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1. Анотація курсу:
Семестр(и) – 7
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 із них лекцій – 20, практичних занять
– 30, самостійна робота – 40, кредитів ЄКТС – 3,0
«Хірургія» – це клінічна дисципліна, при вивченні якої студенти
опановують базові теоретичні знання з етіології, патогенезу, типових та
атипових клінічних прояв, методів діагностики, консервативного та
оперативного лікування, реабілітації хірургічної патології у межах, що
дозволяють забезпечити профілактику, діагностику та лікування не тільки
стоматологічних захворювань, але й загальносоматичних патологічних станів,
що можуть загрожувати життю, здоров’ю та працездатності людини. Лікарстоматолог повинен володіти певною сукупністю знань та умінь для виявлення
патології при невідкладних хірургічних станах, надавати у таких випадках
невідкладну допомогу, обсяг якої забезпечить збереження та підтримання життя
до надання спеціалізованої допомоги, опанувати повним обсягом знань та умінь
з першої лікарської медичної допомоги для забезпечення сприятливого перебігу
подальшого
спеціалізованого
лікування,
пам’ятаючи
про
велику
відповідальність лікаря за життя хворого. При засвоїнні теоретичного матеріалу
студенти набувають інтегральних, загальних і фахових компетентностей. Згідно
з навчальним планом вивчення хірургії здійснюється на 4 році навчання, і
включає читання лекцій та проведення практичних занять з розділів хірургічної
гастроентерології і проктології та грудної, судинної і ендокринної хірургії. Під
час розбору окремих нозологій слід висвітлювати питання патогенезу, клінічної
картини, діагностики, лікування, профілактики.
У лекціях з хірургії висвітлюються проблемні питання етіології та
патогенезу хірургічних захворювань, їх клініки, діагностики, невідкладної
допомоги, методів лікування і профілактики з урахуванням сучасних досягнень
медицини.
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною
системою відповідно до вимог Болонського процесу. Обсяг навчального
навантаження студентів описаний у кредитах ECTS – залікових кредитах, які
зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними модулю (залікового
кредиту).
Програма дисципліни структурована в один модуль, до складу якого входять
два змістових модулі. Кредитно-трансферна система організації навчального
процесу спонукає студентів систематично вчитися протягом навчального року.
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є лекції, практичні
заняття, самостійна робота студентів.
Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних
розділів хірургії.
Практичні заняття за методикою їх організації є клінічними, бо
передбачають:

- курацію хворих з різноманітною хірургічною патологією (а при їх
відсутності в клініці – розбір ситуаційних завдань чи архівних історій хвороби):
збирання анамнезу захворювання, проведення об’єктивного обстеження;
- обґрунтування попередньою діагнозу;
- складання плану дообстеження хворого та інтерпретація даних
лабораторних та інструментальних методів досліджень;
- проведення диференційного діагнозу та обґрунтування клінічного
діагнозу;
- обрання тактики лікування;
- складання схеми лікування.
Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях у відповідності з
конкретними цілями, засвоєння змістових модулів – на ПК-іспиті.
Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тестові
завдання, розв’язування ситуаційних задач, оцінка даних рентгенограм,
сонограм. Інтерпретація лабораторних досліджень і трактування та оцінка їх
результатів, аналіз і оцінка результатів інструментальних досліджень і
параметрів, що характеризують функції організму людини, його систем та
органів; контроль практичних навичок.
ПК-іспит проводиться після завершення вивчення всіх тем модуля. Оцінка
успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за
багатобальною шкалою і має визначення за системою ЕСТS та шкалою,
прийнятою в Україні.
2. Передреквізити і постреквізити навчальної дисципліни
Передреквізити (Prerequisite). Дисципліна «Хірургія» базується на
знаннях, отриманих при вивченні анатомії, нормальної фізіології, патологічної
анатомії, патофізіології, загальнної хірургії, топографічної анатомії та
оперативної хірургії, радіології, фармакології.
Навчальна
дисципліни
Анатомія
людини

Теми

Конкретні знання

Уміння

Анатомія
дихальної,
серцево-судинної, травної
систем,
грудної
та
щитовидної залози.

Будова
дихальної,
серцево-судинної,
травної систем, грудної
та щитовидної залози.

Визначати
елементи
будови
дихальної,
серцево-судинної,
травної систем, грудної
та щитовидної залози
у конкретного пацієнта.
Оцінити
показники
функціонування
дихальної,
серцевосудинної,
травної
систем, грудної та
щитовидної залози.

Нормальна
фізіологія

Фізіологія
дихальної,
серцево-судинної,
травної систем, грудної та
щитовидної
залози.
Фізіологія крові.

Патологічна
анатомія

Запалення. Дистрофія.

Патологічна
фізіологія

Запалення.
Шок.
Асфіксія.
Інтоксикація

Принципи
функціонування
дихальної,
серцевосудинної,
травної
систем, системи крові,
грудної та щитовидної
залози.
Морфологію запалення Виявити
ознаки
та дистрофії.
запалення і дистрофії у
конкретного хворого.
Патологічна фізіологія Виявити
ознаки
шоку,
запалення, запалення, запалення,
асфіксії та інтоксикації. шоку,
асфіксії
та

Загальна
хірургія

Гемотрансфузія.
Асептика і антисептика.
Хірургічна інфекція.

Принципи асептики та
антисептики,
гемотрансфузії,
діагностики
та
лікування хірургічної
інфекції.

Топографічна анатомія
та
оперативна
хірургія

Топографічна анатомія та
принципи оперативних
втручань на органах
грудної клітки, травної
системи,
грудної
та
щитовидної залози.

Топографія
та
принципи оперативних
втручань на органах
грудної клітки, травної
системи, грудної та
щитовидної залози.

Радіологія

Промінева
діагностика
патології органів грудної
клітки,
черевної
порожнини, грудної та
щитовидної залози.

Промінева семіотики
при патології грудної
клітки,
черевної
порожнини, грудної та
щитовидної залози.

Фармакологія

Кровозамінники.
Анальгетики.
Антибіотики.
Інгібітори протонної
помпи. Адренолітики,
адреноміметики.
Холінолітики,
холіноміметики.

Механізм дії. Покази.
Протипокази. Режим
дозування.
Форма
випуску.

інтоксикації
у
конкретного хворого.
Вміти
визначати
групову
та
резус
приналежність крові.
Вміти
проводити
переливання препататів
крові,
застосовувати
прийоми антисептики.
Визначати
елементи
будови
дихальної,
серцево-судинної,
травної систем, грудної
та щитовидної залози у
конкретного пацієнта.
Виявити ознаки патології
органів грудної клітки,
черевної
порожнини,
грудної та щитовидної
залози
на
конкретних
рентгено-, сонограмах.
Призначати
конкретному пацієнту.

