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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 
222 «Медицина». «Хірургія, у тому числі дитяча хірургія, нейрохірургія» є обов’язковим 
компонентом освітньої програми, під час вивчення якого відбувається засвоєння студентами 
теоретичних та практичних знань з етіології, патогенезу, клініки типової та атипової 
симптоматики захворювань, що належать до абдомінальної 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 1”: 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 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. 

Модуль “Абдомінальна хірургія 2”: Перфорація виразки шлунку-дванадцятипалої 
кишки. Ускладнення виразки шлунку-дванадцятипалої кишки. Кровотечі з виразок шлунку-
дванадцятипалої кишки. Ускладнення виразки шлунку-дванадцятипалої кишки. Перфорація, 
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 куприкові ходи. Скарги пацієнтів. Заповнення медичної карти 
хворого.  
 Модуль “Військова, грудна, серцева, судинна, ендокринна хірургія 1”: Сучасні 
види зброї. Можлива структура санітарних втрат. Фактори ураження тканин людини при 
вогнепальному пораненні. Особливості структурних і функціональних змін тканин залежно 
від виду зброї. Ураження мінно-вибуховими пристроями, бомбами об’ємного вибуху. 
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Медична допомога пораненим, профілактика ранової інфекції. Первинна хірургічна обробка 
ран. Ранова інфекція. Фактори, що сприяють виникненню ранової інфекції. Мікрофлора 
рани. Первинне і вторинне очищення рани. Місцева гнійна інфекція. Характеристика 
токсикоз-резорбтивної лихоманки і сепсису. Клініка сепсису. Профілактика і лікування 
гнійних ускладнень вогнепальних ран. Класифікація кровотеч в залежності від джерела 
кровотечі, часу її виникнення і ступеня крововтрати. Клінічна картина кровотечі та гострої 
крововтрати. Способи визначення величини крововтрати у польових умовах та при 
надзвичайних станах. Показання для переливання крові на війні. Контроль за придатністю 
крові для переливання. Техніка переливання крові. Частота і класифікація поранень і 
пошкоджень черева. Клінічні прояви відкритих пошкоджень черева. Симптоми проникаючих 
поранень черева. Шок, крововтрата і перитоніт, їх значення у визначенні пошкоджень 
черева. Діагностика проникаючих поранень і закритих пошкоджень черева. Перша медична 
допомога при пораненнях черева. Обсяг першої лікарської допомоги. Лікування 
вогнепальних і закритих пошкоджень черева. 

Захворювання межистiння: класифiкацiя, дiагностика, диференцiальна дiагностика, 
методи хiрургiчного лiкування. Захворювання та травми стравоходу: доброякісні пухлини та 
кісти, опіки, травми, ахалазія кардії. Грижі стравохідного отвору діафрагми, 
гастроезофагеальний рефлюкс, дивертикули. Частота і класифікація поранень та закритих 
пошкоджень грудей. Гнiйнi захворювання легень та плеври.  

Модуль “Військова, грудна, серцева, судинна, ендокринна хірургія 2”: Iшемiчна 
хвороба серця. Інфаркт мiокарда, аневризма серця. Захворювання артерій нижніх кінцівок. 
Гостра ішемія кінцівок. Варикозна хвороба вен нижніх. Гострі та хронічні тромбози 
магістральних вен. Післятромбофлебiтичний синдром. Тромбоемболія легеневої артерії. 
Еутиреоїдний і токсичний зоб. Захворювання молочної залози. Захворювання наднирників та 
прищитоподібних залози. 

Модуль “Дитяча хірургія”: Гострий запальний абдомінальний синдром у дітей. 
Кишкова непрохідність у дітей. Кровотечі шлунково-кишкового тракту у дітей; портальна 
гіпертензія. Політравма у дітей. Гнійно-запальні захворювання м`яких тканин, кісток та 
суглобів.  

 Модуль “Нейрохірургія”: Черепно-мозкова травма, хребетно-спинномозкова травма. 
Пухлини головного мозку. гідроцефалія. пухлини спинного мозку. патологія судин 
головного мозку. функціональна та відновна нейрохірургія. хірургічне лікування больових 
синдромів. 

Модуль “Симптоми та синдроми в хірургії”: Історія хірургії України. Організація 
хірургічної допомоги в Україні. Етика та деонтологія в хірургії. Нові технології в хірургії. 
Системна хірургічна патологія. Синдром системної запальної відповіді у хірургічних хворих: 
патогенез, значення при різних захворюваннях і травмах, лікувальна тактика. Гострий живіт: 
оцінка особливостей больового синдрому при диференційній діагностиці захворювань 
органів черевної порожнини. Кровотечі з травного тракту. Причини виникнення, діагностика 
та диференційна діагностика, лікувальна тактика. Травми живота. Симптоматика 
пошкодження органів черевної порожнини та заочеревинного простору. 

Модуль “Симптоми та синдроми в хірургії 2”: Системна патологія серцево-
судинної та дихальної систем. Захворювання вен. Синдром верхньої порожнистої вени. 
Синдром нижньої порожнистої вени. Причини, діагностика, диференційна діагностика, 
лікувальна тактика. Діагностична та лікувальна тактика при гострих тромбозах 
магістральних вен. Проблеми тромбозів та емболій. 

