв’язувати 

складні задачі і 

проблеми, які 

виникають у 

професійній 

діяльності 

Зрозуміле і не- 

двозначне 

донесення 

власних 

висновків, 

знань та 

пояснень, що їх 

обґрунтовують 

до фахівців та 
нефахівців 

Відповідати за 

прийняття 

рішень у 

складних умовах 

4 Здатність 

планувати і 

управляти 

часом 

Знати 

принципи 

планування, 

знати вимоги 

щодо термінів 

проведення тої 

чи іншої дії 

Вміти 

послідовно 

виконувати свої 

дії у 

відповідності з 

вимогами до 

термінів їх 

виконання 

Встановлювати 

відповідні 

зв’язки для 

досягнення 

результату 

Нести 

відповідальність 

за відповідний 

порядок і 

терміни 

проведення дій 

5 Знання та 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

професійної 

діяльності 

Мати знання зі 

структури 

професійної 

діяльності 

Вміти 

здійснювати 

професійну 

діяльність, що 

потребує 

оновлення та 

інтеграції знань 

Здатність 

ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію у 

професійній 

діяльності 

Нести 

відповідальність 

за професійний 

розвиток, 

здатність до 

подальшого 

професійного 

навчання з 

високим рівнем 

автономності 

6 Навички ви- 

користання 

інформаційних 

і комунікацій- 

них технологій 

Мати знання в 

галузі 

інформаційних 

і комунікацій- 

них технологій, 

що 

застосовуються 

у професійній 

діяльності 

Вміти 

використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні 

технології в 

професійній 

галузі, що 

потребує 

оновлення та 

Використовува 

ти 

інформаційні 

та 

комунікаційні 

технології у 

професійній 

діяльності 

Нести 

відповідальність 

за розвиток 

професійних 

знань та умінь. 
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   інтеграції знань   

7 Здатність до 

адаптації та дії 

в нової 

ситуації. 

Знати види та 

способи 

адаптації, 

принципи дії в 

новій ситуації 

Вміти 

застосувати 

засоби саморегу- 

ляції, вміти 

присто- 

совуватися до 

нових ситуацій 

(обставин) життя 
та діяльності 

Встановлювати 

відповідні 

зв’язки для 

досягнення 

результату. 

Нести 

відповідальність 

своєчасне 

використання 

методів 

саморегуляції. 

8 Здатність 

приймати 

обґрунтоване 

рішення; 

Знати тактики 

та стратегії 

спілкування, 

закони та 

способи 

комунікативної 

поведінки 

Вміти приймати 

обґрунтоване 

рішення, 

обирати способи 

та стратегії 

спілкування для 

забезпечення 

ефективної 

командної 
роботи 

Використовува 

ти стратегії 

спілкування та 

навички 

міжособистісно 

ї взаємодії 

Нести 

відповідальність 

за вибір та так- 

тику способу 

комунікації що 

забезпечує 

прийняття 

рішення 

9 Здатність 

працювати в 

команді. 

Знати тактики 

та стратегії 

спілкування, 

закони та 

способи 

комунікативної 

поведінки. 

Вміти обирати 

способи та 

стратегії 

спілкування для 

забезпечення 

ефективної 

командної 
роботи 

Використовува 

ти стратегії 

спілкування 

Нести 

відповідальність 

за вибір та 

тактику способу 

комунікації 

1 
0 

Навички 

міжособистіс- 

ної взаємодії 

Знати закони та 

способи 

міжосо- 

бистісної 

взаємодії 

Вміти обирати 

способи та 

стратегії 

спілкування для 

міжособистісної 

взаємодії 

Використовува 

ти навички 

міжосо- 

бистісної 

взаємодії 

Нести 

відповідальність 

за вибір та 

тактику способу 

комунікації 

1 
1 

Визначеність і 

наполегливість 

щодо поставле- 

них завдань і 

взятих 

обов’язків 

Знати 

обов’язки та 

шляхи 

виконання 

поставлених 

завдань 

Вміти визначити 

мету та завдання 

бути 

наполегливим та 

сумлінним при 

виконання своїх 

обов’язків 

Встановлювати 

міжособистісні 

зв’язки для 

ефективного 

виконання 

завдань та 

обов’язків 

Відповідати за 

якісне 

виконання 

поставлених 

завдань 

1 
2 

Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

Знати 

проблеми 

збереження 

навколишнього 

середовища та 

шляхи його 

збереження 

Вміти 

формувати 

вимоги до себе 

та оточуючих 

щодо 

збереження 

навколишнього 

середовища 

Вносити 

пропозиції 

відповідним 

органам та 

установам 

щодо заходів 

до збереження 

та охорони 

Нести 

відповідальність 

щодо виконання 

заходів 

збереження 

навколишнього 

середовища в 

рамках своєї 
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    навколишнього 
середовища 

компетенції. 

