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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Клінічна анатомія та 

оперативна хірургія» 

відповідно до Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина» 

освітньої програми магістра медицини 
 

Опис навчальної дисципліни (анотація). 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Клінічна анатомія» для студентів 

І–ІІ курсів медичного факультету за спеціальністю 222 «Медицина» укладена на 

основі Положення про робочу навчальну програму дисципліни, розробленого у 

відповідності до Положення про організацію освітнього процесу у Одеському 

міжнародному медичному університеті, ухваленого Вченою Радою університету 

07.07.2020 р., протокол № 1-ВР та наказів ректора щодо удосконалення 

організації навчального процесу. Метою Положення є унормування змісту, 

обсягів, послідовності та організаційних форм вивчення дисципліни студентами, 

а також форм і засобів поточного і підсумкового контролю знань. 

Робоча навчальна програма дисципліни – є нормативним документом 

університету, що розробляється колективом кафедри для кожної навчальної 

дисципліни на основі галузевого стандарту вищої освіти відповідно до 

навчального плану. 

Робоча навчальна програма має забезпечувати: відповідність змісту 

галузевих стандартів вищої освіти через безпосередній зв'язок змісту дисципліни 

з цілями вищої освіти (уміннями та здатностями фахівця, що визначені в ОКХ); 

відповідність ліцензійним та акредитаційним умовам та вимогам; відповідність 

«Стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти»; можливість використання дисциплінарних компетенцій 

як інформаційної бази для формування засобів діагностики; однозначність 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень. 

Робоча навчальна програма дисципліни за своїм змістом є документом, що 

визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог 

освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього фахівця, алгоритм 

вивчення навчального матеріалу дисципліни з урахуванням міждисциплінарних 

зв’язків, що виключає дублювання навчального матеріалу при вивченні спільних 

для різних курсів проблем, необхідне методичне забезпечення, складові та 

технологію оцінювання знань студентів. 

Робоча навчальна програма як нормативний документ, що закладає 

ідеологію змісту освіти та організації навчального процесу, визначає навчально- 

методичні засади діяльності кафедри; на її основі розробляються усі навчально- 

методичні матеріали для забезпечення освітнього процесу, у т. ч. для самостійної 

роботи студентів. 



1 
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50 
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Предметом вивчення навчальної дисципліни є пошарова будова організму 

та принципи операцій. 

 
Міждисциплінарні зв’язки: вивченні навчальної дисципліни “Клінічна 

анатомія” базується на знаннях основних дисциплін та інтегрується з 

гістологією, нормальною фізіологією, хірургією, терапією, рентгенологією, 

неврологією, стоматологією та ін. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни: «Клінічна анатомія та 

оперативна хірургія» випливає із цілей освітньої-професійної програми 

підготовки випускників вищого медичного навчального закладу та визначаються 

змістом тих системних знань і умінь, котрими повинен оволодіти лікар- 

спеціаліст. Знання, які студенти отримують із навчальної дисципліни «Клінічна 

анатомія та оперативна хірургія» є базовими для блоку дисциплін, що 

забезпечують природничо-наукову (блок ПН) і професійно-практичну (ПП) 

підготовку. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Клінічна анатомія та 

оперативна хірургія» є наступні: 

а) базуються на вивченні студентами морфологічних дисциплін - анатомії 

людини; гістології, цитології та ембріології; фізіології, патоморфології; 

патофізіології; пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, 

радіології й інтегруються з цими дисциплінами; 

б) закладає основи вивчення студентами хірургії, травматології, хірургічної 

стоматології, нейрохірургії, анестезіології та інтенсивної терапії і іншими 

навчальними дисциплінами, де застосовуються хірургічні методи лікування, що 

передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь 

застосовувати знання в процесі подальшого навчання і професійної діяльності; 



1 

 

в) надає можливість отримати практичні навички та формувати професійні 

вміння для надання медичної допомоги при певних патологічних станах та в 

період догляду за хірургічними хворими. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

- знати будову, топографію та синтопію ділянок тіла людини; 
- демонструвати володіння технікою виконання основних оперативних 

втручань на експериментальних тваринах та трупах людини. 

1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у Стандарті вищої 

освіти). 

 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття 

студентаминаступних компетентностей: 

- загальні: основи для вивчення студентами клінічної анатомії та оперативної 

хірургії, гістології, нормальної фізіології, пропедевтики клінічних дисциплін. 
-спеціальні (фахові, предметні): формування умінь застосовувати знання з 
клінічної анатомії та оперативної хірургії в процесі подальшого вивчення усіх 
клінічних дисциплін і в майбутній професійній діяльності. 

 

Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі 
«Матриці компетентностей». 

 

Матриця компетентностей 

 

№ Компе 

-тент- 
ність 

Знання Уміння Кому- 

ніка- 

ція 

Автономія та 

відповідаль- 

ність 

1. Фахова -сутність, 

фундаментальні 

властивості 

пошарової 

будови людського 

організму; 

-особливості 

будови анатомії 

голови; 

-особливості 

топографічної 

анатомії шиї; 

-особливості 

топографічної 

анатомії грудей; 

-поняття норми, 

варіантів, аномалій; 

-поняття 

індивідуальної 

-розв’язати ситуаційні 

задачі з основних 

розділів дисципліни; 

-визначити особливості 

пошарової будови 

відділів голови; 

-вміти зробити 

первинну хірургічну 

обробку ран черепа; 

-демонструвати на 

муляжі методи 

знечулення на верхній 

та нижній щелепах; 

-віддеференціювати 

зовнушню та 

внутрішню сонні 

артерії в трикутнику; 

-визначити в 

трикутнику     Пирогова 

 -набуття 

практичних навиків 

щодо користування 

хірургічними 

інструментами та 

шовним 

матеріалом; 

-техніка операцій на 

трахеї (трахеотомія, 

конікотомія); 

-визначення 

умовних ліній на 

поверхні  грудної 

клітки; 

-техніка операцій на 

шлунку 

(гастростомія, 

резекція шлунка); 

-техніка операцій на 
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  мінливості; 

-поняття 

конституції 

грудної стінки; 

-особливості 

топографічної 

анатомії живота; 

-типи будови тіла; 

-особливості 

топографічної 

анатомії 

поперекової 

ділянки і 

заочеревинного 

простору; 

-особливості 

топографічної 

анатомії малого 

таза; 

-особливості 

топографічної 

анатомії верхньої 

кінцівки; 

-особливості 

топографічної 

анатомії нижньої 

кінцівки. 

язикову артерію;  тонкій та товстій 

-демонструвати на кишці; 

сухих препаратах -техніка операцій на 

будову грудної стінки; печінці 

-визначити будову і (холецисектомія); 

функцію органів -техніка операцій на 

грудної порожнини; судинах та нервах; 

- визначати локалізацію - техніка операцій 

формування на м’язах та 

порожнистих вен; сухожилках; 

-вміти визначати -техніка операцій на 

пункцію плевральної кінцівках (ампутації 

порожнини; та екзартикуляції). 

-визначати будову і  

функцію органів  

черевної порожнини;  

-диференціювати  

топографію гілок  

периферійних нервів та  

судин тулуба;  

-демонструвати на  

вологих препаратах  

накладання кишкових  

швів;  

-демонструвати на  

вологому препараті  

печінкового шва;  

-демонструвати на  

муляжі паранефральну  

блокаду;  

- визначити анатомічні  

ділянки впадіння  

лімфатичних проток у  

венозні кути;  

-визначати будову і  

функцію органів  

малого таза;  

-демонструвати на  

муляжі катетеризацію  

сечового міхура;  

-демонструвати на  

сухих препаратах  

кістки та м’язи малого  

таза;  

-визначати будову і  

функцію верхньої  

кінцівки;  



1 

 

   -демонструвати на 

сухих препаратах 

будову суглобів 

верхньої кінцівки; 

-демонструвати на 

муляжі венепункцію на 

верхній кінцівці; 

-демонструвати на 

вологих препаратах 

пошарову будову 

нижньої кінцівки; 

-аналізувати 

особливості топографії 

венозних судин; 

-аналізувати 

формування та клінічне 

значення венозних 

анастомозів. 

