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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Клінічна анатомія та оперативна хірургія
Викладач (-і) Беліченко І. С.
Контактний телефон викладача +38(098)538- 10-90
E-mail викладача Igorbelicenko64@gmail.com
Формат дисципліни Нормативна дисципліна
Обсяг дисципліни 90 год.
Посилання на сайт дистанційного 
навчання Igorbelicenko64@gmail.com

Консультації Немає за програмою
2. Анотація дисципліни

Д исципліна «К лінічна анатомія і оперативна хірургія» базується на вивченні 
анатомії лю дини, латинської мови та медичної терм інології, української мови (за 
професійним спрямуванням) та закладає основи для вивчення студентами 
патоморфології, загальної хірургії, пропедевтики внутріш ньої медицини, пропедевтики 
педіатрі.

П редметом вивчення навчальної дисципліни є клінічна анатомія -  галузь 
медичних знань, наука, що вивчає будову, форму і взаєм озв’язки органів та тканин у 
різних ділянках тіла лю дини. О перативна хірургія -  наука про хірургічні операції, методи 
(способи) хірургічних втручань, суть яких полягає в механічному вПливі на органи та 
тканини з діагностичною , лікувальною  або іншою метою.

Для сучасного лікаря клінічна анатомія і оперативна хірургія є адаптованою до 
потреб медицини класичною моделлю університетського курсу, який передбачає 
набуття кожним, студентом, знань у  світлі природничо-наукових уявлень про будову і 
функції організму людини в цілому, вміння використовувати набуті знання при 
подальшому вивченні інших фундаментальних наук медицини, та у  практичній 
діяльності лікаря.__________________________________________________________________

3. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни «Клінічна та оперативна анатомія»:

>  формування цілісного уявлення про будову, форму, взаємне розм іщ ення органів в 
окремих ділянках тіла лю дини та розуміння принципів, способів і техніки хірургічних 
втручань та надання конкретних знань з будови тіла лю дини, які становлять основу для 
топограф о-анатом ічного обгрунтування постановки діагнозу, вибору оптимальних 
оперативних доступів та оперативних прийомів, засвоєння техніки хірургічних втручань.
> формування системи знань професійних умінь та практичних навичок, що складаю ть 

основу м айбутньої проф есійної діяльності лікаря
>  вивчення топограф ічної анатомії ділянок тіла лю дини

4. Результати навчання (компетентності)
В результаті вивчення дисципліни «Клінічна та оперативна анатомія» Модуль 1: студенти 

повинні:
ЗНАТИ:

>  топограф о-анатом ічні взаємовідносини органів і систем лю дини,
>  топограф ію  та синтопію  органів лю дини
>  вікові особливості клінічної анатомії організму і хірургічну анатомію  

природж ених вад
УМІТИ:

■/ ідентифікувати сучасні хірургічні інструменти
^  демонструвати володіння технікою  виконання основних оперативних втручань на

муляж ах,
'Ґ демонструвати техніку первинної хірургічної обробки ран на муляжах, 

_______ тренаж ерах та експериментальних тваринах_______________________________________
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П ЕРЕЛ ІК ОБОВ 'ЯЗКОВИХ НАВИЧОК Д Л Я  М АЙ БУТН ЬО Ї П РАКТИК И
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями
2. Здатність застосовувати знання у практичній діяльності
3. Знання та розум іння предметної області та розум іння проф есійної діяльності
4. Н авички виконання м едичних маніпуляцій
5. О володіння навичками використання хірургічного інструменту, розтину і з'єднання 

м 'яких тканин, тим часової і остаточної зупинки кровотечі в рані
6. О володіння технікою  киш кових швів і накладання співусть, доступів до магістральних 

судин та нервів кінцівок, венесекції і венепункції, перев’язки судин
7. О володіння навичками оперативних доступів і оперативних прийомів на трупному 

матеріальні або на тваринах з подальш ою  участю  студентів у оперативних втручаннях 
у клініці.

5. Організація вивчення навчальної дисципліни
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин 90
Лекції 10
Практичні (семінарські) заняття ЗО
Самостійна робота 50

Ознаки курсу
Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Нормативний/вибірко вий

IV 222 М едицина 2 Нормативний
Тематика курсу

Тема, план Форма
заняття

Літе
рату
ра

Завдання,
год.

Вага
оцінк
и

Термін
виконан
ня

Змістовний модуль 1
ТЕМ А №  1. Вступ. Х ірургічний 
інструментарій, шовний і перев'язочний 
матеріал. Техніка обробки та ізоляції 
операційного поля. М ісцева 
нф ільтраційна анестезія за 
О .В .Виш невським. Роз'єднання і 
з'єднання м 'яких тканин.

ПЗ 1 1-6 Робота на 
парах 
2 год.

