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I. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ 

 

Робоча навчальна програма з дисципліни “Хірургія” для студентів 5-го курсу 

за спеціальністю 222 “Медицина” для вищих медичних закладів освіти України 

ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

Програма опрацьована у відповідності з наступними нормативними 

документами: 

• освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо- 

професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими 

наказом МОН України від 16.04.2003 № 239 “Про затвердження складових 

галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 “Медицина”; 

• наказом МОЗ України від 31.01.2005 року № 52 “Про затвердження та 

введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо- 

кваліфікаційного рівня “спеціаліст” кваліфікації “лікар” у вищих навчальних 

закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України за спеціальностями “лікувальна 

справа”, “педіатрія”, “медико-профілактична справа”; 

• наказ МОЗ України № 414 від 23.07.2007 Про внесення змін до наказу МОЗ 

України від 31.01.2005 № 52 “Про затвердження та введення нового 

навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

“спеціаліст” кваліфікації “лікар” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів 

акредитації України за спеціальностями “лікувальна справа”, “педіатрія”, 

“медико-профілактична справа”; 

• рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних 

дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03 2004 за № 152 

“Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм 

навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом 

МОЗ України від 12.10.2004 за № 492 “Про внесення змін та доповнень до 

рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних 

дисциплін”; 

• наказом МОЗ України від 31.01.2003 за № 148 “Про заходи щодо реалізації 

положень Болонської декларації у системі вищої медичної та 

фармацевтичної освіти”. 

Програму дисципліни “Хірургія” для спеціальності 222 “Медицина” 

поділено на розділи та підрозділи. На п’ятому курсі передбачається вивчення 

розділу хірургії – “Торакальна, серцево-судинна, ендокринна хірургія”. 
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Розділ. Торакальна, серцево-судинна, ендокринна хірургія 

Підрозділи: 

1. Грудна, серцева, ендокринна хірургія. 

2. Судинна хірургія. 

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: 

а) лекції, б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів (СРС), в 

організації якої значну роль мають консультації викладачів. Тематичні плани 

лекцій, практичних занять, СРС забезпечують реалізацію у навчальному процесі 

всіх тем, які входять до складу підрозділів. 

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів 

дисципліни. 

Практичні заняття передбачають: 

• курацію хворих; 

• обстеження хворих з хірургічною патологією; 

• дослідження функціонального стану життєво важливих органів і систем 

органів пацієнтів; 

• практичне застосування хірургічних методів діагностики та лікування; 

• вирішення клінічних ситуаційних задач і тестів; 

• оволодіння елементами лікарської техніки на хворих, муляжах; 

• оволодіння навичками оперативної техніки під час оперативних втручань 

та роботу в перев’язувальній. 

Методика проведення практичного заняття. 

Практичне заняття, згідно рекомендацій типової програми, планується 

проводити у вигляді клінічних розборів хворих безпосередньо “біля ліжка”, у 

перев’язувальній, операційній, діагностичних кабінетах малими групами 

студентів (4-6 осіб). Обговорення результатів обстеження хворого, групою 

(підгрупою) студентів проводиться під керівництвом викладача щодо 

правильності встановленого діагнозу, обсягу призначеного обстеження, вибору 

лікувальної тактики та ін. Обов’язкове ведення студентами щоденника у режимі 

“робочого зошита” з фіксацією формульованих діагнозів, планів обстеження та 

лікування хворого, виконаних маніпуляцій. 

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичних 

заняттях відповідно до конкретних цілей. 

Планується застосування наступних методів визначення рівня підготовки 

студентів: 

• відповіді на контрольні запитання; 

• тестовий контроль знань; 

• розв’язування клінічних ситуаційних задач; 

• оцінка та трактування результатів клініко-лабораторних та 

інструментальних обстежень; 

• контроль оволодіння практичними навичками та елементами лікарської 

техніки під час курації хворого. 
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2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

2.1. Опис предмета дисципліни. 

 

Опис навчального плану з дисципліни “Хірургія” 

для студентів 5 курсу медичного  

 
Структура навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів, годин, з них Рік 

навчання, 

семестр 

Вид 

контролю Всього Аудиторних СРС 

Лекцій Практичних 

занять 

Розділ 

“Торакальна, серцево- 

судинна, ендокринна 

хірургія” 

Підрозділи: 

1. Торакальна, серцева, 

ендокринна хірургія 
2. Судинна хірургія 

90 год. 

3 

кредитів 

10 40 40 5 рік 

IX сем 

 

 
 

Залік 

 
Примітка: 1 кредит ECTS – 30 годин 

 

2.2. Мета вивчення навчальної дисципліни. 

Мета вивчення хірургії – засвоєння теоретичних та практичних знань з етіології, 

патогенезу, типових та атипових клінічних проявів, методів діагностики, 

консервативного та оперативного лікування, реабілітації хірургічної патології в 

межах, які відповідають підготовці лікаря загального профілю з урахуванням 

особливості його спеціальності. 

 

Згідно з вимогами ОПП дисципліна забезпечує набуття студентами  

Компетентностей та програмних результатів навчання: 

Загальні компетентності(ЗК) 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК-4 Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

ЗК-5 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

ЗК-6 Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення. 

ЗК-7 Здатність працювати в команді. 

ЗК-8 Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК-11 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК-12 Визначеність і наполегливість щодо поставлених 

завдань і взятих обов’язків. 
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ЗК-13 Здатність діяти соціально, відповідально та свідомо. 

ЗК-15 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Фахові компетентності(ФК) 

ФК-1 Навички опитування та клінічного обстеження пацієнта. 

ФК-2 Здатність до визначення необхідного переліку 

лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки 

їх результатів. 

ФК-3 Здатність до встановлення попереднього та клінічного 

діагнозу захворювання. 

ФК-4 Здатність до визначення необхідного режиму праці та 

відпочинку при лікуванні захворювань 

ФК-5 Здатність до визначення характеру харчування при 

лікуванні захворювань. 

ФК-6 Здатність до визначення принципів та характеру 

лікування захворювань 

ФК-7 Здатність до діагностування невідкладних станів 

ФК-8 Здатність до визначення тактики надання екстреної 

медичної допомоги.  

ФК-9 Навички надання екстреної медичної допомоги 

ФК-11 Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК-15 Здатність до визначення тактики ведення осіб, що 

підлягають диспансерному нагляду. 

ФК-16 Здатність до проведення експертизи працездатності. 

ФК-17 Здатність до ведення медичної документації. 

Програмні результати навчання(ПРН) 

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 лабораторне 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). 
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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 невідкладного 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. Здійснювати систему заходів первинної 

профілактики в межах первинної медико-санітарної 

допомоги населенню. Організовувати проведення серед 

закріпленого контингенту населення заходів вторинної 

та третинної профілактики. 

