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1. Пояснювальна записка 

Програма навчальної дисципліни “Загальна хірургія для вищих медичних закладів 

освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальностей Лікувальна справа” 

7.110101, “Педіатрія” 7.110104, “Медико-профілактична справа” 7.110105 напряму 

підготовки 1101 “Медицина”, бо вивчення , цієї дисципліни здійснюється впродовж ІУ, У, 

УІ семестрів 2-го і 3-го років навчання, кінцеві цілі з дисципліни однакові й тому складена 

єдина програма для зазначених спеціальностей.  

Програма складена у відповідності з наступними нормативними 
документами: 

-    навчальним планом підготовки фахівців ОКР «Спеціаліст» кваліфікації 

«Лікар» за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія» та «Медико-профілактична 

справа»;  

- експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах 

Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і затвердженим наказом МОЗ 

України від 31.01.2005 за №52 “Про затвердження та введення нового навчального плану 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” кваліфікації “Лікар” у 

вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації України за спеціальностями 

“Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактича справа”; 

- наказом МОЗ Украъни від 17.05.06 за № 281 „Про внесення змін до навчального 

плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації 

«лікар» у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації України, затвердженого 

наказом МОЗ України від 31.01.05 за № 52” 

- абзацом 3 частиною 2 статті 56, частини 7 розділу XV «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «про вищу освіту»; 

- наказом МОН України  №47 від 26.01.2015р. – «Про особливості формування 

навчальних планів на 2015-2016н.р.»; 

- листом МОН України № 1/9-126 від 13.03.2015р.; 

- наказами НМУ № 244 ід 07.04.2015р., № 303 від 27.04.2015р., № 633 від 

03.11.2014р.; 

- інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу (від 21.01.2008 № 08.01- 

22/65). 

Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми. 

 

Загальна хірургія як навчальна  дисципліна: 
а) базується на вивченні студентами морфологічних дисциплін – анатомії людини; 

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

пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, радіології фармакології й 

інтегрується з цими дисциплінами; 

б) закладає основи вивчення студентами хірургії, дитячої хірургії, травматології та 

ортопедії, нейрохірургії, анестезіології та інтенсивної терапії, урології, акушерства і 

гінекології  та іншими навчальними дисципліни, де застосовуються хірургічні методи 

лікування, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування 

умінь застосовувати знання в процесі подальшого навчання і професійної діяльності; 

в) надає можливість отримати практичні навички та формувати професійні вміння 

для діагностики та надання медичної допомоги при певних патологічних станах та в 

період догляду за хірургічними хворими. 

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно модульною системою 

відповідно до вимог Болонського процесу 

Програма дисципліни структурована на модулі, до складу яких входять блоки 

змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS 
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– залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними 

відповідного модулю (залікового кредиту). 

Програма дисципліни структурована на 2 модулі, до складу яких входять 

блоки змістових модулів: 
 

Модуль 1:Основи гемотрансфузіології. Невідкладні хірургічні стани. Основи 
анестезіології та реаніматології. 

Змістові модулі 

1. Кровотеча, крововтрата. Основи гемотрансфузіології. 

2. Загальна анестезіологія та реанімація 

3. Травматизм та ушукодження 

 

Модуль 2. Хірургічна інфекція. Курація хірургічних хворих 
Змістовні модулі 

4. Хірургічні інфекції. Змертвіння 

5. Курація хірургічних хворих 

 

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: 

а) лекції, б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів (СРС), в організації 

якої значну роль мають консультації викладачів. Тематичні плани лекцій, практичних 

занять, СРС забезпечують реалізацію у навчальному процесі всіх тем, які входять до 

складу змістовних модулів. 

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів. 

Практичні клінічні заняття з модулів 1 і 2 передбачають: 
- оволодіння навичками надання першої медичної допомоги при невідкладних 

хірургічних станах; 

- оволодіння навичками накладання пов'язок на різні ділянки тіла людини; 

- оволодіння навичками догляду за хірургічними хворими; 

- дослідження функціональних станів у людей, зокрема, визначення груп 

крові; 

- дослідження хворого з хірургічною патологією; 

- проведення диференційної діагностики; 

- використання хірургічних методів діагностики та лікування; 

- вирішення клінічних ситуаційних задач і тестів. 

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях 

у відповідності з конкретними цілями та під час індивідуальної роботи викладача зі 

студентами. 

Рекомендується застосувати наступні методи визначення рівня підготовки 
студентів: 

1. Комп'ютерні тести 

2. Оцінка і трактування результатів клініко-лабораторних та інструментальних 

методів обстежень 

3. Розв'язування клінічних ситуаційних задач 

4. Контроль практичних навичок 

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по їх завершенню на 

підсумкових контрольних заняттях. 

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за 
багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних 
модулів і має визначення за системою ECTS та традиційною шкалою, прийнятою в 
Україні. 

Кафедри мають право вносити зміни до навчальної програми у межах до 15 % 

залежно від організаційних та технічних можливостей, напрямків наукових досліджень, 
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але мають виконати в цілому обсяг вимог з дисципліни згідно із кінцевими цілями ОКХ і 

ОПП за напрямком підготовки та навчальним планом. 

ОПИС НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ З ДИСЦИПЛІНИ 

Структура 

навчальної 

дисипліни 

Кількість годин, з них 

Рік 

навчання 

Вид 

контролю Всього 

Аудиторних 

СРС 
Лекцій 

Практичних 

занять 

 170 20 80 70   

Кредитів ECTS 5,7      

Модуль 1. 

Змістовних 

модулів 3 

125 год./4,2 

кредити 

ECTS 

20 70 35 3-й Поточний і 

підсумковий 

модульний 

контроль 

 

 

 

-„- 

 

-„- 

Модуль 2. 

Змістовних 

модулів 2 

45 год./1,5 

кредити 

ECTS 

0 10 35 3-й 

В тому числі, 

підсумковий 

модульний 

контроль 

засвоєння 2-х 

модулів 

4    3-й 

Аудиторних годин – 56 %, СРС – 44 %. 

 

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Мета вивчення загальної хірургії – кінцеві цілі встановлюються на основі ОПП підготовки 

лікаря за фахом відповідно до блоку її змістовного модулю і є основою для побудови 

змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований через уміння у вигляді 

цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного модулю або змістовного 

модулю сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що 

забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни. 

Кінцеві цілі дисципліни 
- демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами 

медичного фахівця та принципами фахової субординації у загальніх хірургії 

- демонструвати володіння навичками організації режиму і догляду за 

хірургічним хворим, виконувати необхідні медичні маніпуляції 

- застосовувати основні принципи асептики, антисептики, знеболювання 

- аналізувати результати лабораторних і інструментальних методів 

дослідження 

- проводити опитування та фізікальне обстеження хірургічних хворих та 

аналізувати їх результати 

 
3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ. 
МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ГЕМОТРАНСФУЗІОЛОГІЇ. НЕВІДКЛАДНІ ХІРУРГІЧНІ 
СТАНИ. ОСНОВИ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЇ 
 
Змістовий модуль 1. Кровотеча, крововтрата. Основи гемотрансфузіології 

Конкретні цілі: 

• Класифікувати види та важкість крововтрати. 

• Вміти застосувати  методи тимчасової і кінцевої зупинки кровотечі. 

• Продемонструвати методи визначення групи крові та резус-фактору 

• Продемонструвати визначення проб на сумісність крові донора і реципієнта 
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• Вміти визначати  показання та протипоказання до переливання кроі та 

препаратів з компонентами крові, засвоїти, методи гемотрансфузії. 