Постреквізити (Postrequisite) – вивчення навчальної дисципліни
«хірургія» складає основу для подальшого опанування хірургії, нейрохірургії,
акушерства і гінекології, які передбачають застосування хірургічних методів
лікування.
3. Мета курсу: оволодіння систематизованими знаннями з етіології, патогенезу,
типових та атипових клінічних прояв, методів діагностики, консервативного та
оперативного лікування, реабілітації хірургічної патології у межах, що
дозволяють забезпечити профілактику, діагностику та лікування не тільки
стоматологічних захворювань, але й загальносоматичних патологічних станів,
що можуть загрожувати життю, здоров’ю та працездатності людини. Лікарстоматолог повинен володіти певною сукупністю знань та умінь для виявлення
патології при невідкладних хірургічних станах, надавати у таких випадках
невідкладну допомогу, обсяг якої забезпечить збереження та підтримання життя
до надання спеціалізованої допомоги, опанувати повним обсягом знань та умінь
з першої лікарської медичної допомоги для забезпечення сприятливого перебігу
подальшого
спеціалізованого
лікування,
пам’ятаючи
про
велику
відповідальність лікаря за життя хворого.
4. Результати навчання дисципліни:
знати: сучасні концепції вітчизняної і зарубіжної теоретичної і практичної
хірургії, основні принципи організації хірургічної допомоги населенню України,

клініко-лабораторні та додаткові методи діагностики хірургічної патології
організму, етіологію, патогенез, клініку, діагностику та методи лікування
хірургічних захворювань, принципи їх запобігання і лікування (в межах
навчальної програми), етіологічні, патогенетичні фактори, клінічні прояви
невідкладних станів, тактику надання екстреної хірургічної допомоги,
організацію проведення лікувально-евакуаційних заходів, основи організації
раціонального режиму і діяльності хірургічного хворого в процесі лікування та
після його одужання;
вміти: демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами
медичного фахівця та принципами фахової субординації, проводити фізикальне
обстеження хворого і визначати найбільш поширені клінічні симптоми і
синдроми в клініці хірургічних хвороб; аналізувати результати обстеження
хворих при загальній хірургічній патології; визначати оптимальний обсяг
додаткових досліджень і аналізувати отримані дані для встановлення діагнозу;
виконувати загальні лікарські маніпуляції (перев’язки, ін’єкції, промивання
шлунка і кишківника, зупинку кровотечі, транспортну та лікувальну
іммобілізацію, місцеву інфільтраційну та провідникову анестезію, переливання
препаратів крові і кровозамінників); надавати необхідну допомогу при
короткочасній втраті свідомості, колапсі, шоку, комі, алергічних реакціях,
асфіксії, гострому животі, травмі, кровотечах, опіках, відмороженнях; проводити
реанімаційні заходи при термінальних станах і направляти хворих у
спеціалізоване відділення; вести медичну документацію;
здатен продемонструвати: знання і практичні навички з дисципліни;
володіти навичками: методики обстеження пацієнта з хірургічною патологією,
виконання перев’язок, ін’єкцій, промивання шлунка і кишківника, зупинки
кровотечі, транспортної та лікувальної імобілізації, наданні допомоги при
травмі, опіках, відмороженнях, реанімаційних заходів;
самостійно вирішувати: питання стану фізіологічних функцій організму, його
систем та органів, створення плану обстеження та лікування хірургічного
хворого.

№

1

5. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Тематика практичних занять з дисципліни «Хірургія»
для студентів 4 курсу стоматологічного факультету
Тематика практических занятий по дисциплине «Хирургия»
для студентов 4 курса стоматологического факультета
Subjects of practical employment in the discipline «Surgery»
for 4th year students of the dentistry faculty
Назва теми практичного заняття
Название темы практического занятия
The name of a theme of practical employment
Аудиторна робота / аудиторная работа / Classroom work
Хронічний панкреатит. Нориці, кісти, рак підшлункової залози. Визначення. Етіологія,
патогенез, класифікація, клініка, діагностика, тактика і методи лікування, варіанти
оперативних втручань // Хронический панкреатит. Свищи, кисты, рак поджелудочной
железы. Определение. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, тактика
и методы лечения, варианты оперативных вмешательств // Chronic pancreatitis. Fistulas, cysts,
pancreatic cancer. Definition. Etiology, pathogenesis, classification, clinical features, diagnostics,
tactics and methods of treatment, options for surgical interventions.
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home work

