




 
1. Мета дисципліни – оволодіння студентами компетентностями діагностування, 
лікування, реабілітації та профілактики захворювань опорно-рухового апарату; умінь основних 
лікувальних і діагностичних маніпуляцій, надання екстреної медичної допомоги. 
 
 

2.   Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Фізіологія», 
«Патоморфологія», «Патофізіологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини», 
«Фармакологія», «Загальна хірургія». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання з анатомії людини, фізіології, 
патоморфології, пропедевтики внутрішньої медицини 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 «Травматологія та ортопедія» є складовою циклу підготовки 

фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою за спеціальністю 222 
«Медицина». «Травматологія та ортопедія» » є обов’язковою дисципліною, під час вивчення 
якої відбувається засвоєння студентами теоретичних та практичних навичок та формування 
професійного вміння для діагностики невідкладних станів при травмах опорно-рухового 
апарата та надання екстреної медичної допомоги; принципів відновного лікування та 
реабілітації хворих з ураженням опорно-рухового апарата; розуміння найбільш частих 
ускладнень в травматології і ортопедії та методи їх профілактики; прогнозування середніх 
термінів відновлення працездатності при типових пошкодженнях і ортопедичних 
захворюваннях. 

Програма дисципліни структурована:  
Модуль 1. Травматологія та ортопедія. Загальні питання травматології та ортопедії, 

вроджена патологія апарата опори та руху. Особливості обстеження ортопедо-травматологічних 
хворих. Вроджена м’язова клишоногість та кривошия. Дисплазія кульшового суглоба та 
вроджений вивих стегна (клініка, діагностика, лікування). Дегенеративно-дистрофічні 
захворювання суглобів та хребта. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика та 
лікування. Запальні захворювання суглобів, кістково-суглобовий туберкульоз, пухлини апарата 
руху та опори. Вроджені та набуті захворювання хребта. Пошкодження кісток та суглобів 
апарата опори та руху.  Питання військової травматології. Травматичний шок. Синдром 
тривалого стиснення. Вогнепальні та закриті ушкодження кінцівок та суглобів. Ушкодження 
плечового поясу та верхньої кінцівки. Ушкодження хребта, таза, кісток та суглобів нижньої 
кінцівки.  Військова травматологія: вогнепальні і закриті ушкодження кінцівок і суглобів. 
Перша медична допомога. Ушкодження хребта та таза. Травматична хвороба. 
 
 
4. Завдання (навчальні цілі): 
- вміти визначити тактику ведення пацієнтів з травмами та найбільш поширеними 
ортопедичними захворюваннями опорно-рухового апарата; 
- демонструвати володіння методами профілактики травматизму та ортопедичних 
захворювань; 



- уміти діагностувати невідкладні стани при травмах опорно-рухового апарата та надавати 
екстрену медичну допомогу; 
- знати принципи відновного лікування та реабілітації хворих з ураженням опорно-
рухового апарата; 
- знати медико-психологічні основи допомоги пацієнтам при травмах та захворюваннях 
опорно-рухового апарата; 
- самостійно проводити диференційну діагностику травматичних ушкоджень опорно-
рухового апарата, встановивши попередній діагноз при травмах та найбільш поширених 
ортопедичних захворюваннях. 
 
 

Згідно з проєктом 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 СК.2; СК.3; СК.6; 
СК.10 

СК.2: здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних 
досліджень та оцінки їх результатів.; 
СК.3: здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання; 
СК.6: Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань; 
СК.10: здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів 
 
Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці 
компетентностей». 
  
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. принципи класифікації вродженої та 

набутої патології опорно-рухового апарату; 
Лекція, 

практичне 
презентації/доповіді; 

усні відповіді / 
10 

 



принципи ранньої діагностики вродженої 
патології опорно-рухового апарату; основні 
етапи лікування вродженої та набутої 
патології опорно-рухового апарату 

заняття 
самостійна 

робота 
 

доповнення; іспит  

1.2. способи лікування вродженої патології 
опорно-рухового апарату в амбулаторних і 
стаціонарних умовах; принципи 
профілактики вродженої ортопедичної 
патології опорно-рухового апарату; методи 
обстеження ортопедичних  хворих,  
формулювати попередній та проводити 
диференційний діагноз при деструкційно-
дистрофічних та запальних ураженнях 
опорно-рухового апарату; етіологію та 
патогенез остеохондрозу і остеоартрозу.  
 

