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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів цілісне уявлення про будову та 

функціонування органів, систем та організму людини в цілому за наявності 

хірургічних захворювань, їх діагностику та сучасні методи лікування, а також 

навички догляду за хірургічними хворими, їх обстеження та оформлення результатів 

обстеження в медичній карті. 
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Гістологія, 

цитологія та ембріологія», «Фізіологія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», 

«Пропедевтика внутрішньої медицини», «Фармакологія», «Загальна хірургія». 

2.Вміння самостійно застосовувати знання з анатомії людини, фізіології, 

патоморфології, пропедевтики внутрішньої медицини, загальної хірургії та ін. 

дисциплін для рішення конкретних науково-практичних задач; працювати з 

науковою та науково-методичною літературою. 

3.Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

3. Анотація навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна «Хірургія, у тому числі дитяча хірургія, нейрохірургія» є 

складовою циклу підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою 

програмою «Медицина». «Хірургія, у тому числі дитяча хірургія, нейрохірургія» є 

обов’язковою дисципліною, під час вивчення якої відбувається засвоєння студентами 

теоретичних та практичних знань з етіології, патогенезу, клініки типової та атипової 

симптоматики захворювань, котрі належать до грудної, серцево-судинної, 

ендокринної хірургії, методів діагностики, консервативного та оперативного 

лікування, реабілітації хірургічної патології відповідно до програми підготовки лікаря 

загального профілю. Засвоєння теоретичного матеріалу супроводжується набуттям 

відповідних інтегральної, загальних і фахових компетентностей.   

Програма дисципліни структурована: 

Модуль “Абдомінальна хірургія”: Гострий апендицит. Ускладнення гострого 

апендициту та апендектомія. Атипова клінічна картина гострого апендициту. 

Хвороби печінки. Печінкова недостатність. Захворювання селезінки. Гострий 

холецистит. Ускладнення гострого холециститу та холецистектомія. Захворювання 

позапечінкових жовчних проток. Хірургічні аспекти захворювання жовчнокам’яної 

хвороби та її ускладнення. Постхолецистектомічний синдром. Хвороби підшлункової 

залози. Гострий панкреатит. Ускладнення гострого панкреатиту. Хронічний 

панкреатит. Ускладнення хронічного панкреатиту. Перитоніт. Клініка. Діагностика. 

Диференціальна діагностика. Лікування. Гостра кишкова непрохідність. Механічна 

(обтурація, удушення та змішана) кишкова непрохідність. Динамічна кишкова 

непрохідність. Перфорація виразки шлунку-дванадцятипалої кишки. Ускладнення 

виразки шлунку-дванадцятипалої кишки. Кровотечі з виразок шлунку-

дванадцятипалої кишки. Ускладнення виразки шлунку-дванадцятипалої кишки. 

Проникнення, дуоденальний стеноз, злоякісна трансформація. Постгастректомічні 

синдроми. Захворювання тонкої і товстої кишки. Хвороба Крона. Неспецифічний 

виразковий коліт. Множинні та поодинокі аденоматозні поліпози. Зовнішня та 

внутрішня грижа. Післяопераційна грижа. Ускладнення грижі. Хірургічні 

захворювання прямої кишки. Захворювання м’яких тканин промежини. Епітеліальні 

паракокцидіоїдні канали. Скарги пацієнтів. Запис лікарняної карти.  
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4. Завдання (навчальні цілі): 

1. сформувати чітке уявлення про основні етіологічні та патогенетичні фактори, 

різні клінічні варіанти та ускладнення, діагностично-лікувальний алгоритм 

надання медичної допомоги, показання та протипоказання до оперативних 

втручань в абдомінальній хірургії;  

2. сформувати навички надання першої медичної допомоги при різноманітних 

хірургічних ускладненнях в абдомінальній хірургії; 

3. сформувати навички діагностики і диференційної діагностики при 

різноманітних хворобах абдомінальної хірургії;  

4. сформувати навички обстеження хірургічного хворого та оформлення 

результатів у відповідній медичній документації; 

5. сформувати в студентів морально-етичні та деонтологічні якості при 

професійному спілкуванні з хворим. 
 

Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) 

рівень вищої освіти, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 

«Медицина») дисципліна забезпечує набуття студентами наступних 

компетентностей:  

інтегральної:  

 здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 

загальних: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

 здатність працювати в команді; 

 навички міжособистісної взаємодії; 

 визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 

спеціальних (фахових, предметних): 

- здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

- здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 

- здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

- здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1 - знати; 2 - вміти; 3 – комунікація; 4 - автономність та 
відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

Відсоток 

у 

підсумко

вій оцінці 

з 

дисциплі

ни 

Код Результат навчання 

 Знати 

1.1. Етіологічні та патогенетичні фактори, різні 

клінічні варіанти та ускладнення, 

діагностично-лікувальний алгоритм 

надання медичної допомоги, показання та 

протипоказання до оперативних втручань 

при гострому апендициті. 

