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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Хірургія
Викладач (-і) Бабенков Г.Д.
Контактний телефон викладача +38(095)411- 04-41
E-mail викладача genadiybabenkov@ieu.edu.ua
Формат дисципліни Нормативна дисципліна
Обсяг дисципліни 135 год.
Посилання на сайт дистанційного 
навчання

genadiybabenkov@ieu.edu.ua

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

П редметом вивчення навчальної дисципліни є хірургічні хвороби, способи їх 
діагностики, лікування та профілактики.
М іж дисциплінарні зв ’язки: навчальна дисципліна базується на вивченні студентами 
морфологічних дисциплін -  анатомії людини; гістології, та ембріології; фізіології, 
патоморфології; патофізіології; клінічних дисциплін цитології - пропедевтики 
внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, радіології фармакології й інтегрується з 
цими дисциплінами та закладає масив знань студентами хірургії, у тому числі і дитячої 
хірургії, передбачає інтеграцію викладання з травматологією та ортопедією, 
нейрохірургією, анестезіологією та інтенсивною терапією, урологією, акушерством і 
гінекологією та іншими навчальними дисципліни, де застосовуються хірургічні методи 
лікування, а також іншими клінічними дисциплінами -  терапією, ендокринологією, 
функціональною діагностикою.

Опанування дисципліною «Хірургія» є важливим для майбутньої професійної 
лікарської діяльності, оскільки дозволяє засвоїти студентами базові теоретичні знання 
з питань організації хірургічної допомоги, десмургії, організації санітарно-епідемічного 
реж иму в хірургічній клініці, кровотечі та її зупинки, трансфузіології, анестезіології та 
реанімації, різноманітних травматологічних ураж ень, хірургічної інфекції, 
трансплантологи, онкології, обстеження хірургічного хворого, догляду за хворими, 
демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та 
принципами фахової субординації в хірургії тощо_______________________________________

3. Мета та завдання навчальної дисципліни
М етою викладання навчальної дисципліни «Хірургія» є набуття кожним студентом 
систематизованими знаннями з будови тіла людини в різних ділянках та формування 
практичних умінь топографо-анатомічного виконання оперативних доступів та 
оперативних прийомів; навиками догляду за хірургічними хворими, основами 
клінічного обстеження хірургічних хворих; знайомство з принципами хірургічних 
методів лікування і семіотикою основних видів хірургічних захворювань; 
обгрунтованого формування клінічного діагнозу і визначення подальшої тактики 
лікування, засвоєння теоретичних та практичних знань з етіології, патогенезу, типових 
та атипових клінічних прояв, методів діагностики, консервативного та оперативного 
лікування, реабілітації хірургічної патології у межах, відповідних підготовці лікаря 
загального профілю з урахуванням особливості його спеціальності.

О сновними завданнями вивчення дисципліни «Хірургія» є визначення етіологічних 
та патогенетичних факторів, основних клінічних симптомів і синдромів в клініці 
хірургічних хвороб, складання плану обстеження та аналізу даних лабораторних та 
інструментальних обстежень як найпоширеніших хірургічних хвороб, так і за умови 
обстеження конкретного хворого в залежності від особливостей клінічного перебігу 
захворювання. Проведення диференціальної “діагностики, обґрунтування і
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формулювання попереднього діагнозу найбільш поширених хірургічних захворювань 
в екстреній та плановій хірургії. Проведення класифікації і аналізу типової клінічної 
картини, діагностики та виявлення різних клінічних варіантів, атипових форм та 
ускладнень найбільш поширених хірургічних захворювань. Визначення плану 
лікування та тактики ведення (принципи оперативних втручань та консервативного 
лікування, реабілітаційних заходів) при найбільш поширених хірургічних 
захворюваннях та їх ускладненнях в залежності від патогенетичних факторів та 
важкості стану хворого. Демонстрація вмінь виконання необхідних хірургічних і 
загальних медичних маніпуляцій та надання медичної допомоги при невідкладних 
станах. Здійснення прогнозу життя та працездатності при найбільш поширених 
хірургічних захворюваннях. Проведення первинної і вторинної профілактики. 
Володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами 
фахової субординації у хірургії. Вміння ведення медичної документації у клініці 
хірургічних хвороб.

_________________________ 4. Результати навчання (компетентності)________________ .________
В результаті вивчення дисципліни «Хірургія» студенти повинні:

ЗНАТИ:

'  топограф ічну анатомію  д ілян ок  тіла лю дини;

'  володіти  навичкам и користування хірургічними інструм ентам и, розти н у  і 
з 'єд н ан н я  м 'яки х  ткани н , тим часової і остаточної зупи нки  кровотечі, технікою  
киш кових ш вів і співусть, доступів до м агістральних судин та нервів кінцівок, 
венесекц ії і венепункції, п ерев’язки  судин;

'  володіти  навичкам и оперативни х доступів і оперативни х прийом ів на трупному 
м атер іальн і або на дослідних тваринах;

‘ знати  пи танн я ан тисептики , асептики, гемотрансфузії, анестезіології, клінічних 
проявів уш кодж ень, хірургічної інфекції, невідкладних станів, основних 
принципів д іагностики , л ікування і проф ілактики  хірургічних захворю вань.

