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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни 

«Хірургія» 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина» 

освітньої програми магістра медицини 

 
Опис навчальної дисципліни 

«Хірургія» - галузь науки, яка вивчає етіологію, патогенез хірургічних захворювань, 

розробляє й удосконалює методи ранньої діагностики, лікування та профілактики 

захворювань, удосконалює методи корекції хірургічних захворювань; розробляє 

заходи, спрямовані на скорочення термінів тимчасової непрацездатності та зменшення 

інвалідизації. 

Навчальна дисципліна “Хірургія” надає можливість студентам медичного факультету 

на 6-му році навчання опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають 

можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявності 

у пацієнтів хірургічної патології. Засвоєння дисципліни спирається на знання, здобуті 

студентами в процесі вивчення інших базових предметів. При опануванні дисципліни 

“Хірургія” раціональним є впровадження в навчальний процес сучасних світових 

напрацювань та стандартів з основних питань хірургії з широким використанням 

засобів комплексного практично-орієнтованого навчання. На шостому курсі 

передбачається вивчення розділу хірургії – “Симптоми та синдроми в хірургії”. 

 
Структура навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів, годин, з них Рік навчання 

семестр 

Вид контролю 

Всього Аудиторних СРС 

Лекцій 

(годин) 

Практичних 

занять (год.) 

Назва дисципліни: 

хірургія 

Розділ 

“Симптоми 

та 
синдроми в хірургії” 

6 кредитів / 

180 год. 

- 60 120 6 курс 

(11 

семестр) 

 

Екзамен 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні прояви хірургічних 

захворювань, діагностика, диференційна діагностика та основні принципи лікування 

пацієнтів з хірургічною патологією. 
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Міждисциплінарні зв’язки: анатомія людини, топографічна анатомія, оперативна 

хірургія, загальна хірургія, патанатомія, фізіологія, патфізіологія, біохімія, 

фармакологія, анестезіологія і реаніматологія. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «хірургія» є засвоєння теоретичних та 

практичних знань з етіології, патогенезу, типових та атипових клінічних проявів, 

методів діагностики, консервативного та оперативного лікування, реабілітації 

хірургічної патології. 

1.2. 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 допомогу хворим з хірургічною патологією. 

1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна  

 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. 

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. 
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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). 

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 
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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 

виникнення типових небезпечних ситуацій в 

індивідуальному полі діяльності. 

ПРН-

26 

Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5). 

 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 6 кредитів ЄКТС 180 годин. 
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3. Структура навчальної дисципліни 
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Розділ. Загальні питання хірургії     

Тема 1. Нові технології в хірургії. Сучасні методи діагностики 

та лікування. Принципи трансплантології, клінічні прояви 

декомпенсації функції життєво важливих органів, що 

потребують трансплантації. 

 4 8  

Тема 2. Сепсис у хірургічних хворих. Синдром системної 

запальної відповіді. Патогенез, значення при різних 

захворюваннях і травмах, принципи діагностики та лікування. 

Правила проведення антибіотикотерапії при профілактиці і 

лікуванні хірургічної інфекції. 

 4 8  

Тема 3. Шок у хірургічних хворих. Причини, діагностика, 

лікувальна тактика. Принципи трансфузіології. 
 4 8  

Тема 4. Критичні стани у хірургічних хворих: синдром 

поліорганної недостатності, гострий респіраторний дистрес 

синдром, синдром гострої серцево-судинної недостатності, 

гостра ниркова недостатність, гостра печінкова недостатність. 

Гостра респіраторна хвороба COVID-19. Етіологія, клініка, 

діагностика, лікування, профілактика. 

 4 8  

Тема 5. Кровотеча і крововтрата. Класифікація. Клінічна 

картина кровотечі та гострої крововтрати. Способи визначення 

величини крововтрати. Засоби зупинки кровотечі. Переливання 
крові та кровозамінників. 

 4 8  

Тема 6. Гнійні захворювання шкіри та м’яких тканин. Мастит. 

Туберкульоз тканин та органів. Діагностика, диференційна 

діагностика. Методи консервативного і хірургічного лікування. 

СНІД в хірургічній клініці: особливості обстеження та надання 

хірургічної допомоги хворим. Профілактика інтраопераційного 
травмування та інфікування хірургів. 

 4 8  

Тема 7. Особливості перебігу хірургічних захворювань у 

вагітних та осіб похилого віку. Діагностика та диференційна 

діагностика гострих захворювань органів черевної порожнини, 

особливості обстеження, хірургічна тактика, запобігання 

передчасним пологам. 