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 обґрунтоване 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 
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виникнення типових небезпечних ситуацій в 

індивідуальному полі діяльності. 

ПРН-

26 

Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5). 
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2.3. Програма навчальної дисципліни. 

 

Розділ “Торакальна, серцево-судинна, ендокринна хірургія” 

Підрозділ “Грудна, серцева, ендокринна хірургія” 

Мета вивчення підрозділу: 

• засвоїти анатомо-фізіологічні особливості органів грудної порожнини та 

ендокринної системи; 

• трактувати етіологію, патогенез та класифікацію, клінічну картину 

захворювань органів грудної порожнини та ендокринної системи; 

• визначати методи діагностики, алгоритми консервативного та хірургічного 

лікування захворювань легень, серця, ендокринних органів; 

• визначати принципи післяопераційного лікування та реабілітації хворих з 

патологією органів грудної порожнини та ендокринної системи; 

• засвоїти фактори ризику виникнення ускладнень у хворих з патологією 

органів грудної порожнини та ендокринної системи; 

• інтерпретувати результати лабораторного, функціонального, 

рентгенологічного та інструментального дослідження хворих з патологією 

органів грудної порожнини та ендокринної системи; 

• демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами 

медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії під час 

курації хворих з патологією органів грудної порожнини та ендокринної 

системи; 

• здійснювати прогноз життя та працездатності при хірургічних 

захворюваннях органів грудної порожнини та ендокринної системи; 

• трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики 

хірургічних захворювань органів грудної порожнини та ендокринної 

системи; 

• демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці 

кардіоторакальної і ендокринної хірургії; 

• надавати невідкладну медичну допомогу при ургентних хірургічних 

захворюваннях органів грудної порожнини та ендокринної системи; 

• засвоїти основні принципи трансплантації серця та легень. 

 
 

Тема 1 

Травми грудної клітки. Класифікація, ранні та пізні ускладнення, 

диференційна діагностика, перша лікарська допомога і тактика лікування. 

Гнійні захворювання легень і плеври. Абсцес і гангрена легень, 

бронхоектатична хвороба. Гостра і хронічна емпієма плеври, 

піопневмоторакс. Особливості клінічного перебігу, диференційна 

діагностика, методи консервативного та хірургічного лікування. 

Гостра респіраторна хвороба COVID-19. Етіологія, клініка, діагностика, 

лікування, профілактика. 

Показання та протипоказання до пересадки легень. Умови зберігання 
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донорської легені та її транспортування. 

 

Гострі та хронічні гнійно-запальні захворювання легень (гострий абсцес i 

гангрена легені, хронічний абсцес легені, бронхоектатична хвороба, нагноєні 

кісти). Класифікація. Клініка. Діагностика. Лікувальна тактика. Методи 

хірургічного лікування. Гостра i хронiчна емпiєма плеври, класифікація. Клініка, 

діагностика. Лікувальна тактика. Методи хірургічного лікування. 

Пiопневмоторакс. Особливостi клiнiчного перебiгу. Диференцiйна дiагностика. 

Методи консервативного та хiрургiчного лiкування. 

Гостра респіраторна хвороба COVID-19. Етіологія, клініка, діагностика, 

лікування, профілактика. 

Показання та протипоказання до пересадки легень. Умови зберігання донорської 

легені та її транспортування. 

Травматичні пошкодження грудної клiтки. Тупа травма грудної клітки. 

Класифiкацiя. Раннi та пiзнi тускладнення тупої травми грудної клітки. Клінічні 

синдроми. Діагностична програма. Методи діагностики. Диференцiйна 

дiагностика. Перша лiкарська допомога i тактика лiкування. Проникаючі 

пошкодження органів грудної клітки. Класифікація. Клініко-рентгенологічна 

характеристика уражень органів. Діагностична програма і лікувальна тактика. 
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Частота і класифікація поранень та закритих пошкоджень грудей. Клінічні прояви 

і діагностика різних видів поранень і пошкоджень. Види пневмотораксу. Ступені 

гемотораксу. Медична допомога у польових умовах і екстремальних ситуаціях. 

 

Тема 2 

Iшемiчна хвороба серця. Дiагностика, показання до хiрургiчного 

лiкування, методи оперативних втручань. 

Сучасні методи діагностики, малоінвазивного оперативного лікування 

захворювань серця. 

Набуті вади серця. Показання та протипоказання до пересадки серця. 

Iшемiчна хвороба серця. Класифiкацiя. Клініка. Дiагностика. Показання до 

коронарографії. Показання до хірургічного лікування. Методи оперативних 

втручань. Сучасні методи діагностики та малоінвазивного лікування захворювань 

серця. Трансплантація серця. 

Ускладнення iнфаркту мiокарда: гостра мітральна недостатність, постінфарктний 

дефект міжшлуночкової перетинки, аневризма серця, порушення серцевого 

ритму. Показання до хiрургiчного лiкування. Методи оперативних втручань. 
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Набутi вади серця. Етіологія. Класифiкацiя набутих вад серця. Клініка і 

дiагностика мітральних, аортальних і трикуспідальних вад серця. Диференційна 

діагностика. Показання до хiрургiчного лiкування. Методи оперативних 

втручань. 

Методи оперативних втручань. Кардіоторакальна трансплантація. 

 
Тема 3 

Захворювання межистіння. Захворювання та травми стравоходу. 

Класифікація, діагностика, диференційна діагностика, методи хірургічного 

лікування. 

 

Захворювання межистiння. Пухлини і кісти межистіння. Класифiкацiя. Клінічні 

симптоми і синдроми. Методи діагностики. Диференційна діагностика. 

Лікувальна тактика. Принципи хірургічного лікування. 

Захворювання перикарду. Ексудативний і констриктивний перикардит. Клінічні 

симптоми. Діагностична програма і лікувальна тактика. 

Гострий медіастиніт. Етіологія, патогенез. Клініка, діагностика, лікування. 

Захворювання і травматичні пошкодження стравоходу: ахалазія, дивертикули, 

доброякісні пухлини та кісти, сторонні тіла, опікова і механічна травма 

стравоходу, рубцеві   звуження   стравоходу. Гастроезофагеальна рефлюксна 

хвороба і стравохід Баррета. Грижі стравохідного отвору діафрагми. Клініка, 

діагностика, лікування. 

 
Тема 4 

Еутиреоїдний і токсичний зоб. Класифікація, методи діагностики, 

диференційна діагностика, передопераційна підготовка, хірургічне 

лікування. 

Рак щитоподібної залози. Класифікація, клініка, діагностика, методи 

лікування. 

Тиреоїдити. Класифікація, клініка, діагностика, лікування. 
 

