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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Загальна хірургія
Викладач (-і) Беліченко І.С.
Контактний телефон викладача + 38(098)538-10 -90
E-mail викладача Igorbelicenko64@ gm ail.com
Формат дисципліни Н орм ативна дисцип ліна
Обсяг дисципліни 180 год.
Посилання на сайт дистанційного 
навчання

Igorbelicenko64@ gm ail.com

Консультації В івторок 15:30-17:30
2. Анотація дисципліни

«Загальна хірургія» є клінічною дисципліною, під час вивчення якої відбувається 
засвоєння студентами базових теоретичних знань з питань організації хірургічної 
допомоги, десмургії, організації санітарно-епідемічного режиму в хірургічній клініці, 
кровотечі та її зупинки, трансфузіології, анестезіології та реанімації, різноманітних 
травматологічних уражень, хірургічної інфекції, трансплантології, онкології, обстеження 
хірургічного хворого, догляду за хворими тощо. Засвоєння теоретичного матеріалу 
супроводжується набуттям відповідних інтегральних, загальних і фахових 
компетентностей.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Загальна хірургія» є: заходи з 
організації санітарно-епідемічного режиму в хірургічній клініці; перев’язочний матеріал 
і способи його застосування; кровотеча і способи її тимчасової та кінцевої зупинки; 
трансфузія компонентів донорської крові, ускладнення гемотрансфузії та їх 
профілактика; основи анестезіології та реаніматології; клініка, діагностика, перша 
медична допомога, принципи лікування при травматичних ушкодженнях; загальні 
питання хірургічної інфекції;клініка, діагностика, лікування, профілактика окремих видів 
хірургічної інфекції; основи трансплантології, основи клінічної онкології; методологія 
обстеження хірургічного хворого.

Загальна хірургія як  навчальна дисципліна грунтується на вивченні ст удент ами  
анат омії, т опограф ічної анатомії, фізіології, гістології, м ікробіології, вірусології та 
імунології, патофізіології, патоморфології, рент генології, фармакології, х ірургії, 
дит ячої хірургії, т равм ат ології та ортопедії, нейрохірургії, анест езіології та 
інт енсивної терапії, урології, акуш ерст ва і гінекології пропедевт ики внут ріш ньої 
медицини, пропедевт ики педіатрії, гігієни та екології і інт егруєт ься з цими 
дисциплінами. Д одат кові ум ови Д одат кові ум ови відсу__________________________

3. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни «Загальна хірургія» є:

* оволодіння систематизованими знаннями з організації хірургічної 
допомоги і профілактики розповсюдження внутрішньо-лікарняної інфекції; 
формування практичних умінь з використання перев’язочного матеріалу; 
оволодіння навичками догляду за хірургічними 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 трансфузіології та оволодіння методиками 
трансфузії компонентів донорської крові і забезпечення профілактики 
виникнення гемотрансфузійних ускладнень;
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© опанування вмінням діагностувати різноманітні травматичні ушкодження 
та надавати при них першу медичну допомогу, засвоєння принципів 
лікування травматичних ушкоджень в умовах стаціонару;

є опанування загальними знаннями про хірургічну інфекцію, вмінням 
діагностувати хірургічні інфекційні хвороби; засвоєння принципів і 
особливостей лікування різних хірургічних інфекційних процесів та 
способів для їх профілактики;

• знайомство з основами трансплантології;
• оволодіння знаннями з основ клінічної онкології;
• формування практичних умінь щодо обстеження хірургічного хворого і 

оформлення його результатів в медичній карті стаціонарного хворого.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Загальна хірургія» є:

® засвоєння основних заходів, необхідних для організації роботи у 
хірургічному відділенні і забезпечення профілактики виникнення і 
розповсюдження внутрішньо-лікарняної інфекції;

• набуття практичних навичок з накладання пов’язок з використанням 
різноманітних перев’язочних матеріалів;

в набуття практичних навичок для надання першої медичної допомоги при 
таких станах як кровотеча, закрите пошкодження м ’яких тканин, перелом 
кістки, вивих, синдром тривалого стиснення, рана, опік, відмороження;

» набуття практичних навичок для підготовки і проведення трансфузії 
компонентів крові донора;

© засвоєння знань з основ місцевої і загальної анестезії, набути вміння 
вибирати метод знеболення в залежності від стану хворого і наявної 
хірургічної патології; 

в набуття практичних навичок для діагностики і диференціальної 
діагностики при різноманітних хірургічних інфекційних процесах, 
отримання вмінь щодо вибору лікувальної програми і засобів профілактики 
при хірургічній інфекції;

• засвоєння знань про особливості застосування різних трансплантатів, про 
деонтологічні та юридичні аспекти при трансплантації;

® набуття навичок і вмінь для обстеження хірургічного хворого та 
оформлення результатів у відповідній медичній документації;

© формування морально-етичних та деонтологічних якостей при 
професійному спілкуванні з хворим.