 4 8  

Тема 8. Сучасна хірургічна травма при катастрофах, 

надзвичайних ситуаціях та бойових діях, принципи 

евакуаційних заходів. Класифікація травм. Патоморфологія 

ранового процесу, клінічна картина, лікування вогнепальних 
ран. Первинна і вторинна хірургічна обробка рани. 

 4 8  

Тема 9. Синдром гострого живота. Діагностика, диференційна 

діагностика і лікувальна тактика. Диференційна діагностика 

гострих захворювань органів черевної порожнини. 

Хірургічні ускладнення у хворих з інфекційною патологією. 

Диференційна діагностика між гострими хірургічними та 

інфекційними захворюваннями. 

 4 8  
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Тема 10. Кровотечі з травного тракту. Причини виникнення, 

діагностика та диференційна діагностика, лікувальна тактика. 
 4 8  

Тема 11. Травми живота. Симптоматика пошкодження органів 

черевної порожнини та заочеревинного простору, методи 
діагностики, лікувальна тактика. 

 4 8  

Тема 12. Диференційна діагностика та лікування захворювань 

прямої кишки і параректального простору. 
 4 8  

Тема 13. Диференційна діагностика та лікування нориць 

травного каналу. 
 4 8  

Тема 14. Зовнішні та внутрішні грижі живота. Класифікація, 

клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікувальна 

тактика. 

 4 8  

Екзамен  4 8  

Всього  60 120  

Усього годин 180/6 кредитів ЕСТS 

Підсумковий контроль екзамен 

 
 

Тематичний план практичних занять 
 

 
№ Тема Кількість 

годин з.п. 

 
1. 

Нові технології в хірургії. Сучасні методи діагностики та лікування. Принципи 

трансплантології, клінічні прояви декомпенсації функції життєво важливих 

органів, що потребують трансплантації. 

 
4 

 
 

2. 

Сепсис у хірургічних хворих. Синдром системної запальної відповіді. 

Патогенез, значення при різних захворюваннях і травмах, принципи 

діагностики та лікування. 

Правила проведення   антибіотикотерапії   при   профілактиці   і   лікуванні 
хірургічної інфекції. 

 
 

4 

3. 
Шок у хірургічних хворих. Причини, діагностика, лікувальна тактика. 

Принципи трансфузіології. 
4 

 
 

4. 

Критичні стани у хірургічних хворих: синдром поліорганної недостатності, 

гострий респіраторний дистрес синдром, синдром гострої серцево-судинної 

недостатності, гостра ниркова недостатність, гостра печінкова недостатність. 

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

лікування, профілактика. 

 
 

4 
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5. 
Кровотеча і крововтрата. Класифікація. Клінічна картина кровотечі та 

гострої крововтрати. Способи визначення величини крововтрати. Засоби 

зупинки кровотечі. Переливання крові та кровозамінників. 

 

4 

 

 
6. 

Гнійні захворювання шкіри та м’яких тканин. Мастит. Туберкульоз тканин та 

органів. Діагностика, диференційна діагностика. Методи консервативного і 

хірургічного лікування. 

СНІД в хірургічній клініці: особливості обстеження та надання хірургічної 

допомоги хворим. Профілактика інтраопераційного травмування та 

інфікування хірургів. 

 

 
4 

 
7. 

Особливості перебігу хірургічних захворювань у вагітних та осіб похилого 

віку. Діагностика та диференційна діагностика гострих захворювань органів 

черевної порожнини, особливості обстеження, хірургічна тактика, 

запобігання передчасним пологам. 

 
4 

8. Сучасна хірургічна травма при катастрофах, надзвичайних ситуаціях та 

бойових діях, принципи евакуаційних заходів. Класифікація травм. 

Патоморфологія ранового процесу, клінічна картина, лікування 

вогнепальних 

ран. Первинна і вторинна хірургічна обробка рани. 

4 

 
 

9. 

Синдром гострого   живота.   Діагностика,   диференційна   діагностика   і 

лікувальна тактика. Диференційна діагностика гострих захворювань органів 

черевної порожнини. 

Хірургічні ускладнення у хворих з інфекційною патологією. Диференційна 

діагностика між гострими хірургічними та інфекційними захворюваннями. 