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;  



5 
 

2. сформувати навички надання першої медичної допомоги при різноманітних 
хірургічних ускладненнях в абдомінальній хірургії; 

3. сформувати навички діагностики і диференційної діагностики при синдромі гострого 
живота;  

4. 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 у 
наступною категорії пацієнтів: пацієнтів з вогнепальними, мінно-вибуховими 
травмами, іншої патологією, що виникає при дії високо-енергетичної зброї інших 
станах військової хірургії; у пацієнтів з торкальною хірургічною патологією, у 
пацієнтів з судинною хірургічною патологією, пацієнтів з хірургічною патологією 
залоз внутрішньої секреції;  

5. сформувати навички надання першої медичної допомоги при різноманітних 
хірургічних ускладненнях в військовій, грудній, серцевій, судинній, ендокринній 
хірургії; 

6. сформувати навички діагностики і диференційної діагностики при різних варіантах 
патології в військовій, грудній, серцевій, судинній, ендокринній хірургії. 

7. сформувати навички застосування методів діагностики, алгоритми консервативного та 
оперативного лікування хірургічних  захворювань травної системи серцево-судинної та 
дихальної систем в залежності від симптомних та синдромних особливостей їх 
клінічних проявів 

8. сформувати навички щодо підходів до диференціальної діагностики захворювань 
органів черевної порожнини, заочеревинного простору та грудної порожнини; 

9. Засвоїти фактори ризику виникнення ускладнень захворювань травної системи 
серцево-судинної та дихальної систем 

10. сформувати навички обстеження хірургічного хворого та оформлення результатів у 
відповідній медичній документації; 

11. сформувати в студентів морально-етичні та деонтологічні якості при професійному 
спілкуванні з хворим. 

Згідно з вимогами проєкту Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень 
вищої освіти (восьмий рівень НРК України), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», 
спеціальність 222 «Медицина») дисципліна забезпечує набуття студентами наступних 
компетентностей:  

- інтегральна: 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. 

- загальні компетентності: за шифрами ЗК.1; ЗК.5; ЗК.6; ЗК.7; ЗК.11 
ЗК.1:  здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
ЗК.5:  здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 
ЗК.6:   здатність приймати обґрунтовані рішення; 
ЗК.7:   здатність працювати в команді; 
ЗК.11:  визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків 

- спеціальні (фахові, предметні) компетентності: за шифрами ФК.2; ФК.3; ФК.8; 
ФК.10 

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.8:  здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги.  
ФК.10: здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів 
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Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці 
компетентностей». 
 
 
 
5. Результати навчання за дисципліною: 
 
7 семестр 
 

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 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

 Знати 
1.1. топографічну анатомію ділянок тіла 

людини;  
Лекція, 

практичне 
заняття 

самостійна 
робота 

усні відповіді / 
доповнення 

10 

1.2. Етіологічні та патогенетичні фактори, різні 
клінічні варіанти та ускладнення, 
діагностично-лікувальний алгоритм надання 
медичної допомоги, показання та 
протипоказання до оперативних втручань 

Лекція, 
практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

презентації/ 
доповіді; 

усні відповіді / 
доповнення 

10 

1.3. Засади антисептики, асептики, 
гемотрансфузії, анестезіології, клінічних 
проявів ушкоджень, хірургічної інфекції, 
невідкладних станів, основних принципів 
діагностики, лікування і профілактики 
хірургічних захворювань. 

Лекція, 
практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

усні відповіді / 
доповнення.  

10 

1.4. Методологію опитування та об’єктивного 
обстеження пацієнта.  

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

презентації/ 
доповіді; 

усні відповіді / 
доповнення.  

10 

1.5. методики користування хірургічними 
інструментами, розтину і з'єднання м'яких 
тканин, тимчасової і остаточної зупинки 
кровотечі, технікою кишкових швів і 
співусть, доступів до магістральних судин 
та нервів кінцівок, венесекції і венепункції, 
перев’язки судин; володіти навичками 
оперативних доступів і оперативних 
прийомів на трупному матеріальні або на 
дослідних тваринах; 

Лекція 
Практичне 

заняття 

презентації/ 
доповіді; 

Оцінювання 
практичних 

навичок.  

10 

 Вміти 
2.1. Визначати найбільш поширені клінічні 

симптоми і синдроми, діагностувати та 
надавати медичну допомогу при 
невідкладних станах, визначати основні 
етіологічні та патогенетичні фактори 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

оцінювання 
практичних 

навичок; 
усні відповіді / 

доповнення.  

10 
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найбільш поширених захворювань хірургії, 
класифікувати і аналізувати типову 
клінічну картину найбільш поширених 
захворювань хірургії.  

2.2. Складати план обстеження та аналізувати 
дані лабораторних та інструментальних 
обстежень при типовому перебігу 
найбільш поширених захворювань в 
хірургії. Проводити клінічне обстеження 
хворих з хірургічними хворобами. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

оцінювання 
практичних 

навичок; 
усні відповіді / 

доповнення.  

5 

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 

оцінювання 
практичних 

навичок; 
усні відповіді / 

доповнення.  

10 

2.4. Визначати тактику ведення 
післяопераційного періоду, призначати 
необхідне лікування, демонструвати вміння 
виконувати необхідні медичні маніпуляції. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

презентації/ 
доповіді; 

оцінювання 
практичних 

навичок; 
усні відповіді / 

доповнення.  

5 

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 

презентації/ 
доповіді; 

оцінювання 
практичних 

навичок; 
усні відповіді / 

доповнення.  

10 

 Комунікація 
3.1 Представляти результати наукового 

пошуку в формі доповідей з використанням 
сучасних технологій, коректно вести 
дискусію. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Презентації/ 
доповіді; 

усні відповіді / 
доповнення.  