Захворювання щитоподібної залози. Еутиреоїдний і токсичний зоб. Класифікація. 

Клініка, діагностика. Спеціальні методи дослідження. Диференційна діагностика. 

Хірургічне лікування. 
Рак щитоподібної залози. Класифікація, клініка, діагностика, методи лікування.
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Класифікація. Клінічний перебіг. Діагностика. Методи лікування. Показання до 

хірургічного лікування. Гіперпаратиреоз: класифікація, клініка, діагностика, 

лікування. 

 

Тема 5 

Пухлини надниркових залоз. Класифікація, клінічний перебіг, діагностика, 

передопераційне приготування, методи хірургічного лікування. 

Захворювання молочної залози (дизгормональні, пухлинні). Мастит. 

Пухлини надниркових залоз. Класифікація. Клінічний перебіг. Діагностика. 

Передопераційне приготування. Методи хірургічного лікування. 

Захворювання молочної залози (дизгормональні, пухлинні). Класифікація. Рання 

діагностика. Методи хірургічного та комплексного лікування. Мастит. 

Лактаційний та не лактаційний. Проблеми хірургічного та малоівазивного 

методів 

 
 

Підрозділ “Судинна хірургія” 

Мета вивчення підрозділу: 

• засвоїти анатомо-фізіологічні особливості судинної системи; 

• трактувати етіологію, патогенез та класифікацію, клінічну картину 

захворювань судинної системи; 

• визначати методи діагностики, алгоритми консервативного та хірургічного 

лікування захворювань судинної системи; 

• визначати принципи післяопераційного лікування та реабілітації хворих з 

патологією судинної системи; 

• ідентифікувати фактори ризику виникнення ускладнень при хірургічних 

захворюваннях судинної системи; 

• інтерпретувати результати лабораторного та інструментального 

дослідження при хірургічних захворюваннях судинної системи; 

• демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами 

медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці судинної 

хірургії; 

• здійснювати прогноз життя та працездатності при хірургічних 

захворюваннях судинної системи; 

• трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики 
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найбільш поширених хірургічних захворювань судинної системи; 

• демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці судинної 

хірургії; 

• надавати невідкладну медичну допомогу при хірургічних захворюваннях 

судинної системи. 

 

Тема 6 

Аневризми аорти. Визначення, причини виникнення, класифікація, 

клініка, діагностична програма та лікування. 

 

Визначення, причини виникнення. Класифікація, клініка, діагностична програма 

та лікування. Особливості діагностичної програми та лікування розшаровуючи 

аневризм. Особливості лікування в залежності від місця локалізації. 

Травма магістральних судин. Класифікація. Клініка, діагностика. Невідкладна 

допомога на дошпитальному етапі. Лікувальна тактика. Класифікація кровотеч 

залежно від джерела кровотечі, часу її виникнення і ступеня крововтрати. 

Клінічна картина кровотечі та гострої крововтрати. Способи визначення величини 

крововтрати у польових умовах та при надзвичайних станах. Показання для 

переливання крові на війні. Контроль за придатністю крові для переливання. 

Техніка переливання крові. Різновидність трансфузійних розчинів і показання до 

їх застосування. Можливі ускладнення при переливанні крові. Їх профілактика і 

лікування. 

Засоби тимчасової, кінцевої зупинки кровотечі. Показання для переливання крові 

і кровозамінників. Методика розрахунку потреби крові та кровозамінників у 

польових умовах та при надзвичайних станах. 

 
Тема7 

Гостра ішемія кінцівок. Класифікація, клінічні стадії перебігу, 

діагностика, диференційна діагностика, методи хірургічного лікування. 

Хронічна ішемія нижніх кінцівок. Облітеруючий атеросклероз і 

ендартеріїт. Класифікація хронічної ішемії і рівнів оклюзії аорти та артерій 

нижніх кінцівок, діагностика, методи лікування. 

 

Артеріальні тромбози і емболії. Класифікація гострої ішемії кінцівок. Клінічні 

стадії перебігу. Діагностична програма. Диференціальна діагностика. Лікувальна 

тактика. Методи хірургічного лікування. Хронічна ішемія нижніх кінцівок. 

Облітеруючий атеросклероз та ендартеріїт. Класифікація хронічної ішемії. 

Сучасна інструментальна діагностична об’єктивізація патології судин. Методи 

комплексного лікування. 

 
Тема8 

Абдомінальний ішемічний синдром. Класифікація, клінічні варіанти 

перебігу, діагностика, диференційна діагностика, ускладнення, методи 

консервативного та хірургічного лікування, профілактика, реабілітація. 
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Варикозне розширення вен нижніх кінцівок. Класифікація, діагностика, 

ускладнення, методи хірургічного лікування. 

Абдомінальний ішемічний синдром. Варіанти клінічного перебігу. Ускладнення. 

Діагностика та диференційна діагностика. Методи лікування. 

Хронічна венозна недостатність. Варикозне розширення вен нижніх кінцівок. 

Класифікація. Діагностика та диференційна діагностика. Ускладнення. Методи 

консервативного і хірургічного лікування. 

 
Тема 9 

Тромбози магістральних вен. Класифікація, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, методи консервативного і хірургічного 

лікування. Післятромбофлебітичний синдром. Класифікація, діагностика, 

консервативні та хірургічні методи лікування. 

Тромбоемболія легеневої артерії. Клініка, діагностика, лікування, засоби 

профілактики. 

 

Тромбози магістральних вен. Класифікація. Клініка. Діагностика. Диференційна 

діагностика. Ускладнення. Методи консервативного і хірургічного лікування. 

Післятромбофлебітний синдром. Класифікація. Перебіг та ускладнення. 

Діагностика. Консервативні та хірургічні методи лікування. 

Тромбоемболія легеневої артерії. Причини виникнення і фактори ризику. 

Класифікація. Клініка різних форм перебігу, діагностична програма Алгоритм 

лікувальної тактики. Антикоагулянтна і тромболітична терапія. Хірургічне 

лікування. Засоби профілактики. 

 
Тема 10 

Лімфадема кінцівок. Форми захворювання. Клініка. Діагностика. Варіанти 

клінічного перебігу. Консервативне і хірургічне лікування. 

Курація хворих. Захист історії хвороби. 

Опрацювання практичних навиків. 

Лімфадема кінцівок. Форми захворювання. Клініка. Діагностика. Варіанти 

клінічного перебігу. Консервативне і хірургічне лікування. 

Курація хворих. Захист історії хвороби. Опрацювання практичних навиків. 
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2.4. Структура навчальної дисципліни “Хірургія”, розділ “Торакальна, 

серцево-судинна, ендокринна хірургія” для спеціальностей “лікувальна 

справа”, “медико-профілактична справа”. 

 

Теми Кількість годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Самост. 