_____________________  4. Результати навчання (компетентності)_________________________
В результаті вивчення дисципліни «Загальна хірургія» студенти повинні:

ЗНАТИ:
» сучасні концепції вітчизняної і зарубіжної теоретичної і практичної хірургії;
• основні принципи організації хірургічної допомоги населенню України;
® основи організації раціонального режиму і лікування хірургічного хворого;
• загальні елементи догляду за хірургічними хворими;
» теоретичні аспекти про перев’язочний матеріал і способи його застосування;
» теоретичні основи сучасної антисептики; *
а теоретичні аспекти профілактики виникнення і розповсюдження внутрішньо-



лікарняної інфекції;
• класифікацію, клінічні прояви, наслідки кровотечі, методи тимчасової і кінцевої 
зупинки кровотечі;
в теоретичні і практичні аспекти трансфузії препаратів донорської крові та 
кровозамінників;
• ускладнення при гемотрансфузії, заходи для їх профілактики і лікування;
• основи анестезіології;
» основи реаніматології, клінічні прояви термінальних станів, їх діагностику, стадії
і заходи при проведенні серцево-легеневої реанімації;
® загальні питання травматології, онкології та трансплантології;
• засоби і способи транспортної іммобілізації;
0 теоретичні аспекти про рани і рановий процес, лікування ран;
® загальні питання хірургічної та BIJI-інфекції;
• клініку, діагностику та лікування окремих гнійно-запальних захворювань м ’яких 
тканин, сухожилків, кісток та суглобів;
• методику обстеження хворого, особливості обстеження хворого з хірургічною 
патологією;
в структуру медичної карти стаціонарного хворого.

УМІТИ:
® накладати бинтову пов’язку на різні ділянки тіла;
• вибирати засіб для транспортної іммобілізації, накладати шину Крамера, 
пневматичну;
® провести дезінфекцію різних інструментів та предметів догляду за хворими;
© організувати відповідні санітарно-епідемічні умови для різних приміщень
хірургічного відділення;
® виконати підшкірну, внутрішньо-м’язову ін’єкції, провести венепункцію,
становити внутрішньовенний катетер, налаштувати систему для трансфузії 
кровозамінників і компонентів донорської крові;
« виконати катетеризацію сечового міхура м ’яким катетером, поставити очисну та
сифонну клізму, промити шлунок зондом;
® підготовити операційне поле;
® застосувати заходи для профілактики виникнення пролежнів;
• провести диференційну діагностику при кровотечі, виявляти ознаки розвитку 
геморагічного шоку;
« застосувати способи тимчасової зупинки кровотечі, вибирати спосіб для кінцевої
зупинки кровотечі;
® визначити групу крові за системою АВО та Rh, провести тести на індивідуальну
сумісність крові реципієнта та донора, вибрати тести на сумісність при трансфузії 
компонентів донорської крові, організувати і провести трансфузію еритроцитарної 
маси, свіжозамороженої плазми;
® вибрати адекватний спосіб анестезії для проведення того чи іншого втручання;
• провести діагностику термінальних станів, виконувати заходи елементарної 
підтримки життя;
® діагностувати різноманітні травматичні пошкодження;
® надавати першу медичну допомогу при різноманітних травматичних
пошкодженнях;
© вибрати хірургічну тактику при лікуванні різних стадій ранового процесу;
« вибрати засоби для місцевого застосування при лікуванні ран в залежності від
стадії ранового процесу;
<? діагностувати різноманітні інфекційні хірургічні процеси, проводити між ними



диференційну діагностику;
в діагностувати гнійно-некротичну стадію розвитку інфекційного хірургічного 
захворювання;
« вибирати відповідну хірургічну тактику для різних стадій розвитку хірургічної 
інфекції;
в скласти лікувальну програму при різних інфекційних хірургічних захворюваннях; 
® проводити збір анамнезу та об’єктивне обстеження хірургічного хворого;
« оформити карту стаціонарного хворого для пацієнта з хірургічною патологією.