• Організувати гемотрансфузію і спостереження за хворим під час її виконання. 

• Класифікувати групи кровозамінників. 

• Класифікувати можливі помилки і ускладнення при гемотрансфузії 

• Оволодіти профілактичними та лікувальними заходами щодо ускладнень при 

гемотрансфузії. 

 

Тема 1. Кровотеча і крововтрата. Методи тимчасової та кінцевої зупинки кровотечі. 
Визначення та види кровотеч. Визначення величини крововтрати. Механізм 

самостійної зупинки кровотечі.Методи тимчасової зупинки кровотечі (пальцеве 

притискання, давлюча пов’язка, закрутка, джгут). Методи кінцевої зупинки кровотечі: 

механічні, фізичні, біологічні. Судинний шов. Трансплантація, алопластика. 

Тема 2. Вчення про кров. Проби при переливанні крові.  
Історія розвитку переливання крові. Методики визначення групи крові і резус-

належності. Визначення індивідуальної, резус та біологічної сумісності. 

Тема 3. Переливання крові, препаратів крові, кровозамінників. Ускладнення при 
гемотрансфузії. 

Показання та протипоказання до переливання крові. Шляхи та методи 

переливання.. Механізм дії перелитої крові та її компонентів. Макроскопічне визначення 

якості крові. Препарати компонентів крові. Спостереження за хворим під час переливання, 

документація. Групи кровозамінників. Можливі помилки і ускладнення при переливанні 

крові, їх класифікація, патогенез, клініка. Профілактика ускладнень при гемотрансфузії. 

 

Змістовий модуль 2. Загальна анестезіологія та реанімація. 

Конкретні цілі:  

• Класифікувати різновиди місцевого знеболення. 

• Засвоїти препарати для виконання місцевого знеболення. 

• Визначити покази і протипоказання для виконання різних видів місцевої 

анестезії та продемонструвати техніку їх виконання. 

• Узагальнити можливі ускладнення при проведені різних методів місцевої 

анестезії, вміти їх попереджати та лікувати 

• Класифікувати різновиди інгаляційного наркозу та демонструвати методику 

їх виконання 

• Класифікувати різновиди неінгаляційного наркозу 

• Демонструвати застосування різних неінгаляційних засобів наркозу. 

• Узагальнити можливі ускладнення наркозу, організувати їх профілактику та 

лікування. 

• Визначити  клінічні прояви термінальних станів. 

• Оволодіти методами реанімаційних заходів при термінальних станах 

 

Тема 4. Місцева анестезія. Інгаляційний наркоз. Неінгаляційний наркоз.  
Різновиди місцевого знеболення (пошарова інфільтрація, регіональна, 

спинномозкова, внутрішньокісткова). Препарати для місцевої анестезії. Показання, 

протипоказання. Можливі ускладнення. 

Показання, протипоказання. Можливі ускладнення. Поняття премедикації. 

Препарати для інгаляційного, ендотрахельного наркозу. Стадії ефірного наркозу. 

Масковий наркоз, методика проведення. Будова апарату для ШВЛ. Типи дихальних 

контурів. Методика проведення та ендотрахеального наркозу. Різновиди неінгаляційного 

наркозу. Препарати. Методики застосування. Ускладнення наркозу по стадіям і рівням. 
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Тема 5. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих. 
 Термінові стани. Інтенсивна терапія і легенево-серцева реанімація. Показання і 

техніка проведення штучної вентиляції легень і непрямого масажу серця. Відпрацювання 

техніки на фантомі. 
  

Змістовий модуль 3. Травматизм та ушкодження 

Конкретні цілі: 

• Визначати та класифікувати рани, періоди ранового процесу 

• Продемонструвати вміння надавати першу допомогу постраждалому з раною 

• Виконати первинну хірургічну обробку рани 

• Проводити хірургічну обробку гнійної рани 

• Узагальнити принципи лікування інфікованих ран в залежності від фази 

ранового процесу. 

• Визначити різні види травматизму 

• Діагностувати ушкодження м’яких тканин, черепа, грудної клітки, органів 

черевної порожнини 

• Продемонструвати заходи першої медичної допомоги постраждалим із 

закритими пошкодженнями. 

• Класифікувати і діагностувати переломи кісток 

• Продемонструвати надання першої допомоги при переломах. 

• Вивчити основні методи консервативного та оперативного лікування 

переломів. 

• Класифікувати та діагностувати вивихи. 

• Класифікуватита діагностувати  термічні, хімічні, променеві опіки, 

електротравму. 

• Проводити заходи першої допомоги постраждалому із опіком, 

електротавмою. 

• Розробити програму лікування постраждалого з опіком 

• Класифікувати та діагностувати відмороження 

• Організувати першу допомогу постраждалому з відмороженням 

• Планувати лікувальну програму постраждалому з відмороженням 

Тема 6. Рани і рановий процес. Профілактика розвитку інфекції в рані. Лікування 
чистих ран. Інфіковані рани. 

Рани, визначення, класифікація. Структура рани та перебіг ранового процесу у 

чистій рані. Характеристика окремих типів ран і перша допомога при них. Умови при яких 

виникає інфекція у рані і їх усунення. Структура чистої рани. Первинна хірургічна 

обробка рани. Види первинних швів. Лікування чистої рани в післяопераційному періоді. 

Інфіковані рани. Перебіг ранового процесу у гнійній рані. Хірургічна обробка 

гнійної рани, види вторинних швів. Лікування гнійної рани в залежності від фази ранового 

процесу. Види дренування гнійної рани. 
Тема 7. Закриті пошкодження м’яких тканин, черепа, грудної клітки, органів 
черевної порожнини. 
 Поняття про травматизм. Клінічні прояви закритого ушкодження м’яких тканин, 

черепа, грудної клітки, органів черевної порожнини. Профілактика розвитку 

травматичного шоку, пневмотораксу, внутрішньої кровотечі. Особливості надання першої 

допомоги і транспортування хворих при даних ушкодженнях 
Тема 8. Переломи. Механізм виникнення. Утворення кісткового мозолю. Перша 
допомога при переломах. Лікування переломів у стаціонарі.  

Визначення перелому. Класифікація. Механізм виникнення перелому. Види 

зміщень кісткових уламків. Утворення кісткового мозолю. Клінічна картина. Методи 

діагностики. Надання першої допомоги при переломах, її задачі. Засоби транспортної 
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іммобілізації. Будова шин Дітеріхса і Крамера. Надання першої долікарської допомоги 

хворому з переломом. Накладання шин з підручних матеріалів, Крамера і Дітеріхса. 

 Основні задачі лікування переломів у стаціонарі. Основні види закритого та 

відкритого лікування. Знеболення. Фіксаційний і екстензійний методи лікування. 

Показання до оперативного втручання. Метод оперативних втручань при переломах. 

Наслідки лікування переломів. 

Тема 9. Вивихи. Механізм виникнення. Перша допомога при вивихах. Лікування 
вивихів у стаціонарі. 

Вивихи, поняття. Класифікація. Механізм виникнення. Клінічні прояви. 

Диференційна діагностика між переломом та вивихом. Лікування вивихів. 

Тема 10. Опіки. Опікова хвороба. Відмороження. Електротравма 

 Класифікація по глибині, площі, важкості опіку. Клінічні прояви термічних опіків. 