Лекція, 
практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 
 

презентації/доповіді; 
усні відповіді / 

доповнення, іспит 

10 
 

1.3. Медико-психологічні основи допомоги 
пацієнтам при травмах та захворюваннях 
опорно-рухового апарата 

Лекція, 
практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 
 

презентації/доповіді; 
усні відповіді / 

доповнення, іспит 

10 
 

1.4. Діагностувати невідкладні стани при 
травмах опорно-рухового апарата та 
надавати екстрену медичну допомогу 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

 

презентації/доповіді; 
оформлення учбової 

історії хвороби 
усні відповіді / 

доповнення, іспит 

10 
 

1.5. Принципи відновного лікування та 
реабілітації хворих з ураженням опорно-
рухового апарата 

Лекція 
Практичне 

заняття 
 

презентації/доповіді; 
усні відповіді / 

доповнення; іспит  

10 
 

 Вміти 
2.1. Визначити тактику ведення пацієнтів з 

травмами та захворюваннями опорно-
рухового апарата 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

презентації/доповіді; 
усні відповіді / 

доповнення; 
оцінювання 

практичних навичок; 
іспит 

10 

2.2. Демонструвати володіння методами 
профілактики травматизму та 
ортопедичних захворювань 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

презентації/доповіді; 
усні відповіді / 

доповнення; 
оцінювання 

практичних навичок; 
іспит 

10 

2.3. Самостійно проводити диференційну 
діагностику травматичних ушкоджень 
опорно-рухового апарата, встановивши 
попередній діагноз при травмах та 
найбільш поширених ортопедичних 
захворюваннях 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

презентації/доповіді; 
усні відповіді / 

доповнення; 
оцінювання 

практичних навичок; 
іспит 

10 

2.4. застосувати методи обстеження ортопедо-
травматологічних хворих, з метою 

Практичне 
заняття, 

презентації/доповіді; 
усні відповіді / 

5 



діагностики та визначення динаміки 
ефективності реабілітаційних засобів; 
накладати кровоспинний турнікет та джгут, 
проводити транспортну іммобілізацію; 
надавати першу допомогу у випадках 
кровотечі; 
застосовувати загальні принципи 
реабілітації травматологічних і 
ортопедичних хворих; 

самостійна 
робота 

доповнення; 
оцінювання 

практичних навичок; 
іспит  

2.5. застосувати знання у процесі здійснення 
медичної реабілітації хворих після 
ампутації верхньої і нижньої кінцівок; 
надавати першу допомогу у випадках 
політравми, переохолодження та 
обмороження, електротравми, утоплення, 
опіків термічних та хімічних. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

презентації/доповіді; 
усні відповіді / 

доповнення; 
оцінювання 

практичних навичок; 
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 

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 
 

5 

 



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 

ПРН3. Призначати та аналізувати 
додаткові (обов’язкові та за вибором) 
методи обстеження (лабораторні, 
рентгенологічні, функціональні та/або 
інструментальні ) за списком 4, 
пацієнтів із захворюваннями органів і 
систем організму для проведення 
диференційної діагностики 
захворювань (за списком 2). 

          + + 

ПРН6. 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. 

+ + + + +       + 

ПРН11. 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. 

     + + + + +   

ПРН13. 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. 

 
7.1 Форми оцінювання студентів 
- семестрове оцінювання:  
 

1. Презентації / доповіді - РН 1.1- 4.1 – 5 балів /2,5 балів  
2. Оформлення учбової історії хвороби - РН 1.4, 3.1 - 10 балів / 5 балів  
3. Оцінювання практичних навичок - РН 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. 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, та 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
ль

та
ц

ії
  

С
ам

ос
ті

й
н

а 
ро

бо
та

* 

  6 38 0 46 

1.  

Лекція. Особливості обстеження ортопедо-
травматологічних хворих. Вроджена м’язова клишоногість 
та кривошия. Дисплазія кульшового суглоба та вроджений 
вивих стегна (клініка, діагностика, лікування). 
Дегенеративно-дистрофічні та запальні захворювання 
суглобів та хребта. Етіологія, патогенез, класифікація, 
клініка, діагностика та лікування. 

2 

   

2.  
Практичне заняття. Тактика ведення пацієнтів з 
вродженою м’язовою клишоногістю та кривошиєю. 

 4 
  

3.  
Практичне заняття. Тактика ведення пацієнтів з 
дегенеративно-дистрофічними та запальними 
захворюваннями суглобів та хребта 

 4 
  

4.  
Самостійна робота. Множинні та поєднанні ушкодження 
органів руху та опори. Травматичний шок, діагностика та 
принципи лікування. 

  
 8 

5.  
Самостійна робота. Остеохондропатії (хвороба Лег-
Кальве-Пертеса, Осгуд-Шлятера, Келер 1,2; Шоєрман-Мау, 
Кальве, Кінбека та ін.). 

  
 8 

6.  