9,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 2. Топограф ічна анатомія лобово- 
тім 'яно-потиличної ділянки. Первинна 
хірургічна обробка проникаю чих і 
непроникаю чих поранень мозкового 
відділу голови. Топограф ічна анатомія 
скроневої ділянки. Краніо-церебральна 
топографія. К істковопластична та 
декомпресійна трепанація черепа. 
Топографічна анатомія ділянки 
соскоподібного відростка. А натомічне 
обгрунтування та техніка антротомії.

ПЗ 2 1-6 Робота на 
парах 
2 год.

9,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 3. Х ірургічна анатомія внутріш ньої 
основи черепа, оболонок головного мозку 
та венозних пазух. М іж оболонкові 
простори та лікворопровідні шляхи.

ПЗ 3

«ь

1-6 Робота на 
парах 
2 год.

9,2 Згідно
розкладу



К ровопостачання мозку. Клінічна 
анатомія переломів основи черепа.

ТЕМ А 4. Топограф ічна анатомія ділянок 
обличчя. Х ірургічна анатомія привуш ної 
залози. Х ірургічна анатомія лицьового 
нерва. Топограф ічна анатомія глибокої 
ділянки обличчя. Х ірургічна анатомія 
скронево-крилоподібного, 
м іж крилоподібного та 
арафарингеального клітковинних 
просторів. А нестезія гілок трійчастого 
нерва. О перації ггри хронічних фронтитах 
і гайморитах.

ПЗ 4 і-б Робота на 
парах 
2 год.

9,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 5. Топограф ічна анатомія шиї. 
М ежі, фасції, клітковинні простори, поділ 
на трикутники. Топограф ічна анатомія 
підщ елепного і сонного трикутників шиї. 
Х ірургічна анатомія підщ елепної слинної 
залози. Топограф ічна анатомія 
грудинноклю чично-соскоподібної 
ділянки і латерального трикутника шиї. 
А натомоф ізіологічне обгрунтування і 
техніка ваго-симпатичної блокади за 
О .В .Виш невським. Х ірургічна анатомія 
органів шиї. О перативні втручання на 
органах шиї.

ПЗ 5 1-6 Робота на 
парах 
2 год.

9,2 . Згідно 
розкладу

ТЕМА 6. Топограф ічна анатомія грудної 
стінки. Х ірургічна анатомія плеври та 
плевральних синусів. Пункція 
плевральної порожнини. П ервинна 
хірургічна обробка проникаю чих 
поранень грудної стінки. Х ірургічна 
анатомія діафрагми.

П3 6 і-б Робота на 
парах 
2 год.

9,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 7, Топограф ічна анатомія 
підклю чичної ділянки. Х ірургічна 
анатомія м олочної залози. Оперативні 
втручання на молочній залозі при 
гнійних маститах, доброякісних та 
злоякісних пухлинах. Оголення та 
перев'язка підклю чичної артерії. Пункція 
та катетеризація підклю чичної вени.

ПЗ 7 1-6 Робота на 
парах 
2 год.

9,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 8. С ередостіння та його відділи. 
Х ірургічна анатомія органів верхнього 
середостіння. Х ірургічна анатомія легень. 
А натомо-фізіологічне обгрунтування 
пневмонектомії, лобектомії та 
сегментектомії.

ПЗ 8

А

1-6 Робота на 
парах 
2 год.

9,2 Згідно
розкладу



ТЕМА 9. Х ірургічна анатомія серця та 
перикарда. А н атом оф ізіологічн і 
особливості оперативних втручань на 
серці і перикарді. Х ірургічна анатомія 
органів заднього середостіння. А натомо
фізіологічні особливості оперативних 
втручань на с т р а в о х о д і .

ПЗ 9 1-6 Робота на 
парах 
2 год.

9,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 10. Х ірургічна анатомія передньої і 
бокової стінки живота. 
А натомоф ізіологічне обгрунтування 
доступів до органів черевної порожнини. 
Оперативне лікування пупкових гриж і 
гриж білої лін ії живота. Топограф ічна 
анатомія пахвинної ділянки. Х ірургічна 
анатомія пахвинного каналу. Х ірургічна 
анатомія пахвинних гриж. Способи 
оперативного лікування.

ПЗ 10 1-3 Робота на 
парах 
2 год.

9,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 11. Х ірургічна анатомія очеревини. 
Ревізія органів черевної порожнини.

Кишечні шви. Х ірургічна обробка ран 
порожнистих органів.

ПЗ 11 1-3 Робота на 
парах 
2 год.

9,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 12. Х ірургічна анатомія органів 
верхнього поверху черевної порожнини. 
Оперативні втручання на органах 
верхнього поверху черевної порожнини.

ПЗ 12 1-6 Робота на 
парах 
2 год.