5 

 Автономність та відповідальність 
4.1. Орієнтуватися в принципових питаннях 

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 

 

5 

 

9 семестр 
Результат навчання 

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

Форми 
(та/або 

методи і 
технології) 

викладання і 

Методи 
оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 
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навчання 
 Знати 
1.1. топографічну анатомію ділянок тіла 

людини;  
Лекція, 

практичне 
заняття 

самостійна 
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 

Лекція, 
практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

презентації/ 
доповіді; 

усні відповіді / 
доповнення. Іспит 

10 

1.3. Засади антисептики, асептики, 
гемотрансфузії, анестезіології, клінічних 
проявів ушкоджень, хірургічної інфекції, 
невідкладних станів, основних принципів 
діагностики, лікування і профілактики 
хірургічних захворювань. 

Лекція, 
практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

усні відповіді / 
доповнення. 

Іспит 

10 

1.4. Методологію опитування та об’єктивного 
обстеження пацієнта.  

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

презентації/ 
доповіді; 

оформлення 
учбової історії 

хвороби 
усні відповіді / 

доповнення. 
Іспит 

10 

1.5. методики користування хірургічними 
інструментами, розтину і з'єднання м'яких 
тканин, тимчасової і остаточної зупинки 
кровотечі, технікою кишкових швів і 
співусть, доступів до магістральних судин 
та нервів кінцівок, венесекції і венепункції, 
перев’язки судин; володіти навичками 
оперативних доступів і оперативних 
прийомів на трупному матеріальні або на 
дослідних тваринах; 

Лекція 
Практичне 

заняття 

презентації/ 
доповіді; 

оформлення 
учбової історії 

хвороби; 
Оцінювання 
практичних 

навичок. Іспит 

10 

 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 хірургії, 
класифікувати і аналізувати типову 
клінічну картину найбільш поширених 
захворювань хірургії.  

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

оцінювання 
практичних 

навичок; 
усні відповіді / 

доповнення. 
Іспит 

10 

2.2. Складати план обстеження та аналізувати 
дані лабораторних та інструментальних 
обстежень при типовому перебігу 
найбільш поширених захворювань в 
хірургії. Проводити клінічне обстеження 
хворих з хірургічними хворобами. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

оцінювання 
практичних 

навичок; 
усні відповіді / 

доповнення. 
Іспит 

5 
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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 

оцінювання 
практичних 

навичок; 
усні відповіді / 

доповнення. 
Іспит 

10 

2.4. Визначати тактику ведення 
післяопераційного періоду, призначати 
необхідне лікування, демонструвати вміння 
виконувати необхідні медичні маніпуляції. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

презентації/ 
доповіді; 

оцінювання 
практичних 

навичок; 
усні відповіді / 

доповнення. 
Іспит 

5 

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 

презентації/ 
доповіді; 

оформлення 
учбової історії 

хвороби; 
оцінювання 
практичних 

навичок; 
усні відповіді / 

доповнення. 
Іспит 

10 

 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 

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; 

оформлення 
учбової історії 

хвороби 
 

5 

 
 
11 семестр 
 

Результат навчання 
(1 - знати; 2 - вміти; 3 – комунікація; 4 - 

автономність та відповідальність) 

Форми 
(та/або 

методи і 
технології) 

викладання і 

Методи 
оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 
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навчання 
 Знати 
1.1. топографічну анатомію ділянок тіла 

людини;  
Лекція, 

практичне 
заняття 

самостійна 
робота 

усні відповіді / 
доповнення 

10 

1.2. Етіологічні та патогенетичні фактори, різні 
клінічні варіанти та ускладнення, 
діагностично-лікувальний алгоритм надання 
медичної допомоги, показання та 
протипоказання до оперативних втручань 

Лекція, 
практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

презентації/ 
доповіді; 

усні відповіді / 
доповнення 

10 

1.3. Засади антисептики, асептики, 
гемотрансфузії, анестезіології, клінічних 
проявів ушкоджень, хірургічної інфекції, 
невідкладних станів, основних принципів 
діагностики, лікування і профілактики 
хірургічних захворювань. 

Лекція, 
практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

усні відповіді / 
доповнення.  

10 

1.4. Методологію опитування та об’єктивного 
обстеження пацієнта.  

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

презентації/ 
доповіді; 

усні відповіді / 
доповнення. 

10 

1.5. методики користування хірургічними 
інструментами, розтину і з'єднання м'яких 
тканин, тимчасової і остаточної зупинки 
кровотечі, технікою кишкових швів і 
співусть, доступів до магістральних судин 
та нервів кінцівок, венесекції і венепункції, 
перев’язки судин; володіти навичками 
оперативних доступів і оперативних 
прийомів на трупному матеріальні або на 
дослідних тваринах; 

Лекція 
Практичне 

заняття 

презентації/ 
доповіді; 

Оцінювання 
практичних 

навичок 

10 

 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 хірургії, 
класифікувати і аналізувати типову 
клінічну картину найбільш поширених 
захворювань хірургії.  

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

оцінювання 
практичних 

навичок; 
усні відповіді / 

доповнення. 

10 

2.2. Складати план обстеження та аналізувати 
дані лабораторних та інструментальних 
обстежень при типовому перебігу 
найбільш поширених захворювань в 
хірургії. Проводити клінічне обстеження 
хворих з хірургічними хворобами. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

оцінювання 
практичних 

навичок; 
усні відповіді / 

доповнення. 

5 

2.3. Формулювати попередній діагноз, 
проводити диференційну діагностику, 
формулювати заключний діагноз щодо 
конкретної нозології. Трактувати загальні 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

оцінювання 
практичних 

навичок; 
усні відповіді / 

10 
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принципи лікування, реабілітації і 
профілактики найбільш поширених 
захворювань абдомінальної хірургії. 

доповнення. 

2.4. Визначати тактику ведення 
післяопераційного періоду, призначати 
необхідне лікування, демонструвати вміння 
виконувати необхідні медичні маніпуляції. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

презентації/ 
доповіді; 

оцінювання 
практичних 

навичок; 
усні відповіді / 

доповнення.  