Годин
Часов
Hours
2,0

4,0

2

3

4

5

Хронічний панкреатит. Нориці, кісти, рак підшлункової залози. Визначення. Етіологія,
патогенез, класифікація, клініка, діагностика, тактика і методи лікування, варіанти
оперативних втручань // Хронический панкреатит. Свищи, кисты, рак поджелудочной
железы. Определение. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, тактика
и методы лечения, варианты оперативных вмешательств // Chronic pancreatitis. Fistulas, cysts,
pancreatic cancer. Definition. Etiology, pathogenesis, classification, clinical features, diagnostics,
tactics and methods of treatment, options for surgical interventions.
Аудиторна робота / аудиторная работа / Classroom work
Шлунково-кишкові кровотечі. Ульцерогенні ендокринні захворювання (первинний
гіперпаратиреоз, синдром Золінгера-Елісона). Механізми ульцерогенезу. Клініка.
Діагностика. Принципи лікування // Желудочно-кишечные кровотечения. Ульцерогенные
эндокринные заболевания (первичный гиперпаратиреоз, синдром Золлингера-Эллисона).
Механизмы ульцерогенеза. Клиника. Диагностика. принципы лечения // Gastrointestinal
bleeding. Ulcerogenic endocrine diseases (primary hyperparathyroidism, Zollinger-Ellison
syndrome). Mechanisms of ulcerogenesis. Сlinical features. Diagnostics. Principles of treatment.
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home work
Шлунково-кишкові кровотечі. Ульцерогенні ендокринні захворювання (первинний
гіперпаратиреоз, синдром Золінгера-Елісона). Механізми ульцерогенезу. Клініка.
Діагностика. Принципи лікування // Желудочно-кишечные кровотечения. Ульцерогенные
эндокринные заболевания (первичный гиперпаратиреоз, синдром Золлингера-Эллисона).
Механизмы ульцерогенеза. Клиника. Диагностика. Принципы лечения // Gastrointestinal
bleeding. Ulcerogenic endocrine diseases (primary hyperparathyroidism, Zollinger-Ellison
syndrome). Mechanisms of ulcerogenesis. Сlinical features. Diagnostics. Principles of treatment.
Аудиторна робота / аудиторная работа / Classroom work
Захворювання тонкої і ободової кишки (неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона,
хвороба Гiршпрунга, поліпи, сімейний поліпоз, дивертикулярна хвороба, нориці, рак
ободової кишки. Визначення. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика,
тактика і методи лікування. Реабілітація // Заболевания тонкой и ободочной кишки
(неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, болезнь Гиршпрунга, полипы, семейный
полипоз, дивертикулярная болезнь, свищи, рак ободочной кишки. Определение. Этиология,
патогенез, классификация, клиника, диагностика, тактика и методы лечения. Реабилитация
// Diseases of small and large intestine (nonspecific ulcerative colitis, Crohn's disease,
Hirschsprung's disease, polyps, family polyposis, diverticular disease, fistulas, colon cancer.
Definition. Etiology, pathogenesis, classification, clinical features, diagnostics, tactics and
methods of treatment. Rehabilitation.
Аудиторна робота / аудиторная работа / Classroom work
Захворювання прямої кишки. Геморой. Парапроктит. Тріщина, випадіння прямої кишки.
Рак прямої кишки. Визначення. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, перебіг,
діагностика, методи лікування // Заболевания прямой кишки. Геморрой. Парапроктит.
Трещина, выпадение прямой кишки. Рак прямой кишки. Определение. Этиология,
патогенез, классификация, клиника, течение, диагностика, методы лечения // Diseases of
rectum. Hemorrhoids. Paraproctitis. Anal fissure, prolepsis of rectum. Rectal cancer. Definition.
Etiology, pathogenesis, classification, clinical features, course, diagnostics, methods of treatment.
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home work
Захворювання прямої кишки. Геморой. Парапроктит. Тріщина, випадіння прямої кишки.
Рак прямої кишки. Визначення. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, перебіг,
діагностика, методи лікування // Заболевания прямой кишки. Геморрой. Парапроктит.
Трещина, выпадение прямой кишки. Рак прямой кишки. Определение. Этиология,
патогенез, классификация, клиника, течение, диагностика, методы лечения // Diseases of
rectum. Hemorrhoids. Paraproctitis. Anal fissure, prolepsis of rectum. Rectal cancer. Definition.
Etiology, pathogenesis, classification, clinical features, course, diagnostics, methods of treatment.
Аудиторна робота / аудиторная работа / Classroom work
Самостійна робота. Захворювання тонкої і ободової кишки (неспецифічний виразковий
коліт, хвороба Крона, хвороба Гiршпрунга, поліпи, сімейний поліпоз, дивертикулярна
хвороба, нориці, рак ободової кишки. Визначення. Етіологія, патогенез, класифікація,
клініка, діагностика, тактика і методи лікування. Реабілітація // Самостоятельная работа.
Заболевания тонкой и ободочной кишки (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона,
болезнь Гиршпрунга, полипы, семейный полипоз, дивертикулярная болезнь, свищи, рак
ободочной кишки. Определение. Этиология, патогенез, классификация, клиника,
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диагностика, тактика и методы лечения. Реабилитация // Independent work. Diseases of small
and large intestine (nonspecific ulcerative colitis, Crohn's disease, Hirschsprung's disease, polyps,
family polyposis, diverticular disease, fistulas, colon cancer. Definition. Etiology, pathogenesis,
classification, clinical features, diagnostics, tactics and methods of treatment. Rehabilitation.
Аудиторна робота / аудиторная работа / Classroom work
Нагнійні захворювання легень і плеври. Рак легень. Гострий гнійний плеврит, емпієма
плеври. Абсцес та гангрена легень. Бронхоектатична хвороба. Рак легень. Визначення.
Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, лікування, варіанти оперативного
лікування. Методи дренування плевральної порожнини // Гнойно-деструктивные
заболевания легких и плевры. Рак легких. Острый гнойный плеврит, эмпиема плевры.
Абсцесс и гангрена легких. Бронхоэктатическая болезнь. Рак легких. Определение.
Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение, варианты
оперативного лечения. Методы дренирования плевральной полости // Purulent diseases of
lungs and pleura. Lung cancer. Acute purulent pleurisy, pleural empyema. Lung abscess and
gangrene. Bronchiectasis. Lung cancer. Definition. Etiology, pathogenesis, classification, clinical
features, diagnostics, treatment, surgical treatment options. Methods of drainage of pleural cavity.
Аудиторна робота / аудиторная работа / Classroom work
Захворювання стравоходу. Класифікація. Дивертикули (пульсійні та тракційні). Езофагiти.
Пошкодження, сторонні тіла. Ахалазія стравохідно-кардiального переходу. Опiки, рубцеві
звуження. Аномалiї розвитку. Рак. Визначення. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика,
диференційна діагностика, лікування (тактика, види оперативних втручань) // Заболевания
пищевода. Классификация. Дивертикулы (пульсионные и тракционные). Эзофагиты.
Повреждения, инородные тела. Ахалазия пищеводно-кардиального перехода. Ожоги,
рубцовые сужения. Аномалии развития. Рак. Определение. Этиология, патогенез, клиника,
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение (тактика, виды оперативных
вмешательств) // Diseases of esophagus. Classification. Diverticula (pulsating and traction).
Esophagitis. Traumas, foreign bodies. Achalasia of the esophageal-cardiac junction. Burns, scar
strictures. Anomalies. Cancer. Definition. Etiology, pathogenesis, clinical features, diagnostics,
differential diagnostics, treatment (tactics, types of surgical interventions).
Аудиторна робота / аудиторная работа / Classroom work
Захворювання органів середостіння. Медіастиніти, пухлини і кісти середостіння. Синдром
верхньої порожнистої вени. Визначення. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, методи
лікування. Показання до оперативного втручання та його види // Заболевания органов
средостения. Медиастиниты, опухоли и кисты средостения. Синдром верхней полой вены.
Определение. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, методы лечения. Показания к
оперативному вмешательству и его виды // Diseases of mediastinum. Mediastinitis, tumors and
cysts of mediastinum. Syndrome of superior vena cava. Definition. Etiology, pathogenesis, clinical
features, diagnostics, methods of treatment. Indications for surgery and its types.
Аудиторна робота / аудиторная работа / Classroom work
Захворювання грудної залози. Класифікація. Гострий мастит. Дисгормональні
захворювання грудної залози. Рак грудної залози. Визначення. Класифікація, етіологія,
патогенез, клініка, діагностика, принципи лікування, показання до оперативного втручання,
види оперативних втручань // Заболевания грудной железы. Классификация. Острый
мастит. Дисгормональные заболевания грудной железы. Рак грудной железы. Определение.
Классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения, показания
к оперативному вмешательству, виды оперативных вмешательств // Diseases of breast.
Classification. Acute mastitis. Dyshormonal diseases of breast. Breast cancer. Definition.
Classification, etiology, pathogenesis, clinical features, diagnostics, principles of treatment,
indications for surgery, types of surgical interventions.
Аудиторна робота / аудиторная работа / Classroom work
Захворювання щитовидної залози. Ендемічний та спорадичний зоб. Тіреотоксикоз.
Дифузний токсичний та вузловий токсичний зоб. Струміти. Тіреоідити (бактеріальний,
аутоімунний, хронічний фіброзний). Злоякісні пухлини щитовидної залози. Визначення.
Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, перебіг, ускладнення, лікування // Заболевания
щитовидной железы. Эндемический и спорадический зоб. Тиреотоксикоз. Диффузный
токсический и узловой токсический зоб. Струмиты. Тиреоидиты (бактериальный,
аутоимунный, хронический фиброзный). Злокачественные опухоли щитовидной железы.
Определение. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, течение, осложнения, лечение //
Thyroid disease. Endemic and sporadic goiter. Thyrotoxicosis. Diffuse toxic and nodular toxic
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goiter. Thyroiditis (bacterial, autoimmune, chronic fibrous). Malignant tumors of the thyroid gland.
Definition. Etiology, pathogenesis, clinical features, diagnostics, course, complications, treatment.
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Аудиторна робота / аудиторная работа / Classroom work
Захворювання периферичних артерій. Гостра артеріальна недостатність. Тромбози і емболії
магістральних артерій. Облітеруючий атеросклероз. Облітеруючий ендартеріїт. Хвороба
Рейно. Діабетична ангіопатія. Неспецифічний аортоартеріїт. Визначення. Класифікація.
Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування // Заболевания периферических
артерий. Острая артериальная недостаточность. Тромбозы и эмболии магистральных
артерий. Облитерирующий атеросклероз. Облитерирующий эндартериит. Болезнь Рейно.
Диабетическая
ангиопатия.
Неспецифический
аортоартериит.
Определение.
Классификация. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение // Diseases of
peripheral arteries. Acute arterial insufficiency. Thrombosis and embolism of main arteries.
Obliterative atherosclerosis. Obliterative endarteritis. Reino's disease. Diabetic angiopathy.
Nonspecific aortoarteritis. Definition. Classification. Etiology, pathogenesis, clinical features,
diagnostics, treatment.
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home work
Захворювання периферичних артерій. Гостра артеріальна недостатність. Тромбози і емболії
магістральних артерій. Облітеруючий атеросклероз. Облітеруючий ендартеріїт. Хвороба
Рейно. Діабетична ангіопатія. Неспецифічний аортоартеріїт. Визначення. Класифікація.
Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування // Заболевания периферических
артерий. Острая артериальная недостаточность. Тромбозы и эмболии магистральных
артерий. Облитерирующий атеросклероз. Облитерирующий эндартериит. Болезнь Рейно.
Диабетическая
ангиопатия.
Неспецифический
аортоартериит.
Определение.
Классификация. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение // Diseases of
peripheral arteries. Acute arterial insufficiency. Thrombosis and embolism of main arteries.
Obliterative atherosclerosis. Obliterative endarteritis. Reino's disease. Diabetic angiopathy.
Nonspecific aortoarteritis. Definition. Classification. Etiology, pathogenesis, clinical features,
diagnostics, treatment.
Аудиторна робота / аудиторная работа / Classroom work
Захворювання вен кінцівок. Варикозна хвороба нижніх кінцівок. Тромбофлебіти. Тромбози
глибоких вен. Посттромботична хвороба. Синдром Педжета-Шретера. Визначення.
Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, методи лікування, види
оперативних втручань, профілактика // Заболевания вен конечностей. Варикозная болезнь
нижних конечностей. Тромбофлебиты. Тромбозы глубоких вен. Посттромботическая
болезнь. Синдром Педжета-Шретера. Определение. Этиология, патогенез, классификация,
клиника, диагностика, методы лечения, виды оперативных вмешательств, профилактика //
Diseases of veins of extremities. Varicose diseases of lower extremities. Thrombophlebitis. Deep
vein thrombosis. Postthrombotic disease. Paget-Schroeter's syndrome. Definition. Etiology,
pathogenesis, classification, clinical features, diagnostics, methods of treatment, types of surgical
interventions, prevention.
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home work
Захворювання вен кінцівок. Варикозна хвороба нижніх кінцівок. Тромбофлебіти. Тромбози
глибоких вен. Посттромботична хвороба. Синдром Педжета-Шретера. Визначення.
Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, методи лікування, види
оперативних втручань, профілактика // Заболевания вен конечностей. Варикозная болезнь
нижних конечностей. Тромбофлебиты. Тромбозы глубоких вен. Посттромботическая
болезнь. Синдром Педжета-Шретера. Определение. Этиология, патогенез, клиника,
диагностика, методы лечения, виды оперативных вмешательств, профилактика // Diseases
of veins of extremities. Varicose diseases of lower extremities. Thrombophlebitis. Deep vein
thrombosis. Postthrombotic disease. Paget-Schroeter's syndrome. Definition. Etiology,
pathogenesis, classification, clinical features, diagnostics, methods of treatment, types of surgical
interventions, prevention.
Аудиторна робота / аудиторная работа / Classroom work
Самостійна робота. Захворювання стравоходу. Класифікація. Дивертикули (пульсійні та
тракційні). Езофагiти. Пошкодження, сторонні тіла. Ахалазія стравохідно-кардiального
переходу. Опiки, рубцеві звуження. Аномалiї розвитку. Рак. Визначення. Етіологія,
патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування (тактика, види
оперативних втручань) // Самостоятельная работа. Заболевания пищевода. Классификация.
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Дивертикулы (пульсионные и тракционные). Эзофагиты. Повреждения, инородные тела.
Ахалазия пищеводно-кардиального перехода. Ожоги, рубцовые сужения. Аномалии
развития. Рак. Определение. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,
дифференциальная диагностика, лечение (тактика, виды оперативных вмешательств) //
Independent work. Diseases of esophagus. Classification. Diverticula (pulsating and traction).
Esophagitis. Traumas, foreign bodies. Achalasia of the esophageal-cardiac junction. Burns, scar
strictures. Anomalies. Cancer. Definition. Etiology, pathogenesis, clinical features, diagnostics,
differential diagnostics, treatment (tactics, types of surgical interventions).
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home work
Вогнепальна рана // Огнестрельная рана // Gunshot wound.
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home work
Травматична хвороба. Шок. Краш-синдром // Травматическая болезнь. Шок. Краш-синдром
// Traumatic disease. Shock. Crash-syndrome.
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home work
Нейротравма. Ушкодження черепа та хребта. Поранення лиця і шиї // Нейротравма.
Повреждения черепа и позвоночника. Ранения лица и шеи // Neurotrauma. Skull and spine
injuries. Face and neck injuries.
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home work
Ушкодження грудної клiтки // Повреждения грудной клетки // Chest injuries.
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home work
Ушкодження живота // Повреждения живота // Abdominal injuries.
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home work
Ушкодження кінцівок // Повреждения конечностей // Limb injuries.
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home work
Холодова травма // Холодовая травма // Cold injury.
Аудиторна робота / аудиторная работа / Classroom work
Підсумковий модульний контроль. Контроль практичних навичків // Итоговый модульный
контроль. Контроль практических навыков // The final modular control. Control of practical
skills.
Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Independent work
Лекції / Лекции / Lectures
• Всього. • Всего. • At all.
Тематика лекцій з дисципліни «Хірургія»
для студентів 4 курсу стоматологічного факультету /
Тематика лекций по дисциплине «Хирургия»
для студентов 4 курса стоматологического факультета /
Topic of lectures in the discipline «Surgery»
for 4th year students of the dentistry faculty
Тема лекції
Кількість
Тема лекции
годин
Topic of lectures
Кол-во
часов
Duration