9,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 13. Х ірургічна анатомія тонкої 
кишки. Резекція тонкої кишки. 
Х ірургічна анатомія товстої киш ки та 
червоподібного відростка. Апендектомія. 
Техніка накладання протиприроднього 
відхідника.

ПЗ 13 1-6 Робота на 
парах 
2 год.

Згідно
розкладу

ТЕМ А 14. Х ірургічна анатомія шлунка. 
Гастростомія. Гастроентерстомія. 
Резекція шлунку. Ваготомія і 
пілоропластика. У ш ивання 
перфоративної виразки ш лунка.

ПЗ 14 1-6 Робота на 
парах 
2 год.

9,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 15. Х ірургічна анатомія 
поперекової ділянки. Х ірургічна анатомія 
хребта і спинного мозку. О перації на 
хребті. Заочеревинний простір. 
Х ірургічна анатомія органів 
заочеревинного простору. О перації на 
нирках і сечоводах.

ПЗ 15 1-6 Робота на 
парах 
2 год.

Згідно
розкладу

ТЕМ А 16. Х ірургічна анатомія таза. 
Клітковинні простори малого таза, їх 
вміст. Ш ляхи розповсю дж ення гнояків, 
гематом і сечових затьоків. Х ірургічна

СР

£

1-6 Письмова 
та усна 

самостійна 
робота

Згідно
розкладу



анатомія сечового м іхура і 
передміхурової залози. Аденомектомія. 
Х ірургічна анатомія матки з придатками. 
П озаматкова вагітність. Кесарів розтин. 
Х ірургічна анатомія прям ої кишки. 
Топографічна анатомія промеж ини. 
О перації при геморої, парапроктитах, 
водянці яєчка і варикоцеле.

ТЕМ А 17. Х ірургічна анатомія таза. 
Клітковинні простори малого таза, їх 
вміст. Ш ляхи розповсю дж ення гнояків, 
гематом і сечових затьоків. Х ірургічна 
анатомія сечового м іхура і 
передміхурової залози. Аденомектомія. 
Х ірургічна анатомія матки з придатками. 
П озаматкова вагітність. Кесарів розтин. 
Х ірургічна анатомія прямої кишки. 
Топографічна анатомія промежини. 
Операції при геморої, парапроктитах, 
водянці яєчка і варикоцеле.

СР 1-6 Письмова 
та усна 

самостійна 
робота

Згідно
розкладу

ТЕМ А 18. Топограф ічна анатомія 
передньої ділянки стегна. Судинна і 
м 'язова лакуни. Стегновий, затульний і 
привідний канали. Х ірургічна анатомія 
стегнових гриж і способи їх  лікування.

СР 1-6 Письмова 
та усна 

самостійна 
робота

Згідно
розкладу

ТЕМА 19. Х ірургічна анатомія ділянки 
коліна. П ідколінна ямка. Х ірургічна 
анатомія колінного суглоба. Пункція, 
артротомія і резекція колінного суглоба. 
Топограф ічна анатомія гомілки, ділянки 
медіальної кісточки і стопи.

СР 1-6 Письмова 
та усна 

самостійна 
робота

Згідно
розкладу

ТЕМ А 20. Топограф ічна анатомія 
лопаткової і дельтоподібної ділянок. 
Х ірургічна анатомія плечового суглоба. 
Пункція, артротомія і резекція плечового 
суглоба. Топограф ічна анатомія пахвової 
ділянки і ділянки плеча.

СР 1-6 Письмова 
та усна 

самостійна 
робота

Згідно
розкладу

ТЕМ А 21. Топограф ічна анатомія ділянки 
ліктя. Л іктьова ямка. Х ірургічна анатомія 
передпліччя. Х ірургічна анатомія 
ліктьового суглоба. П ункція, артротомія і 
резекція ліктьового суглоба. 
Топографічна анатомія ділянки зап 'ястка 
і кисті. Х ірургічна анатомія синовіальних 
піхв сухожилків. Л ікування гнійно- 
запальних захворю вань кисті. Панарицій. 
Оперативне лікування.

СР

£

1-6 Письмова 
та усна 

самостійна 
робота

Згідно
розкладу



ТЕМ А 22, О голення артерій на кінцівках. 
О перації на артеріях. Судинний шов.

О перації при варикозному розш иренні 
вен ниж ніх кінцівок.

СР Письмова 
та усна 

самостійна 
робота

Згідно
розкладу

ТЕМ А 23. А м путації і екзартикуляції на 
кінцівках.

СР 1-6 Письмова 
та усна 

самостійна 
робота

Згідно
розкладу

Диф. залік ПК 1-6 Тести 
1 год.

