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Он-лайн консультації згідно затвердженого розкладу 
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https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a78714540f53b4

f6880d924b8360d80a7%40thread.tacv2/conversations?gr

oupId=44907bf7-0bf2-44d0-b1c8-

22e7cdf02552&tenantId=64002d9c-27dd-451a-8107-

70f9ee4f6c2d 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5d6186d8ddbb4

7fa8a3debeda84cb096%40thread.tacv2/conversations?gro

upId=0b5d8ec5-b669-43cc-bdad-

4076dbcb0360&tenantId=64002d9c-27dd-451a-8107-

70f9ee4f6c2d 

 

 

КОМУНІКАЦІЯ  

Очно відбувається в аудиторіях та кабінетах кафедри згідно до 

затвердженого розкладу занять та розкладу консультацій. Дистанційно через е-

mail викладачів ( ...@onmedu.edu.ua) університетської поштової системи, а також 

е-mail кафедри (surgery.dep@onmedu.edu.ua) університетської поштової системи. 

Лекції та практичні заняття в дистанційному режимі відбуваються на платформі 

Microsoft Teams згідно до затвердженого розкладу занять та розкладу 

консультацій. 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ   

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.  

Пререквізити і постреквізити курсу: 

  Дисципліна «Загальна хірургія» базується на знаннях, що отримуються 

студентами під час вивчення таких фундаментальних дисциплін як анатомія, 

гістологія, фізіологія, патологічна анатомія, патологічна фізіологія, 

пропедевтика внутрішньої медицини, фармакологія, і закладає основи для 

вивчення клінічної хірургії, травматології та ортопедії, урології, нейрохірургії, 

акушерства, гінекології, анестезіології, реаніматології та інших навчальних 

дисциплін, що передбачають застосування хірургічних методів лікування.  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a78714540f53b4f6880d924b8360d80a7%40thread.tacv2/conversations?groupId=44907bf7-0bf2-44d0-b1c8-22e7cdf02552&tenantId=64002d9c-27dd-451a-8107-70f9ee4f6c2d
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a78714540f53b4f6880d924b8360d80a7%40thread.tacv2/conversations?groupId=44907bf7-0bf2-44d0-b1c8-22e7cdf02552&tenantId=64002d9c-27dd-451a-8107-70f9ee4f6c2d
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a78714540f53b4f6880d924b8360d80a7%40thread.tacv2/conversations?groupId=44907bf7-0bf2-44d0-b1c8-22e7cdf02552&tenantId=64002d9c-27dd-451a-8107-70f9ee4f6c2d
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a78714540f53b4f6880d924b8360d80a7%40thread.tacv2/conversations?groupId=44907bf7-0bf2-44d0-b1c8-22e7cdf02552&tenantId=64002d9c-27dd-451a-8107-70f9ee4f6c2d
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a78714540f53b4f6880d924b8360d80a7%40thread.tacv2/conversations?groupId=44907bf7-0bf2-44d0-b1c8-22e7cdf02552&tenantId=64002d9c-27dd-451a-8107-70f9ee4f6c2d
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5d6186d8ddbb47fa8a3debeda84cb096%40thread.tacv2/conversations?groupId=0b5d8ec5-b669-43cc-bdad-4076dbcb0360&tenantId=64002d9c-27dd-451a-8107-70f9ee4f6c2d
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5d6186d8ddbb47fa8a3debeda84cb096%40thread.tacv2/conversations?groupId=0b5d8ec5-b669-43cc-bdad-4076dbcb0360&tenantId=64002d9c-27dd-451a-8107-70f9ee4f6c2d
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5d6186d8ddbb47fa8a3debeda84cb096%40thread.tacv2/conversations?groupId=0b5d8ec5-b669-43cc-bdad-4076dbcb0360&tenantId=64002d9c-27dd-451a-8107-70f9ee4f6c2d
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5d6186d8ddbb47fa8a3debeda84cb096%40thread.tacv2/conversations?groupId=0b5d8ec5-b669-43cc-bdad-4076dbcb0360&tenantId=64002d9c-27dd-451a-8107-70f9ee4f6c2d
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5d6186d8ddbb47fa8a3debeda84cb096%40thread.tacv2/conversations?groupId=0b5d8ec5-b669-43cc-bdad-4076dbcb0360&tenantId=64002d9c-27dd-451a-8107-70f9ee4f6c2d
mailto:...@onmedu.edu.ua
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Метою викладання навчальної дисципліни «Загальна хірургія» є 