Хронічний панкреатит.
Хронический панкреатит.
Chronic pancreatitis.

Захворювання щитовидної залози.
Заболевания щитовидной железы.
Thyroid disease.

2.0

2,0

4,0
4,0

4,0

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

30
40
20
90

Лектор
Лектор
Lector
Професор
Каніковський О.Є.
Профессор
Каниковский О.Е.
Associate professor
Pavlyk I.V.
Професор
Каніковський О.Є.
Профессор
Каниковский О.Е.
Professor
Shaprynskyi Y.V.

3

Захворювання грудної залози.
Заболевания грудной железы.
Diseases of mammary gland.

2,0

4

Захворювання та травми стравоходу.
Заболевания и травмы пищевода.
Diseases and injuries of the esophagus.

2,0

5

Захворювання прямої та ободової кишки.
Заболевания прямой и ободочной кишки.
Diseases of the rectum and colon.

2,0

6

Термічна травма.
Термическая травма.
Thermal injury.

2,0

7

Захворювання магістральних артерій кінцівок. Гостра та хронічна
ішемія кінцівок.
Заболевания магистральных артерий конечностей. Острая и
хроническая ишемия конечностей.
Diseases of main arteries of extremities. Acute and chronic limb
ischemia.

2,0

8

Венозний тромбоемболізм. ХВН н/к.
Венозный тромбоэмболизм. ХВН н/к.
Venous thromboembolism. Chronic venous insufficiency of the lower
extremities.

2,0

9

Загальні питання онкології.
Общие вопросы онкологии.
General oncology issues.

2,0

Загальні питання хірургічної інфекції. Сепсис. Хірургічні аспекти
СНІДу та наркоманії.
Общие вопросы хирургической инфекции. Сепсис. Хирургические
10
аспекты СПИДа и наркомании.
General issues of surgical infection. Sepsis. Surgical aspects of AIDS
and drug addiction.