УМІТИ:
- Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці

хірургічних хвороб
- Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного

фахівця та принципами фахової субординації у хірургічній клініці
- Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш

поширених хірургічних захворювань
- Здійснювати прогноз життя та працездатності при найбільш поширених

хірургічних захворюваннях
- Визначати основні етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених

хірургічних захворювань
Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених 
хірургічних захворювань

- Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних
обстежень при типовому перебігу найбільш поширених хірургічних захворювань

- Демонструвати вміння виконувати необхідні медичні маніпуляції
- Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених хірургічних

захворювань
- Надавати невідкладну медичну допомогу пранайбільш  поширених хірургічних

захворюваннях



- Проводити диференціальну діагностику, обгрунтовувати і формулювати
попередній діагноз при найбільш поширених хірургічних захворювань

- Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного
фахівця та принципами фахової субординації у хірургії

- Визначати тактику ведення (принципи оперативних втручань та консервативного
лікування, реабілітаційні заходи) при найбільш поширених хірургічних 
захворюваннях та їх ускладненнях

- Планувати обстеження хворого, інтерпретувати результати лабораторних та
інструментальних методів досліджень при найбільш поширених хірургічних 
захворюваннях та їх ускладненнях

- Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених
хірургічних захворювань

- Демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці хірургічних
хвороб

- Діагностувати ускладнені та атипові форми найбільш поширених хірургічних
захворювань

- Планувати схему обстеження конкретного хворого в залежності від особливостей
клінічного перебігу захворювання

- Надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці хірургічних хвороб
та виконувати невідкладні хірургічні маніпуляції та операції

- Проводити диференційну діагностику найбільш поширених хірургічних
захворювань в екстреній та плановій хірургії

- Визначати план консервативного та оперативного лікування хірургічних
захворювань в залежності від патогенетичних факторів та важкості стану 
хворого

- Діагностувати невідкладні стани в клініці дитячої хірургії і надавати екстрену
медичну допомогу дитині

- Визначати тактику ведення хворої дитини при основних хірургічних
захворюваннях

- Виявляти різні клінічні прояви ускладнення та встановлювати попередній діагноз
хірургічних захворювань та травм у дітей

- Діагностувати і визначати лікувальну тактику при вадах розвитку
- Ставити попередній діагноз хірургічних вад розвитку
- Діагностувати і визначати тактику надання екстреної медичної допомоги при

хірургічних вадах розвитку.
ПЕРЕЛІК ОБОВ ’ЯЗКОВИХ НАВИЧОК ДЛ Я МАЙБУТНЬОЇ ПРАКТИКИ
1. Пальцеве дослідження прямої кишки (виконувати на муляжах)
2. Аноскопія (виконувати на муляжах)
3. Видалення сторонніх тіл прямої кишки (виконувати на муляжах)
4. Встановлення шлункового зонда і промивання шлунка (виконувати на муляжах) 5. 
Кататерізація сечового міхура м ’яким катетером (виконувати на муляжах)
6. Накладання та зняття швів, (виконувати на муляжах)
7. Хірургічну обробку ран і поверхневих абсцесів, догляд за дренажами (виконувати на 
муляжах)
8. Оформлення медичної карти стаціонарного хворого, виписка з медичної карти 
стаціонарного хворого.
9. Визначення групи та резус крові, сумісність крові
10. Методика фізикального обстеження товстої кишки
11. Методика фізикального обстеження шлунка.________________________________________



12. Методика фізикального обстеження печінки, селезінки.
13. Методика фізикального обстеження хворих з зовнішньою черевною грижею.

5. Організація вивчення навчальної дисципліни
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин 135
Лекції 10
Практичні (семінарські) заняття 70
Самостійна робота 55

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

УІІ-УІІІ 222 Медицина 4 Нормативний
Тематика курсу

Тема, план

Фор
ма
заня
ття

Літерату
ра

Завдання 
, год.

Вага
оцінк
и

Термін
виконан
ня

МОДУЛЬ 1
Змістовний модуль 14

ТЕМА 1. Гострий апендицит. Анатомо
фізіологічні відомості. Етіологія та 
патогенез. Класифікація. Клініка, 
діагностика, диференційна діагностика. 
Тактика лікування.

ЗП 1-9,
153

Робота на 
парах 
4 год.

4,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 2. Атипова клінічна картина 
гострого апендициту Ускладнення 
гострого апендициту та апендектомії. 
Діагностична та лікувальна програма.

ПЗ 1-9, 12, 
14

Робота на 
парах 
4 год.

4,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 3. Анатомо-фізіологічні 
особливості жовчних шляхів. Етіологія та 
патогенез. Класифікація. Клініка, 
діагностика, диференційна діагностика. 
Хірургічна тактика.

ПЗ 1-9, 13,15 Робота на 
парах 
4 год.

4,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 4. Особливості клінічного перебігу, 
клінічної картини гострого холециститу 
та діагностичної і лікувальної програми у 
хворих похилого віку та хворих із 
супутньою патологією. Ускладнення 
гострого холециститу та холецистектомії

ПЗ 1-9 Робота на 
парах 
4 год.