5 

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 

презентації/ 
доповіді; 

оцінювання 
практичних 

навичок; 
усні відповіді / 

доповнення. 

10 

 Комунікація 
3.1 Представляти результати наукового 

пошуку в формі доповідей з використанням 
сучасних технологій, коректно вести 
дискусію. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Презентації/ 
доповіді; 

усні відповіді / 
доповнення. 

5 

 Автономність та відповідальність 
4.1. Орієнтуватися в принципових питаннях 

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 

5 
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12 семестр 
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 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

 Знати 
1.1. топографічну анатомію ділянок тіла 

людини;  
Лекція, 

практичне 
заняття 

самостійна 
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 

Лекція, 
практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

презентації/ 
доповіді; 

усні відповіді / 
доповнення. Іспит 

10 

1.3. Засади антисептики, асептики, 
гемотрансфузії, анестезіології, клінічних 
проявів ушкоджень, хірургічної інфекції, 
невідкладних станів, основних принципів 
діагностики, лікування і профілактики 
хірургічних захворювань. 

Лекція, 
практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

усні відповіді / 
доповнення. 

Іспит 

10 

1.4. Методологію опитування та об’єктивного 
обстеження пацієнта.  

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

презентації/ 
доповіді; 

оформлення 
учбової історії 

хвороби 
усні відповіді / 

доповнення. 
Іспит 

10 

1.5. методики користування хірургічними 
інструментами, розтину і з'єднання м'яких 
тканин, тимчасової і остаточної зупинки 
кровотечі, технікою кишкових швів і 
співусть, доступів до магістральних судин 
та нервів кінцівок, венесекції і венепункції, 
перев’язки судин; володіти навичками 
оперативних доступів і оперативних 
прийомів на трупному матеріальні або на 
дослідних тваринах; 

Лекція 
Практичне 

заняття 

презентації/ 
доповіді; 

оформлення 
учбової історії 

хвороби; 
Оцінювання 
практичних 

навичок. Іспит 

10 

 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 хірургії, 
класифікувати і аналізувати типову 
клінічну картину найбільш поширених 
захворювань хірургії.  

Практичне 
заняття, 

самостійна 
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 в 
хірургії. Проводити клінічне обстеження 
хворих з хірургічними хворобами. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

оцінювання 
практичних 

навичок; 
усні відповіді / 

доповнення. 
Іспит 

5 

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 

оцінювання 
практичних 

навичок; 
усні відповіді / 

доповнення. 
Іспит 

10 

2.4. Визначати тактику ведення 
післяопераційного періоду, призначати 
необхідне лікування, демонструвати вміння 
виконувати необхідні медичні маніпуляції. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

презентації/ 
доповіді; 

оцінювання 
практичних 

навичок; 
усні відповіді / 

доповнення. 
Іспит 

5 

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 

презентації/ 
доповіді; 

оформлення 
учбової історії 

хвороби; 
оцінювання 
практичних 

навичок; 
усні відповіді / 

доповнення. 
Іспит 

10 

 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 

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; 

оформлення 
учбової історії 

хвороби 
 

5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  

7 семестр 

 
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 

ПРН 6. 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. 

+ + + + + + + + + +   

ПРН 11. 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. 

     + + + + +   

ПРН 12. 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. 

+ + + + +    + + + + 

ПРН 13. Організовувати проведення 
лікувально-евакуаційних заходів 

+ + + + +    + + + + 
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серед населення та 
військовослужбовців, в умовах 
надзвичайної ситуації та бойових дій, 
в т.ч. у польових умовах, під час 
розгорнутих етапів медичної 
евакуації, з урахуванням існуючої 
системи лікувально-евакуаційного 
забезпечення. 

 

9 семестр 

 
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 

ПРН 6. 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. 

+ + + + + + + + + +   

ПРН 11. 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. 

     + + + + +   

ПРН 12. 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 

+ + + + +    + + + + 
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невідкладного стану (за списком 3) в 
умовах обмеженого часу згідно з 
визначеною тактикою, 
використовуючи стандартні схеми. 
ПРН 13. Організовувати проведення 
лікувально-евакуаційних заходів 
серед населення та 
військовослужбовців, в умовах 
надзвичайної ситуації та бойових дій, 
в т.ч. у польових умовах, під час 
розгорнутих етапів медичної 
евакуації, з урахуванням існуючої 
системи лікувально-евакуаційного 
забезпечення. 

+ + + + +    + + + + 

 

11 семестр 

 
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 

ПРН 6. 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. 

+ + + + + + + + + +   

ПРН 11. 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. 

     + + + + +   

ПРН 12. Надавати екстрену медичну + + + + +    + + + + 
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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. 
ПРН 13. Організовувати проведення 
лікувально-евакуаційних заходів 
серед населення та 
військовослужбовців, в умовах 
надзвичайної ситуації та бойових дій, 
в т.ч. у польових умовах, під час 
розгорнутих етапів медичної 
евакуації, з урахуванням існуючої 
системи лікувально-евакуаційного 
забезпечення. 

+ + + + +    + + + + 

 

12 семестр 

 
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 

ПРН 6. 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. 

+ + + + + + + + + +   

ПРН 11. Визначати тактику надання 
екстреної медичної допомоги, за 
будь-яких обставин, дотримуючись 
відповідних етичних та юридичних 
норм, шляхом прийняття 
обґрунтованого рішення, на підставі 

     + + + + +   
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головного клінічного синдрому 
(тяжкості стану) діагнозу 
невідкладного стану (за списком 3) в 
умовах обмеженого часу за 
допомогою стандартних схем. 
ПРН 12. 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. 