2,0
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Перелік тем для самостійної роботи
з дисципліни «Хірургія» для студентів 4 курсу стоматологічного факультету /
Перечень тем для самостоятельной работы
по дисциплине «Хирургия» для студентов 4 курса стоматологического факультета /
List of topics for independent work
in the discipline "Surgery" for 4th year students of the dentistry faculty

Назва теми
Хронічний панкреатит. Нориці, кісти, рак підшлункової залози.
Хронический панкреатит. Свищи, кисты, рак поджелудочной железы.
Chronic pancreatitis. Fistulas, cysts, pancreatic cancer.
Шлунково-кишкові кровотечі.
Желудочно-кишечные кровотечения.
Gastrointestinal bleeding.
Захворювання прямої кишки.
Заболевания прямой кишки.
Diseases of rectum.
Захворювання периферичних артерій.
Заболевания периферических артерий.
Diseases of peripheral arteries.
Захворювання вен нижніх кінцівок.
Заболевания вен нижних конечностей.
Diseases of veins of lower extremities.
Вогнепальна рана.
Огнестрельные ранения.
Gunshot wound.
Травматична хвороба. Шок. Краш-синдром.
Травматическая болезнь. Шок. Краш-синдром.
Traumatic disease. Shock. Crash-syndrome.
Нейротравма. Ушкодження черепа та хребта. Поранення лиця і шиї.
Нейротравма. Повреждения черепа и позвоночника. Ранения лица и шеи.
Neurotrauma. Skull and spine injuries. Face and neck injuries.
Ушкодження грудної клiтки.
Повреждения грудной клетки.
Chest injuries.
Ушкодження живота.
Повреждения живота.
Abdominal injuries.
Ушкодження кінцівок.
Повреждения конечностей.
Limb injuries.
Холодова травма.
Холодовая травма.
Cold injury.
• Всього. • Всего. • At all.

Кількість
годин
4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2
40

Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Хірургія»
для студентів 4 курсу стоматологічного факультету /
Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине «Хирургия»
для студентов 4 курса стоматологического факультета /
List of examination questions in the discipline «Surgery»
for 4th year students of the dentistry faculty
1. Вітчизняні хірургічні школи і їх роль в розвитку хірургії. М.І Пирогов, В.Ф. Войно-Ясинецький,
М.М. Амосов, О.О. Шалімов.
Отечественные хирургические школы и их роль в развитии хирургии. Н.И. Пирогов, В.Ф. ВойноЯсинецкий, М.М. Амосов, А. А. Шалимов.
Domestic surgical schools and their role in the development of surgery. M.I. Pirogov, V.F. VoinoYasynetsky, M.M. Amosov, О.О. Shalimov.
2. Антисептика. Види.
Антисептика. Виды.
Antiseptic. Kinds.
3. Хімічна антисептика.
Химическая антисептика.
Chemical antiseptic.

4. Асептика. Загальні принципи профілактики ранової інфекції.
Асептика. Общие принципы профилактики раневой инфекции.
Asepsis. General principles of prevention of wound infection.
5. Методи підготовки операційного поля.
Методы подготовки операционного поля.
Surgical field preparation methods.
6. Методи підготовки рук до операції.
Методы подготовки рук к операции.
Methods of preparing hands surgery.
7. Проби при переливанні препаратів крові.
Пробы при переливании препаратов крови.
Samples for blood transfusion.
8. Помилки та ускладнення гемотрансфузії. Лікування і профілактика.
Ошибки и осложнения гемотрансфузии. Лечение и профилактика.
Hemotransfusion errors and complications. Treatment and prevention.
9. Класифікація кровотеч. Клініка. Способи тимчасової зупинки кровотечі.
Классификация кровотечений. Клиника. Способы временной остановки кровотечения.
Classification of bleeding. Clinic. Methods of temporarily stopping bleeding.
10. Визначення ступеня крововтрати. Показання і методи переливання крові.
Определение степени кровопотери. Показания и методы переливания крови.
Determining the degree of blood loss. Indications and methods of blood transfusion.
11. Геморагічний шок. Надання першої медичної допомоги.
Геморрагический шок. Оказание первой медицинской помощи.
Hemorrhagic shock. First aid.
12. Ранова хвороба. Принципи лікування вогнепальних ран.
Раневая болезнь. Принципы лечения огнестрельных ран.
Wound disease. Principles of treatment of gunshot wounds.
13. Ранова хвороба. Профілактика і лікування анаеробної інфекції.
Раневая болезнь. Профилактика и лечение анаэробной инфекции.
Wound disease. Prevention and treatment of anaerobic infection.
14. Види ран. Структура рани. Будова ранового каналу.
Виды ран. Структура раны. Строение раневого канала.
Types of wounds. The structure of the wound. Wound canal structure.
15. Процес гоєння ран первинним і вторинним натягом. Фази ранового процесу.
Процесс заживления ран первичным и вторичным натяжением. Фазы раневого процесса.
Wound healing process by primary and secondary tension. Phases of wound process.
16. Хірургічна обробка ран.
Хирургическая обработка ран.
Surgical treatment of wounds.
17. Первинний, первинний відкладений і вторинний хірургічний шов.
Первичный, первичный отсроченный и вторичный хирургический шов.
Primary, primary delayed and secondary surgical suture.
18. Вогнепальна рана. Особливості лікування ран.
Огнестрельная рана. Особенности лечения ран.
Gunshot wound. Features of wound treatment.
19. Поняття про ранову інфекцію. Фактори, що сприяють її виникненню. Вульнеросорбція.
Понятие о раневой инфекции. Факторы, способствующие ее возникновению. Вульнеросорбция.
The concept of wound infection. Factors contributing to its occurrence. Vulnerosorbtion.
20. Етіологія, патогенез гнійної інфекції ран, її різновидності.
Этиология, патогенез гнойной инфекции ран, ее разновидности.
Etiology, pathogenesis of purulent wound infection, its varieties.
21. Гнійна рана. Етіологія, клініка, лікування.
Гнойная рана. Этиология, клиника, лечение.
Purulent wound. Etiology, clinic, treatment.
22. Лікування і профілактика гнійних ран. Вульнеросорбція.
Лечение и профилактика гнойных ран. Вульнеросорбция.
Treatment and prevention of purulent wounds. Vulnerosorbtion.
23. Переломи кісток. Діагностика, принципи лікування.
Переломы костей. Диагностика, принципы лечения.