4,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 5. Етіологія та патогенез, 
класифікація гострого панкреатиту. 
Клініка легкого та тяжкого ступенів 
гострого панкреатиту. Диференційна 
діагностика гострого панкреатиту.

ПЗ 1-9 Робота на 
парах 
4 год.

4,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 6. Ускладнення гострого 
панкреатиту: гостра псевдокіста 
підшлункової залози, абсцес 
підшлункової залози, поширений 
перитоніт, некроз стінок порожнинних 
органів, кровотеча в черевну порожнину, 
гострі виразки травного каналу, 
кровотеча та перфорація гострих 
виразок.

ПЗ 1-9

*

Робота на 
парах 
4 год.

4,2 Згідно
розкладу



ТЕМА 7. Етіологія та патогенез, 
класифікація перфоративних 
гастродуоденальних виразок. Клініка 
типової та атипової перфоративної 
гастродуоденальної виразки. Лікувальна 
тактика при перфоративній 
гастродуоденальній виразці.

ПЗ 1-9, 14,15 Робота на 
парах 
4 год.

4,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 8. Етіопатогенез, класифікація 
виразкової кровотечі. Клініка виразкової 
кровотечі. Лабораторні та ендоскопічні 
методи діагностики виразкової кровотечі. 
Лікувальна тактика при виразковій 
кровотечі.

ПЗ 1- 9, 11 Робота на 
парах 
4 год.

4,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 9. Еостра непрохідність кишечника 
Етіологія та патогенез. Типова клінічна 
картина. Класифікація

ПЗ 7-9,11 Робота на 
парах 
4 год.

4,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 10. Гостра непрохідність 
кишечника Принципи консервативного та 
хірургічного лікування

ПЗ 1-9,
10,12,13

Робота на 
парах 
4 год.

4,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 11. Етіологія, патогенез, 
класифікація гострого перитоніту.
Клініка. Лікувальна тактика при гострому 
перитоніті.

ПЗ 1-9,12, 13 Робота на 
парах'
4 год.

4,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 12. Класифікація черевних гриж. 
Етіологія. Патогенез. Клініка 
захворювання. Принципи хірургічного 
лікування. Ускладнення.

ПЗ 1-
9,10,12

Робота на 
парах 
4 год.

4,2 Згідно
розкладу

Курація хворих. Написання історії 
хвороби.

ПК 1-11,13 Тести 
4 год.

80 Згідно
розкладу

Змістовний модуль 15
ТЕМА 13. Ускладнення виразкової 
хвороби шлунку та дванадцятипалої 
кишки. Консервативне та оперативне 
лікування, види операцій. Хвороби 
оперованого шлунку. Баріатрична 
хірургія.

ПЗ 1-9,12, 13 Робота на 
парах 
2 год.

4,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 14. Хвороби печінки Фіброз, 
цироз печінки. Печінкова недостатність. 
Паразитарні та не паразитарні ураження 
печінки. Методи обстеження. 
Ускладнення. Принципи лікувальної 
тактики”.

ПЗ 2-7,9 Робота на 
парах 
4 год.

4,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 15. Жовтяниця як хірургічна 
проблема. Ж овчнокам’яна хвороба. 
Клінічні прояви. Методи дослідження. 
Диференційна діагностика. Принципи 
лікування. Постхолецистектомічний 
синдром.

ПЗ 1-6,7,9,12 Робота на 
парах 
2 год.

4,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 16. Хронічний панкреатит. 
Методи діагностики. Клініка. 
Діагностика. Ускладнення хронічного

ПЗ 1-9

*

Робота на 
парах 
2 год.

4,2 Згідно
розкладу



панкреатиту. Принципи лікування. Кісти 
та нориці. Принципи хірургічної 
тактики”. Захворювання селезінки.______
ТЕМА 17. Класифікація хірургічних 
захворювань тонкої кишки. 
Неспецифічний виразковий коліт. 
Хвороба Крона товстої кишки. 
Дивертикулярна хвороба та поліпоз 
товстої кишки.

пз 7-11, 13 Робота на 
парах 
4 год.

4,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 18. Хвороби прямої кишки - 
геморой , парапроктит, Анальна тріщина, 
Випадіння прямої кишки.________________

ПЗ 6 -8 , 11-12 Робота на 
парах 
4 год.

4,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 19. Захворювання м ’яких тканин 
промежини «Синдром опущення 
промежини». Піодермія промежини. 
Кондиломатоз промежини. Епітеліальне 
куприкове погруження._________________

ПЗ 1-8, 12-13 Робота на 
парах 
4 год.

4,2 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, 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-
бал бальна бальна бальна бальна бальна бальна
ьна шкала шкала шкала шкала шкала шкала

120-бальна
шкала



шка
ла
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
4,83 116 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
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 110 4,04 97 3,49 84 М енше

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-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.

Практичн 
і заняття

М одуль 1

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 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._________'_______________________________________________
_______________________________ 8. Рекомендована література_______________________________
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