оволодіння систематизованими знаннями та практичними навичками з асептики 

та антисептики, десмургії, трансфузіології, місцевої та загальної анестезії; 

надання першої медичної допомоги при пораненні, кровотечі, закритому 

пошкодженні м’яких тканин, переломах кісток, вивихах, опіках та відмороженні; 

діагностика, лікування та профілактика при різноманітніх хірургічних 

інфекційних процесах; обстеження хірургічного хворого та оформлення 

результатів в відповідній медичній документації; формування морально-етичних 

та деонтологічних якостей при професійному спілкуванні з хворим. 

 

ОПИС КУРСУ 

Форми і методи навчання 

Курс буде викладений у формі лекцій (30 год.) та практичних занять (70 

год.), організації самостійної роботи студентів  (80 год.).  

Методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота (СРС) з 

активною консультацією викладача, індивідуальна робота студентів (ІРС).  

Зміст навчальної дисципліни  

ВВЕДЕННЯ В ХІРУРГІЮ. ДЕСМУРГІЯ. ОСНОВИ САНІТАРНО-

ЕПІДЕМІЧНОГО РЕЖИМУ В ХІРУРГІЧНІЙ КЛІНІЦІ. НЕВІДКЛАДНІ 

ХІРУРГІЧНІ СТАНИ. ОСНОВИ ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ, АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ 

ТА РЕАНІМАТОЛОГІЇ (МІСТИТЬ 4 ЗМІСТОВИХ МОДУЛІ) 

Десмургія. Антисептика. Асептика. Кровотеча. Гемотрансфузія. 

Травматичні ушкодження.  

Тема 1. Введення в хірургію. Гігієна у хірургічному стаціонарі. Робота 

середнього персоналу в умовах хірургічного відділення.Етапи розвитку хірургії, 

вітчизняні хірургічні школи; організація хірургічної допомоги в Україні. Правила 

поведінки у хірургічній клініці. Питання хірургічної деонтології. Структура 

хірургічної клініки. Поняття про гігієну у хірургічному стаціонарі з метою 

профілактики розповсюдження госпітальної інфекції. Гігієна тіла, одягу 

медперсоналу, гігієна білизни і одягу хворих. Обов’язки постової та старшої 

медсестри. Пост медсестри. Медична документація. Медичні маніпуляції: 

термометрія, ін’єкції (техніка проведення). 

Тема 2. Асептика. Стерилізація перев’язочного матеріалу і операційної 

білизни. Організація роботи в операційній. Хірургічна обробка рук хірурга та 

операційного поля. Ознайомлення з методикою виготовлення серветок, тампонів, 

кульок. Підготовка операційної білизни та перев’язочного матеріалу до 

стерилізації, методи укладки в бікси Шимельбуша. Будова і робота автоклава, 

техніка безпеки. Методи підготовки рук хірурга до операції. Догляд за руками 

хірурга поза клінікою. Обробка операційного поля. Будова операційного блоку. 

Види прибирань. Методи транспортування хворих в операційну. Правила 

одягання операційної білизни. Підготовка інструментів до стерилізації. 

Приготування миючих та дезінфікуючих розчинів. Проби на якість 

передстерилізаційної обробки інструментів. Методи стерилізації ріжучих, 
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оптичних, загальнохірургічних інструментів. Види шовного матеріалу. Методи 

стерилізації шовного матеріалу. 

Тема 3. Антисептика. Догляд за хворими з гнійною патологією. 

Особливості догляду за хворими з гнійною патологією. Організація роботи 

гнійної перев’язочної. Особливості перев’язок і догляд за хворими з анаеробною 

інфекцією. Методи сучасної антисептики, їх характеристика. Утилізація 

перев’язочного матеріалу, забрудненого гнійними виділеннями.  