  

 

 
 

Результати навчання: знання, які студенти отримують із навчальної 

дисципліни «Клінічна анатомія та оперативна хірургія», є базовими для блоку 

дисциплін, що забезпечують природничо-наукову (блок ПН) і професійно- 

практичну (блок ПП) підготовку. 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких 

сприяє навчальна дисципліна: вміння аналізувати інформацію про пошарову 

будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини; демонструвати 

володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини та її тіла  

як об’єкту анатомічного та клінічного дослідження; варіанти мінливості органів, 

вади розвитку; інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови 

організму людини; пояснювати закономірності розвитку та особливості будови 

органів та систем людини на макро- і мікроскопічному рівнях; передбачити 

взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини їх мінливість під 

впливом екологічних факторів; визначити топографо-анатомічні взаємовідносини 

органів і систем людини; визначити вплив соціальних умов та праці на розвиток і 

будову організму людини. 
 

Результати навчання для дисципліни: гістологія, нормальна фізіологія, 

хірургія, терапія, рентгенологія, неврологія, стоматологія та ін. 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 
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90 годин: з них 10 год. - лекції, 20 год. - практичні заняття, 50 год. - самостійна 
робота. 

Основними видами навчальних занять з дисципліни є практичні заняття та 
самостійна робота студентів з тематики програми навчальної дисципліни. 

 

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовий модуль 1. Введення в клінічну анатомію та оперативну 

хірургію. Топографічна анатомія та оперативна хірургія голови та шиї. 

 
Тема 1. Введення у топографічну анатомію та оперативну хірургію. 

Визначити роль знання топографічної анатомії, способів оперативних доступів і 

прийомів у підготовці лікаря. Класифікувати хірургічні операції Ідентифікувати 

сучасні хірургічні інструменти. Демонструвати техніку первинної хірургічної 

обробки ран. Вирізняти різні види оперативних втручань, трансплантації і 

експлантації органів і тканин. Історія розвитку дисципліни. Методи топографо- 

анатомічного дослідження. Класифікація хірургічних операцій. Хірургічний 

інструментарій і зшивальна апаратура. 

 
Тема 2. Техніка роз’єднання і з’єднання тканин. Принципи первинної 

хірургічної обробки ран. Способи місцевого знеболення. Види трансплантації і 

експлантації органів і тканин, способи пересадки шкіри. 

 

Тема 3. Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок черепно- 

мозкового відділу голови. Топографічна анатомія і оперативна хірургія 

порожнини черепа. Межі, шари, судини і нерви, клітковинні простори лобово- 

тім’яно-потиличної, скроневої ділянок. Мозкові оболонки і міжоболонкові 

простори. Аналіз вікових особливостей топографічної анатомії голови. Схема 

черепно-мозкової топографії. Топографо-анатомічні основи виникнення клінічної 

картини патологічних процесів в ділянках голови. Первинна хірургічна обробка 

ран черепа. Різні методи обробки ран голови. Принципи декомпресійних і 

кістково-пластичних трепанацій черепа. Антротомія. 

 
Тема 4. Топографічна анатомія лиця. Межі, пошарова будова, судини і 

нерви, клітковинні простори бокової, глибокої і передньої ділянок лиця. 

Хірургічна обробка щелепно-лицевих ран. Операції при запальних та гнійних 

процесах. Вибір і методи оперативних втручань при гнійних процесах на обличчі. 

Типові розрізи при абсцесах і флегмонах лиця. Операції при анкілозі скронево- 

нижньощелепного суглоба. Топографо-анатомічні особливості  будови 

порожнини очної ямки разом з частинами лиця. Слізний апарат ока. Ділянка носа 

(зовнішній ніс, порожнина носа, приносові пазухи). Розтин лобової пазухи. 

Ротова ділянка (власна порожнина рота, дно порожнини рота, язик). Операції на 

верхній та нижній щелепах. Класифікація вад обличчя і хірургічні методи їх 

корекції. Принципи відновлювальних операцій на лиці. Операції при вродженому 

незрощенні губи та повному незрощенні верхньої губи. Операції при вродженому 

незрощенні піднебіння (уранопластика). Зуби, особливості будови, 

кровопостачання та іннервації. Види анестезій. Механізми і способи місцевого 
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знеболення при хірургічних втручаннях в лицевій ділянці голови. Інфільтраційне 

і провідникове знеболення на обличчі. Операції при видаленні зубів. 

 
Тема 5. Топографічна анатомія шиї. Фасції, клітковинні простори шиї. 

Аналіз вікових особливостей топографічної анатомії шиї. Топографо-анатомічні 

основи розвитку клінічної картини патологічних процесів на шиї. Операції при 

вроджених норицях і кістках шиї. Різні методи обробки ран шиї. Топография 

органів шії, вікові та статеві особливості будови органів шиї. Оперативні 

прийоми при виконанні конікотомії, трахеотомії та трахеостомії. Операції на 

щитоподібній залозі. Принципи оперативних втручань при різних формах зобу. 

Судини та нерви шиї. Оголення і перев’язка зовнішньої і загальної сонних 

артерій. 

 
Змістовий модуль 2. Топографічна анатомія та оперативна хірургія 

ділянок і органів грудної та черевної порожнини, поперекова ділянка, таз. 

 
Тема 6. Топографічна анатомія і оперативна хірургія стінок грудної 

клітки, легень та молочної залози. Конституційні особливості будови грудної 

клітки. Види пневмотораксу. Техніка закриття пневмотораксу. Пункція плеври. 

Торакотомії. Сегментектомія. Лобектомія. Видалення легень. Резекція ребра. 

Топографічна анатомія і операції на молочній залозі. 

 
Тема 7. Топографічна анатомія і оперативна хірургія органів 

середостіння, серця і навколосерцевої сумки. Хірургічні доступи до 

стравоходу, методи реконструкції стравоходу. Стернотомії. Операції при 

пораненнях серця. Пункція перікарду. Вроджені і набуті вади серця, принципи їх 

хірургічного лікування. Аорто-коронарне шунтування, стентування. 

Екстракорпоральний кровообіг. Транслантація серця. 

 
Тема 8. Топографічна анатомія і оперативна хірургія передньо-бічної 

стінки живота. Хірургічні доступи до органів черевної порожнини. Оптимальні 

способи лапаротомій при різних захворюваннях органів черевної порожнини. 

Лапароскопічна хірургія. Грижі передньобічної стінки живота. Оптимальні 

способи операцій при грижах стінки живота. Пахвинна ділянка, пахвинний канал 

і пахвинний проміжок. Операції при пахвинних грижах. Оперативне лікування 

природженої, защемленої і ковзної гриж. Топографія стегнового каналу. Стегнова 

грижа. Операції при стегнових грижах. Грижі білої лінії живота. Пупкова грижа. 

Операції при пупкових грижах і грижах білої лінії живота. 

 

Тема 9. Топографічна анатомія очеревини і органів верхнього поверху 

черевної порожнини. Відношення очеревини до органів черевної порожнини. 

Сумки, канали, заутки. Топографічна анатомія шлунка, печінки, жовчевого 

міхура, жовчних шляхів, підшлункової залози і селезінки. Топографо-анатомічні 

основи методів органозберігаючих операцій на шлунку. Операції на шлунку: 

розсічення, шов, гастростомії, гастроентеростомії. Принципи резекції шлунка. 

Операції на печінці, жовчному міхурі, жовчних шляхах, підшлунковій залозі. 
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Видалення селезінки. Основні принципи лапароскопічних втручань на органах 

верхнього поверху черевної порожнини. 

 
Тема 10. Топографічна анатомія органів нижнього поверху черевної 

порожнини. Топографічна анатомія тонкої і товстої кишок. Кишкові шви. 

Резекція кишок. Різні види ентероанастомозів: кінець і кінець, бік в бік, кінець і 

бік. Операції на товстій кишці: колостомія, формування протиприроднього 

відхідника, резекція товстої кишки, колектомія. Видалення червоподібного 

відростка (оперативні доступи, способи обробки кукси, ретроградне видалення). 

 
Тема 11. Топографічна анатомія і оперативна хірургія поперекової 

ділянки та заочеревинного простору. Топографічна анатомія фасцій і 

клітковинних просторів, органів заочеревинного простору. Слабкі місця 

поперекової ділянки. Паранефральна блокада. Оперативні оступи до нирок, 

наднирників та сечоводів. Операції на нирках, наднирниках та сечоводах, 

принципи лапароскопічних втручань на цих органах. Трансплантація нирки. 

Вроджені вади розвитку хребта. Поперековий прокол. Операції на хребті. 