Bone fractures. Diagnostics, principles of treatment.
24. Відкриті переломи. Ускладнення. Особливості транспортної та лікувальної іммобілізації.
Открытые переломы. Осложнения. Особенности транспортной и лечебной иммобилизации.
Open fractures. Complications. Features of transport and medical immobilization.
25. Опіки. Класифікація. Визначення глибини і площі опіків.
Ожоги. Классификация. Определение глубины и площади ожогов.
Burns. Classification. Determination of depth and area of burns.
26. Опікова хвороба. Періоди опікової хвороби.
Ожоговая болезнь. Периоды ожоговой болезни.
Burn disease. Periods of burn disease.
27. Опіковий шок. Надання першої медичної допомоги.
Ожоговый шок. Оказание первой медицинской помощи.
Burn shock. First aid.
28. Відмороження. Класифікація, клініка, діагностика, лікування.
Отморожение. Классификация, клиника, диагностика, лечение.
Freezing injury. Classification, clinic, diagnostics, treatment.
29. Перша медична допомога при закритих ушкодженнях черепа і головного мозку.
Первая медицинская помощь при закрытых повреждениях черепа и головного мозга.
First aid for closed skull and brain injuries.
30. Закриті травми черепа і головного мозку. Класифікація, клініка, діагностика.
Закрытые травмы черепа и головного мозга. Классификация, клиника, диагностика.
Closed skull and brain injuries. Classification, clinic, diagnostics.
31. Пошкодження обличчя і щелеп. Зупинка кровотечі. Попередження і усунення асфіксії.
Повреждение лица и челюстей. Остановка кровотечения. Предупреждение и устранение
асфиксии.
Damage to the face and jaws. Stopping the bleeding. Prevention and elimination of asphyxia.
32. Пошкодження хребта і спинного мозку. Перша допомога.
Повреждение позвоночника и спинного мозга. Первая помощь.
Damage to the spine and spinal cord. First aid.
33. Пошкодження грудної клітки. Пневмоторакс. Принципи етапного лікування.
Повреждение грудной клетки. Пневмоторакс. Принципы этапного лечения.
Chest damage. Pheumothorax. Principles of stage treatment.
34. Джерела хірургічної інфекції (екзо- і ендогенної).
Источники хирургической инфекции (экзо и эндогенной).
Sources of surgical infection (exo- and endogenous).
35. Фурункул, карбункул. Етіологія, клініка, лікування.
Фурункул, карбункул. Этиология, клиника, лечение.
Furuncul, carbuncle. Etiology, clinic, treatment.
36. Фурункул обличчя. Діагностика, лікування.
Фурункул лица. Диагностика, лечение.
Furuncul of the face. Diagnostics, treatment.
37. Абсцеси. Клініка. Діагностика. Лікування.
Абсцессы. Клиника. Диагностика. Лечение.
Abscesses. Clinic. Diagnostics. Treatment.
38. Флегмона. Клініка, діагностика, лікування.
Флегмона. Клиника, диагностика, лечение.
Phlegmon. Clinic, diagnostics, treatment.
39. Гнійно-запальні захворювання шиї. Клініка, діагностика, лікування.
Гнойно-воспалительные заболевания шеи. Клиника, диагностика, лечение.
Purulent-inflammatory diseases of the neck. Clinic, diagnostics, treatment.
40. Бешиха. Етіологія, клініка, лікування.
Рожа. Этиология, клиника, лечение.
Erysipelas. Etiology, clinic, treatment.
41. Гідраденіт. Клініка, лікування.
Гидраденит. Клиника, лечение.
Hydradenitis. Clinic, treatment.
42. Гнійні захворювання пальців і кисті. Етіологія, клініка, діагностика і лікування.
Гнойные заболевания пальцев и кисти. Этиология, клиника, диагностика и лечение.
Purulent diseases of the fingers and hand. Etiology, clinic, diagnostics and treatment.

43. Панарицій. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, лікування.
Панариций. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.
Felon. Etiology, pathogenesis, clinic, diagnostics, treatment.
44. Гострий гематогенний остеомієліт. Етіологія, клініка, лікування.
Острый гематогенный остеомиелит. Этиология, клиника, лечение.
Acute hematogenous osteomyelitis. Etiology, clinic, treatment.
45. Газова гангрена та флегмона. Клініка, діагностика, лікування.
Газовая гангрена и флегмона. Клиника, диагностика, лечение.
Gas gangrene and phlegmon. Clinic, diagnostics, treatment.
46. Анаеробна інфекція. Правець. Клініка, діагностика, лікування.
Анаэробная инфекция. Столбняк. Клиника, диагностика, лечение.
Anaerobic infection. Tetanus. Clinic, diagnostics, treatment.
47. Анаеробна інфекція. Газова гангрена. Флегмона.
Анаэробная инфекция. Газовая гангрена. Флегмона.
Anaerobic infection. Gas gangrene. Phlegmon.
48. Сепсис. Етіологія, патогенез. Клініка. Лікування.
Сепсис. Этиология, патогенез. Клиника. Лечение.
Sepsis. Etiology, pathogenesis. Clinic. Treatment.
49. Травматичний шок. Поняття, етіологія, патогенез, клініка, лікування.
Травматический шок. Понятие, этиология, патогенез, клиника, лечение.
Traumatic shock. Concept, etiology, pathogenesis, clinic, treatment.
50. Травматичний шок. Класифікація. Лікування на етапах медичної евакуації.
Травматический шок. Классификация. Лечение на этапах медицинской эвакуации.
Traumatic shock. Classification. Treatment at the stages of medical evacuation.
51. Синдром тривалого роздавлювання. Лікування на етапах медичної евакуації.
Синдром длительного раздавливания. Лечение на этапах медицинской эвакуации.
Crush syndrome. Treatment at the stages of medical evacuation.
52. Тиреотоксикоз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.
Тиреотоксикоз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.
Thyrotoxicosis. Etiology, pathogenesis, clinic, diagnostics, treatment.
53. Ендемічний і спорадичний зоб. Патогенез, клініка, діагностика, лікування.
Эндемический и спорадический зоб. Патогенез, клиника, диагностика, лечение.
Endemic and sporadic goiter. Pathogenesis, clinic, diagnostics, treatment.
54. Рак щитовидної залози. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.
Рак щитовидной железы. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.
Thyroid cancer. Etiology, pathogenesis, clinic, diagnostics, treatment.
55. Мастит. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, лікування.
Мастит. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение.
Mastitis. Etiology, pathogenesis, classification, clinic, diagnostics, treatment.
56. Дисгормональні захворювання грудної залози. Мастопатії. Етіологія, патогенез, клініка,
діагностика, лікування.
Дисгормональные заболевания грудной железы. Мастопатии. Этиология, патогенез, клиника,
диагностика, лечение.
Dishormonal diseases of the breast. Mastopathies. Etiology, pathogenesis, clinic, diagnostics, treatment.
57. Рак грудної залози. Клінічні форми, діагностика, лікування.
Рак грудной железы. Клинические формы, диагностика, лечение.
Breast cancer. Clinical forms, diagnostics, treatment.
58. Паротит. Етіологія, патогенез, клініка, лікування.
Паротит. Этиология, патогенез, клиника, лечение.
Parotitis. Etiology, pathogenesis, clinic, treatment.
59. Гострий апендицит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, класифікація, лікування.
Острый аппендицит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, классификация, лечение.
Acute appendicitis. Etiology, pathogenesis, clinic, diagnostics, classification, treatment.
60. Гострий апендицит у вагітних. Клініка. Діагностика.
Острый аппендицит у беременных. Клиника. Диагностика.
Acute appendicitis in pregnant women. Clinic. Diagnostics.
61. Гострий апендицит. Особливості перебігу у дітей, вагітних та людей похилого віку.
Острый аппендицит. Особенности течения у детей, беременных и пожилых людей.
Acute appendicitis. Features of the course in children, pregnant women and the elderly.

