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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 90 год.
Посилання на сайт дистанційного 
навчання

genadiybabenkov@ieu.edu.ua

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

Навчальна дисципліна «Хірургія» надає можливість студентам стоматологічного 
факультету на 3-му році навчання опанувати знання, вміння та практичні навички, 
які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях 
при наявності у пацієнтів гострої хірургічної патології та інших невідкладних станів, 
уникнути фатальних помилок або втрати часу та здійснити першочергові кроки, які 
врятують життя людині і/або стануть добрим підгрунтям для її успішного 
подальшого лікування у стаціонарі. Засвоєння дисципліни спирається на знання, 
здобуті студентами в процесі вивчення анатомії, біології, фізіології, загальної 
хірургії та інших базових предметів.

При опануванні дисципліни «Хірургія» раціональним є впровадження в 
навчальний процес сучасних світових напрацювань та стандартів з основних питань 
хірургії та невідкладної допомоги з широким використанням засобів комплексного 
практично-орієнтованого навчання.

Предметом вивчення дисципліни є основні прояви хірургічних захворювань, 
принципи правильної інтерпретації клінічної інформації отриманої при обстеженні 
хворого, та основні принципи лікування пацієнтів з хірургічною патологією.

Міждисциплінарні зв’язки: нормальна анатомія, нормальна фізіологія,
гістологія, патологічна анатомія, патологічна фізіологія, фармакологія, загальна 
хірургія.

Опанування дисципліною «Хірургія» є важливіш для майбутньої професійної 
лікарської діяльності, оскільки дозволяє засвоїти студентами базові теоретичні знання 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, 
демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та 
принципами фахової субординації в хірургії тощо_________________

3. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни « Х і р у р г і я »  є засвоєння теоретичних та 
практичних знань з етіології, патогенезу, типових клінічних проявів, методів 
діагностики, консервативного та оперативного лікування, реабілітації хірургічної 
патології у межах, відповідних програмі підготовці лікаря-стоматолога з 
урахуванням особливості його спеціальності.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Хірургія» є оволодіння знаннями, 
вміннями та навичками для забезпечення адаптації студентів до хворих хірургічного 
профілю; вміння ставити діагноз, обирати відповідні лікувально-діагностичні 
маніпуляції, надавати невідкладну допомогу хворим з хірургічною патологією.

4. Результати навчання (компетентності)
В результаті вивчення дисципліни «Хірургія» студенти пдвинні:

ЗНАТИ:
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топографічну анатомію ділянок тіла людини;
основні принципи організації хірургічної допомоги населенню України;
аналізувати результати обстеження стоматологічних хворих при загальній хірургічній
патології;
демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця 
та принципами фахової субординації у загальній хірургії.

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

Застосовувати основні принципи асептики, антисептики, знеболювання;

ПЕРЕЛІК ОБОВ ’ЯЗКОВИХ НАВИЧОК ДЛЯ МАЙБУТНЬ ОЇ ПРАКТИКИ
~  О володіння основним и  принципи  орган ізац ії х ірургіч н о ї допом оги  населенню  

України;

■ Оволодіти клініко-лабораторними та додатковими методами діагностики 
хірургічної патології організму; тактика надання екстреної хірургічної допомоги; 
організація проведення лікувально-евакуаційних заходів;

" Проведення основних методів загального клінічного обстеження хворого 
(опитування, огляд, пальпація, аускультація), визначення обсягу, додаткових 
досліджень і аналіз отриманих даних для встановлення попереднього діагнозу;

" Виконання загальних лікарських маніпуляцій (перев’язки, ін ’єкції, промивання 
шлунку, зупинка кровотечі, місцева анестезія тощо);

_ Надання необхідної допомоги при короткочасній втраті свідомості, колапсі, шоку, 
комі, алергічних реакціях, асфіксії, гострому животі, травмі, кровотечах, опіках, 
відмороженнях;

Асистенція при екстрених операціях; 

Ведення медичної документації.

5. Організація вивчення навчальної дисципліни
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин 90
Лекції 20
Практичні (семінарські) заняття
Самостійна робота 40

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

VI 221 Стоматологія З Нормативний
Т'емат ика курсу

Тема, план
Фор
ма
занят

Літератур
А

а
Завдання 
, год.

Вага
оцінки

Термін
виконан
ня



тя
МОДУЛЬ 1

Змістовний модуль 14
ТЕМА І.Тема 1. Шок. Терапія шоку. 
Серцево-легенева реанімація в умовах 
стаціонару.

ЗП 1-9,
13

Робота на 
парах 
2 год.

5,3 Згідно
розкладу

ТЕМА 2 .. Гостра гнійна хірургічна 
інфекція м’яких тканин. Остеомієліт. 
Хірургічні ускладнення цукрового 
діабету.

ПЗ 1-9, 12, 
13

Робота на 
парах 
2 год.

5,3 Згідно
розкладу

ТЕМА 3. Гостра специфічна хірургічна 
інфекція. Анаеробна інфекція. Правець. 
Дифтерія ран. Сибірська виразка. 
Хронічна специфічна хірургічна 
інфекція.