80 Згідно
розкладу

6. Система оціню вання курсу
Загальна 
система 
оцінюван 
ня курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок 
і вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на 
практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль 
здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння 
студентами навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної 
послідовності дій, з визначенням відповідності;
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) контроль практичних навичок;
д) розв’язання типових задач з діагностики, надання медичної допомоги, медичної 
евакуації, лікування і профілактики.
О цінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляю ться у журналах обліку 
відвідування та успіш ності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді диф. заліку 
(усно і тестових завдань).
М аксимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
М інімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості балів 
проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною 
(національною) шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом 
обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. 
Оцінювання самостійної робот и студентів. Самостійна робота студентів, яка 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час 
поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться 
лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового модульного 
контролю.

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у 
багатобальну шкалу (для дисциплін, що завершуються іспитом

4-
бал
ьна
шка
ла

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-бальна 
шкала

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81
4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80
4,91 118 4,37 105 *3,83 92 3,29 79
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78



4,83
4,79
4,75
4,7

4,66
4,62
4,58
4,54
4,5

116 
115 
114 
113 
112 
111

109
108

4,29
4,25
4,2

4,16
4,12
4,08
4,04
3,99
3,95

103
102
101
100
99
98
97
96
95

3,74
3,7

3,66
3,62
3,58
3,54
3,49
3,45
3,41

90
89

87
86
85
84
83
82

3,2
3,16
3,12
3,08
3,04

З
М енше

З

77___________
76___________
15___________

_74___________
_73___________
12__________
Недостатньо

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового 
контролю засвоєння студентом знань, становить 80 балів.

Таблиця 2. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту)
заліку:

Національна шкала
«5»
«4»
«З»

Бальна шкала
70-80
60-69
50-59

Оцінювання підсумкового контролю  вважається зарахованим, якщо студент 
набрав не менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали -  не 
менше 50 балів).
Кінцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни визначається як сума 
балів за поточну навчальну діяльність (Таблиця 1) та за підсумковий контроль 
(диференційований залік) ( Таблиця 2).

Вимоги
до
підсумков
ого
тестового
контролю

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє 
володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю 
теоретичної підготовки не менше 50 балів.

М аксимальна кількість балів за підсумковий контроль студента (диференційний 
залік) - 80 балів.

Критерії оцінювання студентів за підсумковий контроль здійснюються за 
схемою:
«2» - 0-49 балів;
«З» - 50-60 балів;
«4» - 61-70 балів 
«5» - 71 -  80 балів

Оцінювання підсумкового тестового завдання здійснюється шляхом ділення 
максимального балу підсумкового контролю -  80 - на кількість тестових питань у 
варіанті і перемножується на кількість правильних тестових відповідей студента.

Практичні
заняття

М одуль

Аудиторна робота (Змістовий модуль 1)

Т 1-6
Сума - 120 (М аксимальна кількість балів, яку може 
набрати студент за поточну навчальну діяльність для 
допуску до ПК становить 120 балів)_________________

Контрольна робота 20
Тест 10

Робота на парах
Реферат 15

Умови допуску до підсумкового 
контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. 
Передбачає підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як 
сума оцінок за поточний контроль знань (усне 
опитування, тести, перевірка рефератів), результатів 
складання за змістовий модуль._________________________

7. Політика вивчення навчальної дисципліни



Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно- 
трансферної системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при 
поточному опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому 
обов’язково враховується присутність студента на заняттях та його активність під час практичних 
робіт. Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, 
планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених 
навчальним планом та методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; 
несвоєчасне виконання поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок і більше зданого
теоретичного і практичного матеріалу.__________________________________________________________
_______________________________ 8. Рекомендована література_______________________________

Базова:
1. О перативна хірургія і топограф ічна анатомія; за ред. М .С .С крипнікова. —  К.: Вищ а 
школа, 2000. —  502 с.
2. О перативна хірургія і топографічна анатомія; за ред. М .П .К овальського. —  К.: 
М едицина, 2010. - 504 с .
3. О перативна хірургія і топограф ічна анатомія голови та шиї; за ред. В .І.П івторака, 
О .М .П роніної. - В інниця, 2016. - 312 с.
Додаткова:
4. Ковальський М .П О перативна хірургія та топограф ічна анатомія: 
Н авчальном етодичний посібник. Практичні заняття. Для м едичних факультетів / 
Ковальський М .П ., Костю к Г.Я., П івторак В.І. [та ін.]. -  Вінниця: Тезис, 2004. - 3 1 0  с.
5. М іж народна анатомічна номенклатура / За редакцією  1.1.Бобрика, В .Г.Ковеш нікова. 
-К. :  Здоров’я, 2001. - 3 2 8  с.
6. Неттер Ф. Атлас анатом ії людини. А вторизоване українське видання другого 
англійського видання / Ф .Неттер, під ред. Ю .Б Чайковського. - Львів: Н аутілус, 2004.
- 592 с. /7

Підпис викладача