62. Післяопераційні ускладнення гострого апендициту.
Послеоперационные осложнения острого аппендицита.
Postoperative complications of acute appendicitis.
63. Ускладнення гострого апендициту.
Осложнения острого аппендицита.
Complications of acute appendicitis.
64. Апендикулярний інфільтрат. Клініка, діагностика, лікування.
Аппендикулярный инфильтрат. Клиника, диагностика, лечение.
Appendicular infiltrate. Clinic, diagnostics, treatment.
65. Стегнові грижі. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.
Бедренные грыжи. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.
Femoral hernias. Etiology, pathogenesis, clinic, diagnostics, treatment.
66. Защемлені грижі. Види защемлених гриж. Тактика, лікування.
Ущемленные грыжи. Виды ущемленных грыж. Тактика, лечение.
Strangulated hernias. Types of strangulated hernias. Tactics, treatment.
67. Вентральні грижі, пупкові грижі, грижі білої лінії живота. Етіологія, патогенез, клініка,
діагностика, лікування.
Вентральные грыжи, пупочные грыжи, грыжи белой линии живота. Этиология, патогенез,
клиника, диагностика, лечение.
Ventral hernias, umbilical hernias, hernias of the white line of the abdomen. Etiology, pathogenesis,
clinic, diagnostics, treatment.
68. Післяопераційні грижі. Клініка. Етіологія. Діагностика. Лікування.
Послеоперационные грыжи. Клиника. Этиология. Диагностика. Лечение.
Postoperative hernias. Clinic. Etiology. Diagnostics. Treatment.
69. Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки. Перфоративна виразка. Етіологія,
патогенез, клініка, лікування.
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Перфоративная язва. Этиология,
патогенез, клиника, лечение.
Gastric and duodenal ulcer. Perforation ulcer. Etiology, pathogenesis, clinic, treatment.
70. Виразкова хвороба шлунку. Стеноз воротаря.
Язвенная болезнь желудка. Стеноз привратника.
Gastric ulcer. Pyloric stenosis.
71. Кальозна, пенетруюча виразка шлунка і дванадцятипалої кишки. Клініка, діагностика.
Лікування.
Каллезная, пенетрирующая язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Клиника, диагностика.
Лечение.
Callous, penetrating gastric and duodenal ulcer. Clinic, diagnostics. Treatment.
72. Стеноз та рубцеві деформації виразок дванадцятипалої кишки. Клініка, діагностика. Лікування.
Стеноз и рубцовые деформации язв двенадцатиперстной кишки. Клиника, диагностика. Лечение.
Stenosis and scar deformation of duodenal ulcers. Clinic, diagnostics. Treatment.
73. Шлунково-кишкові кровотечі виразкової етіології. Клініка, діагностика, лікування.
Желудочно-кишечные кровотечения язвенной этиологии. Клиника, диагностика, лечение.
Gastrointestinal bleeding of ulcerative etiology. Clinic, diagnostics, treatment.
74. Передракові захворювання шлунка. Клініка, діагностика, лікування.
Предраковые заболевания желудка. Клиника, диагностика, лечение.
Pre-cancers of the stomach. Clinic, diagnostics, treatment.
75. Рак шлунка. Клініка. Діагностика. Лікування.
Рак желудка. Клиника. Диагностика. Лечение.
Stomach cancer. Clinic. Diagnostics. Treatment.
76. Жовчнокам‘яна хвороба. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.
Желчнокаменная болезнь. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.
Gallstone disease. Etiology, pathogenesis, clinic, diagnostics, treatment.
77. Гострий холецистит. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, лікування.
Острый холецистит. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение.
Acute cholecystitis. Etiology, pathogenesis, classification, clinic, diagnostics, treatment.
78. Хронічний холецистит. Етіологія, патогенез. Клініка, діагностика, лікування.
Хронический холецистит. Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, лечение.
Chronic cholecystitis. Etiology, pathogenesis. Clinic, diagnostics, treatment.
79. Ускладнення гострого і хронічного холециститу. Клініка, діагностика, дифдіагноз, лікування.
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94.

95.

96.

Осложнения острого и хронического холецистита. Клиника, диагностика, дифдиагноз, лечение.
Complications of acute and chronic cholecystitis. Clinic, diagnostics, differential diagnostics, treatment.
Холангіти. Холедохолітіаз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.
Холангиты. Холедохолитиаз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.
Cholangitis. Choledocholithiasis. Etiology, pathogenesis, clinic, diagnostics, treatment.
Гострий панкреатит. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика. Принципи
консервативного лікування, покази до оперативного лікування.
Острый панкреатит. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика. Принципы
консервативного лечения, показания к оперативному лечению.
Acute pancreatitis. Etiology, pathogenesis, classification, clinic, diagnostics. Principles of conservative
treatment, indications for surgical treatment.
Ускладнення гострого панкреатиту. Етіологія, патогенез, клініка, покази до операції.
Осложнения острого панкреатита. Этиология, патогенез, клиника, показания к операции.
Complications of acute pancreatitis. Etiology, pathogenesis, clinic, indications for surgery.
Кісти підшлункової залози. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування.
Кисты поджелудочной железы. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника, диагностика,
лечение.
Pancreatic cysts. Etiology. Pathogenesis. Classification. Clinic, diagnostics, treatment.
Хронічний панкреатит. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування.
Хронический панкреатит. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника, диагностика,
лечение.
Chronic pancreatitis. Etiology. Pathogenesis. Classification. Clinic, diagnostics, treatment.
Кишкова непрохідність. Етіологія, патогенез, класифікація. Клініка, діагностика, лікування.
Кишечная непроходимость. Этиология, патогенез, классификация. Клиника, диагностика,
лечение.
Intestinal obstruction. Etiology, pathogenesis, classification. Clinic, diagnostics, treatment.
Динамічна кишкова непрохідність. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.
Динамическая кишечная непроходимость. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.
Dynamic intestinal obstruction. Etiology, pathogenesis, clinic, diagnostics, treatment.
Механічна кишкова непрохідність. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.
Механическая кишечная непроходимость. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.
Mechanical intestinal obstruction. Etiology, pathogenesis, clinic, diagnostics, treatment.
Перитоніт. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, принципи лікування.
Перитонит. Этиология, патогенез, классификация, клиника, принципы лечения.
Peritonitis. Etiology, pathogenesis, classification, clinic, principles of treatment.
Варикозна хвороба нижніх кінцівок. Клініка, діагностика, ускладнення, лікування.
Варикозная болезнь нижних конечностей. Клиника, диагностика, осложнения, лечение.
Varicose disease of lower extremities. Clinic, diagnostics, complications, treatment.
Гострий тромбофлебіт. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
Острый тромбофлебит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.
Acute thrombophlebitis. Clinic, diagnostics, differential diagnostics, treatment.
Облітеруючі захворювання артерій. Клініка, діагностика, лікування.
Облитерирующие заболевания артерий. Клиника, диагностика, лечение.
Obliterative diseases of arteries. Clinic, diagnostics, treatment.
Лікування поранень кровоносних судин. Способи зупинки кровотечі.
Лечение ранений кровеносных сосудов. Способы остановки кровотечения.
Treatment of blood vessel injuries. Methods of stopping bleeding.
Абсцес і гангрена легенів. Емпієма плеври. Діагностика. Клініка. Лікування.
Абсцесс и гангрена легких. Эмпиема плевры. Диагностика. Клиника. Лечение.
Lung abscess and gangrene. Pleural empyema. Diagnostics. Clinic. Treatment.
Медіастиніти. Етіологія, клініка, діагностика, лікування.
Медиастиниты. Этиология, клиника, диагностика, лечение.
Mediastinitis. Etiology, clinic, diagnostics, treatment.
Рак легені. Клініка, діагностика. Лікування.
Рак легкого. Клиника, диагностика. Лечение.
Lung cancer. Clinic, diagnostics. Treatment.
Геморой, клініка, діагностика, лікування.
Геморрой, клиника, диагностика, лечение.
Hemorrhoids, clinic, diagnostics, treatment.

97. Геморой. Ускладнення, клініка.
Геморрой. Осложнения, клиника.
Hemorrhoids. Complications, clinic.
98. Тріщини прямої кишки. Геморой. Діагностика, клініка, лікування.
Трещины прямой кишки. Геморрой. Диагностика, клиника, лечение.
Anal fissure. Hemorrhoids. Diagnostics, clinic, treatment.
99. Гострий та хронічний парапроктит. Етіологія, клініка, лікування.
Острый и хронический парапроктит. Этиология, клиника, лечение.
Acute and chronic paraproctitis. Etiology, clinic, treatment.
100. Рак прямої кишки. Клініка, діагностика, принципи лікування.
Рак прямой кишки. Клиника, диагностика, принципы лечения.
Rectal cancer. Clinic, diagnosis, principles of treatment.

