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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Травматологія і ортопедія
Викладач (-і) Рушай А.К.
Контактний телефон викладача +38(099)904- 24-45
E-mail викладача Annushka772@gmail.com
Формат дисципліни Нормативна дисципліна
Обсяг дисципліни 90 год.
Посилання на сайт дистанційного 
навчання

Annushka772@gmail.com

Консультації Протягом семестрів згідно графіку
2. Анотація дисципліни

О ртопедія і травматологія займає важливе місце в процесі підготовки студентів в 
медичних вузах. Знанн&.зв’язків опорно-рухової системи з органами і системами всього 
організму, засвоєння ортопедичної симптоматики при загальній патології дозволяє 
сформувати основи клінічного мислення у майбутніх лікарів. П редмет викладається на 
основі розпізнавання, лікування та профілактики травм, уродж ених та набутих 
деформацій, уш кодж ень та їх наслідків, а також захворю вань апарату опори і руху.

П редметом дисципліни «Травматологія та ортопедія» є методи діагностики,
лікування та реабілітації хворих з ураженням опорно-рухового апарату.__________________

В останні десятиріччя травматологія і ортопедія поповнилася новими підходами 
у  діагностиці і лікуванні. У зв'язку з цим. стандарти вищої медичної освіти вимагають 
від випускника вищого медичного навчального закладу вміння своєчасно та в 
достатньому обсязі проводити діагностичні та лікувальні заходи у  випадку отримання 
травми. Вища медична освіта також передбачає, що лікар-клініцист повинен вміти 
прогнозувати перебіг періодів травматичної хвороби, часу зрощення переломів, а також 
оцінити ризик виникнення різноманітних віддалених наслідків травми.

Знання з травматології і ортопедії дозволяють майбутньому фахівцю зрозуміти
процеси, які відбуваються в організмі людини після отриманої травми._________________

________________________ 3. Мета та завдання навчальної дисципліни________________________
М ета навчальної дисципліни -  навчити студентів володіти етико-деонтологічними 
основами проф есії лікаря ортопеда -  травматолога, вивчити основні захворю вання і 
уш кодження системи опори і руху у лю дей різного віку і статі, а також 
розповсю дж ення нозологічних форм, етіологію , патогенез, клінічні ознаки, сучасні 
методи діагностики та лікування травматологічних хворих.

О сновними завданнями вивчення дисципліни «Травматологія і ортопедія» є 
познайомити студентів з методами діагностики, принципами профілактики, 
лікування та реабілітації хворих з ураженням опорно-рухового апарату;
- формування практичних навичок діагностики та лікування хворих з 
уш кодж енням и та захворю ваннями системи опору та руху;
- ф ормування вмінь надавати невідкладну медичну допомогу потерпілим з 
переломами на дош питальному етапі.
- формування вмінь складати схеми лікування та реабілітації хворих

__________________________4. Результати навчання (компетентності)__________________________
В результаті вивчення дисципліни «Травматологія та ортопедія» студенти повинні:

ЗНАТИ:
1. Визначення тактики ведення пацієнтів з травмами та найбільш  пош иреними 
ортопедичними захворю ваннями опорно-рухового апарату.
2. Демонструвати володіння методами профілактики травматизм у та ортопедичних 

захворю вань.
3. Д іагностувати невідкладні стани при травмах опорно-рухового апарату та
надавати екстрену медичну допомогу._________________________________________________
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4. П оясню вати принципи відновного лікування та реабілітації хворих з ураженням 
опорно-рухового апарату.
5. Проводити диференційну діагностику травматичних уш кодж ень опорно-рухового 
апарату, встановлю вати попередній діагноз при травмах та найбільш  пош ирених 
ортопедичних захворю ваннях

УМІТИ:
1. Трактувати поняття і травматологія та ортопедії та знати особливості діагностики 

уш кодж ень або захворю вань системи опори та руху;
2. Засвоїти принципи класифікації типових 'уш кодж ень та ортопедичних

захворю вань.
3. Вміти надавати ■ невідкладну медичну допомогу потерпілим  з переломами на 

дош питальном у етапі.
4. Пояснити патдугенетичні особливості перебігу травм атичної хвороби при

політравмах.
5. Складати схеми лікування та реабілітації постраж далих з переломами та їх 

ускладненнями.
6. Засвоїти принципи профілактики травматизму та ортопедичних захворю вань.
7. Засвоїти патогенез та класифікацію  травматологічного шоку.
8. Вміти діагностувати травматичний шок і надавати медичну допомогу на

догоспатальному і госпітальному етапах.
9. Визначити тактику ведення пацієнтів з травмами та найбільш  пош иреними 

ортопедичними захворю ваннями опорно-рухового апарату.
10. Д ем онструвати володіння методами профілактики травматизм у та ортопедичних 

захворю вань.
11. Д іагностувати невідкладні стани при травмах опорно-рухового апарату та 

надавати екстрену медичну допомогу.
12. Поясню вати принципи відновного лікування та реабілітації хворих з ураженням 

опорно-рухового апарату.
13. П роводити диференційну діагностику травматичних уш кодж ень опорно-рухового 

апарату, встановлю вати попередній діагноз при травмах та найбільш  пош ирених 
ортопедичних захворю ваннях.