Лекція, 

практичне 

заняття 

самостійна 

робота 

Підсумкова модульна 

контрольна робота; 

усні відповіді / 

доповнення; іспит 

10 

1.2. Етіологічні та патогенетичні фактори, різні 

клінічні варіанти та ускладнення, 

діагностично-лікувальний алгоритм 

надання медичної допомоги, показання та 

протипоказання до оперативних втручань 

при захворюваннях печінки, жовчних 

шляхів і підшлункової залози.  

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумкова модульна 

контрольна робота; 

усні відповіді / 

доповнення; іспит 

10 

1.3. Етіологічні та патогенетичні фактори, різні 

клінічні варіанти та ускладнення, 

діагностично-лікувальний алгоритм 

надання медичної допомоги, показання та 

протипоказання до оперативних втручань 

при перитоніті та кишковій непрохідності.  

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумкова модульна 

контрольна робота; 

презентації/доповіді; 

усні відповіді / 

доповнення; іспит 

10 

1.4. Етіологічні та патогенетичні фактори, різні 

клінічні варіанти та ускладнення, 

діагностично-лікувальний алгоритм 

надання медичної допомоги, показання та 

протипоказання до оперативних втручань 

при виразці шлунку і дванадцятипалої 

кишки. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумкова модульна 

контрольна робота; 

презентації/доповіді; 

оформлення учбової 

історії хвороби 

усні відповіді / 

доповнення; іспит 

10 

1.5. Етіологічні та патогенетичні фактори, різні 

клінічні варіанти та ускладнення, 

діагностично-лікувальний алгоритм 

надання медичної допомоги, показання та 

протипоказання до оперативних втручань 

при захворюваннях тонкої і товстої кишки, 

а також зовнішній і внутрішній грижі. 

Лекція 

Практичне 

заняття 

Підсумкова модульна 

контрольна робота; 

презентації/доповіді; 

оформлення учбової 

історії хвороби 

усні відповіді / 

доповнення; іспит 

5 

 Вміти 

2.1. Визначати найбільш поширені клінічні 

симптоми і синдроми, діагностувати та 

надавати медичну допомогу при 

невідкладних станах, визначати основні 

етіологічні та патогенетичні фактори 

найбільш поширених захворювань 

абдомінальної хірургії, класифікувати і 

аналізувати типову клінічну картину 

найбільш поширених захворювань 

абдомінальної хірургії.  

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумкова модульна 

контрольна робота; 

оцінювання 

практичних навичок; 

усні відповіді / 

доповнення; іспит 

10 
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2.2. Складати план обстеження та аналізувати 

дані лабораторних та інструментальних 

обстежень при типовому перебігу 

найбільш поширених захворювань 

абдомінальної хірургії. Проводити клінічне 

обстеження хворих з хірургічними 

хворобами. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумкова модульна 

контрольна робота; 

оцінювання 

практичних навичок; 

усні відповіді / 

доповнення; іспит 

10 

2.3. Формулювати попередній діагноз, 

проводити диференційну діагностику, 

формулювати заключний діагноз щодо 

конкретної нозології. Трактувати загальні 

принципи лікування, реабілітації і 

профілактики найбільш поширених 

захворювань абдомінальної хірургії. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумкова модульна 

контрольна робота; 

оцінювання 

практичних навичок; 

усні відповіді / 

доповнення; іспит 

10 

2.4. Визначати тактику ведення 

післяопераціного періоду, призначати 

необхідне лікування, демонструвати вміння 

виконувати необхідні медичні маніпуляції. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумкова модульна 

контрольна робота; 

презентації/доповіді; 

оцінювання 

практичних навичок; 

усні відповіді / 

доповнення; іспит 

10 

2.5. Збирати скарги та анамнез захворювань, 

визначати тактику лікування та 

заповнювати листок призначень пацієнта з 

хірургічною патологією щодо конкретної 

нозології.  

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумкова модульна 

контрольна робота; 

презентації/доповіді; 

оцінювання 

практичних навичок; 

усні відповіді / 

доповнення; іспит 

5 

 Комунікація 

3.1 Представляти результати наукового 

пошуку в формі доповідей з використанням 

сучасних технологій, коректно вести 

дискусію. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Презентації/доповіді; 

оформлення учбової 

історії хвороби; 

усні відповіді / 

доповнення; іспит 

5 

 Автономність та відповідальність 

4.1. Орієнтуватися в принципових питаннях 

загальної хірургії, проводити підбір та 

аналіз сучасної літератури за даним 

напрямком, використовувати її, а також 

програми обробки даних для планування, 

отримання й аналізу результатів власної 

науково-дослідної роботи. 