1 
3 

Здатність діяти 

на основі 

етичних 

міркувань 

Знати основи 

етики та 

деонтології 

Вміти 

застосовувати 

етичні та 

деонтологічні 

норми і 

принципи у 

професійній 

діяльності 

Здатність доне- 

сти до 

пацієнтів, 

членів їх 

родин, колег 

свою про- 

фесійну 

позицію 

Нести 

відповідальність 

щодо виконання 

етичних та деон- 

тологічних норм 

і принципів у 

професійній 

діяльності 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

1 Здатність до 

оцінювання 

результатів 

лабораторних 

досліджень 

Мати 

спеціалізовані 

знання про 

закономірності 

розвитку та 

протікання 

захворювань, 

знати 

стандартні 

методики 

проведення 

лабораторних 
досліджень 

Вміти 

аналізувати 

результати 

лабораторних 

досліджень та на 

їх підставі 

оцінювати 

інформацію 

щодо діагнозу 

хворого 

Обґрунтовано 

призначати та 

оцінювати 

результати 

лабораторних 

досліджень 

Нести 

відповідальність 

за прийняття 

рішення щодо 

оцінювання 

результатів 

лабораторних 

досліджень 

 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни: досягнення основних кінцевих цілей, 

визначених у освітньо-професійній програмі підготовки лаборанта медицини і є основою для 

побудови змісту навчання. 

 

5.3 Завдання вивчення дисципліни: оволодіти клінічною діагностикою гострих хірургічних 

захворювань та травматичних пошкоджень органів черевної порожнини, гнійної патології та 

травматичних ушкоджень кісток та м’яких тканин та оцінювання отриманих лабораторно- 

біохімічні показників. 

 

5.4 Зміст навчальної дисципліни: 

Програма навчальної дисципліни складається з одного розділу: 105 годин / 3,5 кредити ECTS 

(лекцій – 16, практичних занять – 28, СРС – 61). 

 

Розділ 1, змістова частина 1, 8 тем. 

Захворювання органів черевної порожнини. 
Тема 1.Вступне заняття. Сучасні додаткові методи дослідження. 

Тема 2. Гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини. 

Тема 3. Защемлена грижа, гостра кишкова непрохідність. 

Тема 4. Лабораторні методи діагностики гострих хірургічних захворюваннях черевної 
порожнини. 

Тема 5. Діагностика шлунково-кишкових кровотеч. 

Тема 6. Лабораторні методи діагностики шлунково-кишкових кровотеч 

Тема 7. Хронічні хірургічні захворювання органів черевної порожнини. 
Тема 8. Рак шлунка та кишківника, грижі різних локалізацій. 

 

Розділ 1, змістова частина 2, 3 теми. 

та відкриті ушкодження м`яких тканин, грудної клітки, черевної порожнини, опорно- 

рухового апарату. 
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Тема 9. Закриті ушкодження грудної клітки. 

Тема 10. Діагностика ушкоджень опорно-рухового апарату 
Тема 11. Рани. Рановий процес. 

 

Розділ 1, змістова частина 3, 3 теми. 

Хірургічна інфекція. Захворювання судин. 
Тема 12. Гострі гнійні хірургічні захворювання. Загальна неспецифічна інфекція (сепсис). 

Тема 13. Діагностика захворювань периферичних судин. 

Тема 14. Підсумковий контроль. 

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни 

№ 

тиж 

Назва теми Форми 

організації 

навчання та 

кількість годин 

Завдання для самостійної 

роботи 

Розділ 1 

Змістова частина 1. Захворювання органів черевної порожнини 

 
 

1 

Тема 1. Вступне заняття. Сучасні 

додаткові методи дослідження. 

ПЗ - 2 год., 
Л - 2 год., 

СРС - 3 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою основної та 

додаткової літератури. 

Опрацювання практичних 

навичок. 

 
 

2 

Тема 2. Гострі хірургічні 

захворювання органів черевної 

порожнини. 