 

4 

10. 
Кровотечі   з   травного тракту. Причини    виникнення, діагностика та 

диференційна діагностика, лікувальна тактика. 
4 

11. 
Травми живота. Симптоматика пошкодження органів черевної порожнини та 

заочеревинного простору, методи діагностики, лікувальна тактика. 
4 

12. 
Диференційна діагностика та лікування захворювань прямої кишки і 

параректального простору. 
4 

13. Диференційна діагностика та лікування нориць травного каналу. 4 

14. 
Зовнішні та внутрішні грижі живота. Класифікація, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікувальна тактика. 
4 

15. 
Екзамен 

4 

 
Всього 

60 
 



8 
 

Тематичний план самостійної роботи студентів 
 

№ 

з.п. 
Тема 

Кількість 

годин 

Вид 

контролю 

1. Підгодовка до практичних занять. 

Теоретична підготовка та опрацювання практичних навиків. 
 

30 

Поточний 

контроль на 

практичних 

заняттях 

2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану 

аудиторних занять: 

1. Диференційна діагностика при шлунково-кишковій 

кровотечі; 

2. Функціональні, інструментальні методи дослідження 

при захворюваннях шлунка, тонкої та товстої кишки; 

3. Трофічні виразки. Визначення поняття. Етіологія, 

особливості перебігу. Лікування; 

4. Ексудативний і констриктивний перикардит; 

5. Хірургічні ускладнення у хворих з інфекційною 

патологією. Диференційна діагностика між гострими 

хірургічними та інфекційними захворюваннями; 

6. Диференційна діагностика та лікування захворювань 

середостіння; 

7. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика та 

лікування флегмони шиї, пахвинної ділянки, 

субпекторальної флегмони; 

8. Антикоагулянтна та тромболітична терапія при 

гострому тромбозі. Профілактична антикоагулянтна 

терапія; 

9. Диференційна діагностика, профілактика та лікування 

гострої виразки травного каналу; 

10. Оцінка синдрому болю в кінцівках при проведенні 

діагностики та диференційної діагностики судинних 

захворювань, уражень нервової системи та патології 

опорно-рухового апарату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Поточний 

контроль на 

практичних 

заняттях 

Всього 120  

 

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. 
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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. 

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. 

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. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту 

виставляються оцінки за 4-ри бальною (національною). При цьому враховуються усі 

види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент має отримати оцінку з кожної 

теми для подальшої конвертації оцінок у бали за багатобальною (200-бальною) шкалою. 

Критерії оцінювання поточної навчальної діяльності: 

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

програмний матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно та методичнойого викладає, у 

відповіді якого тісно пов’язані теорія з практикою. При цьому студент не вагається з 

відповіддю при видозміні завдання, вільно справляєтьсяз 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 
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матеріал, грамотно та за суттю викладає його, який не допускає істотних 

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. 

Розподіл балів які отримує студент 

Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні 

розділу, який завершується екзаменом 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 дисциплін формою підсумкового контролю яких є екзамен: 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну 

навчальну діяльність за семестр для допуску до екзамену становить 120 балів. 

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну 

навчальну діяльність за семестр для допуску до екзамену становить 72 бали. 

Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок 

за традиційною шкалою під час вивчення дисципліни, шляхом обчислення 

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

Отримана величина конвертується у бали за багатобальною шкалою. 
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Таблиця 1 

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність 

у багатобальну шкалу для дисциплін, що завершуються екзаменом 

 

4- 

бальна 

шкала 

200- 

бальна 

шкала 

4- 

бальна 

шкала 

200- 

бальна 

шкала 

4- 

бальна 

шкала 

200- 

бальна 

шкала 

4- 

бальна 

шкала 

200- 

бальна 

шкала 

5 120 4.45 107 3.91 94 3.37 81 

4.95 119 4.41 106 3.87 93 3.33 80 

4.91 118 4.37 105 3.83 92 3.29 79 

4.87 117 4.33 104 3.79 91 3.25 78 

4.83 116 4.29 103 3.74 90 3.2 77 

4.79 115 4.25 102 3.7 89 3.16 76 

4.75 114 4.2 101 3.66 88 3.12 75 

4.7 113 4.16 100 3.62 87 3.08 74 

4.66 112 4.12 99 3.58 86 3.04 73 

4.62 111 4.08 98 3.54 85 3 72 

4.58 110 4.04 97 3.49 84 Менше 

3 

Недос- 

татньо 4.54 109 3.99 96 3.45 83 

4.5 108 3.95 95 3.41 82 

 

Самостійна робота студентів оцінюється під час поточного контролю теми на 

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

контролюється при підсумковому контролі. 