Самостійна 

робота 

Презентації/доповіді; 

іспит 

 

5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
 

                                                   Результати  навчання  

                                                           дисципліни  (код) 

Програмні результати  

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 

Визначати характер та принципи лікування 

хворих (консервативне, оперативне) із 

захворюваннями (за списком 2) в умовах 

закладу охорони здоров’я, вдома у хворого та 

на етапах медичної евакуації, в т.ч. у польових 

умовах, на підставі попереднього клінічного 

діагнозу, дотримуючись відповідних етичних 

та юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними схемами, у разі 

необхідності розширення стандартної схеми 

вміти обґрунтувати персоніфіковані 

рекомендації під контролем лікаря-керівника в 

умовах  лікувальної установи. 

          + + 

Проводити оцінку загального стану 

новонародженої дитини шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними схемами, 

дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм.  

+ + + + +     + + + 

Визначати тактику надання екстреної медичної 

допомоги, за будь-яких обставин, 

дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, на підставі  

головного клінічного синдрому (тяжкості 

стану) діагнозу невідкладного стану (за 

списком 3) в умовах обмеженого часу за 

допомогою стандартних схем.  

     + + + + +  + 

Надавати екстрену медичну допомогу, за будь-

яких обставин, дотримуючись відповідних 

етичних та юридичних норм, шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення, на підставі 

головного клінічного синдрому (тяжкості 

стану) діагнозу невідкладного стану (за 

списком 3) в умовах обмеженого часу згідно з 

визначеною тактикою, використовуючи 

стандартні схеми. 

+ + + + +    + +  + 
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7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 – 1.3, 2.1 - 2.3 (блок тем Розділу 1)  

– 10 балів / 5 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.4 – 1.5, 2.4 – 2.5 (блок тем Розділу 2)  

– 10 балів / 5 балів 

3. Підсумкова модульна контрольна робота – РН 1.1 – 2.5 (блок тем Розділу 1 та 2)  

– 10 балів / 5 балів 

4. Презентації / доповіді - РН 1.3-1.5, 2.4-2.5, 3.1, 4.1 – 10 балів /5 балів  

5.Оформлення учбової історії хвороби - РН 1.4-1.5 3.1 - 10 балів / 5 балів  

6. Оцінювання практичних навичок - РН 2.1 – 2.5 - 5 балів / 2,5 балів 

7. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1. – 1.5, 2.4-2.5, 3.1 – 5 балів / 2,5 балів  
 

 

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю 

за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 

підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, 

які оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-4.1. Максимальна кількість балів, 

яка може бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 30 балів за 100 

бальною шкалою.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання всіх практичних робіт 

(написання двох модульних контрольних робіт, оформлення учбової історії хвороби, 

володіння практичними навичками), написання підсумкової модульної контрольної роботи, 

відвідування всіх лекцій (за відсутності на лекціях – написання реферату). Здобувач освіти 

не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 

7.2 Організація оцінювання:  
Підсумкова модульна контрольна робота проводяться по завершенні тематичних 

лекцій. 

Оцінювання підготовлених презентацій /доповідей, усних відповідей/доповнень 

проводиться упродовж лекційного курсу та практичних занять.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 



 

8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план  

 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 
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1. Модуль “Абдомінальна хірургія” 10 70 - 55 

2. Лекція 1. Введення в хірургію. Гострий апендицит. 

Ускладнення гострого апендициту та апендектомія. 
2    

3. 
Практичне заняття 1. Гострий апендицит.  4   

4. Практичне заняття 2. Ускладнення гострого апендициту та 

апендектомія. Атипова клінічна картина гострого апендициту. 
 4   

5 Самостійна робота 2. Сучасні методи діагностики та 

лікування гострого апендициту та його ускладнень.  
   11 

6 Лекція 2. Гострий хірургічний стан при захворюваннях 

печінки, жовчних шляхів і підшлункової залози. 
2    

7 Практичне заняття 3. Хвороби печінки. Печінкова 

недостатність. Захворювання селезінки. 
 4   

8 
Практичне заняття 4. Гострий холецистит.  4   

9 Практичне заняття 5. Ускладнення гострого холециститу та 

холецистектомія. Захворювання позапечінкових жовчних 

проток. Хірургічні аспекти захворювання жовчнокам’яної 

хвороби та її ускладнення. Постхолецистектомічний синдром. 

 

 

4 

 

  

10 Практичне заняття 6. Хвороби підшлункової залози. 

Хронічний панкреатит. Ускладнення хронічного панкреатиту. 
 4   

11 Практичне заняття 7. Гострий панкреатит. Ускладнення 

гострого панкреатиту. 
 4   

12 Самостійна робота. Сучасні методи діагностики та лікування 

гострих хірургічних станів при захворюваннях печінки, 

жовчних шляхів і підшлункової залози. 