ПЗ - 2 год., 
Л - 0 год., 

СРС – 4 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою основної та 

додаткової літератури. 

Опрацювання практичних 
навичок. 

 
 

3 

Тема 3. Защемлена грижа, гостра 

кишкова непрохідність. 

ПЗ - 2 год., 
Л - 0 год., 

СРС - 4 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою основної та 

додаткової літератури. 

Опрацювання практичних 
навичок. 

 
 

4 

Тема 4. Лабораторні методи 

діагностики гострих хірургічних 

захворюваннях черевної 

порожнини. 

ПЗ - 2 год., 
Л - 0 год., 

СРС - 4 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою основної та 

додаткової літератури. 

Опрацювання практичних 
навичок. 

 
 

5 

Тема 5. Діагностика шлунково- 

кишкових кровотеч. 

ПЗ - 2 год., 
Л - 2 год., 

СРС - 4 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою основної та 

додаткової літератури. 

Опрацювання практичних 
навичок. 

 
 

6 

Тема 6. Лабораторні методи 

діагностики шлунково-кишкових 

кровотеч 

ПЗ - 2 год., 
Л - 0 год., 

СРС - 4 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою основної та 

додаткової літератури. 

Опрацювання практичних 

навичок. 

 
 

7 

Тема 7. Хронічні хірургічні 

захворювання органів черевної 

порожнини. 

ПЗ - 2 год., 
Л - 2 год., 

СРС - 4 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою основної та 

додаткової літератури. 

Опрацювання практичних 
навичок. 
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8 

Тема 8. 

кишківника, 

локалізацій. 

Рак шлунка та 

грижі різних 

ПЗ - 2 год., 
Л - 0 год., 

СРС - 4 год. 

Опрацювання 

допомогою 

додаткової 

Опрацювання 
навичок. 

тем        за 
основної та 

літератури. 

практичних 

Змістова частина 2. Закриті та відкриті ушкодження м`яких тканин, грудної 

клітки, черевної порожнини,  опорно-рухового апарату 

 
 

9 

Тема 9. Закриті ушкодження 

грудної клітки. 

ПЗ - 2 год., 
Л - 2 год., 

СРС - 4 год. 

Опрацювання 

допомогою 

додаткової 

Опрацювання 
навичок. 

тем        за 
основної та 

літератури. 

практичних 

 
 

10 

Тема 10. Діагностика ушкоджень 

опорно-рухового апарату 

ПЗ - 2 год., 
Л - 2 год., 

СРС - 4 год. 

Опрацювання 

допомогою 

додаткової 

Опрацювання 

навичок. 

тем        за 
основної та 

літератури. 

практичних 

 
 

11 

Тема 11. Рани. Рановий процес. ПЗ - 2 год., 
Л - 0 год., 

СРС - 4год. 

Опрацювання 

допомогою 

додаткової 

Опрацювання 
навичок. 

тем        за 
основної та 

літератури. 

практичних 

Змістова частина3. Хірургічна інфекція. Захворювання судин 

 
 

12 

Тема 12. Гострі гнійні хірургічні 

захворювання. Загальна 

неспецифічна інфекція (сепсис). 

ПЗ - 2 год., 
Л - 4 год., 

СРС - 4 год. 

Опрацювання 

допомогою 

додаткової 

Опрацювання 
навичок. 

тем        за 
основної та 

літератури. 

практичних 

 
 

13 

Тема 13. Діагностика 

захворювань периферичних 

судин 

ПЗ - 2 год., 
Л - 2 год., 

СРС - 4 год. 

Опрацювання 

допомогою 

додаткової 

Опрацювання 
навичок. 

тем        за 
основної та 

літератури. 

практичних 

 

14 
Тема 14. Підсумковий контроль ПЗ - 2 год., 

Л - 0 год., 

СРС - 10 год. 

 

 

6. Самостійна робота студента 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 
годин 

1 Вступне заняття. Сучасні додаткові методи дослідження. 3 

2 Гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини. 4 

3 Защемлена грижа, гостра кишкова непрохідність. 4 

4 
Лабораторні методи діагностики гострих хірургічних захворюваннях 
черевної порожнини. 