ПЗ 1-9, 13 Робота на 
парах 
2 год.

5,3 Згідно
розкладу

ТЕМА 4. Медіастиніти. Етіологія, 
патогенез, клініка, діагностика, 
лікування. Флегмони шиї.

ПЗ 1-9 Робота на 
парах 
2 год.

5,3 Згідно
розкладу

ТЕМА 5. Ендемічне та спорадичне 
воло.Тиреотоксикоз. Дифузне токсичне 
та вузлове токсичне воло. Тиреоїдити, 
струміти. Рак щитоподібної залози.

ПЗ 1-9 Робота на 
парах 
2 год.

5,3 Згідно
розкладу

ТЕМА 6. Захворювання грудної залози. 
Гострий мастит. Дизгормональні 
захворювання грудної залози. Рак 
грудної залози.

ПЗ 1-9 Робота на 
парах 
2 год.

5,3 Згідно
розкладу

ТЕМА 7 Захворювання стравоходу. 
Дивертикули стравоходу. Езофагіти. 
Пошкодження, сторонні тіла стравоходу. 
Кардіоспазм. Опіки, рубцеві звуження 
стравоходу. Рак стравоходу.

ПЗ 1-9, 13 Робота на 
парах 
2 год.

5,3 Згідно
розкладу

ТЕМА 8 Тромбофлебіти. Флеботромбози. 
Посттромбофлебітичний синдром. 
Варикозна хвороба нижніх кінцівок.

ПЗ 1-9, 11 Робота 
на парах 

2 год.

5,3 Згідно
розклад
У

ТЕМА 9. Загальна герніологія. Пахвинна, 
стегнова, пупкова, післяопераційна, 
діафрагмальна та інші види гриж. 
Ускладнення гриж.

ПЗ 7-9,11 Робота 
на парах 

2 год.

5,3 Згідно
розклад
У

ТЕМА 10. Гострий апендицит. 
Ускладнення гострого апендициту.

ПЗ 1-9,
10,12,13

Робота 
на парах 

2 год.

5,3 Згідно
розклад
У

ТЕМА 11. Ж овчно-кам’яна хвороба. 
Гострий холецистит. Хронічний 
холецистит. Малоінвазивна хірургія. 
Гострий панкреатит.

ПЗ 1-9,12,
13

Робота 
на парах 

2 год.

5,3 Згідно
розклад
У

ТЕМА 12. Гостра кишкова непрохідність. 
Перитоніт.

ПЗ 1-
9,10,12

Робота 
на парах 

2 год.

5,3 Згідно
розклад
У

ТЕМА 13. Курація хворих. Принципи 
оформлення медичної документації 
хірургічного стаціонару

ПЗ 1-9.12.
13

Робота 
на парах 

2 год.

5,3 Згідно
розклад
У



ТЕМА 14. Курація хворих. ПЗ 2-7,9 Робота 
на парах 

2 год.

Згідно
розклад
У_____ _

ТЕМА 15. Захист навчальної історії 
хвороби. Диференційний залік.

ПЗ
6,7.9.12

Робота 
на парах 

2 год.

Згідно 
розклад 
У______

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 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
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5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81
4,9
5

119 4,41 106 3,87 93 ТОО
3,3  3 80

4,9 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79
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4,8
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78

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
підсумко
вого
тестового
контрол
ю

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.______

Практичні Модуль І



заняття
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 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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-  504 с.
6. Хірургічні хвороби: Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. / П.Я.Чумак. А.Я. 
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7. Donald С. Correll, MD Facep. Hypotermia practice Guid // The physician assistant
practice Guide. For

Emergency
Departments urgent care centers, and family practices. A cuta care Horizons. Jackson, 
TN.2012.
8. Marx, John, Ron Walls, and Robert Hockberger. Rosen's emergency medicine-concepts 
and clinical practice.
Elsevier Health Sciences, 2013.
9. Skone, Richard, et al., eds. Managing the Critically 111 Child: A Guide for 
Anaesthetists and Emergency Physicians. Cambridge University Press, 2013.
10.Ковальчук Л.Я., Венгер I.К., Гощинський В.Б. Клінічна флебологія: Навчальний 
посібник. —  Тернопіль: ТДМУ, 2008 р. — 288 с.
11.Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів:
Навчальний посібник. —  Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. —  324 с. ISBN 978-966- 
673-121-3.
12.Невідкладні стани в хірургії: підручник /1. В. Роздольський. — 2-ге вид., стер. —



K.: Медицина,2009.— 144c.
13.Посібник з еталонів техніки лікарських маніпуляцій і практичних навичок із 
загальної хірургії / В.В. Скиба, В.В. Поканевич, О.В. Іванько, A.C. Карпенко, С.И. 
Хмельницький, В.Я. Стаднік, А.К. Петров; Акад. наук Вищої школи України, Київ, 
мед. ун-т УАНМ. —  К, 2007. — 141с.
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