Симптоматика опіків хімічними сполуками. Променеві опіки. Періоди перебігу опікової 

хвороби. Перша допомога при різних видах опіків. Лікування опіків у стаціонарі. 

Лікування опікової хвороби згідно перебігу. Основні методи лікування опіків у стаціонарі. 

Види оперативних втручань при опіках. 

Відмороження. Визначення. Ступені. Клінічні прояви. Особливості надання першої 

допомоги хворому з відмороженням у до реактивному періоді. Лікування відморожень у 

стаціонарі. Електротавма, особливості перебігу. Надання першої допомоги при 

електротравмі. 
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ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ – МОДУЛЮ 1: 
ОСНОВИ ГЕМОТРАНСФУЗІОЛОГІЇ. НЕВІДКЛАДНІ ХІРУРГІЧНІ СТАНИ. ОСНОВИ 

АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЇ 

Тема 
Кількість годин 

Індивід. СРС Лек

ції 

Практ. 

заняття 
СРС 

Змістовий модуль 1. Кровотеча, крововтрата. Основи гемотрансфузіології 

1. Кровотеча і крововтрата. Методи 

тимчасової та кінцевої зупинки кровотечі. 

 

 

 

   2 

    

3 3 
Протягом 

модулю огляд 

наукової 

літератури за 

темами на вибір: 

-„Біобезпека та 

біоетика в 

хірургії” 

- „Малоінвазивні 

оперативні 

втручання” 

- „Ускладнення 

при переливанні 

крові та її 

компонентів” 

- „Лікування 

інфікованих ран 

за стадіями 

ранового 

процесу” 

- „Опіки, опікова 

хвороба, сучасні 

методи лікування” 

- «Надання 

невідкладної 

допомоги 

постраждалим 

при надзвичайних 

ситуаціях»  

2. Вчення про кров. Проби при переливанні 

крові. 
3 3 

3.Переливання крові, препаратів крові, 

кровозамінників. Ускладнення при 

гемотрансфузії. 

3 4 

Змістовий модуль 2. Загальна анестезіологія та реанімація. 

4.Місцева анестезія. Інгаляційний наркоз. 

Неінгаляційний наркоз.  2 
3 5  

5.Реанімаційні заходи у хірургічних хворих. 3 5  

                        Змістовий модуль 3. Травматизм та ушкодження 

6. Рани і рановий процес. Профілактика 

розвитку інфекції в рані. Лікування чистих 

ран. Інфіковані рани. Клініка, діагностика, 

методи лікування інфікованих ран. 

2 3 2  

7. Закриті пошкодження м’яких тканин, 

черепа, грудної клітки, органів черевної 

порожнини. 

2 

3 2  

8. Переломи. Механізм виникнення. 

Утворення кісткового мозолю. Перша 

допомога при переломах. Лікування 

переломів у стаціонарі.  

3 2  
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9. Вивихи. Механізм виникнення. Перша 

допомога при вивихах. Лікування вивихів у 

стаціонарі. 

 3 2  

10. Опіки. Опікова хвороба. Відмороження. 

Електротравма. 
2 3 2  

 Підсумковий модульний контроль  2   

Теоретичної підготовки     

Практичної підготовки     

РАЗОМ 10 32 30  

Аудиторні години 58 %, СРС – 42 % 

 
Тематичний план лекцій модулю 1 

№ 

з.п. 
Тема 

К
іл

ьк
іс

ть
 

го
ди

н
 

1 

Кровотеча та крововтрата. Симптоми кровотечі. Діагностика. Тимчасові та остаточні 

способи зупинки кровотечі. Групи крові та резус належність. Показання та 

протипоказання до переливання крові. Переливання крові та кровозамінників. 

2 

2 Загальна анестезіологія та реанімація. 2 

3 
Рани. Класифікація. Лікування чистих ран. Рановий процес. Гнійні рани. Клініка, 

діагностика,лікування. 
2 

4 Травматизм. Переломи. Вивихи. 2 

5 
Опіки. Класифікація. Опікова хвороба. Опіки. Класифікація. Опікова хвороба. 

Електротравма. Відмороження. 
2 

 РАЗОМ 10 

 

Тематичний план практичних занять модулю 1 

Тема 
Кіль-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Кровотеча, крововтрата. Основи гемотрансфузіології 

1. Кровотеча і крововтрата Методи тимчасової та кінцевої зупинки кровотечі 3 

2. Вчення про кров. Проби при переливанні крові.  3 

3. Переливання крові, препаратів крові, кровозамінників. Ускладнення при гемотрансфузії. 3 

                        Змістовий модуль 2. Загальна анестезіологія та реанімація. 

4. Місцева анестезія. Інгаляційний наркоз. Неінгаляційний наркоз 3 

5. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих. 3 

                        Змістовий модуль 3. Травматизм та ушкодження 

6. Рани і рановий процес. Профілактика розвитку інфекції в рані. Лікування чистих ран. 

Інфіковані рани. 
3 

7. Закриті пошкодження м’яких тканин, черепа, грудної клітки, органів черевної порожнини. 3 

8. Переломи. Механізм виникнення. Утворення кісткового мозолю. Перша допомога при 

переломах. Лікування переломів у стаціонарі.  
3 

9. Вивихи. Механізм виникнення. Перша допомога при вивихах. Лікування вивихів у 

стаціонарі. 
3 

10. Опіки. Опікова хвороба. Відмороження. Електротравма 3 

 Підсумковий модульний контроль 2 

РАЗОМ 32 
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Види самостійної роботи студентів (СРС) та її контроль в модулю 1. 
 з.п. ТЕМА Кількість 

годин  
Вид контролю 

1. Підготовка до практичних занять – теоретична 

підготовка та опрацювання практичних навичок 
10 Поточний 

контроль на 

практичних 

заняттях 

2. Індивідуальна самостійна робота студентів за однією 
з тем за вибором: 
- Огляд наукової літератури за вибором: 

- „Біобезпека та біоетика в хірургії” 

- „Малоінвазивні оперативні втручання” 

- „Ускладнення при переливанні крові та її компонентів” 

- „Основи пластичної та реконструктивної хірургії. 

Трансплантація органів і тканин. Класифікація. Вимоги 

до операційного розрізу. Зашивання рани (види швів, 

вузлів)”, 

- „Опіки, опікова хвороба, сучасні методи лікування” 

- «Надання невідкладної допомоги постраждалим при 

надзвичайних ситуаціях» 

15 Поточний 

контроль на 

практичних 

заняттях 

3. Підготовка до підсумкового модульного контролю 5 Підсумковий 

модульний 

контроль 

 РАЗОМ 30  

Примітка. Зарахування СРС здійснюється за результатами перевірки опрацювання студентом 

зошиту та теоретичного опитування з відповідної теми СРС. 

  
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ В МОДУЛЮ 1. 

№ за 
порядком 

Модуль 1 
(поточна навчальна діяльність) 

Максимальна 
кількість балів 

 Змістовий модуль 1  

1. Тема 1 12 

2. Тема 2 12 

3. Тема 3 12 

 Змістовий модуль 2  

4. Тема 4 12 

 Змістовий модуль 3  

5. Тема 5 12 

6. Тема 6 12 

7. Тема 7 12 

8. Тема 8 12 

9. Тема 9 12 

10. Тема 10 12 

 Разом змістові модулі 120 

Підсумковий модульний контроль, в тому 

числі: 

  80 

практичної підготовки  
теоретичної підготовки  

РАЗОМ сума балів 200 
Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: “5” 

– 12 балів, “4” – 10 балів,  “3” – 8 балів, “2” – 2,75 бали. 