 

Тема 12. Топографічна анатомія і оперативна хірургія стінок таза, 

поверхів, судин і нервів, клітковинних просторів таза. Топографічна 

анатомія і оперативна хірургія органів таза. Фасції і клітковинні простори 

таза. Вікові і статеві особливості топографічної анатомії таза. Вибір способів 

операцій на сечовому міхурі, передміхуровій залозі, прямій кишці, матці, яєчку, 

зовнішніх статевих органах. Прокол сечового міхура. Високий розтин сечового 

міхура. Доступи до передміхурової залози. Операції при абсцесах і норицях 

прямої кишки. Кесарів розтин. Перації при позаматковій вагітності. Операції при 

врдянці яєчка, крипторхізмі, фімозі і парафімозі. 

 
Змістовий модуль 3. Топографічна анатомія і оперативна хірургія 

кінцівок. 

 
Тема 13. Топографічна анатомія кінцівок. Топографічна анатомія 

верхньої кінцівки: надпліччя, плеча, ліктьової ямки, передньої та задньої ділянок 

передпліччя, кисті. Топографічна анатомія нижньої кінцівки: сідничної ділянки, 

передньої ділянки стегна, колінного суглоба, задньої ділянки стегна, підколінної 

ямки, передньої та задньої ділянок гомілки, стопи. Границі ділянок. Проекції 

судинно-нервових пучків. Клітковинні простори та їх сполучення. Шляхи 

поширення гнійних процесів. Виникнення клінічної картини патологічних 

процесів на кінцівках. 

 
Тема 14. Операції на верхній та нижній кінцівках. Методи обробки ран 

на кінцівках. Доступи до пахвової, підключичної, плечової, променевої і 

ліктьових артерій. Доступи до судин та нервів на стегні, гомілці і стопі. Операції 

на сухожилках, судинах і нервах кінцівок. Оголення і перев’язка магістральних 

судин кінцівок. Принципи дезоблітеруючих операцій на магістральних судинах. 

Принципи операцій на нервах: невроліз, шов нерва, невротомія, пластика і 
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переміщення нервів. Шви сухожилків. Мікрохірургічна техніка. Шляхи 

поширення гнійних процесів. Розрізи при панариціях і флегмонах кисті і 

передпліччя. Розрізи при флегмонах стопи і гомілки. Принципи пункцій суглобів, 

артротомій, артропластики і артродезу. Принципи екста- і інтрамедулярного 

остесинтезу. Ампутації і екзартикуляції на різних рівнях верхньої і нижньої 

кінцівок. 

 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Змістовний модуль 1. Введення в топографічну анатомію та оперативну 

хірургію. Топографічна анатомія і оперативна хірургія голови, шиї. 

1. Введення в оперативну хірургію та 

топографічну анатомію. Класифікація 

знечулень; види оперативних втручань. 

Принципи операцій. Хірургічний 
інструментарій. 

2 2 5  

2. Роз’єднання і з’єднання тканин. 
Первинна хірургічна техніка. 

- 2   

3. Топографічна анатомія і оперативна 

хірургія ділянок черепно-мозкового відділу 

голови.     Топографічна     анатомія і 

оперативна хірургія порожнини черепа. 

- 2 5  

4. Топографічна анатомія лиця. Очниця, ніс. 
Операції при гнійних процесах лиця. 

2 2 5  

5. Топографічна анатомія органів шиї 

(гортань, глотка, стравохід, щитоподібна 

залоза). Операції на органах шиї. 

Трахеотомія. Оголення і перев’язка 
зовнішньої і загальної сонних артерій. 

2 2 5  

Разом 6 10 20  

Змістовний модуль 2. Топографічна анатомія та оперативна хірургія ділянок 

і органів грудної та черевної порожнини, поперекова ділянка, таз. 

6. Топографічна анатомія і оперативна 

хірургія стінок грудної клітки, грудної 
залози, плеври і легень. 

2 2 5  

7. Топографічна анатомія і оперативна 

хірургія органів переднього і заднього 

середостіння. 

- 2 -  

8. Топографічна анатомія і оперативна 
хірургія передньо-бічної стінки живота. 

- 2 5  
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Хірургічна анатомія і оперативне лікування 
гриж передньої черевної стінки. 

    

9. Топографічна анатомія очеревини і 

органів верхнього поверху черевної 

порожнини. Операції на шлунку 

(гастростомія, резекція шлунку, 

гастроентеростомія). Операції на печінці, 

жовчному міхурі, жовчних шляхах, 

підшлунковій залозі. 

- 2 5  

10. Топографічна анатомія органів 

нижнього поверху черевної порожнини. 

Операції на органах черевної порожнини: 

кишкові шви. Резекція кишок. Видалення 

червоподібного відростка. Операції на 

товстій кишці. 

- 2 5  

11. Топографічна анатомія і оперативна 

хірургія поперекової ділянки та 

заочеревинного простору. Основи 

трансплантології 

- 2 5  

12. Топографічна анатомія і оперативна 

хірургія стінок таза, поверхів, судин і 

нервів, клітковинних просторів таза. 

Топографічна анатомія і оперативна 
хірургія органів таза. 

- 2 -  

Разом 2 14 25  

Змістовий модуль 3. Топографічна анатомія і оперативна хірургія кінцівок. 

13. Топографічна анатомія і оперативна 

хірургія верхньої кінцівки: надпліччя, 

плеча, ліктьової ямки, передньої та задньої 

ділянок передпліччя, кисті.. Топографічна 

анатомія і оперативна хірургія нижньої 

кінцівки: сідничної ділянки, передньої 

ділянки стегна, колінного суглоба, задньої 

ділянки стегна, підколінної ямки, передньої 

та задньої ділянок гомілки, стопа. 

- 2 -  

14. Операції на верхній та нижній 

кінцівках: перев’язка судин; судинний шов; 

операції при панариціях; тендовагінітах; 

венесекція, венепункція; внутрішньом’язові 

ін’єкції; вскриття абсцесів. Принципи 

операцій на кістках (ампутація і 

екзартикуляція, резекція суглобів). 

2 2 5  

15. Залікове заняття  2   

Разом 2 6 5  

Всього 10 30 50  
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4. Тематичний план лекцій 
 

№ Т е м а К-ть 

годин 

1. Введення в оперативну хірургію та топографічну анатомію. 

Класифікація знечулень; види оперативних втручань. Принципи 

операцій Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок 

мозкового відділу голови. Пошарова будова склепіння черепа. 

Трепанації черепа. Топографічна анатомія лицевого відділу 

голови. Фасції і клітковині простори лиця. Хірургічна обробка 

ран лиця. Розрізи при гнійних процесах на лиці. Поняття про 

оперативні втручання на приносових пазухах. Хірургічна 
анатомія шиї. Принципи оперативних втручань на шиї. 

2 

2. Топографічна анатомія та оперативна хірургія стінок грудної 

порожнини. Молочна залоза, діафрагма, плевра та її синуси. 

Легені. Операції при маститах. Пункція плеври. Торакотомія. 

Операції на серці 

2 

3 Топографічна анатомія та оперативна хірургія передньобокової 

стінки живота. Види розрізів на черевній стінці. Парацентез 

живота. Лікування гриж. Топографічна анатомія та оперативна 

хірургія органів черевної порожнини. Основні принципи 

оперативних втручань на порожнистих органах. Кишковий шов. 

Резекція тонкої та товстої кишок. Види гастростомії. Резекція 

шлунка. Апендектомія. Операції на печінці. Видалення жовчного 

міхура.. 

2 

4. Топографічна анатомія та оперативна  хірургія поперекової 

ділянки, заочеревинного  простору і таза. Резекція нирки. 
Операції на сечовому міхурі. Пункція сечового міхура. 

2 

5. Топографічна анатомія та оперативна хірургія верхньої і нижньої 

кінцівок. Операції на кінцівках: перев’язка судин, судинний шов. 

Операції на нервах. Шов сухожилка. Ампутації та 

екзартикуляції. 

2 

 Кількість лекційних годин з дисципліни 10 

 
5. Тематичний план практичних (семінарських) занять 

 

№ Т е м а 
К-ть 

годин 

Тема 1. Введення в топографічну анатомію та оперативну хірургію. 
Топографічна анатомія і оперативна хірургія голови, шиї. 

1. Введення в оперативну хірургію та топографічну анатомію. 