ПЕРЕЛІК ОБОВ 'ЯЗКОВИХ НАВИЧОК ДЛ Я МАЙБУТНЬОЇ ПРАКТИКИ
1. збір анамнезу у хірургічного хворого;
2. проведення об’єктивного обстеження хірургічного хворого;
3. оцінювання важкості клінічних проявів хвороби;
4. складання плану обстеження і оцінка їх результатів;
5. проведення диференційної діагностики;
6. забезпечення догляду за важкохворим;
7. виявляти і оцінювати гострі медичні стани;
8. надання першої медичної допомоги;
9. забезпечення базової підтримки життя і серцево-легеневої реанімації 

у відповідності до діючих Європейських рекомендацій;
10. лікування болю;
11. призначення відповідного лікування;
12. виконання медичних процедур і медичних маніпуляцій (вимірювання 

артеріального тиску, проведення венепункції та катетеризації вени, 
застосування засобів для проведення внутрішньовенної трансфузії, 
проведення підшкірної, внутрішньо-м’язової ін ’єкцій, катетеризація 
сечового міхура, промивання шлунку, постановка клізми);

13. транспортування хворих;
14. проведення трансфузії компонентів донорської крові;
15. застосовувати заходи з профілактики виникнення і розповсюдження 

внутрішньо-лікарняної інфекції;

5. Організація вивчення навчальної дисципліни
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин 180
Лекції 30
Практичні (семінарські) заняття 70
Самостійна робота 80

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

У-УІ 222 Медицина З Нормативний
Тематика курсу

Тема, план Форма Літе Завдання, Вага

заняття рату
за год. оцінк

и

Термін
виконан
ня

МОДУЛЬ 1
Змістовний модуль

ТЕМА 1. Десмургія. Визначення. Правила 
накладання та типи бинтових пов’язок.

ПЗ* 1-9 Робота на 4
парах

Згідно
розкладу



Типові п ов’язки на верхню  кінцівку, 
голову, ш ию, грудну клітку.Загальні 
питання професійної патології.

1 год.

ТЕМА 2. Д есм ургія. П ов’язки на живіт, 
промежину, ниж ню  кінцівку. Гіпсова 
техніка.

ПЗ 1-9 Робота на 
парах 
1 год.

4 Згідно
розкладу

ТЕМ А 3. Антисептика. Види 
антисептики. Х арактеристика основних 
груп антисептичних засобів та основні 
способи їх застосування.

п з 1-9 Робота на 
парах 
1 год.

4 Згідно
розкладу

ТЕМА 4. В нутріш ньо-лікарняна інфекція. 
С анітарно-епідеміологічний режим. 
Асептика.

ПЗ 1-9 Робота на 
парах 
1 год.

4 Згідно
розкладу

ТЕМА 5. Х ірургічна операція. 
Класифікація хірургічних операцій. 
Етапи хірургічного втручання. 
П ередопераційна підготовка хворого та 
ведення післяопераційного періоду. 
Особливості хірургічного втручання в 
контексті невиліковного захворю вання, 
покази. П оняття паліативної хірургії.

п з 1-9 Робота на 
парах 
1 год.

4 Згідно
розкладу

Змістовний модуль 2
ТЕМ А 6. К ровотеча і крововтрата. 
М етоди тим часової та кінцевої зупинки 
кровотечі.

п з 1-9 Робота на 
парах 
1 год.

4 Згідно
розкладу

ТЕМА 7. Гемотрансф узія. Визначення 
груп крові за системами АВО та Rh- 
фактор. Проби на індивідуальну 
сумісність за системами АВО та Rh- 
фактор, б іологічна проба.

п з 1-9 Робота на 
парах 
1 год.

4 Згідно
розкладу

ТЕМА 8. О перація гемотрансфузія. 
Особливості трансф узії різних 
компонентів крові.

п з 1- 9 Робота на 
парах 
1 год.

4 Згідно
розкладу

ТЕМА 9. У складнення гемотрансф узії та 
їх профілактика. П роф ілактика передачі 
інфекційних захворю вань при трансф узії 
компонентів крові. Кровозамінники: 
класифікація, механізм  дії, покази і 
способи застосування.

п з 4

*

Згідно
розкладу

Зм істовний модуль 3
ТЕМА 10. М ісцеве знеболю вання. Види. 
П оказання, протипоказання, 
ускладнення.

п з 1-9 Робота на 
парах 
1год.

4 Згідно
розкладу

ТЕМА 11. Загальне знеболю вання. 
Інгаляційний і неінгаляційний наркоз. 
Показання та  протипоказання. 
У складнення та їх профілактика.

п з 1-9 Робота на 
парах 
1 год.

