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Навчальна дисципліна “Хірургія” надає можливість студентам стоматологічного факультету на 3-му 
році навчання опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві 
швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявності у пацієнтів гострої хірургічної пато-
логії та інших невідкладних станів, уникнути фатальних помилок або втрати часу та здійснити 
першочергові кроки, які врятують життя людині і/або стануть добрим підґрунтям для її успішного 
подальшого лікування у стаціонарі. Засвоєння дисципліни спирається на знання, здобуті студентами 
в процесі вивчення анатомії, біології, фізіології, загальної хірургії та інших базових предметів. 

Вивчення навчальної дисципліни базується на знаннях з дисциплін: нормальна анатомія, нормальна 
фізіологія, гістологія, патологічна анатомія, патологічна фізіологія, фармакологія, загальна хірургія.

Мета вивчення хірургії – засвоєння теоретичних та практичних знань з етіології, патогенезу, типо-
вих та атипових клінічних проявів, методів діагностики, консервативного та оперативного лікуван-
ня, реабілітації хірургічної патології в межах, які відповідають підготовці лікаря загального профі-
лю з урахуванням особливості його спеціальності. Основними завданнями вивчення дисципліни 
“Хірургія” є оволодіння знаннями, вміннями та навичками для забезпечення адаптації студентів до 
хворих хірургічного профілю; вміння ставити діагноз, обирати відповідні лікувально-діагностичні 
маніпуляції, надавати невідкладну допомогу хворим з хірургічною патологією.

ПРН-1 Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя.
ПРН-2 Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру на підставі 
результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4).
ПРН-3 Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1). Встановлювати 
найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2). Призначати лабора-
торне та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 4).
Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2). Встановлювати попередній 
клінічний діагноз (за списком 2).
ПРН-4 Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання (
за списком 2).
ПРН-5 Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання (за списком 2).
ПРН-6 Визначати принципи та характер лікування
(консервативне, оперативне) захворювання (за списком 2).
ПРН-7 Встановлювати діагноз (за списком 3).
ПРН-8 Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги на підставі діагнозу невідклад-
ного стану (за списком 3).
ПРН-9 Надавати екстрену медичну допомогу на підставі діагнозу невідкладного стану 
(за списком 3).
ПРН- 12 Формувати серед закріпленого контингенту населення диспансерні групи хворих; групи 
здорових людей, що підлягають диспансерному нагляду. Здійснювати систему протиепідемічних 
та профілактичних заходів в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. Здійснюва-
ти систему заходів первинної профілактики в межах первинної медико-санітарної допомоги 
населенню. Організовувати проведення серед закріпленого контингенту населення заходів 
вторинної та третинної профілактики.
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Результати навчання
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ПРН- 14 Визначати джерело та/або місце знаходження потрібної інформації залежно від її типу; 
отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; обробляти та проаналізувати отриману 
інформацію.
ПРН- 15 Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та тривалості 
непрацездатності з оформленням відповідних документів.
ПРН- 16 Готувати річний звіт про особисту виробничу діяльність; вести медичну документацію 
щодо пацієнта та контингенту населення державною мовою.
ПРН- 21 Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності. Вміти приймати обґрунто-
ване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення   ефективної   командної   
роботи.   Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації
ПРН- 24 Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності.
ПРН- 25 Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких 
піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності.
ПРН- 26 Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5).

Результати навчання4
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Тема 1. Гострий апендицит. Атипова клініч-
на картина гострогоапендициту.

Тема 3. Ускладнення гострого холециститу.

Тема 4. Етіологія та патогенез, класифікація 
гострого панкреатиту.

Тема 5. Ускладнення гострого панкреатиту.

Тема 6. Хронічний панкреатит.

Тема 7. Ускладнення виразкової хвороби
шлунка та дванадцятипалої кишки. Шлунко-
во-кишкові кровотечі.

Тема 8. Гостра кишкова непрохідність.

Тема 9. Етіологія та патогенез, класифікація 
гострого перитоніту.

Тема 2. Гострий холецистит.

Тема 10. Класифікація черевних гриж.

Тема 11. Захворювання печінки.

2 3 2

2 3 2

2 3 2

2 2 2

1 3 2

3 2

3 2

2 3 2

3 3

3 3

2 3

Структура дисципліни6

Назви змістових модулів і тем Лекції Практичні
заняття

Кількість годин

Самостійна
робота студента

Підрозділ “Ургентна абдомінальна хірургія”

Підрозділ “Хірургічна гастроентерологія, проктологія та трансплантологія”



1 семестр VII Так IV Цикл загальної
підготовки

Тема 12. Абсцеси та кісти печінки.

Тема 13. Захворювання тонкої та товстої 
кишки.

Тема 14. Захворювання прямої кишки та 
промежини.

Тема 15. Захист історії хвороби.

Всього годин

Підсумковий контроль

2 21

3 32

40 3614

2 3

2 4

Структура дисципліни6

Назви змістових модулів і тем Лекції Практичні
заняття

Залік

Кількість годин

Самостійна
робота студента

9 Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору
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Поточна успішність студентів оцінюється за 4-и бальною шкалою (2; 3; 4; 5) на кожному практич-
ному з урахуванням затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни.  Студент має 
отримати оцінку з кожної теми для подальшої конвертації оцінок у бали за багатобальною 
(200-бальною) шкалою.