Класифікація знечулень; види оперативних втручань. Принципи 

операцій. Хірургічний інструментарій. 

2 

2. Роз’єднання і з’єднання тканин. Первинна хірургічна техніка. 2 

3. Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок черепно- 2 
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 мозкового  відділу  голови. Топографічна анатомія і оперативна 
хірургія порожнини черепа. 

 

4. Топографічна анатомія лиця. Очниця, ніс. Операції при гнійних 

процесах лиця. 

2 

5. Топографічна анатомія органів шиї (гортань, глотка, стравохід, 

щитоподібна залоза). Операції на органах шиї. Трахеотомія. 

Оголення і перев’язка зовнішньої і загальної сонних артерій. 

2 

Разом 10 

Тема 2. Топографічна анатомія та оперативна хірургія ділянок 
органів грудної порожнини. 

6. Топографічна анатомія і оперативна хірургія стінок грудної клітки, 

грудної залози, плеври і легень. 

2 

7. Топографічна анатомія і оперативна хірургія органів переднього і 
заднього середостіння. 

2 

Разом 4 

Тема 3. Топографічна анатомія та оперативна хірургія ділянок і 
органів порожнини живота. 

8. Топографічна анатомія і оперативна хірургія передньо-бічної 

стінки живота. Хірургічна анатомія і оперативне лікування гриж 

передньої черевної стінки. 

2 

9. Топографічна анатомія очеревини і органів верхнього поверху 

черевної порожнини. Операції на шлунку (гастростомія, резекція 

шлунку, гастроентеростомія). Операції на печінці, жовчному 
міхурі, жовчних шляхах, підшлунковій залозі. 

2 

10. Топографічна анатомія органів нижнього поверху черевної 

порожнини. Операції на органах черевної порожнини: кишкові 

шви. Резекція кишок. Видалення червоподібного відростка. 
Операції на товстій кишці. 

2 

Разом 6 

Тема 4. Топографічна анатомія і оперативна хірургія стінок і органів 
поперекової ділянки і таза. 

11. Топографічна анатомія і оперативна хірургія поперекової ділянки 

та заочеревинного простору. Основи трансплантології 

2 

12. Топографічна анатомія і оперативна хірургія стінок таза, поверхів, 

судин і нервів, клітковинних просторів таза. Топографічна 
анатомія і оперативна хірургія органів таза. 

2 

Разом 4 

Тема 5. Топографічна анатомія і оперативна хірургія кінцівок. 

13. Топографічна анатомія і оперативна хірургія верхньої кінцівки: 

надпліччя, плеча, ліктьової ямки, передньої та задньої ділянок 

передпліччя, кисті.. Топографічна анатомія і оперативна хірургія 

нижньої кінцівки: сідничної ділянки, передньої ділянки стегна, 

колінного суглоба, задньої ділянки стегна, підколінної ямки, 

передньої та задньої ділянок гомілки, стопа. 

2 

14. Операції на верхній та нижній кінцівках: перев’язка судин; 2 
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 судинний шов; операції при панариціях; тендовагінітах; 

венесекція,  венепункція; внутрішньом’язові ін’єкції; вскриття 

абсцесів. Принципи операцій на кістках (ампутація і 

екзартикуляція, резекція суглобів). 

 

15. Залікове заняття 2 
 Разом 6 
 Всього 30 

 

 

6. Тематичний план самостійної роботи студентів 

 

№ 

п/п 

Т Е М А К-сть 

годин 

Вид контролю 

1. Операції на щитоподібній залозі 2 Поточний контроль на 
практичних заняттях 

2. Операції на стравоході. 4 -"- 

3. Вагосимпатична блокада за 

Вишневським Л.В. 

3 -"- 

4. Операції при маститах. 3 -"- 

5. Резекція ребра. 2 -"- 

6. Операції при пневмотораксах. 3 -"- 

7. Пункція навколосерцевої сумки. 3 -"- 

8. Операції при поранення серця. 3 -"- 

9. Операції на нирках 3 -"- 

10. Операції на сечовому міхурі (пункція 

сечового міхура). 

3 -"- 

11. Операція при водянці яєчка. 3 -"- 

12. Операції при фімозі. 3 -"- 

13. Пункція черевної порожнини через заднє 
сплетіння піхви. 

3 -"- 

14. Операції при варикозі нижніх кінцівок. 3 -"- 

15. Операції при ушкодженні сухожилків і 

нервів (шов сухожилка, шов нерва). 

3 -"- 

16. Пункція колінного суглоба, артротомія, 
артропластика, артроз. 

3 -"- 

17. Операції при стегнових грижах. 3 -"- 
 РАЗОМ 50  

 
7. Індивідуальні завдання не заплановані. 

 

8. Завдання для самостійної роботи 

самостійна робота студентів виконується у вигляді підготовки до практичних 

занять (підготовка теоретичних питань, опанування навичками згідно з темою 

заняття, тощо). 
 

9. Методи навчання 
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На практичних заняттях для ефективного засвоєння матеріалу застосовуються 

різні методи навчання, а саме: 

- Наочний метод (демонстрація викладачем органокомплексів, сухих та 

мокрих препаратів; використання атласів, ілюстрацій підручників, таблиць, 

демонстрація принципів окремих хірургічних технік на тваринному 

матеріалі, інше); 

- Практичний метод (робота студентів з органокомплексами, сухими та 

мокрими препаратами, розв'язування тестів, ситуаційних задач, 

відпрацювання окремих хірургічних технік на тваринному матеріалі); 

- Словесний метод (роз'яснення викладачем незрозумілих питань з 

попередньої теми заняття чи лекції, пояснення викладачем теми поточного 

практичного заняття, лекція) 

- Робота з книгою (написання студентами конспектів під час самопідготовки 

та виконання самостійних робіт) 

- Відео-метод (використання у лекційному курсі тематичних відеофільмів, 

мультимедійних презентацій лекцій). 

 

10. Методи контролю 

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, 

навичок і вмінь. 

Форми поточного контролю: 

1. Усне опитування (фронтальне, індивідуальне, комбіноване) 

2. Практична перевірка сформованих професійних вмінь 

3. Тестовий контроль (відкриті та закриті тестові завдання) 
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, 

передбаченою навчальною програмою. Студент має отримати оцінку з кожної 

теми. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності є стандартизованими і 

включають контроль теоретичної та практичної підготовки. 

На кафедрі застосовуються наступні критерії оцінювання згідно 

традиційної 4-бальної шкали: 

Відмінно “5”. Студент правильно відповів на 90-100 % тестів формату А. 

Правильно, чітко і логічно і повно відповідає на всі стандартизовані питання 

поточної теми, добре знає матеріал попередніх тем (вихідний рівень знань), 

відповідає на питання лекційного курсу і питання з самостійної роботи. 

Правильно демонструє препарат (знання практичних навичок), правильно вживає 

латинські терміни. Робить узагальнення матеріалу, доповнює свою відповідь 

знанням додаткової літератури. Виконав усі завдання, які передбачені 

методичними розробками під час самостійної роботи студента. 

Написав реферат з запропонованої теми або самостійно зробив 

анатомічний препарат (індивідуальна робота). 
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Добре “4”. Студент правильно відповів на 70-90% тестів формату А. 

Правильно, інколи за допомогою пояснювальних питань, відповідає на 

стандартизовані питання поточної теми, знає матеріал попередніх тем 

(вихідний рівень знань), відповідає на питання лекційного курсу і питання з 

самостійної роботи. Правильно демонструє препарат (знання практичних 

навичок). Студент правильно вживає латинські терміни. Виконав усі завдання, які 

передбачені методичними розробками під час самостійної роботи студента. 

Задовільно “3”. Студент правильно відповів на 50 -70% тестів формату А . 

Неповно, за допомогою пояснювальних питань, відповідає на стандартизовані 

питання поточної теми, на питання з матеріалу попередніх тем (вихідний рівень 

знань), неточно і неповно відповідає на питання лекційного курсу і питання з 

самостійної роботи. Не може самостійно побудувати чітку, логічну відповідь.  

Під час відповіді і демонстрації препарату (знання практичних навичок) студент 

робить незначні помилки. Студент вживає латинські терміни з помилками, або 

неповністю знає латинськи терміни з теми поточного заняття і попередніх занять. 

Виконав не повністю завдання, які передбачені методичними розробками під час 

самостійної роботи студента. 