6. Види навчальних занять: лекція, практичне заняття, консультація.
7. Форма навчання: денна.
8. Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний.
9. Методи контролю: усний, письмовий, тестовий.
10. Форми підсумкового контролю: підсумковий модульний контроль: іспит.
11. Засоби діагностики успішності навчання: питання для поточного
контролю, тестові завдання, ситуаційні задачі.
12. Мова навчання: українська, російська, англійська.
13. Система оцінювання успішності студентів з хірургії
Система оценки успеваемости студентов по хирургии
Value system of student’s academic performance in surgery
Оцінювання поточної навчальної діяльності. При засвоєнні кожної теми модуля за поточну
навчальну діяльність студенту виставляють оцінки за традиційною шкалою.
Оцінку “відмінно” отримує студент, який твердо знає програмовий матеріал, глибоко
його засвоїв, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно його викладає, у відповіді якого тісно
пов'язується теорія з практикою. При цьому студент не вагається з відповіддю при видозміні
завдання, вільно справляється з задачами та питаннями другого та третього рівня оцінки знань,
виявляє знайомство з монографічною літературою, вірно обґрунтовує прийняте рішення,
володіє елементами лікарської техніки, різносторонніми навиками та прийомами виконання
практичних робіт. Практичні навички виконує без помилок, вміє в професійній діяльності
ефективно використовувати набуті знання.
Оцінку “добре” отримує студент, який знає програмовий матеріал грамотно і
змістовно його викладає, який не допускає значних неточностей у відповіді на запитання,
правильно використовує теоретичні положення при вирішенні практичних запитань і задач,
володіє необхідними навиками і технікою їх виконання.
Оцінку “задовільно” отримує студент, який знає основний матеріал, але не засвоїв
його деталей, допускає неточності, недостатньо правильні формулювання, порушує
послідовність у викладанні програмового матеріалу і відчуває труднощі при виконанні
практичних навиків або виконує їх з істотними помилками, з помилками вирішує ситуаційні
задачі третього рівня контролю знань.
Оцінку “незадовільно” отримує студент, який не знає значної частини програмового
матеріалу, допускає значні помилки у його викладанні, невпевнено, з великими труднощами
виконує практичні навики.
Оцінки за поточну навчальну діяльність, що виставлені за традиційною шкалою,
сумують і вираховують середню арифметичну, яку конвертують у бали відповідно шкали
перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали (120 балів) для дисциплін, що
закінчуються підсумковим контролем (ПК), прийнятих рішенням Вченої ради ВНМУ
протокол № 2 від 28.09.10.

Оцінювання самостійної роботи. Оцінювання самостійної роботи студентів, яка
передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюють під час поточного контролю теми
на відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну
роботу і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється при підсумковому
модульному контролі.
Оцінювання індивідуальної самостійної роботи студентів. Кількість балів за різні
види індивідуальної самостійної роботи (наукові публікації, участь у конференціях і
олімпіадах з дисципліни серед ВНЗ України та ін.) залежить від її обсягу і значимості, але не
більше 12 балів. Ці бали рішенням кафедральної наради додають до суми балів за поточну
навчальну діяльність.
Загальні критерії оцінки за підсумковий модульний контроль / Общие критерии
оценки за итоговый модульный контроль / General estimation criteria of finale module
control
На 3-му курсі модуль закінчується заліком. Викладач підраховує поточну успішність студента
за навчальний рік і вираховує середній бал, який конвертують згідно 200-бальної шкали
(додається).
На 4-му курсі - 20 тестів (по 1 балу), 2 ситуаційні задачі («5» -5 балів, «4»-4 бали, «3» -3 бали),
1 практична навичка («5» - 5 балів, «4»-4 балів, «3» -3 бали).
По завершенні 4 курсу студенти складають іспит. На іспит виносять теоретичні питання
1-го і 2-го модулів, які подають студентам у вигляді білетів. Білет включає два питання з 2-го
модуля і одне з першого. Кожне питання оцінюють окремо: «5» - 15 балів, «4»-12 балів, «3» 9 бали.
Цю оцінку переводять у бали, як зазначено у дужках. Бали додають і згідно інструкції
оцінювання іспитів та диференційних заліків (рішення Вченої Ради ВНМУ від 27.09.2012)
конвертують у традиційну оцінку:
5 - 71-80 балів
4 - 70-61 балів
3 - 60-50 балів
Критерії оцінки за дисципліну / Критерии оценки за дисциплину / Сriteria of estimation
for discipline (subject):
5A – 180-200 балів (баллов, scores), 4B – 170-179,99 балів (баллов, scores), 4C – 160-169,99
балів (баллов, scores), 3D – 141-159,99 балів (баллов, scores), 3Е – 122-140,99 балів (баллов,
scores), 2FX – 72-121,99 балів (баллов, scores), 2F – 1-71,99 балів (баллов, scores).

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу
Оцінку з дисципліни «Хірургія» виставляють лише студентам, яким зараховані
усі модулі з дисципліни і які успішно склали іспит. Цю оцінку визначають як суму
оцінок поточної навчальної діяльності під час усіх модулів (у балах) та оцінки іспиту
(у балах). Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам – 200, в т.ч. за
поточну навчальну діяльність – 120, за іспит – 80. Зарахування кредитів за вивчену
дисципліну здійснюється за умови накопичення студентом 122 балів (мінімальне
значення оцінки Е за Шкалою ECTS).

Оцінювання знань з дисципліни проводять з урахуванням відповідних
шкал:
Оцінка в балах

Оцінка за
національною
шкалою

180 – 200

Відмінно

Оцінка за Шкалою ECTS
Оцінка

Пояснення

А

Відмінно (відмінне виконання лише з
незначною кількістю неточностей)

170 – 179,99

В
Добре

160 – 169,99

С

141 – 159,99

D
Задовільно

122 – 140,99

Е

72 - 121,99

FX
Незадовільно

1 -71,99

F

Дуже добре (вище середнього рівня з
кількома несуттєвими помилками)
Добре (в цілому правильне виконання з
незначною кількістю суттєвих помилок)
Задовільно (непогано, але зі значною
кількістю недоліків)
Достатньо
(виконання
задовольняє
мінімальним критеріям)
Незадовільно з можливістю повторного
складання
Незадовільно з обовʼязковим повторним
вивченням дисципліни)

При отриманні незадовільної оцінки із дисципліни в межах 72–121,99 балів (FX)
студент має право повторно її скласти: один раз кафедральній комісії за участю
завідувача кафедри, останній раз – комісії за участю завідувача кафедри та
представника деканату.
При отриманні незадовільної оцінки із дисципліни в межах 1–71,99 балів (F)
студент зобовʼязаний повторно її вивчити. Рішення приймається керівництвом
НМУ відповідно до нормативних документів, затверджених у встановленому
порядку.
14. Політика курсу
– Політика курсу здійснюється згідно Закону «Про вищу освіту» від
01.07.2014 № 1556-VII;, Статуту ВНМУ ім. М.І. Пирогова, Правил внутрішнього
розпорядку ВНМУ, Положення про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім.
М.І. Пирогова, Кодексу академічної доброчесності, Положення безпеки про
порядок проведення навчання і перевірки знань.
15. Перелік навчально-методичної літератури
1.
Загальна хірургія з клінічною психологією / за ред.
О.Є.
Каніковського, В.П. Польового, О.І. Дронова, С.В. Сандера. - Вінниця: ФОП
Рогальська І.О. - 2015.
2.
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.
– 608 с.
3.
Хірургічні хвороби: підручник / Я.С. Березницький, O.A. Вільцанюк,
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