+ + + + +    + + + + 

ПРН 13. Організовувати проведення 
лікувально-евакуаційних заходів 
серед населення та 
військовослужбовців, в умовах 
надзвичайної ситуації та бойових дій, 
в т.ч. у польових умовах, під час 
розгорнутих етапів медичної 
евакуації, з урахуванням існуючої 
системи лікувально-евакуаційного 
забезпечення. 

+ + + + +    + + + + 

 

7 семестр 

7.1 Форми оцінювання студентів 

- семестрове оцінювання:  
 

1. Презентації / доповіді - РН 1.2, 1.4, 1.5, 2.4, 2.5, 3.1, 4.1 – 20 балів /10 балів  
2. Оцінювання практичних навичок - РН 1.5, 2.1 – 2.5 – 20 балів / 10 балів 
3. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1. – 1.5, 2.1-2.5, 3.1 – 60 балів / 30 балів  

 
- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 
встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки 
не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 
«зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

 

7.2. Організація оцінювання: 
Оцінювання практичних занять здійснюється протягом семестру. Оцінювання 

підготовлених презентацій/доповідей,  усних відповідей/доповнень проводиться упродовж 
лекційного курсу та практичних занять.  

 



19 
 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
 
 
9 семестр 
7.1 Форми оцінювання студентів 

- семестрове оцінювання:  
 

1. Презентації / доповіді - РН 1.2, 1.4, 1.5, 2.4, 2.5, 3.1, 4.1 – 5 балів /2,5 балів  
2. Оформлення учбової історії хвороби - РН 1.4, 1.5, 2.5, 3.1, 4.1  - 10 балів / 5 балів  
3. Оцінювання практичних навичок - РН 1.5, 2.1 – 2.5 – 5 балів /2,5 балів 
4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1. – 1.5, 2.1-2.5, 3.1 – 40 балів / 20 балів  

 
 
- семестрове оцінювання (семестровий контроль): 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. 

Форма проведення іспиту – письмово-усна, вид письмових завдань - запитання з 
відкритими відповідями. Результатами навчання, які оцінюються під час проведення іспиту, 
є РН 1.1. – 1.5, 2.1-2.5, 3.1. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здобувачем 
освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою.  
Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 
 
- умови допуску до іспиту: 
 Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання 
всіх практичних робіт, підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до 
іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 

7.2. Організація оцінювання:  

Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 1 і 2. 
Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень проводиться 
упродовж семестру.  

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

 

 

 

 

 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
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11 семестр 
7.1 Форми оцінювання студентів 

 

- семестрове оцінювання:  
 

1. Презентації / доповіді - РН 1.2, 1.4, 1.5, 2.4, 2.5, 3.1, 4.1 – 20 балів /10 балів  
2. Оцінювання практичних навичок - РН 1.5, 2.1 – 2.5 – 20 балів / 10 балів 
3. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1. – 1.5, 2.1-2.5, 3.1 – 60 балів / 30 балів  

 
- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 
встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки 
не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 
«зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

 

7.2. Організація оцінювання: 
Оцінювання практичних занять здійснюється протягом семестру. Оцінювання 

підготовлених презентацій/доповідей,  усних відповідей/доповнень проводиться упродовж 
лекційного курсу та практичних занять.  

 
7.3. Шкала відповідності оцінок 

 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
 
12 семестр 
7.1 Форми оцінювання студентів 
 

- семестрове оцінювання:  
 

1. Презентації / доповіді - РН 1.2, 1.4, 1.5, 2.4, 2.5, 3.1, 4.1 – 5 балів /2,5 балів  
2. Оформлення учбової історії хвороби - РН 1.4, 1.5, 2.5, 3.1, 4.1  - 10 балів / 5 балів  
3. Оцінювання практичних навичок - РН 1.5, 2.1 – 2.5 – 5 балів /2,5 балів 
4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1. – 1.5, 2.1-2.5, 3.1 – 40 балів / 20 балів  

 
 
- семестрове оцінювання (семестровий контроль): 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 
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мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, 
отриманої під час іспиту. 

Форма проведення іспиту – письмово-усна, вид письмових завдань - запитання 
з відкритими відповідями. Результатами навчання, які оцінюються під час проведення 
іспиту, є РН 1.1. – 1.5, 2.1-2.5, 3.1. Максимальна кількість балів, яка може бути 
отримана здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною 
шкалою.  
Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 
 
- умови допуску до іспиту: 
 Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та 
відпрацювання всіх практичних робіт, підготовка презентації/доповіді. Здобувач 
освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 

7.2. Організація оцінювання:  

Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 1 і 2. 
Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень 
проводиться упродовж семестру.  

 

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 

Л
ек

ц
ії

 
 

П
ра

к
ти

ч
н

і 
за

н
ят

тя
 

К
он

су
л

ьт
а

ц
ії

  
С

ам
ос

ті
й

н
а 

ро
бо

та
* 

 7 семестр 10 70 0 55 

1. Модуль “Абдомінальна хірургія”     

2. Лекція. Гострий апендицит та його ускладнення. 
Диференційна діагностика. 

2    

3. 
Практичне заняття. Гострий апендицит.  4   

4. 
Практичне заняття. Ускладнення гострого апендициту  4   

5. Самостійна робота. Відкриті та закриті методи 
апендектомії.  

   10 

6. Лекція. Гострий холецистит, гострий панкреатит та 
ускладнення. 