 

Екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом 

теоретичного та практичного матеріалу за семестр, що проводиться як 

контрольний захід. Студент вважається допущеним екзамену, якщо він відвідав 

усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні 

заняття, виконав усі види робіт, передбачені робочою програмою цієї навчальної 

дисципліни та при її вивченні впродовж семестру набрав кількість балів, не 

меншу за мінімальну (72 бали). Семестровий екзамен проводиться у письмовій 

формі у період екзаменаційної сесії, відповідно до розкладу. Форма проведення 

екзамену стандартизована і включає контроль теоретичної та практичної 

підготовки. Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при 

складанні екзамену становить 80. Мінімальна кількість балів при складанні 

екзамену – не менше 48. 
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Орієнтовна структура Екзамену для студентів 6 курсу  

 

№ 
з/п 

Форми контролю викладачем Місце контролю 

1. Відповіді на три практичні навики навчальна аудиторія 

2. Розв’язання 50 тестових завдань навчальна аудиторія 

3. Розв’язання трьох ситуаційних задач (з кожного 
підрозділу) 

навчальна аудиторія 

 

Примітка: практичні навики – 0-2-3-5 балів, правильна відповідь на 1 тест – 1 бал, 1 

ситуаційна задача – 0-2-3-5 балів. 

 

Оцінка з дисципліни “Хірургія”,   яка завершується екзаменом визначається, як сума 

балів за поточну навчальну діяльність (не менше 72) та балів за екзамен (не менше  48). 

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

балів, набраних з дисципліни ранжуються за 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 

 

 

Методичне забезпечення Викладання навчальної дисципліни на практичних заняттях 

забезпечується методичними розробками, тематикою самостійних і індивідуальних 

завдань, наочними засобами навчання (презентації, навчальні фільми, манекени та інші 

засоби для відпрацювання практичних навичок ресуситації, гемостазу тощо), 

інформаційним ресурсом кафедр, алгоритмами виконання практичних вмінь і 

структурованими алгоритмами контролю вмінь. Самостійна і індивідуальна робота 

при вивченні навчальної дисципліни забезпечується методичними розробками з 

самостійної роботи студентів. 

Рекомендована література. 
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Основна: 

1. Хірургічні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / Я.С. Березницький, О.А. Вільцанюк, 
М.Д. Желіба та ін.; за ред. П.Д. Фоміна, Я.С. Березницького. — 2-е вид., випр. 

Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина», 2017. 

2. Хірургія: у двох томах. / за ред. Кондратенко П.Г., Русин В.І. // Вінниця: 

Видавництво «Нова Книга» 2019. 

3. Лекції з госпітальної хірургії в 3-ох томах. За редакцією професора В.Г. Мішалова. 

“Наукова думка”, Київ, 2003. 

4. Schein`s Common Sense Emergency Abdominal Surgery/ by Moshe Schein, Paul N 

Rogers, Ari Leppaniemi/ 2016. 650 p.  

5. Хірургічна гастроентерологія. За редакцією академіка НАМН України М.П. 

Павловського. “Кварт”, Львів, 2010, - 432 с. 

6. Стандарти організації та професійно орієнтовані протоколи надання медичної 

допомоги хворим з невідкладною хірургічною патологією органів живота / за ред. 

Я.С.Березницького, П.Д. Фоміна. – К.: Доктор-Медіа, 2010. – 470 с. 

 

Допоміжна: 

1. Шаповал С. Гнійно-септична хірургія. Навчальний посібник. «Медицина», 2019. 

2. Ендоскопічна хірургія. Навчальний посібник. за ред. В.М. Запорожана, В.В. 

Грубніка. «Медицина», 2019. 

3. Неотложная хирургия органов брюшной полости / под ред. П.Г. Кондратенко, В.И. 

Русина. – Д.: Заславский, 2013. – 720 с. 

 
Інформаційні ресурси 

1. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua. 

2. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/. 

3. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, 

www.osvita.com. 

4. Міністерство екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua/. 

5. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http://www.mns.gov.ua/. 

6. Міністерство охорони здоров’я http://www.moz.gov.ua/ua/portal/ 

7. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/. 

8. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/. 

9. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)». 

http://www.nau.ua 

10. American Heart Association https://www.onlineaha.org/ 

11. British Heart Foundation https://www.bhf.org.uk/ 

http://www.rada.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.osvita.com/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/
http://www.rainbow.gov.ua/
http://www.uamission.org/
http://www.nau.ua/
http://www.onlineaha.org/
http://www.bhf.org.uk/
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