Незадовільно “2”.  Студент  відповів на  менше, ніж 50% тестів формату  

А. Не знає матеріалу поточної теми. Або відповідає на поставлені питання 

поточної теми недостатньо, неповно, не може побудувати логічну відповідь, не 

відповідає на додаткові питання, не розуміє змісту матеріалу , не знає питання з 

матеріалу попередніх тем (вихідний рівень знань), не відповідає на питання 

лекційного курсу і питання з самостійної роботи. Під час відповіді і демонстрації 

препарату (знання практичних навичок) студент робить значні, грубі помилки. 

Студент не знає латинських термінів з теми поточного заняття і попередніх 

занять, або вживає латинські терміни з помилками. Не виконав завдання, які 

передбачені методичними розробками під час самостійної роботи студента. 

 
11. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Для дисципліни 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 

таким чином: 
 

 

X   
CAx200 

5 
 

Для зручності наведено таблицю перерахунку за 200-бальною шкалою. 

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу 

для дисциплін, що завершуються заліком 
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Методичне забезпечення 

Методичні вказівки для студентів і викладачів, робочі зошити, таблиці, 

муляжі, схеми, навчальні фільми, хірургічні інструменти, шовний матеріал, сухі 

препарати, трупний матеріал тварини. 

 

11. Перелік питань для підготовки студентів до заліку 

 

1. В якому напрямку проходять волокна зовнішнього косого м’яза живота? 
2. В якому напрямку проходять волокна внутрішнього косого м’яза живота? 
3. По якій умовній лінії волокна зовнішнього косого м’яза в нижній частині 
живота переходять в апоневроз? 
4. Як називається лінія переходу поперечного м'яза живота в апоневроз? 
5. Чим утворена біла лінія живота? 
6. Як проходить біла лінія живота? 
7. Де знаходиться пупкове кільце? 
8. В якій частині черевної стінки біла лінія є ширшою і тоншою? 
9. В якій частині черевної стінки біла лінія є вужчою і щільнішою? 
10. В якій частині білої лінії найчастіше можуть утворюватися грижі? 
11. Які судини проходять через пупкове кільце у плода? 
12. У яких тканинах черевної стінки знаходиться поверхневе пахвинне кільце? 

4- 

бальна 

шкала 

200- 

бальна 

шкала 
3.37 135 

3.35 134 

3.32 133 

3.3 132 

3.27 131 

3.25 130 

3.22 129 

3.2 128 

3.17 127 

3.15 126 

3.12 125 

3.1 123 

3.07 122 

3.02 121 

3 120 

Менше 
3 

Недос- 

татньо 

 

4- 

бальна 

шкала 

200- 

бальна 

шкала 
3.92 157 

3.89 156 

3.87 155 

3.84 154 

3.82 153 

3.79 152 

3.77 151 

3.74 150 

3.72 149 

3.7 148 

3.67 147 

3.65 146 

3.62 145 

3.57 143 

3.55 142 

3.52 141 

3.5 140 

3.47 139 

3.45 138 

3.42 137 

3.4 136 

 

4- 

бальна 

шкала 

200- 

бальна 

шкала 
4.45 178 

4.42 177 

4.4 176 

4.37 175 

4.35 174 

4.32 173 

4.3 172 

4.27 171 

4.24 170 

4.22 169 

4.19 168 

4.17 167 

4.14 166 

4.12 165 

4.09 164 

4.07 163 

4.04 162 

4.02 161 

3.99 160 

3.97 159 

3.94 158 

 

4- 

бальна 

шкала 

200- 

бальна 

шкала 
5 200 

4.97 199 

4.95 198 

4.92 197 

4.9 196 

4.87 195 

4.85 194 

4.82 193 

4.8 192 

4.77 191 

4.75 190 

4.72 189 

4.7 188 

4.67 187 

4.65 186 

4.62 185 

4.6 184 

4.57 183 

4.52 181 

4.5 180 

4.47 179 
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13. Яка проекція поверхневого пахвинного кільця? 
14. Що проходить через поверхневе пахвинне кільце у чоловіків? 
15. Що проходить через поверхневе пахвинне кільце у жінок? 
16. Чим утворена передня стінка піхви прямого м’яза живота у верхніх відділах 
черевної стінки до дугоподібної лінії? 
17. Чим утворена передня стінка піхви прямого м’яза живота нижче від 
дугоподібної лінії? 
18. Чим утворена задня стінка піхви прямого м’яза живота у верхніх відділах 
до дугоподібної лінії? 
19. Чим утворена задня стінка піхви прямого м’яза живота нижче від 
дугоподібної лінії? 
20. Які артерії проходять по задній поверхні прямих м’язів живота ? 
21. У якому шарі черевної стінки проходять верхні надчеревні артерії? 
22. У якому шарі черевної стінки проходять нижні надчеревні артерії? 
23. У якому шарі черевної стінки проходять поверхневі надчеревні артерії? 
24. У якому шарі черевної стінки проходять міжреберні артерії? 
25. Які пари міжреберних артерій кровопостачають черевну стінку? 
26. По яких венах від передньої черевної стінки відтікає кров в систему 
верхньої порожнистої вени? 
27. По яких венах від передньої черевної стінки відтікає кров в систему 
ворітної вени? 
28. По яких венах від передньої черевної стінки відтікає кров в систему 
нижньої порожнистої вени? 
29. В товщі якої зв‘язки проходять навколо пупкові вени? 
30. Чим проявляється симптом "голова Медузи"? 
31. Які нерви іннервують м’язи передньої черевної стінки? 
32. Які нерви іннервують парієтальну очеревину? 
33. Скільки стінок має пахвинний канал? 
34. Чим утворена передня стінка пахвинного каналу? 
35. Чим утворена задня стінка пахвинного каналу? 
36. Чим утворена верхня стінка пахвинного каналу? 
37. Чим утворена нижня стінка пахвинного каналу? 
38. Який хід і напрямок має пахвинний канал? 
39. Яка проекція глибокого пахвинного кільця? 
40. Чим утворене глибоке пахвинне кільце? 
41. Які анатомічні утвори проходять в пахвинному каналі у чоловіків? 
42. Які анатомічні утвори проходять в пахвинному каналі у жінок? 
43. Що таке пахвинний проміжок? 
44. Що являється анатомічною передумовою утворення пахвинних гриж? 
45. Якому латинському терміну відповідає "сім’яний канатик"? 
46. Де утворюється сім’яний канатик? 
47. Яка протока проходить в складі сім’яного канатика? 
48. Чим утворені складки на внутрішній поверхні передньої черевної стінки? 
49. Які анатомічні утвори проходять в серединній пупковій складці? 
50. Які анатомічні утвори проходять в медіальних пупкових складках? 
51. Які анатомічні утвори проходять в латеральних пупкових складках? 



1 

 

52. Яка ямка розміщена між серединною і медіальною пупковими складками? 
53. Яка ямка розміщена між латеральною і медіальною пупковими складками? 
54. Між якими складками очеревини розміщена надміхурова ямка? 
55. Між якими складками очеревини розміщена латеральна пахвинна ямка? 
56. Між якими складками очеревини розміщена медіальна пахвинна ямка? 
57. Якій ямці на внутрішній поверхні передньої черевної стінки відповідає 
глибоке пахвинне кільце? 
58. Якому латинському терміну відповідає ”грижа“? 
59. Через яку ямку на внутрішній поверхні передньої черевної стінки 
проходить коса пахвинна грижа? 
60. Через яку ямку на внутрішній поверхні передньої черевної стінки 
проходить пряма пахвинна грижа? 
61. Яка грижа проходить через медіальну пахвинну ямку? 
62. Яка грижа проходить через латеральну пахвинну ямку? 
63. Яка грижа проходить в  оболонках сім’яного канатика? 
64. Яка грижа може опускатися в калитку? 
65. Яка грижа проходить через пахвинний канал? 
66. Що відбувається з піхвовим відростком очеревини (procesus vaginalis 
peritonei) після опущення яєчка в калитку? 
67. Які основні складові частини має грижа? 
68. Чим утворений грижовий мішок при грижах черевної стінки? 
69. Що являється грижовим мішком при вроджених косих пахвинних грижах? 
70. Що являється грижовим мішком при набутих косих пахвинних грижах? 
71. Що являється грижовим мішком при пупкових грижах? 
72. Що являється грижовим мішком при прямих пахвинних грижах? 
73. Яка грижа проходить в піхвовому відростку очеревини? 
74. Що роблять з грижовим мішком при герніотоміях? 
75. При яких видах гриж укріплюють передню стінку пахвинного каналу? 
76. При яких видах гриж укріплюють задню стінку пахвинного каналу? 
77. При якому способі пластики пахвинного каналу не вскривається його 
передня стінка? 
78. При якому способі пластики пахвинного каналу укріплюється його задня 
стінка? 
79. Яка стінка пахвинного каналу укріплюється за способом Мартинова? 
80. Яка стінка пахвинного каналу укріплюється за способом Жирара- 
Спасокукоцького? 
81. Яка стінка пахвинного каналу укріплюється за способом Ру-Оппеля? 
82. Чим буде утворена передня стінка пахвинного каналу після його пластики 
за Мартиновим? 
83. Як за автором називається пластика передньої стінки пахвинного каналу, 
що полягає в утворенні дуплікатури апоневрозу зовнішнього косого м’язу 
живота? 
84. Як за автором називається пластика передньої стінки пахвинного каналу, 
що полягає в підшиванні верхнього клаптя апоневрозу зовнішнього косого м’яза 
і нижніх країв внутрішнього косого та поперечного м’язів живота до пахвинної 
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зв’язки (1-ряд швів) і утворенні дуплікатури апоневрозу зовнішнього косого 