2    

7. 
Практичне заняття. Гострий холецистит.  4   

8. 
Практичне заняття. Гострий панкреатит.  4   

9. Самостійна робота. Спеціальне харчування пацієнтів з 
хірургічними хворобами печінки та жовчних шляхів 

   10 

10. 
Практичне заняття. Гострий панкреатит.   4   

11. Самостійна робота. Спеціальне харчування пацієнтів з 
гострим панкреатитом. Особливості догляду за пацієнтами з 
гострим панкреатитом 

   10 

12. 
Лекція. Кишкова непрохідність 2    

13. Практичне заняття. Гостра кишкова непрохідність. 
Механічна (обтурація, удушення та змішана) кишкова 
непрохідність. Динамічна кишкова непрохідність. 

 4   

14. Практичне заняття. Ускладнення хронічного панкреатиту. 
Інші хвороби підшлункової залози 

 4   

15. Самостійна робота. Сучасні методи діагностики та 
лікування гострих хірургічних станів при захворюваннях 
печінки, жовчних шляхів і підшлункової залози. 

   10 

16. Практичне заняття. Перитоніт. Клініка. Діагностика. 
Диференціальна діагностика. Лікування. 

 4   

17. Лекція. Зовнішні та внутрішні кили живота та їх 
ускладнення. 

2    

18. Практичне заняття. Зовнішня та внутрішня кила. 
Післяопераційна кила. 

 4   

19. Самостійна робота. Сучасні методи діагностики та 
лікування перитоніту та кишкової непрохідності. 

   10 
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20. Лекція. Хірургічні аспекти виразкової хвороби шлунку та 
12-палої кишки. Хвороби оперованого шлунку. 

2    

21. Практичне заняття. Перфоративна виразка шлунку та 12-
палої кишки 

 
4 

  

22. Практичне заняття. Ускладнення виразки шлунку-
дванадцятипалої кишки. Кровотечі з виразок шлунку та 
дванадцятипалої кишки. 

 
4 

  

23. Практичне заняття. Хвороби печінки. Фіброз, цироз 
печінки: хірургічні аспекти. Жовтяниця 

 
4 

  

24. Самостійна робота. Сучасні методи діагностики та 
лікування виразки шлунку та дванадцятипалої кишки.  

   5 

25. Практичне заняття. Жовчнокам’яна хвороба. Ускладнення 
хронічного калькульозного холециститу. 

 4   

26. Практичне заняття. Хронічний пакреатит та хвороби 
селезінки 

 4   

27. Практичне заняття. Неспецифічний виразковий коліт. 
Хвороба Крона 

 4   

28. Практичне заняття. Хвороби прямої кишки та м’яких 
тканин промежини 

 4   

29. Практичне заняття. Курація пацієнтів. Написання 
медичної карти хворого (історії хвороби). 

 4   

30. 
Підсумкове заняття  2   

31. 
9 семестр 20 110 0 95 

32. 
Лекція. Поранення внаслідок дії високоенергетичної зброї. 2    

33. 
Практичне заняття. Вогнепальні поранення  4   

34. Самостійна робота. Профілактична і лікувальна цінність 
антибіотиків у лікуванні інфекційних ускладнень бойових 
поранень 

   10 

35. Самостійна робота. Комбіновані радіаційні і хімічні 
ураження. Термічні пошкодження 

   10 

36. 
Практичне заняття. Кровотеча та крововтрата  4   

37. Самостійна робота. Етапи медичної евакуації поранених з 
кровотечею. 

   10 

38. Практичне заняття. Поранення, закриті пошкодження 
черева, таза і органів таза 

 4   

39. Самостійна робота. Правець, його етіологія і патогенез. 
Клініка, діагностика, профілактика лікування правця в 
умовах воєнного часу. 

   10 

40. 
Практичне заняття. Поранення (пошкодження) грудей.  4   

41. 
Практичне заняття. Захворювання межистіння.  4   

42. Практичне заняття. Захворювання та травми стравоходу: 
доброякісні пухлини та кісти, сторонні тіла  4   
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43. Практичне заняття. Гнiйнi захворювання легень та плеври 
 4   

44. Лекція. Хірургічне лікування ішемічної хвороби серця, 
набутих вад серця 

2    

45. Практичне заняття. Iшемiчна хвороба серця. Інфаркт 
мiокарда, аневризма серця. 

 4   

46. Лекція. Хронічні оклюзивні захворювання артерій 
нижніх кінцівок 

2    

47. Практичне заняття. Хронічні оклюзивні захворювання 
артерій нижніх кінцівок. 

 4   

48. Практичне заняття. Артеріальні тромбози і емболії. Гостра 
ішемія кінцівок  4   

49. 
Лекція. Варикозна хвороба вен нижніх кінцівок 2    

50. Практичне заняття. Варикозна хвороба вен нижніх 
кінцівок 

 4   

51. 
Практичне заняття. Тромбоемболія легеневої артерії  4   

52. 
Самостійна робота. Препарати крові та кровозамінники    10 

53. Практичне заняття. Курація пацієнтів. Написання медичної 
карти хворого (історії хвороби). 

 4   

54. 
Практичне заняття. Еутиреоїдний та токсичний зоб.  4   

55. Практичне заняття. Захворювання молочної залози 
(дисгормональні, пухлинні). 

 4   

56. Модуль «Нейрохірургія»     

57. Лекція (нейрохірургія). Черепно-мозкова травма (ЧМТ) та 
хребетно-спинномозкова травма (ХСМТ) 

2    

58. Практичне заняття (нейрохірургія). Черепно-мозкова 
травма 

 2   

59. Лекція (нейрохірургія). Пухлини головного мозку. 
Гідроцефалія. Пухлини спинного мозку 

2 
 

  

60. Практичне заняття (нейрохірургія). Хребетно-
спиномозкова травма 

 
2 

  

61. Лекція (нейрохірургія). Патологія судин головного мозку 2 
 

  

62. Практичне заняття (нейрохірургія). Пухлини головного 
мозку  

2 
  

63. Самостійна робота. Абсцеси головного і спинного мозку, 
епідурити.  