Тема 4. Десмургія. Поняття, визначення. Перев’язочний матеріал. Правила 

накладання. Типові бинтові пов’язки. Пов’язки на голову, шию, грудну клітку. 

Догляд за хворими, оперованими на голові, шиї, грудній клітці. 

Тема 5. Десмургія. Догляд за хворими, оперованими на органах черевної 

порожнини, промежині, кінцівках. Пов’язки на живіт, промежину, кінцівки. 

Догляд за хворими з переломами. Гіпсова техніка. Проби на якість гіпсового 

порошку. Правила гіпсової техніки. 

Тема 6. Хірургічна операція. Підготовка хворих до операцій. Догляд за 

хворими у післяопераційному періоді.Поняття про хірургічну операцію. 

Класифікація оперативних втручань, етапи виконання. Передопераційний період, 

його задачі. Особливості підготовки хворих до планових і термінових операцій. 

Передопераційний період: догляд за шкірою хворого, санація ротової 

порожнини, гоління волосся, очищення кишечнику за допомогою клізм, гігієна 

білизни та одягу хворих. Основні принципи догляду за хворими у 

післяопераційному періоді. Профілактика можливих ускладнень. Харчування 

хворих.  

Кровотеча, крововтрата. Основи гемотрансфузіології. 

Тема 7. Кровотеча і крововтрата. Методи тимчасової та кінцевої зупинки 

кровотечі.Визначення та види кровотеч. Визначення величини крововтрати. 

Механізм самостійної зупинки кровотечі. Методи тимчасової зупинки кровотечі 

(пальцеве притискання, давлюча пов’язка, закрутка, джгут). Методи кінцевої 

зупинки кровотечі: механічні, фізичні, біологічні. Судинний шов. 

Трансплантація, алопластика. 

Тема 8. Вчення про кров. Проби при переливанні крові. Історія розвитку 

переливання крові. Методики визначення групи крові і резус-належності. 

Визначення індивідуальної, резус та біологічної сумісності. 

Тема 9. Переливання крові, препаратів крові, кровозамінників. 

Ускладнення при гемотрансфузії. Показання та протипоказання до переливання 

крові. Шляхи та методи переливання. Механізм дії перелитої крові та її 

компонентів. Макроскопічне визначення якості крові. Препарати компонентів 

крові. Спостереження за хворим під час переливання, документація. Групи 

кровозамінників.  

 Тема 10. Можливі помилки і ускладнення при переливанні крові та 

компонентів крові, класифікація, патогенез, клініка. Профілактика ускладнень 

при гемотрансфузії. 

Загальна анестезіологія та реанімація 
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Тема 11. Місцева анестезія. Різновиди місцевого знеболення (пошарова 

інфільтрація, регіональна, спинномозкова, внутрішньокісткова). Препарати для 

місцевої анестезії. Показання, протипоказання. Можливі ускладнення. 

Тема 12. Інгаляційний наркоз. Неінгаляційний наркоз. Показання, 

протипоказання. Можливі ускладнення. Поняття про премедикацію. Препарати 

для інгаляційного, ендотрахельного наркозу. Стадії ефірного наркозу. Масковий 

наркоз, методика проведення. Будова апарату для інгаляційного наркозу. Типи 

дихальних контурів. Методика проведення ендотрахеального наркозу. Різновиди 

неінгаляційного наркозу. Препарати. Методики застосування. Ускладнення 

наркозу по стадіям і рівням. 

Тема 13. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих. Термінові стани. 

Інтенсивна терапія і легенево-серцева реанімація. Показання і техніка 

проведення штучної вентиляції легень і непрямого масажу серця. 

Відпрацювання техніки легенево-серцевої реанімації на фантомі. 

Травматизм та пошкодження 

Тема 14. Рани і рановий процес. Профілактика розвитку інфекції в рані. 

Лікування чистих ран.Рани, визначення, класифікація. Структура рани та перебіг 

ранового процесу у чистій рані. Характеристика окремих типів ран і перша 

допомога при них. Умови при яких виникає інфекція у рані і їх усунення. 

Структура чистої рани. Первинна хірургічна обробка рани. Види первинних 

швів. Лікування чистої рани в післяопераційному періоді. 