робота 

Підрозділ “Грудна, серцева, ендокринна хірургія” 

Тема1 
Травми грудної клітки. Гнійні 
захворювання легень і плеври 

1 4 4 

Тема 2 
Iшемiчна хвороба серця.  
Набутi вади серця 

2 4 4 

Тема 3 
Хірургічна патологія межистіння 

 4 4 

Тема 4 

Еутиреоїдний і токсичний зоб. Рак 
щитоподібної залози. Тиреоїдити. 

0,5 4 4 

Тема 5 
Пухлини надниркових залоз 
Дисгормональні захворювання молочної 
залози 

0,5 4 4 

Підрозділ “Судинна хірургія” 

Тема 6 

Аневризма аорти, Кровотеча і 

крововтрата. 

 

2 

 

4 

 

4 

Тема 7 

Гостра та хронічна ішемія нижніх 
кінцівок 

 

1 

 

4 

 

4 

Тема 8 

Абдомінальний ішемічний синдром. 

Варикозне розширення вен нижніх 
кінцівок 

1 4 4 

Тема 9 

Тромбози магістральних вен. 

Післятромбофлебітний синдром. 

Тромбоемболія легеневої артерії 

 

2 

 

4 

 

4 
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Тема 10 
Лімфадема кінцівок. Курація хворих. 

- 4 4 

Всього годин 10 40 40 
 

2.5. Теми лекційних занять. 

 

Тематичний план лекцій з дисципліни “Хірургія” 

розділ “Торакальна, серцево-судинна, ендокринна хірургія” 

 

№ ТЕМА КІЛЬКІСТЬ 
ГОДИН 

1. Хірургічна ендокринологія. 
Хірургічна патологія дихальної системи. 
Медична допомога у польових умовах і екстремальних 

ситуаціях. 

 

2 

2. Набуті вади серця. Вибір методу лікування. Ішемічна 

хвороба серця. Методи хірургічного лікування. 
Аневризми аорти. Клініка, діагностика, лікування. 

 

2 

3. Сучасні методи лікування тромбоемболії легеневої 
артерії. 

2 

4. Клініка, діагностика та лікування облітеруючого 

атеросклерозу судин нижніх кінцівок і тазу. 

Діагностика і лікування гострих та хронічних 

захворювань периферійних вен верхньої та нижньої 
кінцівок. 

 
 

2 

5. Гостра та хронічна вісцеральна ішемія. 2 

Всього 12 

 

2.6. Теми практичних занять розділу “Торакальна, серцево-судинна, 

ендокринна хірургія”. 

 
 

Тематичний план практичних занять з дисципліни “Хірургія”, 

розділ “Торакальна, серцево-судинна, ендокринна хірургія” 

 

№ 

з/п 
Тема практичного заняття 

Академ. 

години 

Підрозділ “Грудна, серцева, ендокринна хірургія” 

1. Травми грудної клітки. Класифікація. Ранні та пізні 

ускладнення. Диференційна діагностика. Перша лікарська 

допомога і тактика лікування.Гнійні захворювання легень і 

плеври. Абсцес і гангрена легень, бронхоектатична хвороба. 

Гостра і хронічна емпієма плеври, піопневмоторакс. 

Особливості клінічного перебігу. Диференційна діагностика. 

Методи консервативного та хірургічного лікування. 

 

 
 

4 
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Показання та протипоказання до пересадки легень. Умови 

зберігання донорської легені та її транспортування. 

2. Iшемiчна хвороба серця. Дiагностика. Показання до 

хiрургiчного лiкування. Методи оперативних втручань. 

Сучасні методи діагностики, малоінвазивного 

оперативного лікування захворювань серця.  

Набуті вади серця. Класифікація. Діагностика. Показання до 

хірургічного лікування. Методи оперативних втручань. 

Ускладнення. 
Показання та протипоказання до пересадки серця. Умови 
зберігання донорського серця та його транспортування. 

 
4 

3. Захворювання межистіння. Класифікація. Діагностика. 

Диференційна діагностика. Методи хірургічного лікування. 
Захворювання та травми стравоходу. 

 

4 

4. Еутиреоїдний і токсичний зоб. Класифікація. Методи 

діагностики. Диференційна діагностика. Передопераційна 

підготовка. Хірургічне лікування. 
Рак     щитоподібної      залози.      Класифікація,      клініка, 
діагностика, методи лікування.  
Тиреоїдити. Класифікація, клініка, діагностика,   лікування. 

 
 

4 

5. Пухлини наднирникових залоз. Класифікація. Клінічний 

перебіг. Діагностика. Передопераційне приготування. 

Методи хірургічного лікування. 
Дизгормональні захворювання молочної залози. 
Захворювання молочної залози (дизгормональні, 
пухлинні). Мастит. 

 
4 

Підрозділ “Судинна хірургія” 
  4 

6 Аневризми аорти. Визначення, причини виникнення. 
Класифікація, клініка, діагностична програма та лікування. 

4 
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7. Гостра ішемія кінцівок. Класифікація, клінічні стадії 

перебігу, діагностика, диференційна діагностика, методи 

хірургічного лікування. 

Хронічна ішемія нижніх кінцівок. Облітеруючий 

атеросклероз і ендартеріїт. Класифікація хронічної ішемії і 

рівнів оклюзії аорти та артерій нижніх кінцівок, 
діагностика, методи лікування. 

 

 
 

4 

8. Абдомінальний ішемічний синдром. Класифікація. 

Клінічні варіанти перебігу. Діагностика. Диференційна 

діагностика. Ускладнення. Методи консервативного 
лікування. Профілактика. Реабілітація. Варикозне 
розширення вен нижніх кінцівок. Класифікація. 
Діагностика. Ускладнення. Методи хірургічного лікування. 

 
4 

9. Тромбози магістральних  вен. Класифікація, клініка, 

діагностика,  диференційна  діагностика,   методи 

консервативного  і   хірургічного   лікування. 

Післятромбофлебітичний    синдром. Класифікація, 

діагностика, консервативні та хірургічні методи лікування. 

Тромбоемболія легеневої артерії. Клініка,  діагностика, 
лікування, засоби профілактики. 

 

 
 

4 

10. Лімфадема кінцівок. Форми захворювання. Клініка. 

Діагностика. Консервативне і хірургічне лікування.  
Курація хворих. Написання історії хвороби. 
Опрацювання практичних навиків. 

4 

Всього 40 
 

2.7. Тематичний план самостійної роботи студентів з розділу “Торакальна, 

серцево-судинна, ендокринна хірургія”. 

 
№ 

Тема 
Кількість 

годин 
Вид 

контролю з.п. 

1. Підготовка до практичних занять. 

Підготовка та опрацювання практичних 

навичок. 

