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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Урологія
Викладач (-і) Васильєв В.О.
Контактний телефон викладача +38(050)011- 43-14
E-mail викладача Vitvas91 @gmail.com
Формат дисципліни Нормативна дисципліна
Обсяг дисципліни 90 год.
Посилання на сайт дистанційного 
навчання

Vitvas91@gmail.com

Протягом семестрів згідно графіку, 15:00-17:30Консультації
2. Анотація дисципліни

П редм етом  дисципліни «Урологія» є: заходи з організації санітарно-епідемічного 
режиму в урологічній клініці; перев’язочний матеріал і способи його застосування; 
кровотеча і способи її тим часової та кінцевої зупинки; трансф узія компонентів 
донорської крові, ускладнення гемотрансф узії та  їх проф ілактика; основи анестезіології 
та реаніматології; клініка, діагностика, перш а медична допомога, принципи лікування 
при травматичних уш кодженнях; загальні питання урологічної інфекції; клініка, 
діагностика, лікування, проф ілактика окремих видів урологічних захворю вань; основи 
трансплантології, основи клінічної онкології; методологія обстеж ення урологічного 
хворого.

«У рологія є обов’язковою  і ґрунтується на вивченні студентами таких фундаментальних 
дисциплін як анатомія та ф ізіологія лю дини, патологічна ф ізіологія, радіологія, загальна 
хірургія (з оперативною  хірургією  та топографічною  анатомією ) й інтегрується з 
хірургією , онкологією , внутріш німи хворобами, ф тизіатрією , анестезіологією  та 
інтенсивною  терапією .

________________________ 3. Мета та завдання навчальної дисципліни________________________
М ета вивчення урології - оволодіння методами діагностики, лікування та профілактики 
хвороб органів сечової і чоловічої статевої систем і насамперед тих із них, які маю ть 
найбільш  ш ироке розповсю дж ення.

Завдання дисципліни:
в оволодіння систематизованими знаннями з організації урологічної

допомоги і проф ілактики розповсю дж ення внутріш ньо-лікарняної інфекції;
® формування практичних умінь з використання перев’язочного матеріалу;

• оволодіння навичками догляду за урологічним и хворими;
® знайомство з принципами місцевого і загального знеболення, оволодіння 

алгоритмами діагностики термінальних станів, клінічної смерті і проведення заходів для 
елементарної підтримки життя;

® знайомство з основами трансф узіології та оволодіння методиками
трансф узії компонентів донорської крові і забезпечення профілактики виникнення 
гемотрансфузійних ускладнень;

© опанування вмінням діагностувати різноманітні травматичні уш кодження 
та надавати при них перш у медичну допомогу, засвоєння принципів лікування 
травматичних уш кодж ень в умовах стаціонару;

© опанування загальними знаннями про урологічну інфекцію , вмінням
діагностувати запальні урологічні хвороби; засвоєння принципів і особливостей 
лікування різних урологічних захворю вань та  способів для їх профілактики;

© знайомство з основами трансплантології;

mailto:Vitvas91@gmail.com


• оволодіння знаннями з основ уроонкології;
• формування практичних умінь щодо обстеження урологічного хворого і 

оформлення його результатів в медичній карті стаціонарного хворого.

_________________________ 4. Результати навчання (компетентності)_________________________
В результаті вивчення дисципліни «акушерство та гінекологія» студенти повинні:

ЗНАТИ:
о перебіг ф ізіологічної та патологічної вагітності, пологів та  післяпологового 

періоду;
• сучасні стандарти надання допомоги при невідкладній акуш ерській та 

гінекологічній патології;
• питання планування сім ’ї.

УМІТИ:
- інтерпретувати клінічну анатомію , ф ізіологію  та методи дослідж ення органів 

сечової та чоловічої статевої систем;
- визначати етіологічні та патогенетичні фактори захворю вань органів сечової і 

чоловічої статевої систем;
- ставити попередній діагноз найбільш  розповсю дж ених урологічних 

захворю вань;
- визначати тактику лікування хворого при найбільш  розповсю дж ених хворобах 

органів сечової і чоловічої статевої системи;
- д іагностувати та надавати невідкладну медичну допомогу хворим з урологічною  

патологією ;
- використовувати основні принципи проф ілактики урологічних захворю вань. 

ПЕРЕЛІК ОБОВ ’ЯЗКОВИХ НАВИЧОК ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРАКТИКИ
1. П роводити пальпацію  нирки.
2. П роводити перкусію  і пальпацію  сечового міхура.
3. П роводити пальпацію  сечівника і органів калитки.
4. П роводити пальпацію  передміхурової залози.
5. О ціню вати показники загального аналізу сечі.
6. О ціню вати показники біохімічного аналізу крові.
7. Виконувати катетеризацію  сечового міхура еластичним та металевим 

катетером.
8. Виконувати цистоскопію  і хромоцистоскопію .
9. Інтерпретувати результати:

а) оглядової і екскреторної урографії;
б) ізотопної ренографії;

в) ультразвукової сонографії.
10. П роводити диференційну діагностику ниркової кольки з гострими 