4 Згідно
розкладу

ТЕМА 12. Реаніматологія: термінальні 
стани; клінічна смерть; базова серцево- 
легенева реанімація.

п з 1- 9 Робота на 
парах 
1 год.

4 Згідно
розкладу

Змістовний модуль 4



ТЕМА 13. Закриті пош кодж ення м ’яких 
тканин: забій, струс, розрив. Клініка, 
д іагностика закритих пош кодж ень м ’яких 
тканин, перш а м едична допомога, 
принципи лікування.

ПЗ 1-11 Робота на 
парах 
1 год.

4 Згідно
розкладу

ТЕМА 14. П ереломи і вивихи: 
класифікація; клінічні прояви; 
діагностика; перш а м едична допомога; 
принципи лікування.

п з 12,15
,6,7.9

Робота на 
парах 
1 год.

4 Згідно
розкладу

ТЕМА 15. П олітравма. М ножинні 
уш кодження, поєднані та комбіновані 
травми. Травм атичний шок. Синдром 
тривалого стиснення: патогенез, клініка, 
діагностика перш а медична допомога, 
принципи лікування.

ПЗ 11-17 Робота на 
парах 
1 год.

4 Згідно
розкладу

ТЕМА 16. Рани, визначення, класифікація. 
Структура рани та перебіг ранового 
процесу. О собливості сучасної вогне
пальної рани та м інно-вибухових 
уш коджень. В ипадкова контамінована 
рана: умови для розвитку інфекційного 
процесу в рані та їх усунення (ПХО). 
Чисті п ісляопераційні рани, особливості 
лікування.

п з 17,19
,21,
23

Робота на 
парах 
1 год.

4 ■ Згідно
розкладу

ТЕМА 17. Інфіковані рани. Стадії перебігу 
ранового процесу. Л ікування інфікованої 
рани в залеж ності від стадії ранового 
процесу. Клінічних розбір хворого 3 
інфікованою  раною.

п з 1-8,
22,23

Робота на 
парах 
1 год.

4 Згідно
розкладу

ТЕМА 18. Опіки: класифікація, клініка. 
Перш а допомога при різних видах опіку. 
У раження світловим випроміню ванням  
ядерного вибуху. Опіки, викликанні 
запалю вальними суміш ами.

п з 3-7 Робота на 
парах 
1 год.

4 Згідно
розкладу

ТЕМА 19. О пікова хвороба. Л ікування 
опіку в стаціонарі в залеж ності від 
періоду опікової хвороби. Види 
хірургічних операцій, що застосовую ться 
при лікуванні опіку.

п з 7-13 Робота на 
парах 
1 год.

4

ь

Згідно
розкладу

ТЕМА 20. В ідморож ення. Класифікація. 
М еханізм ураження. Клінічні ознаки. 
Перш а м едична допом ога та лікування. 
Електротравма: механізм  ураження 
електричним струмом; клінічні ознаки; 
діагностика; перш а м едична допомога та 
її особливості.

п з 2,4,
5,
16,17

Робота на 
парах 
1 год.

4 Згідно
розкладу

МОДУЛЬ 2
Змістовний модуль 1

ТЕМА 21.. Загальні питання хірургічної 
інфекції: класифікація; збудники 
хірургічної інфекції; транслокація. 
Патогенез розвитку м ісцевої і загальної

п з

А

1,5,
10,12

Робота на 
парах 
1 год.

4 Згідно
розкладу



реакції організму при хірургічній 
інфекції. Принципи діагностики і 
лікування. Абсцес, флегмона
ТЕМА 22. Гострі гнійні захворювання 
м ’яких тканин: фурункул, карбункул, 
гідраденіт, мастит, парапроктит, бешиха

ПЗ 1-12 Робота на 
парах 
1 год.

4 Згідно
розкладу

ТЕМА 23. Панарицій. Флегмони кисті. 
Особливості анатомічної будови кисті. 
Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
лікування. Лімфангіт, лімфаденіт: 
етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
принципи лікування.

ПЗ 1-14 Робота на 
парах 
1 год.

4 Згідно
розкладу

ТЕМА 24. Гнилісна хірургічна інфекція: 
збудники,особливості клінічної 
симптоматики і перебігу, принципи 
лікування. Анаеробна газова гангрена: 
етіологія, патогенез, клініка, лікування, 
специфічна і неспецифічна профілактика.

ПЗ 1-12 Робота на 
парах 
1 год.