   11 

13 Лекція 3. Перитоніт. Клініка. Діагностика. Диференційна 

діагностика. Лікування. Гостра кишкова непрохідність. 

Механічна (обтурація, удушення та змішана) кишкова 

непрохідність. Динамічна кишкова непрохідність. 

2    

14 Практичне заняття 8. Перитоніт. Клініка. Діагностика. 

Диференціальна діагностика. Лікування. 
 4   

15 Практичне заняття 9. Гостра кишкова непрохідність. 

Механічна (обтурація, удушення та змішана) кишкова 

непрохідність. Динамічна кишкова непрохідність. 

 4   

16 Самостійна робота. Сучасні методи діагностики та лікування 

перитоніту та кишкової непрохідності. 
   11 

17 Лекція 4. Ускладнення виразки шлунку-дванадцятипалої 

кишки. Перфорація виразки шлунку-дванадцятипалої кишки. 

Кровотечі з виразок шлунку-дванадцятипалої кишки. 

Проникнення, стеноз дванадцятипалої кишки, злоякісна 

2    



10 

 

трансформація. Постгастректомічні синдроми. 

18 Практичне заняття 10. Перфорація виразки шлунку-

дванадцятипалої кишки. 
 4   

19 Практичне заняття 11. Ускладнення виразки шлунку-

дванадцятипалої кишки. Кровотечі з виразок шлунку-

дванадцятипалої кишки. 

 4   

20 Практичне заняття 12. Ускладнення виразки шлунку-

дванадцятипалої кишки. Проникнення, дуоденальний стеноз, 

злоякісна трансформація. Постгастректомічні синдроми. 

 4   

21 Самостійна робота. Сучасні методи діагностики та лікування 

виразки шлунку та дванадцятипалої кишки.  
   11 

22 Лекція 5. Захворювання тонкої і товстої кишки. Хвороба 

Крона. Неспецифічний виразковий коліт. Зовнішня та 

внутрішня грижа. 

2    

23 Практичне заняття 13. Захворювання тонкої і товстої кишки. 

Хвороба Крона. Неспецифічний виразковий коліт. Множинні 

та поодинокі аденоматозні поліпози. 

 4   

24 Практичне заняття 14. Зовнішня та внутрішня грижа. 

Післяопераційна грижа. 
 4   

25 
Практичне заняття 15. Ускладнення грижі.  4   

26 Практичне заняття 16. Хірургічні захворювання прямої 

кишки. Захворювання м’яких тканин промежини. Епітеліальні 

паракокцидіоїдні канали. 

 4   

27 Практичне заняття 17. Скарги пацієнтів. Запис лікарняної 

карти. 
 4   

28 Самостійна робота. Сучасні методи діагностики та лікування 

захворювань тонкої і товстої кишки, зовнішньої та 

внутрішньої грижі.  

   11 

29 Підсумковий тестовий контроль 

 
 2   

30 
ВСЬОГО 10 70 - 55 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1. 

 

Загальний обсяг 135 год., в тому числі: 

Лекції – 10 год. 

Практичні заняття – 70 год. 

Самостійна робота – 55 год. 
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1. Хірургія/за ред ЛЯ. Ковальчука.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. - 1056 с. 

2. Клінічна хірургія/ за ред Л.Я. Ковальчука, В.Ф. Саєнка, Г.В. Книшова.- Тернопіль: 

Укрмедкнига, т.1. 2000.- 536 с. 

3. Клінічна хірургія/ за ред Л.Я. Ковальчука, В.Ф. Саєнка, Г.В. Книшова.- Тернопіль: 

Укрмедкнига, т.2. 2000.- 536 с. 

4.  Ковальчук Л.Я., Спіженко Ю.П., Саєнко В.Ф. та інші. Шпитальна хірургія . Тернопіль: 

Укрмедкнига, 1999. – 590 с. 

5. Ковальчук Л.Я., Венгер І.К., Гощинський В.Б. Клінічна флебологія: Навчальний посібник. — 

Тернопіль: ТДМУ, 2008 р. — 288 с. 

6. Венозні тромбози та їх ускладнення: Навч. посібник для студентів III-IV р.а. / За ред. проф. Л. 

Я. Ковальчука. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2011.—136 с.  

7.  

 

Додаткові: 

1. Венозний тромбоемболізм: діагностика, лікування, профілактика: міждисциплінарні клінічні 

рекомендації/ В.Н. Бойко, Я.С. Березницький, І.К. Венгер та ін.-К.: Б. в., 2011. - 62 с: схема, 

табл.  

2. Лекції з госпітальної хірургії в 3-х томах. За ред. Проф. В.Г. Мішалова. „Асканія".- Київ, 2008. 

 

 

10. Додаткові ресурси: 

1. Центр тестування МОЗ України – база ліцензійних тестових завдань «Крок-1».   

 

 

 