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента - 120 

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові 
виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну 
діяльність він набрав не менше 80 балів (10 х 8),  
має відповідні зошити з самостійної роботи за підписом викладача групи та набрав 
не менше 80% при складанні попереднього тестового контролю «Крок-1».  

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не 
менше 50 балів з 80 балів.  
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МОДУЛЬ 2. ХІРУРГІЧНА ІНФЕКЦІЯ. КУРАЦІЯ ХІРУРГІЧНИХ 
ХВОРИХ 

Змістовий модуль 4. Хірургічна інфекція. Змертвіння. 

Конкретні цілі: 

• Класифікувати хірургічну інфекцію. 

• Діагностувати гострі гнійні захворювання м’яких тканин і проводити 

диференційну діагностику між ними та іншими хворобами. 

• Застосовувати при різних гнійних захворюваннях необхідні консервативні і 

оперативні методи лікування. 

• Вивчити патогенез розвитку і клінічні форми гострого гематогенного 

остеомієліту. 

• Продемонструвати методику виконання екстреного скринінг-тесту для 

ранньої діагностики гострого гематогенного остеомієліту. 

• Розробити лікувальну тактику при різних формах гострого гематогенного 

остеомієліту. 

• Вивчити клінічні прояви, методи діагностики, тактику лікування хронічних 

форм остеомієліту. 

• Вивчити особливості перебігу гострих гнійних захворювань у хворих на СПІД 

та наркоманію. 

• Вивчити клінічні прояви газової анаеробної гангрени, правцю, дифтерії ран, 

сибірської виразки та спланувати лікувальні програми. 

• Вибрати метод профілактики правця, дифтерії, сибірки, газової гангрени. 

• Пояснювати сучасну класифікацію сепсису, методи його діагностики, 

спланувати лікувальну програму для хворого на сепсис. 

• Вивчити патогенетичні аспекти розвитку ендогенної інтоксикації при 

хірургічній інфекції і методи детоксикації та імунокорекції 

• Вивчити клініку кістково-суглобового туберкульозу, актиномікозу, сифілісу. 

• Визначати і класифікувати некроз, гангрену, виразки, нориці, сторонні тіла. 

• Продемонструвати першу допомогу постраждалому із стороннім тілом. 

• Скласти план лікування хворих з різними видами некрозу, гангрени, виразок, 

нориць, стороннім тілом. 

 

Тема 11. Гострі гнійні захворювання м’яких тканин: абсцес, флегмона, фурункул, 
карбункул, гідраденіт, лімфаденіт, лімфангоїт, мастит, бешиха, парапроктит 

Клінічна картина. Методи діагностики і диференційної діагностики. Оперативні 

втручання при цих захворюваннях. Етіологія, класифікація. Клінічна картина. 

Діагностика. Лікування. 

Тема 12. Гострі гніні захворювання кисті. Гнійні захворювання кісток.  
Клінічна картина. Методи діагностики і диференційної діагностики. Оперативні 

втручання при цих захворюваннях. Етіологія, класифікація. Клінічна картина. 

Діагностика. Лікування. 

Тема 13. Гостра та хронічна специфічна хірургічна інфекція. Загальна гнійна 
інфекція (сепсис). Ендогенна інтоксикація при гострій хірургічній інфекції. 

Газова гангрена. Правець. Дифтерія ран. Сибірська виразка. Етіологія, патогенез. 

Клініка. Методи діагностики. Лікування. 

Хрончна специфічна інфекція: хронічний туберкульоз, актиномікоз, сифіліс. 

Етіологія, клінічна картина. Методи діагностики і лікування цих захворювань.   
Сучасні положення поняття сепсис. Класифікація. Патогенетичні особливості 

протікання. Сучасні методи діагностики. Принципи лікування. Ендогенна інтоксикація 

при хірургічній інфекції. Методи детоксикації і імунокорекції. Хірургічні аспекти СНІДу і 

наркоманії. 
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Змістовий модуль 5. Курація хірургічни хворих. 

Конкретні цілі: 

• Продемонструвати основні методи об’єктивного обстеження хірургічних хворих 

• Трактувати основні симптоми, результати додаткових методів дослідженн 

,формулювати діагноз. 

• Скласти план лікування  . 

• Вивчити  схему для написання історії хвороби. 

• Продемонструвати вміння оформляти історію хвороби за результатами 

обстеження хворого. 

 

Тема 14. Методика обстеження хірургічних хворих: голови, шиї, грудної клітки, 
живота, опорно-рухового апарату. Курація хірургічних хворих. Написання історії 
хвороби. Захист історії хвороби. 
 Методика збору анамнезу. Об’єктивне обстеження голови, шиї, грудної клітини, 

живота, опорно-рухового апарату. Вимірювання абсолютної і відносної довжин кінцівок. 

Робота студентів з хворими. Збирання скарг, анамнезів хвороби і життя. Об'єктивне 

обстеження хворого. Занесення даних у навчальну форму історії хвороби. Вивчення даних 

додаткових методів обстеження хворих, занесення їх в історію хвороби. Остаточне 

оформлення історії хвороби. 

Студенти обґрунтовують постановку того чи іншого діагнозу, демонструють 

методи об'єктивного обстеження хворих. Обговорення методу лікування хворого. Аналіз і 

обговорення помилок, що були допущені при оформлені історій хвороб студентами. 
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ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ – МОДУЛЮ 2: 
ХІРУРГІЧНА ІНФЕКЦІЯ.  КУРАЦІЯ ХІРУРГІЧНИХ ХВОРИХ 

Тема 
Кількість годин 

Індивід. СРС Лек

ції 

Практ. 

заняття 
СРС 

Змістовий модуль 4. Хірургічна інфекція.   

1. Гострі гнійні захворювання м’яких тканин: 

абсцес, флегмона, фурункул,  

карбункул, гідраденіт,  лімфаденіт, 

лімфангоїт, мастит, бешиха, парапроктит. 

0 2 4 

Протягом модулю 

огляд наукової 

літератури за темами  

на вибір: 

„Гнійно-некротичні 

процеси кисті”, 

„Лактаційний 

мастит”, „Основи 

пластичної та 

реконструктивної 

хірургії. 

Трансплантація 

органів і тканин. 

Зашивання рани 

(види швів, вузлів )”, 

„Туберкульоз кісток 

та суглобів”, 

„Сепсис, сучасні 

аспекти патогенезу, 

лікування”, 

„Ендогенна 

інтоксикація. Сучасні 

методи 

детоксикації”, 

«Остемієліт» 
Змертвіння. Некроз. 

Гангрена. Нориці. 

Сторонні тіла. 

Хірургічні аспекти 

СНІДу і наркоманії. 

2. Гострі гнійні захворювання кисі. Гнійні 

захворювання кісток. 
0 2 4 

3. Гостра та хронічна специфічна хірургічна 

інфекція. Загальна гнійна інфекція (сепсис). 

Ендогенна інтоксикація при гострій 

хірургічній інфекції. 

0 2 4 

Змістовий модуль 5. Курація хірургічни хворих. 

4. Методика обстеження хірургічних хворих: 

голови, шиї, грудної клітки, живота, опорно-

рухового апарату. Курація хірургічних 

хворих. Написання історії хвороби Захист 

історії хвороби. 

0 2 13 

 

 

 

 

Підсумковий модульний контроль  2   

Теоретичної підготовки     

Практичної підготовки     

РАЗОМ 0 10 35  

Аудиторні години 22%, СРС – 78% 

 
Тематичний план практичних занять модулю 2 

Тема 
Кіль-ть 

годин 

Змістовий модуль 4. Хірургічна інфекція. Змертвіння. 