4 

5 Діагностика шлунково-кишкових кровотеч. 4 

6 Лабораторні методи діагностики шлунково-кишкових кровотеч 4 

7 Хронічні хірургічні захворювання органів черевної порожнини. 4 

8 Рак шлунка та кишківника, грижі різних локалізацій. 4 

9 Закриті ушкодження грудної клітки. 4 

10 Діагностика ушкоджень опорно-рухового апарату 4 

11 Рани. Рановий процес. 4 
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12 
Гострі гнійні хірургічні захворювання. Загальна неспецифічна 
інфекція (сепсис). 

4 

13 Діагностика захворювань периферичних судин 4 

14 Підсумковий контроль 10 
 Разом 61 

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 
запитання. 

студент не виявляє 

знань і погано 

орієнтується в 

основному 

теоретичному 

матеріалі курсу 

зальної хірургії, що 

виявляється шляхом 

пропонування йому 

додаткових 
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 

Студент активно 
працює протягом 

практичного заняття, 

викладення 

матеріалу  логічне, 

Студент у цілому 

оволодів суттю 

питань з даної теми, 

намагається 

аналізувати питання, 

Студент не проявляє 

активності при 

самостійній роботі 

та у складі групи. 
Проявляє 
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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. 

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. 

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. 

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.  Гострі гнійні захворювання: анатомо-клінічне обгрунтування та основи хірургічноï 

допомоги: навчальній посібник для студентів медичних факультетів вищих навчальних 

закладів III - IV рівня акредитаціï та лікарів-інтернів за спеціальністю 222 «Медицина» / 

О.А. Григор’ева, А.С. Писаренко, Е.Р. Скаковський. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2018. – 75 с. 

2. Загальна хірургія: підручник / С.Д. Хіміч, М.Д. Желіба, І. Г. Герич та ін.: К.: ВСВ 

«Медицина», 2018. – 608 с. 

3.  Загальна хірургія: підручник для студ. вищих навч. закладів / за ред. проф.: Я.С. 

Березницького, М.П. Захараша, В.Г. Мішалова, В.О. Шідловського. – Вінниця : Нова Книга, 

2018. – 344 с. 

4. Загальна хірургія: навчальний посібник / В.І. Пантьо, В.М. Шимон, О.О. Болдіжар – 

Ужгород: ІВА, 2020. – 464 с. 

5. Загальна хірургія: підручник / М.Д. Желіба, С.Д. Хіміч, І. Г. Герич та ін.– К.: ВСВ 

«Медицина», 2016. – 448 с. 

6. Макаренко Т.П., Харитонов Л.Г., Боданов А.В. Веденння хворих загально хірургічного 

профілю. – М.: Медицина, 2017 – 394с. 

7.2 Додаткова література 

1. Гнійно-септична хірургія. Навчальний посібник/ С.Шаповвал. – Медицина. – 2019.- 192с. 

2. Інфіковані рани. Стадії перебігу ранового процесу. Лікування інфікованої рани залежно від 
стадії ранового процесу. Клінічний розбір хворого з інфікованою раною : метод. вказ. до 
практ. занять та самост. роботи студентів 3-го курсу II та IV мед. фак-тів з дисципліни 

"Загальна хірургія" / упоряд. В.О. Сипливий, В.В. Доценко, Г.Д. Петренко та ін. – Харків : 

ХНМУ, 2020. – 16 с. 

3. Методичні рекомендації з обстеження і написання історії хвороби в клініці загальної 
хірургії для студентів ІІІ курсу лікувального факультету /Лігоненко О.В. Чорна І.О./ - 
Полтава, 2020 – 32 с. 
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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, розв’язування типових і нетипових клінічних ситуаційних задач), 

оцінювання кінцевого рівня знань. Рекомендовані до застосування такі засоби діагностики 

рівня підготовки студентів: тестовий контроль, розв’язування ситуаційних задач, контроль 

практичних навичок, усна співбесіда з викладачем. 

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка 

визначає фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної кількості 

балів. Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за 

традиційною чотирибальною системою незалежно від кількості занять в розділі. При цьому 

враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для запланованої теми. 

Підсумковий контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем на останньому 

контрольному занятті з розділу. До підсумкового контролю допускаються студенти, які 

виконали всі види робіт, що передбачені навчальною програмою, та при вивчені набрали 

кількість балів, не меншу за мінімальну. 

Підсумковий контроль включає стандартизований контроль теоретичної підготовленості 

(тестування) і практичної підготовки (структурований за процедурою контроль практичних 

навичок на тренажерах і муляжах). 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не 

менше 50 балів. Максимальна кількість балів за підсумковий контроль - 80. 