Тема 15. Інфіковані рани.Інфіковані рани. Перебіг ранового процесу у 

гнійній рані. Хірургічна обробка гнійної рани, види вторинних швів. Лікування 

гнійної рани в залежності від фази ранового процесу. Види дренування гнійної 

рани. 

Тема 16. Закриті пошкодження м’яких тканин, черепа, грудної клітки, 

органів черевної порожнини. Поняття про травматизм. Клінічні прояви 

закритого ушкодження м’яких тканин, черепа, грудної клітки, органів черевної 

порожнини. Профілактика розвитку травматичного шоку, пневмотораксу, 

внутрішньої кровотечі. Особливості надання першої допомоги і 

транспортування хворих при даних ушкодженнях. 

Тема 17. Переломи. Механізм виникнення. Утворення кісткового мозолю. 

Перша допомога при переломах. Визначення перелому. Класифікація. Механізм 

виникнення перелому. Види зміщень кісткових уламків. Утворення кісткового 

мозолю. Клінічна картина. Методи діагностики. Надання першої допомоги при 

переломах, її задачі. Засоби транспортної іммобілізації. Будова шин Дітеріхса і 

Крамера. Надання першої долікарської допомоги хворому з переломом. 

Накладання шин з підручних матеріалів, Крамера і Дітеріхса. 

Тема 18. Лікування переломів у стаціонарі. Вивихи. Основні задачі 

лікування переломів у стаціонарі. Основні види закритого та відкритого 

лікування. Знеболення. Фіксаційний і екстензійний методи лікування. Показання 

до оперативного втручання. Метод оперативних втручань при переломах. 

Наслідки лікування переломів. Вивихи, поняття. Класифікація. Механізм 
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виникнення. Клінічні прояви. Диференційна діагностика між переломом та 

вивихом. Лікування вивихів. 

Тема 19. Опіки. Опікова хвороба. Відмороження. Електротравма. 

Класифікація опіків по глибині, площі, важкості. Клінічні прояви термічних 

опіків. Симптоматика опіків хімічними сполуками. Променеві опіки. Періоди 

перебігу опікової хвороби. Перша допомога при різних видах опіків. Лікування 

опіків у стаціонарі. Лікування опікової хвороби згідно перебігу. Види 

оперативних втручань при опіках. Відмороження. Визначення. Ступені. Клінічні 

прояви. Особливості надання першої допомоги хворому з відмороженням у до 

реактивному періоді. Лікування відморожень у стаціонарі. Електротравма, 

особливості перебігу. Надання першої допомоги при електротравмі. 

Хірургічна інфекція. Змертвіння. 

Тема 20. Хірургічна інфекція. Хірургічна проблема ВІЛ. Класифікація. 

Етіологія. Патогенез. Методи загального та місцевого лікування. 

Тема 21. Гострі гнійні захворювання м’яких тканин: абсцес, флегмона, 

фурункул, карбункул. Клінічна картина. Методи діагностики і диференційної 

діагностики. Оперативні втручання при цих захворюваннях. 

Тема 22. Гострі гнійні захворювання залізистих органів, м’яких тканин: 

гідраденіт, мастит, бешиха, лімфаденіт, лімфангоїт, парапроктит. Клінічна 

картина. Діагностика. Лікування. 

Тема 23. Гнійні захворювання кисті. Панарицій, флегмона кисті. 

Визначення, класифікація. Клінічна картина. Діагностика, Лікування. 

Тема 24. Гнійні захворювання кісток. Гострий гематогенний остеомієліт. 

Патогенез, утворення секвестральної капсули. Діагностика, лікувальна тактика. 

Види оперативного лікування. Хронічні форми остеомієліту, їх лікування.  

Тема 25. Гостра специфічна хірургічна інфекція. Правець. Дифтерія ран. 

Сибірська виразка. Етіологія, патогенез. Клініка. Методи діагностики. 

Лікування. 

Тема 26. Гостра неспецифічна хірургічна інфекція. Газова гангрена. 

Гнилостна інфекція. 

Тема 27. Загальна гнійна інфекція (сепсис). Ендогенна інтоксикація при 

гострій хірургічній інфекції. Сучасні положення поняття сепсис. Класифікація. 