м’язу живота (2-й ряд швів)? 

85. Чим буде утворена передня стінка пахвинного каналу після його пластики 
за Жираром-Спасокукоцьким? 
86. Як за автором називається пластика задньої стінки пахвинного каналу, що 
полягає в підшиванні нижніх країв внутрішнього косого і поперечного м’язів 

живота а також поперечної фасції до пахвинної зв’язки позаду від сім’яного 
канатика (1-ряд швів) і зшиванні клаптів апоневрозу зовнішнього косого м’язу 

живота перед канатиком (2-й ряд швів)? 
87. Чим буде утворена задня стінка пахвинного каналу після його пластики за 
Бассіні? 
88. Як за автором називається спосіб пластики при пупкових грижах, що 
полягає в утворенні дуплікатури апоневрозу в поперечному напрямку? 
89. Як за автором називається спосіб пластики при пупкових грижах, що 
полягає в утворенні дуплікатури апоневрозу в поздовжньому напрямку? 
90. Як за автором називається спосіб пластики при пупкових грижах, що 
полягає в ушиванні пупкового апоневротичного кільця кісетним швом? 
91. Які шари черевної стінки підшивають до пахвинної зв’язки при укріпленні 
передньої стінки пахвинного каналу за способом Жирара-Спасокукоцького? 
92. Які шари черевної стінки підшивають до пахвинної зв’язки при укріпленні 
передньої стінки пахвинного каналу за способом Мартинова? 
93. Які шари черевної стінки підшивають до пахвинної зв’язки при укріпленні 
задньої стінки пахвинного каналу за способом Бассіні? 
94. Якому латинському терміну відповідає “розріз черевної стінки”? 
95. З якої сторони необхідно обійти пупок при серединній лапаротомії? 
96. Чому при серединній лапаротомії пупок обходять зліва? 
97. Де знаходиться точка Мак-Бурнея на передній черевній стінці? 
98. Де знаходиться точка Ланца на передній черевній стінці? 
99. Який розріз передньої черевної стінки відповідає розрізу за Ленандером? 
100. Як за автором називається параректальний розріз черевної стінки? 
101. Де проводять параректальний розріз передньої черевної стінки? 
102. Через яку точку на передній черевній стінці проводять оперативний доступ 
за Волковичем-Д’яконовим? 
103. В якому напрямку розсікають поверхневий шар тканин при доступі за 
Волковичем-Д‘яконовим? 
104. В якому напрямку пересікають м‘язи при доступі за Волковичем- 
Д‘яконовим? 
105. Чому доступ за Волковичем-Д‘яконовим називають косим перемінним? Що 
при ньому міняють? 
106. Де проводять трансректальний розріз передньої черевної стінки? 
107. На які поверхи умовно поділяють черевну порожнину? 
108. Які анатомічні утвори умовно поділяють черевну порожнину на верхній і 
нижній поверхи? 
109. Якій умовній лінії відповідає приблизна проекція поперечної ободової 
кишки? 
110. Які органи не розташовані у верхньому поверсі черевної порожнини? 
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111. Як покриті очеревиною інтраперитонеально розміщені органи? 
112. Як покриті очеревиною мезоперитонеально розміщені органи? 
113. Як покриті очеревиною екстраперитонеально розміщені органи? 
114. Які органи черевної порожнини мають значну рухомість? 
115. Які сумки розрізняють у верхньому поверсі черевної порожнини? 
116. Яка зв’язка розділяє печінкову і передшлункову сумки? 
117. Які зв’язки утворюють малий сальник? 
118. Позаду від якої зв’язки розташований сальниковий отвір (foramen 
epiploicum)? 
119. Як за автором називається сальниковий отвір? 
120. Які анатомічні утвори обмежують сальниковий отвір зверху? 
121. Які анатомічні утвори обмежують сальниковий отвір знизу? 
122. Які анатомічні утвори обмежують сальниковий отвір ззаду? 
123. Яка частина дванадцятипалої кишки обмежує сальниковий отвір? 
124. Яка ширина сальникового отвору в нормі? 
125. У яку порожнину можна зайти через сальниковий отвір із черевної 
порожнини? 
126. Які анатомічні утвори розташовані в печінково-дванадцятипалій зв’язці 
(lig. hepatoduodenele)? 