 
 

 10 

64. Лекція (нейрохірургія). Функціональна та відновна 
нейрохірургія. Хірургічне лікування больових синдромів 

2 
 

  

65. Практичне заняття (нейрохірургія). Гідроцефалія  
2 

  

66. Практичне заняття (нейрохірургія). Патологія судин 
головного мозку, що супроводжується ішемічними ПМК, 
патологія судин спинного мозку 

 
2 
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67. Практичне заняття (нейрохірургія). Патологія судин 
головного мозку, що супроводжується ГПМК за 
геморагічним типом 

 
2 

  

68. Практичне заняття (нейрохірургія). Пухлини хребта та 
спинного мозку  

2 
  

69. Практичне заняття (нейрохірургія). Остеохондроз. 
 

2 
  

70. Самостійна робота. Травматичні ушкодження 
периферичної нервової системи  

 
 10 

71. Практичне заняття (нейрохірургія). Функціональна та 
відновна нейрохірургія  

2 
  

72. Практичне заняття (нейрохірургія). Хірургічне 
лікування больових синдромів  

2 
  

73. Практичне заняття. Курація пацієнтів 
 

4 
  

74. Модуль «Дитяча хірургія» 
 

 
  

75. Лекція (дитяча хірургія). Гострий живіт у дітей. 
2 

 
  

76. Практичне заняття (дитяча хірургія). Гострий 
запальний абдомінальний синдром у дітей.  

2 
  

77. Самостійна робота. Етика та деонтологія хірургії 
дитячого віку  

 
 10 

78. Лекція (дитяча хірургія). Кишкова непрохідність. 
1 

 
  

79. Практичне заняття (дитяча хірургія). Кишкова 
непрохідність у дітей.  

4 
  

80. Самостійна робота. Антибіотикотерапія у дітей з 
хірургічними хворобами  

 
 5 

81. Лекція (дитяча хірургія). Шлунково-кишкові кровотечі у 
дітей. 1 

2 
  

82. Практичне заняття (дитяча хірургія). Кровотечі 
шлунково-кишкового тракту у дітей; портальна гіпертензія  

4 
  

83. Практичне заняття (дитяча хірургія). Травматичні 
пошкодження грудей та живота.  

2 
  

84. Самостійна робота. Хіміотерапевтичне лікування 
злоякісних новоутворень у дітей. Ускладнення.  

 
 10 

85. Практичне заняття (дитяча хірургія). Політравма у 
дітей.  

4 
  

86. Практичне заняття (дитяча хірургія). Гнійно-запальні 
захворювання м`яких тканин, кісток та суглобів.  

4 
  

87. Практичне заняття. Курація пацієнтів 
 

4 
  

88. 11 семестр 
0 76 0 74 

89. Практичне заняття. Історія хірургії України. Організація 
хірургічної допомоги в Україні. Етика та деонтологія в 
хірургії. Нові технології в хірургії. Сучасні методи 
діагностики та лікування в хірургії 

 

6 
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90. Практичне заняття. Синдром системної запальної відповіді 
у хірургічних хворих. Патогенез, значення при різних 
захворюваннях і травмах. Лікувальна тактика. Правила 
проведення антибіотикотерапії при профілактиці і лікування 
хірургічної інфекції. 

 

6 

  

91. Самостійна робота. Функціональні інструментальні методи 
дослідження при захворюваннях шлунка та кишечника  

 
 10 

92. Практичне заняття. Критичні стани у хірургічних хворих: 
гострий респіраторний дистрес-синдром, синдром черевної 
порожнини, колапс. Шок у хірургічних хворих. Етіологія, 
діагностика, лікувальна тактика. 

 

6 

  

93. Практичне заняття. Гострий живіт, оцінка особливостей 
больового синдрому при диференційній діагностиці 
захворювань органів черевної порожнини. 

 
6 

  

94. Практичне заняття. Синдроми диспесії та порушення акту 
дефекації. Значення у діагностиці та диференційній 
діагностиці. Лікарська тактика. Колітичний синдром. 

 
6 

  

95. Самостійна робота. Диференщальна діагностика, 
профілактика та лікування гострої виразки травного каналу  

 
 10 

96. Практичне заняття. Синдром гострого живота. 
Діагностика, диференційна діагностика і лікувальна тактика. 
Диференційна діагностика гострих захворювань органів 
черевної порожнини. Локальні та розповсюджені гнійно-
запальні процеси органів черевної порожнини та очеревини. 
Етіологія, патогенез, клініка, діагностика і лікування. 
Псевдоабдомінальний синдром. 

 

6 

  

97. Самостійна робота. Функціональні інструментальні методи 
дослідження при захворюваннях печінки, позапечінкових 
жовчних протоків, підшлункової залози 

 
 

 10 

98. Практичне заняття. Механічна жовтяниця. Причини 
виникнення. Диференціально-діагностична тактика. Сучасні 
підходи до лікування. Печінкова недостатність при 
хірургічних хворобах, методи профілактики та лікування. 

 

6 

  

99. Практичне заняття. Хірургічне лікування ускладненої 
виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки.  

6 
  

100. Практичне заняття. Кровотечі з травного тракту. Причини 
виникнення, діагностика та диференційна діагностика, 
лікувальна тактика. 

 
6 

  

101. Самостійна робота. Диференціальна діагностика при 
шлунково- кишковій кровотечі  

 
 10 

102. Практичне заняття. Курація хворих. Написання історії 
хвороби.  