Кількість балів, яку набрав студент з дисципліни складається з середньої арифметичної 

кількості балів з розділу. 

Індивідуальні бали - не більше 10 - за рішенням предметної комісії з хірургії можуть 

додаватися до кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або 

зайняли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України та інше. 

Для дисциплін формою підсумкового контролю яких є диференційований залік: 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при 

вивченні дисципліни становить 200 балів. Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати 

студент за поточну навчальну діяльність для зарахування дисципліни становить 120 балів. 

Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за 4-ри 

бальною (національною) шкалою під час вивчення дисципліни, шляхом обчислення 

середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. Отримана величина 

конвертується у бали за багатобальною шкалою таким чином: х =САх200/5 

Для зручності наведено таблицю перерахунку за 200-бальною шкалою: 

Сер.арифм. 
оцінка 

Бали 
ECTS 

 Сер.арифм. 
оцінка 

Бали 
ECTS 

 Сер.арифм. 
оцінка 

Бали 
ECTS 

4,97 – 5,0 110 4,29 – 4,32 93 3,61 – 3,64 76 

4,93 – 4,96 109 4,25 – 4,28 92 3,57 – 3,60 75 

4,89 – 4,92 108 4,21 – 4,24 91 3,53 – 3,56 74 

4,85 – 4,88 107 4,17 – 4,20 90 3,49 – 3,52 73 

4,81 – 4,84 106 4,13 – 4,16 89 3,45 – 3,48 72 

4,77 – 4,8 105 4,09 – 4,12 88 3,41 – 3,44 71 

4,73 – 4,76 104 4,05 – 4,08 87 3,73 – 3,40 70 
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4,69 – 4,72 103  4,01 – 4,04 86  3,33 – 3,36 69 

4,65 – 4,68 102 3,97 – 4,0 85 3,29 – 3,32 68 

4,61 – 4,64 101 3,93 – 3,96 84 3,25 – 3,28 67 

4,57 – 4,6 100 3,89 – 3,92 83 3,21 – 3,24 66 

4,53 – 4,56 99 3,85 – 3,88 82 3,17 – 3,20 65 

4,49 – 4,52 98 3,81 – 3,84 81 3,13 – 3,16 64 

4,45 – 4,48 97 3,77 – 3.80 80 3,09 – 3,12 63 

4,41 – 4,44 96 3,73 – 3,76 79 3,05 – 3,08 62 

4,37 – 4,4 95 3,69 – 3,72 78 3,01 – 3,04 61 

4,33 – 4,36 94 3,65 – 3,68 77 3,0 60 
 

Бали з дисципліни незалежно конвертуються як в шкалу ЕСТS, так і в 4-бальну (національну) 

шкалу. Бали шкали ЕСТS у 4-бальну шкалу не конвертуються і навпаки. 

Бали студентів, які навчаються за однією спеціальністю, з урахуванням кількості балів, 

набраних з дисципліни ранжуються за шкалою ЕСТS таким чином: 

 

Оцінка ЕСТS Статистичний показник 

А Найкращі 10 % студентів 

В Наступні 25 % студентів 

С Наступні 30 % студентів 

Б Наступні 25 % студентів 

Е Останні 10 % студентів 

Ранжування з присвоєнням оцінок "А", "В", "С", "Б", "Е" проводиться для студентів даного 

курсу, які навчаються за однією спеціальністю і успішно завершили вивчення дисципліни. 

Студенти, які одержали оцінки РХ, Е ("2") не вносяться до списку студентів, що ранжуються. 

Студенти з оцінкою РХ після перескладання автоматично отримують бал "Е". 

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму, конвертуються у традиційну 

4-ри бальну шкалу за абсолютними критеріями, які наведено нижче у таблиці: 

 

Бали з дисципліни Оцінка за 4-ри бальною 
шкалою 

Від 170 до 200 балів 5 

Від 140 до 169 балів 4 

Від 139 балів до мінімальної кількості балів, яку 

повинен набрати студент 

3 

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен 

набрати студент 

2 

 

Оцінка ЕСТS у традиційну шкалу не конвертується, оскільки шкала ЕСТS та чотирибальна 

шкала незалежні. Об'єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів перевіряється 

статистичними методами (коефіцієнт кореляції між оцінкою ЕСТS та оцінкою за 

національною шкалою). 

 

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 

http://zsmu.edu.ua/
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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. 


