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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Онкологія
Викладач (-і) Гриб О.М.
Контактний телефон викладача +38(067)773- 87-44
E-mail викладача Gryb.s.o.@gmail.com
Формат дисципліни Нормативна дисципліна
Обсяг дисципліни ЗО год.
Посилання на сайт дистанційного 
навчання

Gryb.s.o.@gmail.com

Консультації Протягом семестрів згідно графіку
2. Анотація дисципліни

О нкологія -  наука про злоякісні новоутворення, основними завданнями якої є: вивчення 
етіології, патогенезу, канцерогенезу злоякісних пухлин, проф ілактики онкологічних 
захворю вань, організація і розробка ранньої і своєчасної діагностики, удосконалення 
хірургічних, променевих, м едикаментозних та комбінованих методів лікування, а також 
реабілітаційних заходів. Таким чином, онкологія є ком плексною  наукою , яка вклю чає 
морфологію , ф ізіологію  і патофізіологію , хімію, біохімію , імуногістохім ію , генетику і 
імуногенетику, молекулярну біологію .
П редмет навчальної дисципліни «Онкологія» є злоякісні утворення лю дського організму, 
причини їх виникнення, механізми розвитку, клінічний перебіг, методи ранньої 
діагностики, лікування та профілактики.
М іж дисциплінарні зв ’язки: базується на вивченні студентами цитоморфології, біохімії, 
біофізики, імунології та м олекулярної біології пухлинного росту, а також  інтегрується з 
цими дисциплінами; закладає основи вивчення студентами трансляційної медицини, 
передбачає інтеграцію  викладання з цією  дисципліною  та ф ормування умінь застосувати 
знання з клін ічної онкології в процесі подальш ого навчання й у професійній діяльності.

Програма «Онкологія» призначена для підготовки фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров ’я», спеціальності 222 «Медицина». 
Програма пропонує розгляд основоположних відомостей загальної та клінічної онкології. 
З загальної онкології розглядаються основні принципи діагностики злоякісних пухлин та 
засадничі принципи їх лікування. Серед питань клінічної онкології розглядаються пухлини 
травного тракту, пухлини органів дихання, молочної та щитоподібної залози, пухлини 
шкіри, пухлини статевих та. сечовивідних органів.

3. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета викладання навчальної дисципліни «Онкологія» передбачає засвоєння 
теоретичних та практичних знань з етіології, патогенезу, типових та атипових клінічних 
проявів онкологічних захворю вань, методів діагностики, консервативного та 
оперативного лікування, реабілітації онкологічних хворих у межах, відповідних 
підготовці лікаря загального профілю  з урахуванням особливості його спеціальності. 
О сновними завданнями
1. Вивчити новітні методи дослідж ення та лікування в онкології;
2. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш  пош ирених злоякісних 

захворю вань;
3. А налізувати типову та атипову клінічну картину найбільш  пош ирених онкологічних

захворю вань; в



4. Складати план обстеження хворого, та вміти інтерпретувати результати лабораторних 
та інструментальних обстежень при найбільш  пош ирених злоякісних захворю ваннях, 
оціню вати прогноз щодо життя та працездатності хворих;

5. Проводити диференціальну діагностику між доброякісним и та злоякісними 
пухлинами, обґрунтовувати і формулю вати клінічний діагноз;

6. Визначати тактику ведення хворого у разі підозри на злоякісну пухлину (рекомендації 
стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи);

7. Д іагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у онкології.
_________________________ 4. Результати навчання (компетентності)_________________________
В результаті вивчення дисципліни «Онкологія» студенти повинні:

ЗНАТИ:
• історію  розвитку та сучасний стан наукових знань за спеціальністю  

«О нкологія», причини розвитку, особливості перебігу
® доброякісних та злоякісних новоутворень різної локалізацію , їх 

класифікацію , клінічні прояви, критерії д іагностики, диференціальної 
діагностики, прогноз, сучасні стандарти діагностики, профілактики та 
лікування, невідкладну допомогу при критичних станах у онкологічній 
практиці, актуальні наукові завдання та проблеми онкології.

УМІТИ:
• П роводити діагностику та лікування найбільш  пош ирених злоякісних 

захворю вань в умовах стаціонару відповідно до Н аціональних 
стандартів та протоколів з використанням сучасних досягнень науки і 
техніки;

• Виконувати діагностичні процедури та інтерпретувати результати 
сучасних методів дослідж ення, здійсню вати окремі лабораторні та 
інструментальні дослідж ення самостійно в меж ах наукової роботи.