Патогенетичні особливості протікання. Сучасні методи діагностики. Принципи 

лікування. Ендогенна інтоксикація при хірургічній інфекції. Методи 

детоксикації і імунокорекції. Хірургічні аспекти СНІДу і наркоманії. 

Тема 28. Хронічні специфічні хірургічні захворювання. Хронічна 

специфічна інфекція: хронічний туберкульоз, актиномікоз, сифіліс. Етіологія, 

клінічна картина. Методи діагностики і лікування цих захворювань.  

Тема 29. Плевріт. Перітоніт. 

Основи клінічної онкології 

Тема 30. Пухлини. Класифікація, клінічні групи. Міжнародна 

класифікація. Диференційна діагностика злоякісного і доброякісного росту. 

Клінічна картина. Сучасні методи діагностики і лікування. Особливості 
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хірургічного втручання в контексті невиліковного захворювання, покази. 

Поняття паліативної хірургії. 

Змертвіння 

Тема 31. Гострі та хронічні порушення артеріального, венозного 

кровообігу та циркуляції лімфи. Некроз. Гангрена. Виразки. Нориці. Сторонні 

тіла. Гострі та хронічні порушення артеріального, венозного кровообігу та 

циркуляції лімфи. Змертвіння, гангрена, нориця, виразка. Види, етіологія, 

клініка, диференційна діагностика, принципи лікування. Клініка сторонніх тіл 

різної локалізації, перша допомога.  

Курація хірургічних хворих 

Тема 32. Методика обстеження та курація хірургічних хворих. Структура 

історії хвороби. Методика обстеження хворих. Сучасні лабораторні, 

інструментальні та апаратні методи досліджень. Повнота обстеження хворого. 

Формулювання діагнозу. Призначення лікування. 

Тема 33. Курація хірургічних хворих. Оформлення  навчальної історії 

хвороби. 

Тема 34. Курація хірургічних хворих. Захист навчальної історії хвороби. 

Тема 35. Іспит. 

 

Перелік  рекомендованої літератури  

Основна: 

1. 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. 

2. Загальна хірургія: підручник / М. Д. Желіба, С. Д. Хіміч, І. Г. Герич та 

ін.: за ред. професорів М.Д .Желіби, С. Д. Хіміча. К.: ВСВ «Медицина», 2010, 

2016. 448 с. 

3. Общая хирургия: учебник / Н. Д. Желиба, С. Д. Химич, И. Г. Герич и др.: 

под ред. профессоров Н. Д. Желибы, С. Д. Химича. К.: ВСИ «Медицина», 2011, 

2016. 488 с. 

4. Пантьо В.І., Шимон В.М., Болдіжар О.О.Загальна хірургія: навчальний 

посібник. Ужгород: ІВА, 2010. 464 с. 

5. Хірургія: Підручник з загальної хірургії / за ред. Я.С. Березницького, 

М.П.Захараша, В.Г. Мішалова, В.О. Шідловського. Дніпропетровськ: РВА 

“Дніпро-VAL”, 2006. 443 с. 

6. Загальна хірургія / за ред. Черенько М.П., Ваврик Ж.М. К., «Здоров’я», 

2004 р. 613 с. 

7. Загальна хірургія. Вибрані лекції / за ред. Б.І.Дмитрієва. Одеса, 1999. 

8. Каштальян М.А., Вансович В.Е. Клиническое обследование больного. 

Одесса, 2015. 113 с. 

Додаткова: 

1.Амбулаторні хірургічні маніпуляції / за ред. Проф.. Польового В .П., 

Шкваровського І.В., Желіби М .Д. Чернівці: Медуніверситет, 2013. 252 с. 

2.Петров С.В. Общая хирургия. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 768 с. 
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3.Гостищев В.К. Общая хирургия. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 608 с. 

4.Клінічна онкологія: Посібник для студентів вищих медичних навчальних 

закладів IVрівня 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. 

5. Андрющенко В. П., Кушта Ю. Ф., Андрющенко Д.В. Перша долікарська 

допомога. Львів, Львівський національний медичний університет, 2011. 351 с. 