127. З якою метою тимчасово перетискають печінково-дванадцятипалу зв’язку? 
128. Які судини можна перетиснути в товщі печінково-дванадцятипалої зв’язки? 
129. Як розташована загальна жовчна протока по відношенню до ворітної вени в 
печінково-дванадцятипалій зв’язці? 
130. Як розташована ворітна вена по відношенню до загальної жовчної протоки 
в печінково-дванадцятипалій зв’язці? 
131. Як розташована власна печінкова артерія по відношенню до ворітної вени в 
печінково-дванадцятипалій зв’язці? 
132. Як розташована ворітна вена по відношенню до власної печінкової артерії в 
печінково-дванадцятипалій зв’язці? 
133. Які анатомічні утвори утворюють передню стінку сальникової сумки? 
134. Які анатомічні утвори утворюють нижню стінку сальникової сумки? 
135. Які анатомічні утвори утворюють задню стінку сальникової сумки? 
136. Через який отвір сальникова сумка сполучається з верхнім поверхом 
черевної порожнини? 
137. При пошкодженні якої стінки шлунка шлунковий вміст може попадати в 
сальникову сумку? 
138. У яку порожнину попадає шлунковий вміст при пошкодженні задньої 
стінки шлунка? 
139. На якій стінці черевної частини стравоходу знаходиться лівий блукаючий 
нерв? 
140. На якій стінці черевної частини стравоходу знаходиться правий блукаючий 
нерв? 
141. Який блукаючий нерв проходить по передній стінці черевної частини 
стравоходу? 
142. Який блукаючий нерв проходить по задній стінці черевної частини 
стравоходу? 
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143. Який блукаючий нерв утворює передній блукаючий стовбур (truncus vagalis 
anterior)? 
144. Який блукаючий нерв утворює задній блукаючий стовбур (truncus vagalis 
posterior)? 
145. У якому поверсі черевної порожнини знаходиться шлунок? 
146. Як шлунок покритий очеревиною? 
147. Які артерії кровопостачають шлунок по малій кривизні? 
148. Які артерії кровопостачають шлунок по великій кривизні? 
149. Які артерії кровопостачають дно шлунка? 
150. Які артерії проходять в печінково-шлунковій зв’язці? 
151. Які артерії проходять в шлунково-ободовій зв’язці? 
152. Які артерії проходять в шлунково-селезінковій зв’язці? 
153. Які артерії проходять в шлунково-підшлунковій зв’язці? 
154. Яка шлункова артерія проходить в печінково-дванадцятипалій зв’язці? 
155. Від якої артерії походить ліва шлункова артерія? 
156. Від якої артерії походить права шлункова артерія? 
157. Від якої артерії походить ліва шлунково-сальникова артерія? 
158. Від якої артерії походять короткі шлункова артерія? 
159. У яку вену безпосередньо відтікає кров від малої кривизни шлунка? 
160. У яку вену впадає ліва шлункова вена? 
161. У яку вену впадає права шлункова вена? 
162. У яку вену впадає ліва шлунково-сальникова вена? 
163. У яку вену впадає права шлунково-сальникова вена? 
164. У яку вену впадають короткі шлункові вени? 
165. У якій зв’язці проходить ліва шлункова артерія від черевного стовбура до 
малої кривизни шлунка? 
166. У якій зв’язці проходять короткі шлункові артерії та вени? 
167. У якій зв’язці проходять ліві шлунково-сальникові артерії та вени? 
168. У якій зв’язці проходять праві шлунково-сальникові артерії та вени? 
169. Які зв’язки розташовані по малій кривизні шлунка? 
170. Які зв’язки розташовані по великій кривизні шлунка? 
171. Які парасимпатичні нерви іннервують шлунок? 
172. Від яких нервів походять симпатичні нерви для шлунка? 
173. По якій стінці шлунка проходить лівій блукаючий нерв? 
174. По якій стінці шлунка проходить правий блукаючий нерв? 
175. Скільки частин розрізняють в дванадцятипалій кишці? 
176. Як називається перша частина дванадцятипалої кишки? 
177. Як найчастіше покрита очеревиною верхня частина дванадцятипалої 
кишки? 
178. У яку частину дванадцятипалої кишки продовжується її верхня частина? 
179. У яку частину дванадцятипалої кишки продовжується її горизонтальна 
частина? 
180. Як найчастіше покрита очеревиною горизонтальна частина 
дванадцятипалої кишки? 
181. Як найчастіше покрита очеревиною низхідна частина дванадцятипалої 
кишки? 
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182. У яку частину дванадцятипалої кишки продовжується її низхідна частина? 
183. У якій частині дванадцятипалої кишки розміщений великий 
дванадцятипалий сосочок? 
184. Як за автором називається великий дванадцятипалий сосочок? 
185. У якій частині дванадцятипалої кишки розміщений малий дванадцятипалий 
сосочок? 
186. Як розміщений великий дванадцятипалий сосочок по відношенню до 
малого? 
187. Як розміщений малий дванадцятипалий сосочок по відношенню до 
великого? 
188. Які протоки відкриваються на великому дванадцятипалому сосочку? 
189. Які протоки відкриваються на малому дванадцятипалому сосочку? 
190. На якій стінці дванадцятипалої кишки утворюється великий 
дванадцятипалий сосочок? 
191. На якій стінці дванадцятипалої кишки утворюється малий дванадцятипалий 
сосочок? 
192. Який орган підковоподібно оточує дванадцятипала кишка? 
193. Із басейну яких артерій кровопостачається дванадцятипала кишка? 
194. Як печінка покрита очеревиною? 
195. Які поверхні розрізняють в печінці? 
196. Скільки часток розрізняють по діафрагмальній поверхні печінки? 
197. Які частки розрізняють по діафрагмальній поверхні печінки? 
198. Скільки часток розрізняють на вісцеральній поверхні печінки? 
199. Які частки розрізняють на вісцеральній поверхні печінки? 
200. Яка зв’язка поділяє печінку по діафрагмальній поверхні на праву і ліву 
частки? 
201. Між якими анатомічними утворами проходить вінцева зв’язка печінки? 
202. По якій поверхні печінки знаходиться вінцева зв’язка печінки? 
203. Між якими анатомічними утворами проходить серпоподібна зв’язка 
печінки? 
204. По якій поверхні печінки знаходиться серпоподібна зв’язка печінки? 
205. Між якими анатомічними утворами проходить кругла зв’язка печінки? 
206. Які судини проходять в круглій зв’язці печінки? 
207. У якій зв’язці проходить пупкова вена? 
208. На якій поверхні печінки розміщені її ворота? 
209. Яка артерія входить в склад воріт печінки? 
210. Яка вена входить в склад воріт печінки? 
211. Яка протока входить в склад воріт печінки? 
212. По яких венах відтікає кров від печінки? 
213. У яку вену відтікає кров від печінки? 
214. Куди впадають печінкові вени? 
215. Що знаходиться в передньому відділі правої поздовжньої борозни печінки? 
216. На якій поверхні печінки знаходиться жовчний міхур? 
217. У якій борозні печінки знаходиться жовчний міхур? 
218. У якій борозні печінки знаходяться її ворота ? 
219. У якій борозні печінки знаходиться нижня порожниста вена? 
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220. У якій зв’язці проходить власна печінкова артерія? 
221. У якій зв’язці проходить ворітна вена? 
222. У якій зв’язці проходить загальна печінкова протока? 
223. На які артерії поділяється власна печінкова артерія біля воріт печінки? 
224. Які артерії походять від власної печінкової артерії для кровопостачання 
шлунка? 
225. Із яких протоків утворюється загальна печінкова протока? 
226. Яка частка печінки знаходиться спереду від воріт печінки? 
227. Яка частка печінки знаходиться позаду від воріт печінки? 
228. Як покритий очеревиною жовчний міхур? 
229. Які частини має жовчний міхур? 
230. Яка частина жовчного міхура продовжується в міхурову протоку? 
231. У якій зв’язці проходить міхурова протока? 
232. З якою протокою з’єднується міхурова протока? 
233. Від якої артерії найчастіше відходить міхурова артерія? 
234. У якій зв’язці проходить міхурова артерія? 
235. Із яких протоків утворюється загальна жовчна протока? 
236. У якій зв’язці утворюється загальна жовчна протока? 
237. Скільки частин умовно розрізняють в загальній жовчній протоці? 
238. У якій зв’язці проходить супрадуоденальна частина загальної жовчної 
протоки? 
239. Позаду від якої частини дванадцятипалої кишки розташована 
ретродуоденальна частина загальної жовчної протоки? 
240. Через яку частину підшлункової залози проходить загальна жовчна 
протока? 
241. Куди відкривається загальна жовчна протока? 
242. У яку частину дванадцятипалої кишки відкривається загальна жовчна 
протока? 
243. Який сосочок утворюється в місці відкриття загальної жовчної протоки? 
244. Як за автором називається сосочок в місці відкриття загальної жовчної 
протоки? 
245. Як покрита очеревиною підшлункова залоза? 
246. Які частини має підшлункова залоза? 
247. До якого органу прилягає головка підшлункової залози? 
248. До якого органу прилягає хвіст підшлункової залози? 
249. Яка артерія проходить вздовж верхнього краю тіла і хвоста підшлункової 
залози? 
250. Яка вена проходить вздовж верхнього краю тіла і хвоста підшлункової 
залози? 
251. Яка протока розташована позаду від головки підшлункової залози? 
252. Яка вена утворюється позаду від головки підшлункової залози? 
253. Як найчастіше розташована селезінкова артерія по відношенню до 
селезінкової вени? 
254. Як найчастіше розташована селезінкова вена по відношенню до 
селезінкової артерії? 
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255. Чому збільшення головки підшлункової залози при її пухлинах може 
приводити до механічної жовтяниці? 
256. У який орган відкривається основна протока підшлункової залози? 
257. У яку частину дванадцятипалої кишки відкривається основна протока 
підшлункової залози? 
258. Який сосочок утворюється в місці відкриття загальної жовчної протоки? 
259. У який орган відкривається додаткова протока підшлункової залози? 
260. У яку частину дванадцятипалої кишки відкривається додаткова протока 
підшлункової залози? 
261. Який сосочок утворюється в місці відкриття додаткової жовчної протоки? 
262. У яку порожнину обернута передня поверхня підшлункової залози? 
263. Що поділяє черевну порожнину на верхній і нижній поверхи? 
264. Який прийом використовують для знаходження дванадцятипало- 

порожнього згину? 

265. Де розташований дванадцятипало-порожній згин? 

266. Яка частина дванадцятипалої кишки переходить в порожню кишку? 
267. Як за автором називаються внутрішні грижі, які утворюються в 

дванадцятипало-порожній кишені? 

268. Які частини дванадцятипалої кишки розташовані у нижньому поверсі 

черевної порожнини? 

269. Як покрита очеревиною низхідна частина дванадцятипалої кишки? 

270. Як покрита очеревиною горизонтальна частина дванадцятипалої кишки? 

271. Як покрита очеревиною висхідна частина дванадцятипалої кишки? 

272. З басейну яких артерій кровопостачається дванадцятипала кишка? 

273. В якому напрямку проходить корінь брижі тонкої кишки? 