1. 

Гострі гнійні захворювання м’яких тканин: абсцес, флегмона, фурункул, 

карбункул,  гідраденіт, лімфаденіт, лімфангоїт, мастит, бешиха, 

парапроктит. 

2 

2. Гострі гніні захворювання кисті. Гнійні захворювання кісток. 2 
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3. 

Гостра та хронічна специфічна хірургічна інфекція.Загальна гнійна 

інфекція (сепсис). Ендогенна інтоксикація при гострій хірургічній 

інфекції. 
2 

Змістовий модуль 5. Курація хірургічни хворих. 

4. 

Методика обстеження хірургічних хворих: голови, шиї, грудної клітки, 

живота, опорно-рухового апарату.  Курація хірургічних хворих. 

Написання історії хвороби. Захист історії хвороби. 

2 

5. Підсумковий модульний контроль 2 

 РАЗОМ 10 

 
Види самостійної роботи студентів (СРС) та її контроль в модулю 2. 

 з.п. ТЕМА Кількість 
годин  

Вид контролю 

1. Індивідуальна самостійна робота студентів за однією 
з тем за вибором: 
- Огляд наукової літератури за вибором: 

- „Гнійно-некротичні процеси кисті”, 

- „Лактаційний мастит”, 

- „Лікування інфікованих ран за стадіями ранового 

процесу” 

- „Туберкульоз кісток та суглобів”, 

- „Сепсис, сучасні аспекти патогенезу, лікування”, 

- „Ендогенна інтоксикація. Сучасні методи 

детоксикації” 

- «Остемієліт» 

- «Змертвіння. Некроз. Гангрена. Нориці. Сторонні 

тіла.» 

- «Хірургічні аспекти СНІДу і наркоманії 

30 Поточний 

контроль на 

практичних 

заняттях 

2. Підготовка до підсумкового модульного контролю 5 Підсумковий 

модульний 

контроль 

 РАЗОМ 35  

Примітка. Зарахування СРС здійснюється за результатами перевірки опрацювання 

студентом зошиту та теоретичного опитування з відповідної теми СРС. 

 
 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ В МОДУЛЮ 2. 
№ за 
порядком 

Модуль 2 
(поточна навчальна діяльність) 

Максимальна 
кількість балів 

 Змістовий модуль 4  

1. Тема 11 24 

2. Тема 12 24 

3. Тема 13 24 

 Змістовий модуль 5  

4. Тема 14 24 

Разом змістові модулі 120 

Підсумковий модульний контроль, в тому 

числі: 

  80 

практичної підготовки  
теоретичної підготовки  

РАЗОМ сума балів 200 

Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються 

бали: “5” – 24 балів, “4” – 21 балів,  “3” – 18 балів, “2” – 0 бали. 

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120, з 
урахуванням додаткових 24 балів за виконання СРС. 
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Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові 
виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну 
діяльність він набрав не менше 72 балів (18 х 4), має відповідні зошити з самостійної 
роботи за підписом викладача групи та набрав не менше 80% при складанні 
попереднього тестового контролю «Крок-1».  

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не 
менше 50 балів з 80 балів.  
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4.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ. 

№ 

з.п. 
Тема 

К
іл

ьк
іс

ть
 

го
ди

н
 

Модуль 1:Основи гемотрансфузіології. Невідкладні хірургічні стани. Основи 
анестезіології та реаніматології 

1 

Кровотеча та крововтрата. Симптоми кровотечі. Діагностика. Тимчасові та остаточні 

способи зупинки кровотечі. Групи крові та резус належність. Показання та 

протипоказання до переливання крові. Переливання крові та кровозамінників. 

2 

2 Загальна анестезіологія та реанімація. 2 

3 
Рани. Класифікація.Лікування чистих ран. Рановий процес. Гнійні рани. Клініка, 

діагностика,лікування. 
2 

4 Травматизм. Переломи. Вивихи. 2 

5 Опіки. Класифікація. Опікова хвороба. Електротравма. Відмороження. 2 

6 Хірургічна інфекція. Класифікація. Гостра гнійна інфекція. 2 

7 
Гостра специфічна хірургічна інфекція. Анаеробна інфекція. Газова гангрена. 

Правець. Дифтерія ран. Сибірська виразка 
2 

8 
Загальна гнійна інфекція (сепсис). Ендогенна інтоксикація при хірургічній інфекції. 

Методи детоксикації та імунокорекції. 
2 

9 Хірургічні аспекти СНІДу і наркоманії. 2 

10 Змертвіння. Некроз. Гангрена. Виразка. Нориці. 2 

 РАЗОМ 20 

 
5.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 
Кіль-ть 

годин 

МОДУЛЬ 1: ОСНОВИ ГЕМОТРАНСФУЗІОЛОГІЇ. НЕВІДКЛАДНІ ХІРУРГІЧНІ 
СТАНИ. ОСНОВИ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЇ 
Змістовий модуль1. Кровотеча, крововтрата. Основи гемотрансфузіології 

1. Кровотеча і крововтрата. Методи тимчасової та кінцевої зупинки кровотечі. 3 

2. Вчення про кров. Проби при переливанні крові. 3 

3. Переливання крові, препаратів крові, кровозамінників. Ускладнення при гемотрансфузії. 3 

Змістовий модуль 2. Загальна анестезіологія та реанімація. 

4. Місцева анестезія. Інгаляційний наркоз. Неінгаляційний наркоз.  3 

5.Реанімаційні заходи у хірургічних хворих. 3 

Змістовий модуль 3. Травматизм та ушкодження 

6. Рани і рановий процес. Профілактика розвитку інфекції в рані. Лікування чистих ран. 

Інфіковані рани. 
3 

7. Закриті пошкодження м’яких тканин, черепа, грудної клітки, органів черевної порожнини. 3 

8. Переломи. Механізм виникнення. Утворення кісткового мозолю. Перша допомога при 

переломах. Лікування переломів у стаціонарі.  
3 

9. Вивихи. Механізм виникнення. Перша допомога при вивихах. Лікування вивихів у 

стаціонарі. 
3 

10. Опіки. Опікова хвороба. Відмороження. Електротравма 3 

Підсумковий модульний контроль 2 

МОДУЛЬ 2: ХІРУРГІЧНА ІНФЕКЦІЯ. КУРАЦІЯ ХІРУРГІЧНИХ ХВОРИХ. 

Змістовий модуль 4. Хірургічна інфекція. Змертвіння. 

1. 

Гострі гнійні захворювання м’яких тканин: абсцес, флегмона, 

фурункул, карбункул,  гідраденіт, лімфаденіт, лімфангоїт, мастит, 

бешиха, парапроктит. 

2 

2. Гнійні захворювання кисті. Гнійні захворювання кісток. 2 
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3. 

Гостра та хронічна специфічна хірургічна інфекція.Загальна гнійна 

інфекція (сепсис). Ендогенна інтоксикація при гострій хірургічній 

інфекції. 
2 

Змістовий модуль 5. Курація хірургічни хворих. 

4. 

Методика обстеження хірургічних хворих: голови, шиї, грудної клітки, 

живота, опорно-рухового апарату.  Курація хірургічних хворих. 

Написання історії хвороби. Захист історії хвороби. 