Лекція. Запальні захворювання суглобів, кістково-
суглобовий туберкульоз, пухлини апарата руху та опори. 
Вроджені та набуті захворювання хребта. 
Ушкодження плечового поясу та верхньої кінцівки. 
Ушкодження хребта, таза, кісток та суглобів нижньої 
кінцівки. 
Дегенеративно-дистрофічні захворювання м’яких тканин 

2  

  

7.  
Практичне заняття. Тактика ведення пацієнтів з 
пухлинами апарата руху та опори. 

 4 
  

8.  
Практичне заняття. Тактика ведення пацієнтів з 
вродженими та набутими захворюваннями хребта. 

 4 
  

9.  
Самостійна робота. Ушкодження м’яких тканин (забої, 
крововиливи, ушкодження зв’язок). 

 
  8 

10.  
Самостійна робота. Хвороба Дюпюітрена, Леддерхоза, 
Пейроні 

 
  6 

11.  
Практичне заняття. Тактика надання медичної допомоги 
при ушкодженні плечового поясу та верхньої кінцівки 

 4 
  

12.  
Практичне заняття.  Тактика  надання медичної допомоги 
при ушкодженні хребта, таза, кісток та суглобів нижньої 
кінцівки 

 4 
  



13.  
Самостійна робота. Артропатії (діабетичні, псоріатичні та 
ін.). 

 
  4 

14.  
Самостійна робота. Фіброзні остеодистрофії (хвороба 
Педжета, Реклінгаузена та ін.). 

 
  4 

15.  
Практичне заняття. Епікондиліти, дегенеративно-
дистрофічні захворювання м’яких тканин, синдром 
капрального каналу та ін. 

 
4   

16.  

Лекція. Військова травматологія: вогнепальні і закриті 
пошкодження кінцівок і суглобів. Військова травматологія. 
Травматичний шок. Синдром тривалого стиснення. Перша 
медична допомога. Травматична хвороба 

2 

   

17.  
Практичне заняття. Тактика надання медичної допомоги 
при вогнепальних пошкодженнях 

 
4   

18.  
Практичне заняття. Тактика надання медичної допомоги 
при травматичному шоці 

 
4   

19.  
Самостійна робота. Реабілітація пацієнтів з травмою 
опорно-рухового апарату внаслідок дії високоенергетичної 
зброї 

 
  4 

20.  
Самостійна робота. Аномалії пальців кисті (синдактелія, 
полідактелія та ін.).    4 

21.  Захист історії хвороби  2   

 
 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекції – 6 год. 
Практичні заняття – 38 год. 
Самостійна робота – 46 год. 
 

9.  Рекомендовані джерела  

Основні (базові) 
 
Травматологія та ортопедія : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / за ред.: Голки Г. 
Г., Бур’янова О. А., Климовицького В. Г. Вінниця : Нова Книга, 2014. 416 с. : іл. 
2. Ортопедія і травматологія / За ред. проф. О.М. Хвисюка.  Х., 2013.  656 с. 
3. Скляренко Е.Т. Травматологія та ортопедія – К. Здоров’я , 2005.  328 с. 
 
Додаткові: 
 
1. Бурянов А.А., Скляренко Є.Т., Волошин О.І. Задніченко М.О., Кваша В.П., Грек В.П. 
Травматологія і ортопедія. Посібник для практичних занять. Київ. Книга-плюс-2006. 136 с. 
2. Дитяча ортопедія: навчальний посібник з ортопедії та травматології для сімейних лікарів, 
хірургів, травматологів (друге переглянуте видання) / за ред. проф. І.Б. Зеленецького, М.І. 
Хвисюк, С.Д. Шевченко, Г.Г. Голка, О.О. Ніжегородцев  Х.: Вид-во АТ «Харківформвидав», 
2018. 347 с. 
3. Поперековий хребетний біль: навчально-методичний посібник / О.М.Хвисюк, Г.Г.Голка. – 
Харків: Планета-Прінт, 2017.  317 с. 



4. Практикум з травматології та ортопедії / О. В. Пелипенко, С. М. Павленко, Ю. М. Півень, О. 
С. Ковальов. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2018. 185 с. 
 
 
10. Додаткові інформаційні ресурси 
1. https://uaot.org.ua  - інформаційний портал Української асоціації ортопедів-
травматологів 
2. http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека України імені В.І.  Вернадського 
3. https://www.cochrane.org - бібліотека системних оглядів літератури Cochrane 
4. http://www.pubmed.gov  - PubMed – електронна база даних медичних і біологічних 
публікацій Національної бібліотеки США 
5. http://www.library.gov.ua/  Національна наукова медична бібліотека України 
6. http://testcentr.org.ua/ Центр тестування МОЗ України 

  