хірургічними захворю ваннями органів черевної порожнини.
11. Складати схему обстеж ення і лікування хворим з урологічною  патологією .
12. П роводити блокаду елементів сім 'явивідного протоку чоловіків та  круглої зв'язки 

матки у жінок.
13. Н адавати ургентну допомогу при нирковій кольці, травмах органів сечової і 

чоловічої статевої системи, гематурії, анурії, гострій затримці сечі.
14. П роводити заміну дренаж ної трубки в сечовому міхурі.
15. У станавлю вати і ф іксувати постійний катетер в сечовому міхурі.
16. Надавати допомогу при фімозі і парафімозі.
17. П роведення первинної хірургічної обробки ран органів сечової і чоловічої 

статевої системи.
18. П ромивання дренажів. *
19. Забір мазків з порожнини сечівника.______________________________________________



20. Туалет нефростоми та догляд за нефростомічним  дренажем.

5. Організація вивчення навчальної дисципліни
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин 90
Лекції 6
Практичні (семінарські) заняття 34
Самостійна робота 50

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

VII 222 Медицина 4 Нормативний
Тематика курсу

Тема, план

Фор
ма
заня
ття

Літерат
ура

Завдання,
год.

Вага
оцінк
и

Термін
виконан
ня

М ОДУЛЬ 1
Змістовний модуль 1

ТЕМА 1. К лінічна анатомія і ф ізіологія 
органів сечової і чоловічої статевої 
систем. Н ефроптоз

ПЗ 1-9,
13

Робота на 
парах 
1 год.

5,3 Згідно
розкладу

ТЕМА 2. Симптоми урологічних 
захворю вань

ПЗ 1- 9, 12, 
13

Робота на 
парах 
2 год.

5,3 Згідно
розкладу

ТЕМ А 3. М етоди обстеж ення хворих на 
захворю вання сечової і чоловічої статевої 
систем. Сучасні ендоскопічні методи 
діагностики і лікування в урології.

ПЗ 1-9,
13,12

Робота на 
парах 
4 год.

5,3 Згідно
розкладу

ТЕМА 4. А ном алії розвитку органів 
сечової і чоловічої статевої систем.

ПЗ 1-9 Робота на 
парах 
4 год.

5,3 Згідно
розкладу

Змістовний модуль 2
ТЕМ А 5. Гострий пієлонефрит. ПЗ 1- 9 Робота на 

парах 
2 год.

5,3 Згідно
розкладу

ТЕМА 7. Х ронічний пієлонефрит, 
піонефроз, гострий паранефрит. 
Н ефрогенна артеріальна гіпертонія

ПЗ 1-9,
11,13

Робота на 
парах 
3 год.

5,3 Згідно
розкладу

ТЕМА 8. Цистит, простатит, уретрит, 
каверніт, епідидиміт.

ПЗ 1- 9, 11 Робота на 
парах 
3 год.

5,3 Згідно
розкладу

ТЕМА 9. Туберкульоз сечових ш ляхів і 
органів чоловічої статевої систем 
Паразитарні захворю вання в урології.

ПЗ 7-8,12 Робота на 
парах 
3 год.

5,3 Згідно
розкладу

ТЕМА 10. С ечокам 'яна хвороба, 
гідронефроз

ПЗ 1-9,
10

Робота на 
парах 
3 год.

5,3 Згідно
розкладу

Змістовний модуль 3

ТЕМА 11. Травматичні пош кодж ення
ПЗ 1-9

Ш.

Робота на 
парах 
3 год.

5,3 Згідно
розкладу



ТЕМА 12. Н овоутворення
ПЗ 1- 9,10 Робота на 

парах 
З год.

5,3 Згідно
розкладу

ТЕМА 13. Гостра і хронічна ниркова 
недостатність

ПЗ 12,13 Робота на 
парах 
З год.

5,3 Згідно
розкладу

Змістовний модуль 4
Тема 14. Невідкладна допомога при 
захворюваннях органів сечової і 
чоловічої статевої систем

ПЗ 13 Робота на 
парах 
2 год.

5,3 Згідно
розкладу

ТЕМА 15. Сечостатеві нориці у жінок
ПЗ 10,12 Робота на 

парах 
2 год.

5,3 Згідно
розкладу

Диф. залік ПК Т ести 
4 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.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку 
відвідування та успішності 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- 120- 4- 120- 4- 120- 4- 120-бальна

бал бальна бальна бальна бальна бальна бальна шкала
ьна
шка
ла

шкала шкала шкала шкала

*

шкала шкала

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81



4,95
4,91
4,87
4,83
4,79
4,75
4,7

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

117 
116 
115 
114 
113 
112 
111

109
108

4,41
4,37
4,33
4,29
4,25
4,2

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

106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95

3,87
3,83
3,79
3,74
3,7

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

93
92
91
90
89

87
86
85
84
83
82

3,33
3,29
3,25
3,2

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

З
Менше

З

80__________
79__________
78__________
77__________
76__________
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).

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;
«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

Контрольна робота

Сума - 120 (Максимальна кількість балів, яку може 
набрати студент за поточну навчальну діяльність для 
допуску до ПК становить 120 балів)________________

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 зм істовий 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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