2 

5. Підсумковий модульний контроль 2 

 теоретичної підготовки  

 практичної підготовки  

 РАЗОМ 0 
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6.ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС) ТА ЇЇ 
КОНТРОЛЬ З ДИСЦИПЛІНИ. 

 з.п. Види робіт Кількість 
годин  

Вид контролю 

Модуль 1: Основи гемотрансфузіології. Невідкладні хірургічні стани. Основи 
анестезіології та реаніматології 

 Підготовка до практичних занять – теоретична 

підготовка та опрацювання практичних навичок 
10 Поточний контроль на 

практичних заняттях 

 Індивідуальна самостійна робота студентів за однією 
з тем за вибором: 
- Огляд наукової літератури за вибором: 

- „ Біобезпека та біоетика в хірургії” 

- „Малоінвазивні оперативні втручання” 

- „Ускладнення при переливанні крові та її компонентів” 

- „Основи пластичної та реконструктивної хірургії. 

Трансплантація органів і тканин. Класифікація. Вимоги 

до операційного розрізу. Зашивання рани (види швів, 

вузлів)”, 

- „Опіки, опікова хвороба, сучасні методи лікування” 

-«Надання невідкладної допомоги постраждалим при 

надзвичайних ситуаціях» 

 

15 Поточний контроль на 

практичних заняттях 

 Підготовка до підсумкового модульного контролю 5 Підсумковий 

модульний контроль 

Модуль 2: Хірургічна інфекція. Курація хірургічних хворих. 
 Індивідуальна самостійна робота студентів за однією 

з тем за вибором: 
- Огляд наукової літератури за вибором: 

- „Гнійно-некротичні процеси кисті”, 

- „Лактаційний мастит”, 

- „Лікування інфікованих ран за стадіями ранового 

процесу” 

- „Туберкульоз кісток та суглобів”, 

- „Сепсис, сучасні аспекти патогенезу, лікування”, 

- „Ендогенна інтоксикація. Сучасні методи 

детоксикації”. 

- «Остеомієліт» 

- «Змертвіння. Некроз. Гангрена. Нориці. Сторонні 

тіла.» 

- «Хірургічні аспекти СНІДу і наркоманії 

30 Поточний контроль на 

практичних заняттях 

 Підготовка до підсумкового модульного контролю 5 Підсумковий 

модульний контроль 

 РАЗОМ   
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7.ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ ПОВИНЕН 
ОВОЛОДІТИ СТУДЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1:Основи гемотрансфузіології. Невідкладні хірургічні стани. Основи 
анестезіології та реаніматології 

1. Накласти пов'язку “чепчик”. 

2. Накласти пов'язку Гіппократа. 

3. Накласти пов'язку на потилицю. 

4. Накласти пов'язку на обидва ока. 

5. Накласти пов'язку “вуздечка”. 

6. Накласти пращеподібну пов'язку. 

7. Накласти пов'язку Дезо. 

8. Накласти пов'язку Вельпо. 

9. Накласти пов'язку на молочну залозу. 

10. Накласти оклюзій ну пов'язку при проникаючому пошкодженні грудної 

порожнини. 

11. Накласти колоскову пов'язку на плечовий суглоб. 

12. Накласти “черепахову” пов'язку на ліктьовий суглоб. 

13. Накласти пов'язку “лицарська рукавичка”. 

14. Накласти пов'язку на кисть та пальці типа (рукавиця).  

15. Визначити групу крові і резус-фактор. 

16. Визначити індивідуальну і резус-сумісність крові донора та реципієнта 

17. Макроскопічна оцінка доброякісності крові. 

18. Зупинити артеріальну кровотечу пальцевим притисканням. 

19. Зупинити артеріальну кровотечу  з передпліччя за допомогою джгута  

20. Зупинити артеріальну кровотечу з передпліччя та плеча за допомогою 

закрутки. 

21. Підібрати інструменти для операції перев'язки судин на протязі. 

22. Проведення закритого масажу серця штучного дихання “рот в рот”, “рот в 

ніс” на фантомі 

23. Проведення транспортної імобілізації верхньої та нижньої кінцівки 

24. Діагностика переломів по рентгенограмах. 
 

Модуль 2: Хірургічна інфекція. Курація хірургічних хворих. 
1. Пальпація периферійних артеріальних судин 

2. Діагностика остеомієліту по рентгенограмах 

3. Діагностика кісткового туберкульозу по рентгенограмах 

4. Проведення об'єктивного обстеження голови та шиї 

5. Проведення об'єктивного обстеження органів грудної клітки 

6. Проведення об'єктивного обстеження опорно-рухового апарату, визначення 

абсолютної та відносної довжини кінцівок 
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОМІЖНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З 
ДИСЦИПЛІНИ.  
МОДУЛЬ 1: ОСНОВИ ГЕМОТРАНСФУЗІОЛОГІЇ.НЕВІДКЛАДНІ ХІРУРГІЧНІ 
СТАНИ. ОСНОВИ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЇ 

1. Основні типи пов’язок. Правила бинтування. 

2. Антисептика. Суть методу, основні види. 

3. Основні групи антисептичних речовин. 

4. Антибіотики. Шляхи застосування, ускладнення. 

5. Протеолітичні ферменти. Класифікація, механізм дії. Методи застосування. 

6. Внутрішньолікарняна інфекція, шляхи розповсюдження та її профілактика. 

7. Асептика. Історія розвитку, визначення, методи. 

8. Принципи дії автоклаву, методи стерилізації перев’язочного матеріалу та 

операційної білизни. 

9. Методи контролю за стерилізацією. 

10. Передстерилізаційна підготовка і методи стерилізації інструментів. 

11. Особливості стерилізації інструментів з оптичною системою. 

12. Класифікація і вимоги до шовного матеріалу. 

13. Методи стерилізації шовного матеріалу. 

14. Методи підготовки рук хірурга до операції. 

15. Способи підготовки операційного поля . 

16. Основні принципи організації роботи в операційній та перев’язочній. 

17. Хірургічна операція. Класифікація в залежності від строку і об'єму виконання. 

18. Типові, атипові і спеціальні хірургічні операції. 

19. Основні етапи хірургічної операції. 

20. Передопераційний період. Визначення, основні задачі. 

21. Післяопераційний період. Визначення, задачі. 

22. Фази післяопераційного періоду. 

23. Ускладнення в післяопераційному періоді, лікування ускладнень, їх профілактика. 

24. Кровотеча, причини, види, діагностика. 

25. Класифікація кровотеч в залежності від їх виникнення.  

26. Кровотеча в порожнину тіла, клініка, діагностика. 

27. Тимчасові методи зупинки кровотечі. 

28. Кінцеві методи зупинки кровотечі. 

29. Крововтрата, класифікація за ступенем важкості, принципи лікування. 

30. Вчення про групи крові ,Rh фактор. 

31. Методи та способи переливання крові і кровозамінників. 

32. Визначення групи крові і Rh фактору. 

33. Проби на сумісність крові при гемотрансфузії 

34. Класифікація ускладнень при переливанні крові та їх профілактика. 

35. Післятрансфузійні реакції, клініка, діагностика, лікування. 

36. Кровозамінники, їх класифікація, покази до застосування. 

37. Основні етапи розвитку анестезіології. 

38. Місцеве знеболення. Показання, протипоказання. 

39. Характеристика основних анестетиків для місцевого знеболення. 

40. Способи місцевого знеболення, новокаїнові блокади. 

41. Інфільтраційна анестезія за А.В. Вишневським. 

42. Провідникова анестезія. 

43. Перидуральна анестезія, техніка  проведення. 