14. Надавати екстрену медичну допомогу;
15. Вести медичну документацію ;
16. Д іяти соціально відповідально та свідомо;
17. Діяти на основі етичних міркувань (мотивів);

ПЕРЕЛІК ОБОВ ’ЯЗКОВИХНАВИЧОК ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРАКТИКИ
1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнта;
2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних 

дослідж ень та оцінки їх результатів;
3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворю вання;
4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні

захворю вань;
5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворю вань;
6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворю вань;
7. Здатність до діагностування невідкладних станів;
8. Здатність до визначення тактики надання екстренної м едичної допомоги;
9. Н авички надання екстренної медичної допомоги;
10. Навички виконання медичних маніпуляцій;
11. Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягаю ть диспансерному 

нагляду;
12. Здатність до ведення медичної документації.______________________________________
__________________ 5. Організація вивчення навчальної дисципліни______________________



Обсяг курсу
Вид заняття Загальна кількість годин 90
Лекції 10
Практичні (семінарські) заняття 40
Самостійна робота 40

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

ІХ-Х 222 Медицина 5 Нормативний
Тематика курсу

Тема, план

Фор
м а
заня
ття

Літерату
ра

Завдання 
, год.

Вага
оцінк
и

Термін
виконан
ня

МОДУЛЬ 1
Зм іст овний м одуль 1. Загальні питання т равм ат ології та ортопедії.

ТЕМ А 1. Введення в спеціальність. 
Особливості обстеження 
травматологічних та ортопедичних 
хворих. Ушкодження зв ’язок, сухожилків 
та м ’язів. Травматичні вивихи.

ПЗ 1-9,
12,14,17

Робота на 
парах 
4 год.

7,2 Згідно
розкладу

ТЕМ А 2. Травматична хвороба. 
Політравма.
Сучасні принципи лікування переломів.

ПЗ 1- 9, 12, 
18,19

Робота на 
парах 
4 год.

7,2 Згідно
розкладу

ТЕМ А 3. Ампутація кінцівок. 
Реабілітація та протезування інвалідів з 
дефектами кінцівок. Лікування 
травматологічних та ортопедичних 
хворих в амбулаторних умовах.

ПЗ 1-9, 12 Робота  на 
парах 
4 год.

7,2 Згідно
розкладу

Зм іст овний м одуль 2. Ушкодж ення хребта, таза, кіст ок т а суглобів поясів верхньої 
та ниж ньої кінцівок.

ТЕМ А 4. У шкодження кісток та суглобів 
верхньої кінцівки.

ПЗ 1-9 ,12 ,14 Робота на 
парах 
4 год.

7,2 Згідно
розкладу

С У Д И Н Н А  Х ІРУ РГІЯ

ТЕМ А 5. У шкодження хребта та таза. ПЗ 1-9,22 Робота на 
парах 
4 год.

7,2 Згідно
розкладу

ТЕМ А 6. У шкодження кісток та суглобів 
нижньої кінцівки.

ПЗ 1-9, 12 Робота на 
парах 
4 год.

7,2 Згідно
розкладу

Зм іст овний м одуль 3. Дегенерат ивно-дист роф ічні, запальні та пухлинні захворю вання
суглобів і хребта.

ТЕМА 7. Дегенеративно-дистрофічні 
захворювання хребта та суглобів.

ПЗ 7-9,11 Робота на 
парах 
4 год.

7,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 8. Природжені деформації хребта, 
кісток та суглобів. Сколіоз.

ПЗ 1- 9, 
10,12

Робота на 
парах 
4 год.

7,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 9. Запальні, пухлинні та 
пухлиноподібні захворювання системи 
опори та руху.

ПЗ 1-9,12 Робота  на 
парах 
4 год.

7,2 Згідно
розкладу



ТЕМА 10. В арикозне розш ирення вен 
нижніх кінцівок. Етіологія. Патогенез. 
Класифікація. Ускладнення. Діагностика. 
Спеціальні методи дослідження. М етоди 
хірургічного лікуваня_____________________

ПЗ
9,10,12

Робота на 
парах 
4 год.

7,2 Згідно
розкладу

П ідсумковий м одульний контроль ПЗ 1,12 Робота на 
парах 
4 год.

7,2 Згідно
розкладу

’11. Курація хворих та написання історії 
хвороби.

ПЗ 1-10,17 Робота на 
парах 
З год.

7,2 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.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляю ться у ж урналах 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

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 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 1 16 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76



Вимоги
до
підсумков
ого
тестового
контролю

4,75
4,7

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

113 

112 

111 

110

109
108

4,2
4,16
4,12
4,08
4,04
3,99

,95

100

99

97
96
95

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

87
86
85
84
83
82

3,12
3,08
3,04

Менше
З

75__________
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). _______________________________
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;
«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.

Практичн 
і заняття

Модуль

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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