 
20 

Поточний 

контроль на 

практичних 
заняттях 

2. Самостійне опрацювання тем, які не входять 

до плану аудиторних занять: 
1. Діабетична стопа; 
2. Сучасні методи стентування судин; 
3. Ендоскопічне аорто-коронарне 

стентування; 
4. Алотрансплантанти в судинній хірургії; 
5. Лазерна хірургія в ангіології. 

 

 
 

20 

 

Поточний 

контроль на 

практичних 

заняттях 
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Всього 40 
 

2.8. Індивідуальні завдання. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає написання студентами 

академічної історії хвороби та проведення її захисту на практичному занятті, що 

визначено навчальним планом. Історія хвороби пишеться як узагальнення курації 

пацієнтів у базових хірургічних відділеннях кафедри хірургії № 1, які за 

нозологіями відповідають тематичному плану навчальної дисципліни. 

 
2.9. Методи навчання. 

Практичний, наочний, словесний, робота з книгою, відео-метод, робота в групах, 

дискусії, розв’язування ситуаційних завдань, курація пацієнтів, розбір клінічних 

випадків, кейсів, застосування методів моделювання клінічних ситуацій, 

проблемно-орієнтоване навчання, приймання участі в операціях. 

 

Перелік теоретичних питань, практичних навичок і професійних вмінь, 

якими повинен оволодіти студент. 

2.9.1. Теоретичні запитання. 

1. Класифікація травматичних пошкоджень грудної клітки. 

2. Класифікація і діагностика післятравматичного гемотораксу. 

3. Лікувальна тактика при закритих травматичних пошкодженнях грудної 

клітки, ускладнених малим, середнім і великим гемотораксом. 

4. Ознаки внутрішньоплевральної кровотечі. Показання до торакотомії. 

5. Лікувальна тактика при згорненому гемотораксі. 

6. Діагностика та лікування проникаючої рани серця. 

7. Класифікація післятравматичного пневмотораксу. 

8. Причини виникнення підшкірної емфіземи. Методи лікування. 

9. Причини виникнення та клінічний перебіг медіастинальної емфіземи. 

10.Лікування медіастинальної емфіземи. 
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11. Лікування післятравматичного пневмотораксу. Види аспіраційних 

систем. 
12. Лікування відкритого пневмотораксу. 

13. Лікувальна тактика при напруженому (клапанному) пневмотораксі. 

14.Види новокаїнової блокади при закритій травмі грудної клітки. 

15.Методи фіксації грудної стінки при флотуючому переломі ребер. 

16.Лікувальна тактика при флотуючому переломі ребер. 

17. Клініка подвійного перелому ребер. 

18. Лікувальна тактика при обмеженому пневмотораксі. 

19.Ранні ускладнення закритої травми грудної клітки. 

20.Пізні ускладнення закритої травми грудної клітки. 

21.Клініко-рентгенологічні ознаки малого гемотораксу. 

22.Причини виникнення гострого абсцесу легень. 

23. Клінічні форми гангрени легень. 

24. Клінічні симптоми гострого абсцесу легень в стадії “до розкриття”. 

25.Клінічні симптоми гострого абсцесу легень в стадії “після розкриття”. 

26.Клініка хронічного абсцесу легень. 

27. Додаткові методи обстеження хворих з нагнійними захворюваннями 

легень. 

28. Диференційна діагностика хронічного абсцесу легень та раку з розпадом. 

29.Диференційна діагностика повітряної кісти та хронічного абсцесу легень. 

30.Методи санації трахеобронхіального дерева. 
31. Лікування гангренозного абсцесу легень. 

32. Лікування гострого абсцесу легень. Показання до оперативного лікування. 

33. Тактика лікування ускладненого гострого абсцесу легень. 

34.Гостра емпієма плеври. Етіологія, патогенез, клініка. 

35.Клінічні прояви обмеженої емпієми плеври. Рентгенологічна картина. 

36.Клініка обмеженого піопневмотораксу. Рентгенологічні ознаки. 

37. Тотальний піопневмоторакс. Етіологія, клінічний перебіг. 

38. Додаткові методи обстеження при хронічних гнійних процесах в плеврі. 

39.Диференційна діагностика емпієми плеври та піопневмотораксу. 

40. Клініка хронічної емпієми. 

41. Додаткові методи обстеження при піопневмотораксі. 

42.Тактика лікування хворих з піопневмотораксом. 

43.Показання до пункції плевральної порожнини. 

44.Техніка виконання пункції плевральної порожнини. 

45.Показання до дренування плевральної порожнини. 

46.Техніка дренування плевральної порожнини. 

47.Особливості консервативного лікування піопневмотораксу. 

48.Стадії мітрального стенозу. 

49.Клінічні прояви І-ІІ стадії мітрального стенозу. 

50.Ускладнення мітрального стенозу. 

51.Допоміжні методи обстеження при мітральному стенозі. 

52.Хірургічне лікування мітрального стенозу. 
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53.Мітральна недостатність. Етіологія. Класифікація. 

54.Клініка, діагностика, лікування мітральної недостатності. 

55.Аортальний стеноз. Клініка, діагностика, лікування. 

56.Патогенез та ускладнення повної атріовентрикулярої блокади. 

57.Повна атріовентрикулярна блокада. Клініка. Діагностика. 

58. Синдром слабості синусового вузла. Показання до хірургічного 

лікування. 

59. Види і показання до тимчасової електрокардіостимуляції. 

60.Показання до постійної електрокардіостимуляції. 

61.Ішемічна хвороба серця. Клініка, діагностика, хірургічне лікування. 

62.Вади серця. Клініка, діагностика, хірургічне лікування. 

63.Хірургічні аспекти анатомії переднього середостіння. 

64.Клініка пухлин переднього середостіння. 

65. Лікування гострого медіастиніту. 

66. Етіологія, патогенез, клінічний перебіг синдрому верхньої порожнистої 

вени. 

67. Діагностика синдрому верхньої порожнистої вени. 

68.Хірургічні доступи при операціях на органах середостіння. 

69.Тактика лікування хворих з ятрогенним пошкодженням стравоходу. 

70.Лікування ятрогенної перфорації нижньогрудного відділу стравоходу. 

71.Хірургічне лікування пухлин заднього середостіння. 

72.Класифікація грижі стравохідного отвору діафрагми. 

73.Клінічний перебіг ковзної грижі стравохідного отвору діафрагми. 

74.Рентгенологічні ознаки ковзної грижі стравохідного отвору діафрагми. 

75.Лікування ковзної грижі стравохідного отвору діафрагми. 

76.Лікування параезофагальної грижі стравохідного отвору діафрагми. 

77.Клінічні прояви релаксації діафрагми. 

78.Діагностика релаксації діафрагми. 