44. Спинномозкова анестезія, техніка проведення.  

45. Загальне знеболення, визначення, теорії походження. 

46. Стадії наркозу. 

47. Внутрішньовенний наркоз. Показання, особливості перебігу, ускладнення. 
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48. Інгаляційний наркоз. Методи проведення. Характеристика наркотичних речовин. 

49. Ускладнення наркозу. Причини, їх профілактика. 

50. Термінальні стани. 

51. Основні принципи реанімації. 

52. Класифікація ран, клінічні ознаки. 

53. Фізичні, клінічні і біохімічні зміни в рані. Патогенез ранового процесу. 

54. Фази (стадії) ранового процесу. 

55. Перша допомога при наявній рані. 

56. Первинна хірургічна обробка рани. 

57. Види хірургічних швів при ПХО рани. 

58. Інфекційні ускладнення рани. 

59. Лікування гнійних ран в залежності від фази ранового процесу. 

60. Хірургічна обробка гнійної рани, види швів в залежності від часу накладання. 

61. Особливості дії ядерного вибуху. 

62. Забій, розтягнення, розриви м'яких тканин. Клініка, лікування. 

63. Травматичний шок. Теорії та сучасні погляди. Клініка, діагностика, лікування. 

64. Переломи. Класифікація, клініка, діагностика. 

65. Механізм і види зміщення кісткових уламків. 

66. Умови, які визначають зрощення переломів. 

67. Перша допомога при переломах. Іммобілізація, транспортування. 

68. Основні принципи лікування переломів. 

69. Консервативний метод лікування переломів за допомогою гіпсової пов'язки. 

70. Лікування переломів методом постійного витягання. 

71. Основні методи оперативного лікування переломів. 

72. Ускладнення при лікуванні переломів і їх лікування, профілактика. 

73. Вивихи. Механізм виникнення. Методи лікування. 

74. Синдром тривалого стиснення. Клініка, лікування. 

75. Травматичні пошкодження артерій і вен і їх наслідки. 

76. Артеріальні та артеріовенозні аневризми. Клініка, діагностика, лікування. 

77. Опіки, класифікація в залежності від ступеню пошкодження. 

78. Опікова хвороба, періоди, клінічна діагностика, лікування. 

79. Методи визначення опікової поверхні шкіри. 

80. Місцеве лікування опіків. 

81. Методи хірургічного лікування опіків. 

82. Загальні принципи лікування опіків. 

83. Характеристика хімічних опіків. 

84. Електротравма, особливості впливу на організм людини. Перша допомога при дії 

електричного струму. 

85. Відмороження, класифікація, клініка, лікування. 

86. Відмороження, періоди в залежності від перебігу. 

87. Перша допомога при відмороженні. 

88. Загальні принципи консервативного і оперативного лікування при відмороженні. 

89. Дати визначення термінів біоетика та біобезпека, історія виникнення біоетики як 

науки. 

90. „Ситуація морального вибору” в біоетиці. Розвиток біоетики в Україні. 

91. Правила інформування пацієнтів про етичні аспекти лікування хірургічної 

патології. 

92. Критерії оцінки етичних аспектів методів профілактики, діагностики та лікування 

хірургічних хворих.  

МОДУЛЬ 2: ХІРУРГІЧНА ІНФЕКЦІЯ. КУРАЦІЯ ХІРУРГІЧНИХ ХВОРИХ. 
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1. Фурункул, фурункульоз. Етіологія, патогенез, клініка, лікування. 

2. Фурункул, карбункул обличчя, особливості, клініка, лікування. 

3. Карбункул, етіологія, патогенез, діагностика, лікування. 

4. Абсцес. Етіологія, клініка, лікування. 

5. Флегмона, клініка, діагностика, лікування. 

6. Флегмони кисті. Клініка, діагностика, лікування 

7. Гідраденіт, клініка, лікування. 

8. Лімфангіт, лімфаденіт. Причини, клініка, діагностика 

9. Гнійний лактаційний мастит. Причини, клініка, діагностика, лікування, 

профілактика. 

10. Бешиха. Етіологія, патогенез, клініка, лікування. 

11. Парапроктит. Клініка, діагностика, лікування. 

12. Панарицій. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. 

13. Гострий гематогенний остеомієліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

лікування. 

14. Сепсис, класифікація, клініка, діагностика, лікування. 

15. Ендогенна інтоксикація при хірургічній інфекції. 

16. Правець. Етіологія, класифікація, клініка, діагностика, лікування. 

17. Специфічна і неспецифічна профілактика правця. 

18. Сибірковий карбункул. Етіологія, клініка, лікування. 

19. Анаеробна інфекція, газова гангрена, газова флегмона. Етіологія, патогенез, 

клініка, лікування, діагностика, лікування. 

20. Первинні хронічні форми остеомієліту (Ольє, Броді, Гаре), клініка, діагностика, 

лікування. 

21. Кістково-суглобний туберкульоз. Патологічна анатомія, форми клініка, 

лікування. 

22. Особливості пошкодження кісток при остеомієліті та туберкульозі. 

23. Причини і види омертвіння тканин.  

24. Суха і волога гангрена. Клініка, діагностика, лікування. 

25. Трофічні виразки. Причини, особливості клінічного перебігу. Клініка, 

діагностика, лікування. 

26. Нориці. Етіологія, класифікація, діагностика, лікування. 

27. Пролежні. Механізм виникнення. Лікування, профілактика. 

28. Облітеруючий ендартеріїт. Клініка, діагностика, лікування. 

29. Облітеруючий атеросклероз. Клініка, діагностика, лікування. 

30. Тромбофлебіт, флеботромбоз. Причини, діагностика, лікування. 

31. Особливості штучних матеріалів,що застосовують в пластичній хірургії. 

32. Класифікація шовного матеріалу. 

33. Аутотрансплантація. Визначення, показання, методи виконання. 

34. Ксенотрансплантація. Визначення, показання, методи виконання. 

35. Методи запобігання відторгненню трансплантованих органів та впливу на 

трансплантаційний імунітет. 
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8. ФОРМИ КОНТРОЛЮ  
 
Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог 

програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності 

студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої 

МОЗ України (2008) 

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у 

балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при 

оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених 

програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні  кожного 

модулю (залікового кредиту) – 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 

(117) балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю – 80 (83) балів 

(40%).  

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно 

конкретним цілям з кожної теми. При оцінюванні навчальної діяльності студентів 

необхідно надавати перевагу стандартизованим методам контролю: тестуванню, 

структурованим письмовим роботам, структурованому за процедурою контролю 

практичних навичок в умовах, що наближені до реальних.  

Оцінювання поточної навчальної діяльності: 

Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою, але може бути 

різною для різних модулів однієї дисципліни і визначається кількістю тем в модулі. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності студентів описується у робочій навчальній 

програмі з дисципліни 

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту 

виставляються оцінки за 4-ри бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у 

бали в залежності від кількості тем у модулі. В програмі була застосована така система 

конвертації традиційної системи оцінки у бали: 

Традицій
на оцінка 

Конвертація у бали 
Модуль 1 Модуль 2 

“5” 8 24 

“4” 7 21 

“3” 6 18 

“2” 0 0 

Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модуля 1 
дорівнює 120 балам. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що 

відповідають оцінці “5”, на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну 

самостійну роботу. 

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, 
вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “3”, на кількість 

тем у модулі. 