6 
  

103. Самостійна робота. Трансплантація серця, підшлункової 
залози, печінки, легень  

 
 10 

104. Практичне заняття. Травми живота. Симптоматика 
пошкодження органів черевної порожнини та заочеревного 
простору. Інструментальні методи діагностики. Лікувально- 
діагностична тактика. 

 

6 

  

105. Самостійна робота. Ендоскопічне аортокоронарне 
шунтування.  

 
 10 

106. Самостійна робота. Диференціальна діагностика та 
лікування гострого тромбозу мезентеріальних судин  

 
 10 
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107. Практичне заняття. Особливості хірургічних захворювань 
у вагітних. Діагностика та диференційна діагностика гострих 
захворювань органів черевної порожнини. Особливості 
обстеження. Хірургічна тактика. Запобігання передчасним 
пологам. Перебіг гострих захворювань у осіб похилого віку. 

 

6 

  

108. Самостійна робота. Клітинна терапія в лікуванні хронічних 
облітеруючий захворювань артерій  

 
 4 

109. Підсумкове заняття 
 

4 
  

110. 12 семестр 
0 74 0 76 

111. Практичне заняття. Сучасні методи діагностики та 
лікування захворювань серцево-судинної та дихальної 
систем 

 6   

112. Самостійна робота. Клініка, діагностика та лікування 
кишкової нориці 

 
 

 10 

113. Практичне заняття. Синдроми болю в груді, дихальної та 
серцевої недостатності при діагностиці та диференційній 
діагностиці захворювань органів грудної порожнини. 
Діагностична програма при пошкодженні серця. Тріада 
симптомів поранення серця. Єдина клініко-діагностична та 
лікувально-хірургічна програма при пораненнях серця 

 

6 

  

114. Самостійна робота. Морбідне ожиріння, абдомінопластика, 
симультанні операції. Клініка діагностика, лікування. 

 
 

 10 

115. Практичне заняття. Ушкодження органів грудної 
порожнини. Клініка і діагностика пневмотораксу, 
гемотораксу і хілотораксу. Лікувальні підходи. Хірургічна 
патологія легень та плеври. Принципи діагностики та 
лікування. 

 

6 

  

116. Самостійна робота. Соціально-правові аспекти 
трансплантології. Основи трансплантаційної імунології. 
Показання та протипоказання до трансплантації серця, 
легень, печінки, підшлункової залози, нирок. Методика 
підбору донора, зберігання донорських органів та їх 
транспортування. 
 

 

 

 10 

117. Практичне заняття. Синдром ішемії кінцівок. 
Захворювання, що викликають. Консервативне та хірургічне 
лікування оклюзій нижніх кінцівок. 

 
6 

  

118. Самостійна робота. Синдром дуги аорти. Аневризми аорти: 
класифікація, клінічні прояви уражень аорти різної 
локалізації, ускладнення. Головні артеріальні гілки дуги 
аорти, їх роль у синдромі дуги аорти. Сучасні методи 
діагностики, лікувальна тактика. Дії лікаря загальної 
практики при наявності у хворого аневризми аорти. 
 

 

 

 10 

119. Практичне заняття. Оцінка синдрому болю в кінцівках при 
проведенні діагностики та диференційної діагностики 
судинних захворювань, уражень нервової системи та 
патології опорно-рухового апарату. 

 

6 
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120. Самостійна робота. Злукова хвороба очеревини: причини 
патогенез, класифікація. Клініка різних форм, діагностика, 
консервативне та хірургічне лікування, показання, 
особливості та види оперативних втручань. Дії лікаря 
загальної практики при виявленні у пацієнта злукової 
хвороби. Реабілітація хворих. 
 

 

 

 10 

121. Практичне заняття. Тромбози та емболії. Етіологія, 
профілактика, діагностика та диференційна діагностика, 
лікувальна тактика. Консервативне лікування. Показання до 
хірургічного лікування і його основні методи. 

 

6 

  

122. Самостійна робота. Роботохірургічна техніка  
 

 10 

123. Практичне заняття. Синдром верхньої порожнистої вени. 
Синдром нижньої порожнистої вени. Варикозна хвороба, 
постромбофлебітичний синдром (ПТФС). Причини, 
діагностика, диференційна діагностика, лікувальна тактика. 

 

6 

  

124. Самостійна робота. Синдром «несправжнього» гострого 
живота. Хірургічні ускладнення у хворих з інфекційною 
патологією: причини, механізм розвитку, клініка, 
діагностика, лікування. Диференційна діагностика між 
гострими хірургічними та інфекційними захворюваннями. 

 

 

  

125. Практичне заняття. Хірургічна ендокринологія: патологія 
щитоподібної залози, прищитоподібніх залоз, наднирників. 

 
6 

  

126. Самостійна робота. ВІЛ у хірургічних хворих.  
 

 6 

127. Практичне заняття. Хірургічна патологія молочної залози.  
6 

  

128. Практичне заняття. Пластичні та реконструктивні операції. 
Хірургічне лікування транссексуалізму 

 
6 

  

129. Практичне заняття. Кровотеча та крововтрата. Шок в 
клініці хірургічних хвороб. Етіологія, профілактика, 
лікування. 

 
6 

  

130. Самостійна робота. Особливості роботи з пацієнтами 
хворими на туберкульоз. 

 
 

 10 

131. Практичне заняття. Хірургічна тактика при ураженні 
високо-енергетичною зброєю. Інфекційні ускладнення 
вогнепальних ран 

 
6 

  

132. Підсумкове заняття  2   

 Всього, годин 30 330 0 300 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1. 
 
Загальний обсяг 660 год., в тому числі: 
Лекції – 30 год. 
Практичні заняття – 330 год. 
Самостійна робота – 300 год. 
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