79.Лікування тотальної релаксації діафрагми. 

80.Анатомічні та фізіологічні звуження стравоходу 

81.Клінічні стадії ахалазії стравоходу. 

82. Ахалазія стравоходу. Клініка, діагностика. 

83. Дані об’єктивного обстеження при ахалазії стравоходу. 

84.Диференційна діагностика ахалазії стравоходу та раку стравоходу. 

85.Лікування ахалазії І-ІІ стадій. 
86. Класифікація дивертикулу стравоходу. 

87. Ускладнення дивертикулу стравоходу. Лікувальна тактика. 

88.Консервативне та оперативне лікування ахалазії стравоходу. 

89.Ускладнення біфуркаційного дивертикулу стравоходу. Клінічний перебіг. 

90.Хірургічні доступи при дивертикулі стравоходу. 

91. Хірургічне лікування дивертикулу Ценкера. Інтраопераційні та 

післяопераційні ускладнення. 

92. Клінічні стадії опіку стравоходу. 

93.Невідкладна допомога при опіку стравоходу. 

94.Консервативне лікування опіку стравоходу. 
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95.Хірургічні доступи при операціях на стравоході. 

96.Види пластики при рубцевих стриктурах стравоходу. 

97.Хірургічне лікування рубцевих стриктур стравоходу 

98.Клініка епіфренального дивертикулу. Додаткові методи обстеження. 

99.Причини емболії та гострого тромбозу магістральних артерій. 

100. Клінічна характеристика емболії та гострого тромбозу 

магістральних артерій. 

101. Класифікація гострої ішемії нижніх кінцівок за В.С. Савельєвим. 

102. Диференційна діагностика емболії та гострого тромбозу 

магістральних артерій. 

103. Хірургічна тактика та методи оперативного лікування емболії та 

гострого тромбозу магістральних артерій. 

104. Особливості ведення післяопераційного періоду після хірургічного 

втручання з приводу емболії та гострого тромбозу магістральних артерій. 

105. Показання до консервативного лікування, препарати, що 

використовуються. 

106. Антикоагулянти, фібринолітичні тромболітичні препарати. 

107. Методи контролю за зсідаючою системою, їх характеристика. 

108. Етіологія, патогенез облітеруючого атеросклерозу та ендартеріїту 

нижніх кінцівок. 

109. Класифікація хронічної ішемії та рівня оклюзії магістральних 

артерій при облітеруючому атеросклерозі за О.О. Шалімовим. 

110. Сучасна теорія та фактори ризику розвитку атеросклерозу. 

111. Методи обстеження артеріальної системи. 

112. Ускладнення облітеруючого атеросклерозу артерій нижніх кінцівок 

та методи їх запобігання. 

113. Визначення, клінічна характеристика та методи хірургічного 

лікування синдрому Лериша. 

114. Показання та протипоказання до хірургічного лікування 

облітеруючого атеросклерозу магістральних артерій нижніх кінцівок. 

115. Показання та протипоказання до хірургічного лікування 

облітеруючого ендартеріїту нижніх кінцівок. 

116. Ранні післяопераційні ускладнення реконструктивних операцій на 

магістральних артеріях нижніх кінцівок при облітеруючому атеросклерозі 

та методи їх запобігання. 

117. Показання та протипоказання до консервативного лікування 

облітеруючих захворювань артерій нижніх кінцівок. 

118. Реабілітація хворих, які перенесли реконструктивні операції на аорті 

та магістральних артеріях. 

119. Сучасні методи аортоартеріографії, ускладнення аортографії та 

методи їх запобігання. 

120. Методи зниження концентрації холестерину та ліпопротеїдів в плазмі 

крові (фармакологічні, інструментальні). 

121. Фактори, що забезпечують нормальну венозну гемодинаміку. 

122. Етіологія варикозного розширення вен. 
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123. Патогенез порушення венозної гемодинаміки при варикозній 

хворобі. 
124. Клінічна характеристика варикозної хвороби нижніх кінцівок, 

125. Клінічна характеристика хронічної венозної недостатності І ст. 

126. Клінічна характеристика хронічної венозної недостатності II ст. 

127. Клінічна характеристика хронічної венозної недостатності III ст. 

128. Ускладнення варикозної хвороби. 

129. Функціональні проби для визначення стану клапанів поверхневих, 

комунікантних та глибоких вен нижніх кінцівок. 

130. Методи та показання до флебографії. 

131. Диференційна діагностика варикозного вузла пахвинної ділянки і 

стегнової грижі. 

132. Диференційна діагностика варикозної хвороби і природженої 

дисплазії вен. 
133. Консервативне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок. 

134. Лікування екземи та дерматиту, спричинених хронічною венозною 

недостатністю. 

135. Лікування трофічної виразки, спричиненої хронічною венозною 

недостатністю. 

136. Показання та протипоказання до хірургічного лікування варикозної 

хвороби нижніх кінцівок. 
137. Послідовність виконання операції сафенектомії. 

138. Причини рецидиву варикозного розширення вен нижніх кінцівок 

після сафенектомії. 

139. Лікування рецидиву варикозного розширення вен нижніх кінцівок 

після сафенектомії. 

140. Профілактика варикозної хвороби нижніх кінцівок. 

141. Етіологія тромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок. 

142. Причини тромбофлебіту нерозширених підшкірних вен. 

143. Патогенез і клініка мігруючого тромбофлебіту підшкірних вен. 

144. Клінічні прояви гострого тромбофлебіту підшкірних вен нижніх 

кінцівок. 

145. Диференційна діагностика тромбофлебіту підшкірних і глибоких 

вен нижніх кінцівок. 

146. Диференційна діагностика тромбофлебіту підшкірних вен нижніх 

кінцівок і бешихи. 

147. Диференційна діагностика тромбофлебіту підшкірних вен нижніх 

кінцівок і лімфангіту. 

148. Лікування післяін’єкційного тромбофлебіту підшкірних вен верхніх 

кінцівок. 

149. Консервативне лікування тромбофлебіту підшкірних вен нижніх 

кінцівок. 

150. Показання та протипоказання до оперативного лікування гострого 

тромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок. 
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151. Техніка операцій при гострому тромбофлебіті підшкірних вен 

нижніх кінцівок. 

152. Етіологічні та патогенетичні фактори тромбозу   глибоких вен 

нижніх кінцівок. 

153. Клінічні прояви тромбозу вен гомілок. 

154. Клінічні прояви ілеофеморального тромбозу. 

155. Клінічна характеристика білої флегмазії. 

156. Клінічна характеристика синьої флегмазії. 

157. Клініка тромбозу нижньої порожнистої вени. 

158. Гострий тромбоз печінкових вен − синдром Бадда-Хіарі. 

159. Етіологія, клінічна характеристика і лікування синдрому Педжета- 

Шретера. 