Оцінювання індивідуальної самостійної роботи студентів(індивідуальних завдань): 

Кількість балів за різні види індивідуальної самостійної роботи студента (СРС) 

залежить від її обсягу і значимості, але не більше 24 балів. Ці бали додаються до суми 

балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність. 

Оцінювання самостійної роботи: 

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з 

аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному 

аудиторному занятті. 

Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем 

аудиторних навчальних занять, контролюється при підсумковому модульному контролі. 
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Підсумковий модульний контроль. 

Регламент підсумкового модульного контролю з дисципліни “Загальна хірургія” 

модулю №1 «Основи гемотрансфузіології. Невідкладні хірургічні стани. Основи 
анестезіології та реаніматології»:  

1. Підсумковий модульний контроль з дисципліни здійснюється по завершенню вивчення 

всіх тем модуля №1 на останньому контрольному занятті згідно тематичного плану 

практичних занять. 

2. До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які: 

• не мають академічної заборгованості з практичних занять та лекцій;  

• отримали за поточну діяльність кількість балів не менше за мінімальну.   

3. Підсумковий модульний контроль здійснюється професорсько-доцентським складом 

кафедри в присутності викладача групи. 

4. З початком заняття кожен студент отримує: 

• пакет із завданнями (5 теоретичних питань, 2 практичні навички та 50 тест-

питаннь); 

• протокол проведення та оцінювання підсумкового модульного контролю, 

заповнює (зразок додається). 

5. Підсумковий модульний контроль складається з тьох основних частин: 

І частина - тестовий контроль знань (кількість тестів на 1 студента – 50, формат А4, 

письмово) – 45 хвилин; 

ІІ частина - оцінка теоретичних знань (усно або письмово) – білет (5 теоретичних питань) 

— 25 хвилин; 

ІІІ частина - перевірка засвоєння практичних навичок (робота з хворими, з даними 

лабораторних та інструментальних методів дослідження (1 пацієнт на 1 студента) – білет 

(2 практичні навички) — 20 хвилин. 

6. Підготовка до ІІ та ІІІ частин — 30 хвилин. 

7. Бали за виконання І, ІІ, ІІІ частини заносяться до протоколів студентів, сумуються, 

виставляється загальна сума балів за ПМК. 

7. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не 

менше 50 балів. 

8. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час модульного контролю, 

складає 80. 

9. Оголошення результатів складання ПМК, їх перенесення до академічного журналу, 

відомості, індивідуальних планів студентів. 

Регламент підсумкового модульного контролю з дисципліни “Загальна хірургія” 

модулю №2 «Хірургічна інфекція. Курація хірургічних хворих»  

1. Підсумковий модульний контроль з дисципліни здійснюється по завершенню вивчення 

всіх тем модуля №2 на останньому контрольному занятті згідно тематичного плану 

практичних занять. 

2. До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які: 

• не мають академічної заборгованості з практичних занять та лекцій; 

• захистили історію хвороби; 

• отримали за поточну діяльність кількість балів не менше за мінімальну.   

3. Підсумковий модульний контроль здійснюється професорсько-доцентським складом 

кафедри в присутності викладача групи. 

4. З початком заняття кожен студент отримує: 

• пакет із завданнями ( 5 теоретичних питань, 2 практичні навички та 50 тест-

питаннь); 

• протокол проведення та оцінювання підсумкового модульного контролю, 

заповнює (зразок додається). 

5. Підсумковий модульний контроль складається з тьох основних частин: 
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І частина - тестовий контроль знань (кількість тестів на 1 студента – 50, формат А4, 

письмово) – 45 хвилин; 

ІІ частина - оцінка теоретичних знань (усно або письмово) – білет (5 теоретичних питань) 

— 25 хвилин; 

ІІІ частина - перевірка засвоєння практичних навичок (робота з хворими, з даними 

лабораторних та інструментальних методів дослідження (1 пацієнт на 1 студента) – білет 

(2 практичні навички) — 20 хвилин. 

6. Підготовка до ІІ та ІІІ частин — 30 хвилин. 

7. Бали за виконання І, ІІ, ІІІ частини заносяться до протоколів студентів, сумуються, 

виставляється загальна сума балів за ПМК. 

7. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не 

менше 50 балів. 

8. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час модульного контролю, 

складає 80. 

9. Оголошення результатів складання ПМК, їх перенесення до академічного 

журналу, відомості, індивідуальних планів студентів. 

Оцінювання дисципліни: 
Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з 

дисципліни.  

Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які 
структурована навчальна дисципліна.  

Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів 

з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за участь 

у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України та інше. 

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися 

статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю та результатами 

підсумкового модульного контролю). 

Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалами ЕСТS та 4-ри 

бальною (традиційною): 

Бали з дисципліни незалежно конвертуються як в шкалу ЕСТS, так і в 

чотирибальну шкалу. Бали шкали ЕСТS у чотирибальну шкалу не конвертуються і 

навпаки. 

За  кількістю балів з дисципліни, яка нарахована студентам, вони ранжуються за 

шкалою ЕСТS таким чином: 

Оцінка ЕСТS Статистичний показник 
А Найкращі 10% студентів 
В Наступні 25% студентів 
С Наступні 30% студентів 
D Наступні 25% студентів 
E Останні 10% студентів 

Ранжування з присвоєнням оцінок "А", "В", "С","D", "Е" проводиться для студентів, 

які успішно завершили вивчення дисципліни. Студенти, які одержали оцінки FX та F("2") 
не вносяться до переліку студентів, що ранжуються, навіть після перескладання модулю. 

Такі студенти після перескладання автоматично отримують бал Е. 

Оцінка з дисципліни FX, F (“2”) виставляється студентам, яким не зараховано 

хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення. 

Оцінка FX виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за 

поточну навчальну діяльність, але не склали підсумковий модульний контроль. Вони 

мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю за затвердженим 

графіком під час зимових канікул, або літніх канікул ( до 1 липня поточного року) 

впродовж двох тижнів після завершення навчального року. Повторне складання 

підсумкового модульного контролю дозволяється не більше двох разів. 
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Студенти, які одержали оцінку F по завершені вивчення дисципліни ( відвідали 

всі аудиторні заняття з модуля, але не набрали мінімальну кількість балів за поточну 

навчальну діяльність і не допущені до підсумкового модульного контролю), мають право  

пройти повторне навчання з відповідного модуля.  
Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму, конвертуються у 

традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями як наведено нижче у таблиці. 

Бали з дисципліни Оцінка за чотирибальною шкалою 
від 170 до 200 балів 5 

від 140 до 169 балів 4 

від 139 балів до мінімальної кількості балів, 

яку повинен набрати студент(100) 

3 

нижче мінімальної кількості балів, яку 

повинен набрати студент(100) 

2 

Оцінка ЕСТS у традиційну чотирибальну шкалу не конвертується , оскільки шкала 

ЕСТS та чотирибальна шкала незалежні. 
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12. Хирургические инфекции кожи и мягких тканей/ под ред В.С. Савельев. - М.: 2009. - 

91с. 

13. Общая и неотложная хирургия/ под ред. Саймона Патерсона-Брауна.- М: 2010.- 384с. 

14. Руководство по неотложной помощи при травмах. Всемирная организация 

здравоохранения. - 2010. - 107с. 
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18.  Островский А.Г. Переливание крови, препаратов крови и кровезаменителей: Учебное 

пособие. - М.: 2000. - 136с. 

19. Седов A.П. Переливание крови и кровезаменителей в хирургии и педиатрии: Учебное 
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ДВГМУ, 2010. — 63 с.  