274. Які судини розташовані у корені брижі тонкої кишки? 

275. На які відділи поділяється брижова частина тонкої кишки? 

276. Як покрита очеревиною порожня кишка? 

277. Як покрита очеревиною клубова кишка? 

278. Від якої артерії походять порожньокишкові артерії? 

279. Від якої артерії походять клубовокишкові артерії? 

280. Де розташовані тонкокишкові артерії? 

281. Від якої артерії походить клубовоободова артерія? 

282. Які частини товстої кишки кровопостачає клубовоободова артерія? 

283. Де проходить артерія червоподібного відростка? 

284. Де розташовані стовбури верхніх брижових артерії і вени в черевній 

порожнині? 

285. Як розташована верхня брижова артерія по відношенню до верхньої 

брижової вени? 

286. У систему яких вен відтікає кров від тонкої кишки 

287. У яку вену впадає верхня брижова вена? 

288. Від злиття яких вен утворюється ворітна вена? 

289. Де формується ворітна вена? 
290. Яка зв’язка відмежовує лівий бічний канал від верхнього поверху черевної 

порожнини? 

291. Як сліпа кишка покрита очеревиною в більшості випадків? 
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292. Як покритий очеревиною червоподібний відросток при його типовому 

положенню? 

293. Як покрита очеревиною висхідна ободова кишка? 

294. Як покрита очеревиною поперечна ободова кишка? 

295. Як покрита очеревиною низхідна ободова кишка? 

296. Як покрита очеревиною сигмоподібна кишка? 

297. Які частини товстої кишки розміщені інтраперитонеально? 

298. Які частини товстої кишки мають брижу? 

299. На які частини товстої кишки можна накладати колостому? 

300. На які частини товстої кишки не можна накладати колостому? 
301. Яка ознака дозволяє відрізнити поперечну ободову кишку від інших 

відділів товстої кишки? 

302. Який відділ товстої кишки не має жирових підвісок? 
303. Від якої артерії відходить права ободова артерія? 

304. У яку вену впадає права ободова вена? 

305. Де розташовані праві ободові артерія і вена? 

306. Який відділ товстої кишки кровопостачає права ободова артерія? 

307. Від якої артерії відходить середня ободова артерія? 

308. У яку вену впадає середня ободова вена? 

309. Який відділ товстої кишки кровопостачає середня ободова артерія? 

310. Де розташовані середні ободові артерія і вена? 

311. Від якої артерії відходить ліва ободова артерія? 

312. У яку вену впадає ліва ободова вена? 

313. Де розташовані ліві ободові артерія і вена? 

314. Який відділ товстої кишки кровопостачає ліва ободова артерія? 

315. Від якої артерії відходять сигмоподібні артерії? 
316. У яку вену впадають сигмоподібні вени? 

317. Де розташовані сигмоподібні артерії і вени? 

318. Між якими артеріями утворена дуга Ріолана? 

319. Де розміщена дуга Ріолана? 
320. Як називається анастомоз між лівою ободовою і середньою ободовими 

артеріями? 

321. Як покритий очеревиною інтраперитонеально розміщений орган? 

322. Як покритий очеревиною мезоперитонеально розміщений орган? 

323. Як покритий очеревиною екстраперитонеально розміщений орган? 

324. Які частини товстої кишки розміщені мезоперитонеально? 

325. Чим утворені teniae coli? 

326. На яких відділах товстої кишки є teniae coli? 
327. Яка оболонка стінки порожнистого органу черевної порожнини має 

найбільш виражені пластичні властивості? 

328. Яка оболонка стінки порожнистого органу черевної порожнини має 

найбільшу механічну міцність? 

329. Яка оболонка стінки порожнистого органу черевної порожнини є найбільш 

чутливою до порушення кровообігу? 

330. В якому шарі стінки порожнистого органу черевної порожнини 

розташовані найбільш виражені артеріальні і венозні судини? 

331. Як за автором називається серозно-м’язевий шов? 
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332. Хто запропонував при накладанні кишкового шва прошивати всі оболонки? 
333. Яка оболонка стінки порожнистого органу черевної порожнини не 

прошивається при накладанні шва Пирогова? 

334. Який шов називається швом Шмідена? 

335. Який шов називається швом Пирогова? 

336. Який шов найчастіше використовують на тонкій кишці? 
337. На якому відділі шлунково-кишкового тракту використовується 3-рядний 

шов? 

338. Який шов раціонально використовувати при ушиванні точкових колотих 

ран тонкої кишки? 

339. В якому напрямку ушиваються поздовжні рани тонкої кишки? 

340. Які шари стінки кишки прошивають при накладанні швів-тримачів? 

341. Який тип кишкового анастомозу є найбільш фізіологічним? 
342. Який тип кишкового анастомозу не рекомендується накладати у дітей? 

343. Яка черговість накладання швів на задню губу кишкового анастомозу? 

344. Яка черговість накладання швів на передню губу кишкового анастомозу? 

345. Що називається мобілізацією тонкої кишки? 

346. Чому рани тонкої кишки ушивають в поперечному напрямку? 
347. Як накладаються кишкові жоми на тонку кишку при її резекції з 

анастомозом кінець в кінець? 

348. Як накладаються кишкові жоми на тонку кишку при її резекції з 

анастомозом бік в бік? 

349. З якою метою при резекції тонкої кишки з анастомозом кінець в кінець її 

пересікають в косому напрямку? 

350. З якою метою ушивається дефект брижі після резекції тонкої кишки? 
351. З якою метою під час операції накладання протиприроднього відхідника 

парієтальну очеревину підшивають до шкіри? 

352. Що таке ”колостомія“? 
353. На які частини товстої кишки можна накладати колостому? 
354. На які частини товстої кишки не накладають колостому? 
355. Що включає перший момент операції колостомії? 
356. З якою метою при колостомії парієтальну очеревину підшивають до країв 
шкірного розрізу? 
357. Що включає другий момент операції колостомії? 
358. З якою метою при колостомії стінку кишки підшивають до парієтальної 
очеревини по окружності рани? 
359. В якому положенні укладають товсту кишку в рані при колостомії? 
360. В якому напрямку вскривають просвіт товстої кишки при колостомії? 
361. На якій день доцільно вскривати стінку товстої кишки при колостомії? 
362. Чому просвіт товстої кишки при колостоміїї вскривають на 2-3 день після 
операції? 
363. Якому латинському терміну відповідає розріз шлунка? 
364. Що означає термін "gastrotomia"? 
365. Якому латинському терміну відповідає операція накладання штучного 
отвору на шлунок? 
366. Що означає термін "gastrostomia"? 
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367. Які покази для накладання штучного отвору на шлунок? 
368. Які розрізняють види гастростомій? 
369. Яка оболонка шлунка утворює внутрішню поверхню фістульного каналу 
при трубчастій гасторостомії? 
370. Яка оболонка шлунка утворює внутрішню поверхню фістульного каналу 
при губоподібній гасторостомії? 
371. Яка гасторостома здатна закриватися самостійно без оперативного 
втручання? 
372. Яка гасторостома є постійною і не здатна закриватися без оперативного 
втручання? 
373. Який оперативний доступ найчастіше виконують при гастростоміях? 
374. Який вид гасторостомії виконують за Вітцелем? 
375. Який вид гасторостомії виконують за Топровером? 
376. Який вид гасторостомії виконують за Штаммом - Кадером? 
377. До якої частини шлунка фіксують трубку при гастростомії за Вітцелем? 
378. У якій частині шлунка роблять отвір для введення трубки при гастростомії 
за Вітцелем? 
379. У якій частині шлунка роблять отвір для введення трубки при гастростомії 
за Штаммом - Кадером? 
380. У якій частині шлунка роблять отвір для введення трубки при гастростомії 
за Топровером? 
381. Що означає термін " gastropexia "? 
382. З якою метою проводять гастропексію при трубчастих гастростоміях? 
383. Як фіксують шлунок при гастростомії за Топровером? 
384. До яких тканин черевної стінки фіксують шлунок на рівні нижнього кисета 
при гастростомії за Топровером ? 
385. До яких тканин черевної стінки фіксують шлунок на рівні середнього 
кисета при гастростомії за Топровером ? 
386. До яких тканин черевної стінки фіксують шлунок на рівні верхнього кисета 
при гастростомії за Топровером? 

 
12. Перелік навчально методичної літератури 
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