160. Диференційна діагностика тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок і 

лімфостазу. 

161. Диференційна діагностика білої флегмазії і емболії стегнової 

артерії. 
162. Консервативне лікування тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок. 

163. Особливості хірургічного лікування ілеофеморального тромбозу. 

164. Шляхи запобігання ТЕЛА при хірургічному лікуванні 

ілеофеморального тромбозу. 

165. Профілактика тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок в ранньому 

післяопераційному періоді. 
166. Етіологія, патогенез післятромбофлебітичного синдрому. 

167. Особливості венозної гемодинаміки у хворих з ПТФС. 

168. Клінічна характеристика склеротичної форми 

післятромбофлебітичного синдрому. 

169. Клінічна характеристика варикозної форми 

післятромбофлебітичного синдрому. 

170. Клінічна характеристика набряково-больової форми 

післятромбофлебітичного синдрому. 

171. Клінічна характеристика виразкової форми 

післятромбофлебітичного синдрому. 

172. Патогенез виникнення трофічної виразки у хворих з ПТФС. 

173. Особливості клінічної симптоматики у хворих з ілеофеморальним 

ПТФС. 

174. Диференційна діагностика ПТФС і лімфостазу. 

175. Диференційна діагностика ПТФС і природженої ангіодисплазії. 

176. Консервативне лікування ПТФС. 

177. Особливості оперативного лікування ПТФС глибоких вен гомілки. 

178. Оперативне лікування хворих з ілеофеморальним ПТФС. 

179. Етіологія лімфостазу. 

180. Патогенез лімфостазу. 

181. Клінічна характеристика стадії лімфедеми. 

182. Клінічна характеристика стадії фібредеми. 
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183. Диференційна діагностика лімфедеми і набряків при захворюваннях 

серця. 

184. Диференційна діагностика лімфедеми і набряків при захворюваннях 

нирок. 

185. Диференційна діагностика лімфостазу нижніх кінцівок (після- 

тромбофлебітичний синдром, варикозна хвороба, тромбоз вен нижніх 

кінцівок). 

186. Методи обстеження лімфатичної системи. 

187. Показання та методи виконання лімфографії. 

188. Показання та методи консервативного лікування лімфостазу. 

189. Види оперативних втручань, спрямованих на відновлення відтоку 

лімфи. 

190. Оперативне лікування лімфостазу в стадії фібредеми. 

 
2.9.2. Практичні навики 

1) провести фізикальне обстеження органів і систем пацієнта з хірургічною 

патологією органів грудної клітки і ендокринної системи; 

2) оцінити показники пульсу та артеріального тиску в хворого з хірургічною 

патологією органів грудної клітки і ендокринної системи; 

3) асистувати при виконанні операції торакоцентезу, дренування 

плевральної порожнини; 

4) складати індивідуальну програму післяопераційного ведення пацієнта з 

хірургічною патологією органів грудної клітки і ендокринної системи; 

5) робити перев’язки в хворих з хірургічною патологією органів грудної 

клітки і ендокринної системи; 

6) знати техніку виконання плевральної пункції, відібрати інструментарій 

для її проведення; 
7) приготувати пасивну дренажну систему аспірації за Бюлау; 

8) доглядати за плевральними дренажами, промивати дренажі та вводити в 

них лікарські препарати; 

9) видаляти дренажі з плевральної порожнини; 

10) знімати шви з рани грудної клітки; 

11) довенно вводити лікарські препарати, встановлювати внутрішньовенний 

катетер; 

12) зупиняти кровотечу з післяопераційної рани у поверхневих шарах грудної 

стінки; 

13) встановити катетер в сечовий міхур у чоловіків та у жінок; 

14) оформити історію хвороби пацієнта з хірургічною патологією органів 

грудної клітки і ендокринної системи; 

15) оформити лікарняний лист для хворого з хірургічною патологією органів 

грудної клітки і ендокринної системи; 

16) виписати рецепт на ліки хворому з хірургічною патологією органів 

грудної клітки і ендокринної системи; 

17) асистувати при катетеризації центральних вен; 
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18) зібрати анамнез, провести фізикальне обстеження хворого з підозрою на 

емпієму плеври, крупозну пневмонію, спонтанний пневмоторакс; 
19) техніка виконання мікротрахеостомії; 

20) проведення та інтерпретація проби Рувілуа-Грегуара; 

21) оформити історію хвороби, написати передопераційний епікриз та 

протокол операції в хворого з серцево-судинним захворюванням; 

22) оформити виписку та лікарняний лист в хворого з серцево-судинним 

захворюванням; 
23) виписати рецепт на ліки хворому з серцево-судинним захворюванням; 

24) виконувати загальні лікарські маніпуляції (зміну пов’язок, догляд за 

дренажами, промивання дренажів та введення в них лікарських препаратів, 

видалення дренажів, знімання швів, дренування та промивання шлунка, довенне 

введення лікарських препаратів, встановлення внутрішньовенного катетеру); 

25) проводити приготування хворого з серцево-судинною патологією до 

оперативного втручання; 

26) здійснити курацію хворого з написанням історії хвороби в пацієнта з 

серцево-судинною патологією; 

27) здійснити оцінку результатів лабораторних та інструментальних методів 

дослідження у хворого з серцево-судинною патологією; 

28) складання плану обстеження хворого з хірургічною патологією судинної 

системи; 

29) оформлення медичної карти стаціонарного хворого, витягу з медичної 

карти стаціонарного хворого, листа непрацездатності, посильного листа на ЛТЕК, 

санаторно-курортної картки, екстреного повідомлення про інфекційне 

захворювання, повідомлення про хворого зі злоякісною пухлиною; 

30) методика обстеження хворого з патологією артеріальної системи; 

31) методика фізикального обстеження молочних залоз; 

32) методика фізикального обстеження щитовидної залози; 

33) методика фізикального обстеження хворого з патологією венозної і 

лімфатичної системи; 

34) методика визначення групової належності крові; 

35) виконання проб на сумісність, резус-сумісність, біологічної проби; 

36) методика вимірювання центрального венозного тиску (ЦВТ); 

37) приготування хворих до планових та ургентних операцій; 

38) проведення премедикації; 

39) катетеризація та надлонна пункція сечового міхура; 

40) методи тимчасової зупинки зовнішньої кровотечі; 

41) методи зупинки венозних кровотеч; 

42) методи відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів; 

43) методи штучної вентиляції легенів (ШВЛ); 

44) непрямий масаж серця; 

45) орієнтація в призначенні хірургічного інструментарію: голки хірургічні 

(ріжучі, колючі, атравматичні), голкоутримувачі, затискачі кровозупиняючі 

(м’які прямі, вигнуті легеневі), ранорозширувачі, черевні дзеркала, жоми 
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кишкові (прямі та вигнуті), скальпелі, ножиці, зшиваючі апарати, катетер 

Фогарті, флебоекстрактор; 

46) пункція вени у ліктьовому згині та під’єднання системи для переливання 

кровозамінників; 

47) техніка виконання торакоцентезу; 

48) техніка виконання пункції порожнини перикарду; 

49) техніка виконання венесекції; 

50) асистування на екстрених і планових операціях. 