Критерії оцінки поточної навчальної діяльності:
Відмінно («5») – студент правильно відповів на 90-100% тестів формату А (з бази даних «Крок-2»). 
Розв’язує ситуаційні задачі підвищеної складності, вміє узагальнити матеріал. 
Добре («4») - студент правильно відповів на 70-89% тестів формату А. Володіє необхідними прак-
тичними навичками та прийомами їх виконання в обсязі, що перевищує необхідний мінімум.
Задовільно («3») - студент правильно відповів на 50-69% тестів формату А. Володіє лише обов'язко-
вим мінімумом методів дослідження.
Незадовільно ( «2») - студент правильно відповів на 50% тестів формату А. Під час відповіді і 
демонстрації практичних навичок робить значні, грубі помилки.
Оцінювання самостійної роботи студентів з підготовки до аудиторних практичних занять здійсню-
ється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.
Семестровий залік оцінюється за двобальною шкалою (зараховано/не зараховано) та 200-бальною 
шкалою шляхом визначення середнього арифметичного поточних оцінок за кожне практичне 
заняття за 4-и бальною шкалою, та її наступної конвертації у бали 200-бальної шкали. Мінімальна 
кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти – 120.
Підсумковий контроль знань з дисципліни здійснюється у формі заліку. 
https://ieu.edu.ua/docs/rate-of-study.pdf 

Система оцінювання та вимоги10
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Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
мас право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання диферен-
ційованого заліку з дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостій-
ної (індивідуальної) роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни i прово-
диться згідно із затвердженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності 
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13

Політика дотримання академічної доброчесності14

Основна література:
1. Захараш М.П., Пойда О.І., Кучер М.Д. Хірургія: підручник. – К.: Медицина, 2006. – 656 с. 
2. Schein`s Common Sense Emergency Abdominal Surgery/ by Moshe Schein, Paul N Rogers, Ari 
Leppaniemi/ 2016. 650 p. 

Рекомендовані джерела інформації15
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Політика навчальної дисципліни визначається вимогами, які науковопрактичні працівники пред’яв-
ляють до здобувачів освіти при вивченні дисципліни. Умовою успішного навчального процесу є 
особисте дотримання кожним студентом вищого навчального закладу правил поведінки прийнятих 
як в університеті, так і в суспільстві. Майбутній лікар повинен мати високий рівень культури 
поведінки, поводити себе гідно, тактовно, зберігати витримку і самоконтроль.
Студент має вчасно приходити на заняття, бути одягнений у академічну медичну форму (білий 
халат або хірургічний костюм). Студент повинен дотримуватись розкладу навчального процесу, 
приходити на заняття підготовленим по темі заняття. Протягом заняття студент не повинен виходи-
ти з аудиторії без дозволу викладача; користуватись під час занять мобільним телефоном і іншими 
засобами зв’язку та отримання інформації без дозволу викладача, займатись сторонньою діяльніс-
тю, відволікати інших студентів. Під час написання різного типу робіт студент повине дотримува-
тись правил академічної доброчесності.
Викладач повинен дотримуватись виконання навчально-тематичного плану, об’єктивно оцінювати 
знання та вміння студентів. Під час навчально-виховного процесу викладач повинен пам’ятати про 
антикорупційні заходи та не проводити корупційну діяльність.

Політика дисципліни12

До семестрового підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, 
завдань, передбачених навчальним планом на семестр відповідно до навчальної дисципліни, 
відвідали всі заняття, передбачені навчальним планом, написали та здали історію хвороби і мають 
середній бал за поточну навчальну діяльність не менше «3» ( 72 бали за 120-бальною шкалою).
https://ieu.edu.ua/docs/rate-of-study.pdf

Умови допуску до підсумкового контролю 11
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3. Березницький Я.С., Захараш М.П., Мішалов В.Г., Шидловський В.О. Хірургія, Том І. – 2006 , 
Підручник. 
4. Березницький Я.С., Захараш М.П., Мішалов В.Г. Хірургія, Том ІІ. – 2007, Підручник.
5. Іващенко В.В. Шпитальна хірургія (вибрані лекції) Донецьк, 2001. – 477 с. 
6. Лекції з госпітальної хірургії в 3-ьох томах. За редакцією професора В.Г. Мішалова. “Наукова 
думка”, Київ, 2003. 
7. Радзіховський А.П., Бабенко В.І. Невідкладна хірургія органів черевної порожнини. Київ. 
“Фенікс”, 2002. – 319 с.

Рекомендовані джерела інформації15

Якщо Ви бажаєте бути успішним в цій дисципліні, то необхідно:
1. Бути активним, наполегливим, допитливим, послідовним 
2. Бути охайним та ввічливим
2. Систематично готуватися до практичних занять
3. Виконувати завдання для самостійної роботи та захищати їх на занятті.
3.  На занятті бути присутнім в медичному халаті
4. Самостійно вирішувати тести та задачі, активно працювати на занятті. 
5. Готувати презентації та кросворди з дисципліни. Брати участь у студентських наукових конферен-
ціях та займатися науково-дослідною роботою в наукових гуртках кафедри.

Я бажаю Вам завзятості, цілеспрямованості та мотивації до навчання. І тоді успіх прийде до вас! 
До зустрічі на заняттях!
Не забудьте медичні халати!

Поради з успішного навчання на курсі16