е Визначити можливості та обрати метод променевої терапії пухлин і 
непухлинних захворю вань;

• Д іагностувати злоякісні пухлини, які відносяться до групи візуальних 
локалізацій (пальцеве обстеження прямої киш ки, огляд і пальпація 
молочних та щ итоподібної залоз, периферійних лім ф овузлів та пухлин 
ш кіри;

в Застосовувати медичні інформаційні технології та  медичну літературу у 
діагностиці та лікуванні злоякісних захворю вань;

» Проводити патентно-інформаційний пош ук з обраної наукової теми 
дослідж ення у вітчизняних та закордонних дж ерелах, наукометричних 
базах;
ПЕРЕЛІК ОБОВ ’ЯЗКО ВИ Х НАВИЧОК Д Л Я  М АЙ БУТНЬОЇ ПРАКТИКИ

1. П роводити опитування і ф ізикальне обстеж ення хворих на пухлини травного 
тракту та  аналізувати їх результати у клініці онкології;

2. Визначати тактику обстеження і ведення хворого у разі підозри на злоякісну 
пухлину травного тракту;

3. Інтерпретувати результати спеціальних методів дослідж ення (езофаго- 
гастроскопія, ректором аноскопія, колоноскопія, іригоскопія);

4. Сформулю вати попередній клінічний діагноз у разі онкологічних захворю вань 
травного тракту (рак губи, язика, стравоходу, шлунка, підш лункової залози, печінки, 
ободової і прям ої кишки);

5. Визначати тактику ведення хворих на онкологічні захворю вання травного тракту;
6. Д емонструвати вміння ведення медичної докум ентації у клініці онкології;
7. Д емонструвати володіння принципами онкологічної деонтології._________________



8. П роводити опитування і ф ізикальне обстеження хворих на пухлини органів 
дихання, молочної і щ итовидної залози, ш кіри та аналізувати їх результати у 
клініці онкології;

9. Визначати тактику обстеження і ведення хворого у разі підозри на злоякісну 
пухлину органів дихання, молочної і щ итовидної залози, шкіри;

10. Інтерпретувати результати спеціальних методів дослідж ення (бронхоскопія, 
пункційна біопсія молочної і щ итовидної залози, пухлин ш кіри і лімфовузлів),

11. Ф ормулю вати попередній клінічний діагноз онкологічних захворю вань органів 
дихання, молочної і щ итовидної залози, шкіри;

12. В изначати тактику ведення хворих на онкологічні захворю вання органів дихання, 
м олочної і щ итовидної залози, шкіри;

5. Організація вивчення навчальної дисципліни
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин ЗО
Лекції
Практичні (семінарські) заняття 20
Самостійна робота 10

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

ХІ-ХІІ 222 М едицина 6 Нормативний
Тематика курсу

Тема, план

Фор
ма
заня
тгя

Літерату
ра

Завдання 
, год.

Вага
оцінк
и

Термін
виконан
ня

МОДУЛЬ 1
Змістовий модуль 1. Пухлини статевих та сечовивідних органів

ТЕМ А 1. Рак нирки, сечоводу, сечового 
міхура передм іхурової залози

ПЗ 1-9,
12,21

Робота на 
парах 
5 год.

16 Згідно
розкладу

ТЕМ А 2. Рак тіла, шийки матки, яєчників. ПЗ 1-9, 12,20 Робота на 
парах 
5 год.

16 Згідно
розкладу

Змістовий модуль 2. Рання діагностика, первинна і вторинна профілактика 
онкозахворювань. Паліативна і симптоматична терапія

онкохворих
ТЕМ А 3. П аліативна і симптоматична 
терапія онкохворих: задачі, принципи, 
методи.

ПЗ 1-9, 12 Робота на 
парах 
4 год.

16 Згідно
розкладу

ТЕМ А 4. Рання діагностика, первинна і 
вторинна проф ілактика онкозахворю вань.

ПЗ 1- 9,17,18 Робота на 
парах 
4 год.

16 Згідно
розкладу

ТЕМ А 5. П ідсумковий контроль 
засвоєння модуля.

ПЗ 1-9,21 Робота на 
парах 
2 год.

16 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» -  3, 
«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).
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна 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 роботи 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 (диференційованим заліком))

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 о  о  п  / 81
4,95 1 19 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
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 4,2 - 101 3,66 88 3,12 75
4,7 1 13 4,16 100 3,62 87 3,08 74

4,66
4,62

1 12 4,12 99 3,58 86 3,04 73
111 4,08 98 3,54 85 3 *72

4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше
3

Недостатньо
4,54 109 3,99 96 3,45 83
4,5 108 3,95 95 3,41 82

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 Бальна шкала
«5» 70-80
«4» 60-69
«3» * 50-59



Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент 
набрав не менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальноі 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.

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

Критерії оцінювання студентів за підсумковий контроль здійснюються за 
схемою:
«2» - 0-49 балів;
«3» - 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.

Практичн 
і заняття Модуль 1

Аудиторна робота (Змістовий модуль 1)

Т 1-6
Сума - 120 (Максимальна 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 5
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.
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