 
2.10. Методи контролю. 

Форми контролю і система оцінювання здійснюється відповідно до вимог 

програми дисципліни та інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності 

студентів, затвердженої МОЗ України (2005). 

Оцінка з дисципліни визначається з урахуванням результатів поточної 

навчальної діяльності студента та оцінок засвоєння ним окремих розділів 

відповідно до Положення про рейтингову систему оцінки навчальної діяльності 

студентів ВМ(Ф)НЗ України. При проведенні усіх видів контролю планується 

застосовувати об’єктивні методи оцінки рівня володіння практичними навичками 

та теоретичними знаннями – тестовий контроль теоретичних знань, 

індивідуальний контроль дій студента і результатів його дій, ускладнені 

ситуаційні завдання. 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно 

до конкретних цілей з кожної теми. При оцінюванні навчальної діяльності 

студентів планується застосування стандартизованих методів контролю: 

тестування, структурованих письмових робіт, структурованого за процедурою 

контролю практичних навичок в умовах, що наближені до реальних. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності: 

Вага кожної теми в межах одного розділу є однаковою. Система оцінки поточної 

навчальної діяльності студентів викладена у робочій навчальній програмі з 

дисципліни. При засвоєнні кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту 

виставляються оцінки за чотирибальною традиційною шкалою: “5” (відмінно), 

“4” (добре), “3” (задовільно), “2” (незадовільно). 

Оцінку “5” (відмінно) − виставляють студенту, який глибоко і надійно 

засвоїв програмний матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно та методично його 

викладає, у відповіді якого тісно пов’язані теорія з практикою. При цьому студент 

не вагається з відповіддю при видозміні завдання, вільно справляється з 

задачами та питаннями другого та третього рівня оцінки знань, виявляє 

ознайомлення з монографічною літературою, правильно обгрунтовує прийняте 

рішення, володіє елементами лікарської техніки, різносторонніми навиками та 

прийомами виконання практичних робіт. Практичні навички виконує без 

помилок, вміє в професійній діяльності ефективно використовувати набуті 

знання. 

Оцінку “4” (добре) – виставляють студенту, який твердо знає програмний 

матеріал, грамотно та за суттю викладає його, який не допускає істотних 
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похибок у відповідях на запитання та при виконанні необхідних практичних 

навичок. 

Оцінку “3” (задовільно) – виставляють студенту, який має знання лише 

основного матеріалу, але не засвоїв його деталей, допускає істотні похибки, 

недостатньо правильні формулювання, порушення послідовності викладення 

матеріалу, зазнає труднощів у виконанні практичних робіт або виконує їх з 

істотними помилками, з помилками вирішує ситуаційні задачі третього рівня 

контролю знань. 

Оцінку “2” (незадовільно) – виставляють студенту, який не знає значної 

частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, невпевнено виконує 

практичні роботи, не вирішує завдання ІІ-ІІІ рівня контролю знань. 

 
2.11. Розподіл балів, які отримують студенти. 

Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні 

розділу, який завершується заліком дорівнює 200 балів. 

 

Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і 

має на меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу. Форма 

проведення поточного контролю під час навчальних занять визначається робочою 

навчальною програмою дисципліни. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання 

засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються 

оцінки за 4-ри бальною (традиційною) шкалою з урахуванням затверджених 

критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі 

види робіт, передбачені навчальною програмою. Студент має отримати оцінку з 

кожної теми. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності мають бути 

стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної підготовки. 

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 

Для дисципліни “Хірургія” формою підсумкового контролю є 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 традиційною шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, 

шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків 

після коми. Отримана величина конвертується у бали за багатобальною шкалою. 

 

Таблиця 1 

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність 

у багатобальну шкалу для дисциплін, що завершуються заліком 

(диференційованим заліком) 
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4- 

бальна 

шкала 

200- 

бальна 

шкала 

4- 

бальна 

шкала 

200- 

бальна 

шкала 

4- 

бальна 

шкала 

200- 

бальна 

шкала 

4- 

бальна 

шкала 

200- 

бальна 

шкала 

5 200 4.45 178 3.92 157 3.37 135 

4.97 199 4.42 177 3.89 156 3.35 134 

4.95 198 4.4 176 3.87 155 3.32 133 

4.92 197 4.37 175 3.84 154 3.3 132 

4.9 196 4.35 174 3.82 153 3.27 131 

4.87 195 4.32 173 3.79 152 3.25 130 

4.85 194 4.3 172 3.77 151 3.22 129 

4.82 193 4.27 171 3.74 150 3.2 128 

4.8 192 4.24 170 3.72 149 3.17 127 

4.77 191 4.22 169 3.7 148 3.15 126 

4.75 190 4.19 168 3.67 147 3.12 125 

4.72 189 4.17 167 3.65 146 3.1 124 

4.7 188 4.14 166 3.62 145 3.07 123 

4.67 187 4.12 165 3.57 143 3.02 121 

4.65 186 4.09 164 3.55 142 3 120 

4.62 185 4.07 163 3.52 141 Менше 

3 

Недоста 

тньо 4.6 184 4.04 162 3.5 140 

4.57 183 4.02 161 3.47 139 

4.52 181 3.99 160 3.45 138 

4.5 180 3.97 159 3.42 137 

4.47 179 3.94 158 3.4 136 

 

Самостійна робота студентів оцінюється під час поточного контролю теми на 

відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу 

контролюється при підсумковому контролі. 
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Оцінка з дисципліни “Хірургія”,  базується на результатах поточної навчальної 

діяльності та виражається за двобальною шкалою “зараховано” або “не 

зараховано”. Для зарахування студент має отримати за поточну навчальну 

діяльність бал не менше 60% від максимальної суми балів з дисципліни (120 

балів). 

 

Бали студентів, які навчаються за однією спеціальністю, з урахуванням 

кількості балів, набраних з дисципліни ранжуються за чотирибальною 

(національною) шкалою ECTS таким чином: 

Таблиця 2 

Відповідність оцінок за 200 бальною шкалою,  

чотирибальною (національною) шкалою та шкалою ЄСТS 
Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

180-200 А відмінно    

  

зараховано 
160-179 В 

добре 
150-159 С 

130-149 D 
задовільно 

120-129 E 

50-119 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-49 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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