4 Згідно
розкладу

ТЕМА 25. Правець. Сибірка. Дифтерія 
рани. Етіологія, патогенез, клініка, 
діагностика, лікування, профілактика. 
Діагностика, профілактика та принципи 
лікування правця в умовах військових дій 
та екстремальних ситуацій.

ПЗ 1-23 Робота на 
парах 
1 год.

4 Згідно
розкладу

ТЕМА 26. Хірургічний сепсис (Сепсис-3): 
визначення, етіологія, класифікація, 
патогенез, клінічні прояви, діагностика, 
принципи лікування. Септичний шок. 
Синдром поліорганної недостатності. 
Дезінтоксикаційна терапія та 
імунокорекція.

ПЗ 2,14,
16.20

Робота на 
парах 
1 год.

4 Згідно
розкладу

ТЕМА 27. Змертвіння. Некроз. Гангрена. 
Виразки. Нориці. Причини виникнення. 
Клінічні прояви, діагностика, лікування.

ПЗ 1-7 Робота на 
парах 
1 год.

4 Згідно
розкладу

Змістовний модуль 2
ТЕМ А 28. Трансплантологія. Класифікація 
трансплантатів. Особливості 
застосування різних видів 
трансплантатів. Деонтологічні аспекти, 
правові та юридичні основи при 
трансплантації.

ПЗ 5,9,
11,19

Робота на 
парах 
1 год.

4 Згідно
розкладу

ТЕМА 29. Пухлини. Етіологія, патогенез. 
Доброякісні і злоякісні пухлини. 
Гістогенетична, морфологічна, клінічна і 
міжнародна (ДІЯМ) класифікації. Клінічні 
групи онкологічних хворих. Клінічні 
прояви. Методи діагностики. Принципи 
лікування.

ПЗ 7-18 Робота на 
парах 
1 год.

4 Згідно
розкладу

Змістовний модуль 3
ТЕМА ЗО. Обстеження хірургічного 
хворого. Збір скарг, анамнезу 
захворювання і життя. О б’єктивне

ПЗ
*

7-
12,13

Робота на 
парах 
1 год.

4 Згідно
розкладу



обстеження голови, шиї, грудної клітки. 
Живота, опорно-рухового апарату, судин, 
лімфатичних вузлів._____________________
ТЕМА 31. Курація хірургічного хворого 
(перше заняття).

ПЗ Робота на 
парах 
1 год.

Згідно
розкладу

ТЕМФ 32. .Курація хірургічного хворого 
(друге заняття).

ПЗ Робота на 
парах 
1 год.

Згідно
розкладу

ТЕМА 33. Захист історії хвороби.
ПК Робота на 

парах 
1 год.

Згідно
розкладу

Диф. залік ПК 1-11 Тести 
1 год.

80 Згідно
розкладу

6. Система оцінювання 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 бачів, 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 занятгя 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
4,83
4,79
4,75
4,7

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

17

114 
113 
112 
1 1 1 
110
109
108

4,33
4,29
4,25
4,2

4,16
4,12
4,08
4,04

,99
3,95

104

102
101
100
99
98
97
96
95

3,79
3,74
3,7

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

91
90
89

87

85
84
83
82

3,25
3,2

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

З
Менше

З

1 8 __________________________

77__________
76__________

_75__________
_74__________
73__________
72__________
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
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
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 зазмТЬтовий 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_______________________________

О сновна (базова)

1. Амбулаторні хірургічні маніпуляції / за ред. Проф.. Польового В .П., 
Ш кваровського І. В., Желіби М .Д. -  Чернівці: М едуніверситет, 2013. -  252 с.

2. Догляд за хворими хірургічного профілю / В. П. Польовий, О. Й. Хомко, С. П. 
Польова, А. Є. Паляниця, І. О .Вишневський. -  Чернівці: М едуніврситет -  2 0 1 2 .-  
380 с.

3. Клінічна онкологія: Посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів 
IV рівня акредитації та лікарів-інтернів/ Б. А. Болюх, В. В. Петрушенко, А. А. Ткач 
та ін.; за ред. д.мед.н., проф. Б. А. Болюха. -  Вінниця: ДП «ДКФ», 2012. -  704 с.

4. Загальна хірургія: підручник /С. Д. Хіміч,М.Д.Желіба, , І.Г.Герич та ін.: за ред. 
професорів С. Д. Хіміча, М.Д.Желіби,. -  К.:ВСВ «Медицина», 2018. -  608с.

5. Загальна хірургія: підручник / М. Д. Желіба, С. Д. Хіміч, І. Г. Герич та ін.: за ред. 
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