6.Польовий В. П., Шкварковський І. В., Желіба М. Д. Амбулаторні 

хірургічні маніпуляції. Чернівці : Медуніверситет, 2013. 252 с. 

7.Фісталь Е.Я., Козинець Г.П., Самойленко Г.Є. та ін. Комбустіологія. К., 

2004. 184 с. 

8.Хіміч С. Д. Довідник хірурга. Київ : Здоров’я, 2011. 240 с. 

9.Бутирський О. Г. Загальна хірургія: посібник для студентів, лікарів-

інтернів та молодих хірургів. Сімферополь: ПП «Эльїньо», 2009. 460 с. 

10.Бутырский А. Г. Общая хирургия (с алгоритмами ухода за 

хирургическими больными): учебное пособие для студентов, обучающихся на 

английском языке. Симферополь : КГМУ, 2004. 478 с.  

11.Петров С. В. Общая хирургия: учебник. СПб: Питер, 2005. 

12.Ляпіс М. О. Методика обстеження хірургічного хворого. Тернопіль, 

2000. 

13.Жученко С. П., Желіба М. Д., Хіміч С. Д. Загальна хірургія. Київ: 

Здоров’я, 1999. 368 с. 

14.Черенько М. П., Ваврик Ж. М. Загальна хірургія. Київ : Здоров’я,1999. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Методи поточного контролю: Тести вихідного та кінцевого рівня знань 

за темою практичного заняття. Усна відповідь на стандартизовані питання за 

матеріалом поточної теми, попередніх тем та лекційного матеріалу. 

Розв’язування типових і нетипових клінічних ситуаційних задач. Контроль 

практичних навичок. Контроль активності студента під час роботи в малих 

групах. 

Оцінювання успішності вивчення кожної теми дисципліни виконується за 

традиційною 4-х бальною шкалою. Кінцевою стає середня оцінка за всі види 

діяльності студента під час практичного заняття.  

Форма підсумкового контролю успішності навчання. Підсумковий 

контроль здійснюється на останньому контрольному занятті у вигляді іспиту. До 

підсумкової атестації допускаються лише ті студенти, які не мають академічної 

заборгованості і їх середній бал за поточну навчальну діяльність з дисципліни 

становить не менше 3,00. 

Засобами діагностики засвоєння матеріалу є контроль теоретичного 

матеріалу, виконання практичних навичок (демонстрація методики і техніки 

виконання запропонованих практичних навичок з вище наведеного переліку) і 

рішення ситуаційної задачі. Максимальна кількість балів, яку студент може 

отримати під час модульного контролю складає 5, причому максимальна увага  
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приділяється демонстрації виконання практичної навички та рішенню 

ситуаційної задачі. Іспит зараховується студентові, якщо мінімальна оцінка 

становить 3 бала. 

Оцінка за дисципліну – це на 50% поточна успішність (середнє 

арифметичне всіх поточних оцінок студента) та на 50% - оцінка на екзамені.  

Середній бал за дисципліну переводиться в традиційну оцінку з 

дисципліни за 4-бальною шкалою і розцінюється як співвідношення цього 

середнього арифметичного до проценту засвоєння  необхідного об’єму знань  з 

даного предмету. Отриманий середній бал за дисципліну дозволяє здійснити 

конвертацію за 200-бальною шкалою. 

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. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ (СРС) 

Включає:  

• підготовку до практичних занять; 

• теоретичну підготовку; 

• роботу з робочими зошитами; 

• виконання тестових завдань; 

• вирішування ситуаційних задач; 

• тренінг з виконання практичних навичок; 

• написання есе.  

 

ПОЛІТИКА  КУРСУ   

Політика щодо дедлайнів та перескладання  

Протягом семестру визначено наступний порядок ліквідації академічної 

заборгованності: 

Студенти повинні відпрацювати всі пропущені аудиторні заняття протягом 

2 тижнів з моменту пропуску. У студентів, які мають без поважної причини не 

більш 2-х пропусків, відпрацювання приймається черговим викладачем без 

дозволу декана факультета. Якщо студент має більш ніж 2 пропуска, без доволу 

декана не допускається до занятть і відпрацювань. У подальшому при наявності 

дозволу декана факультета , студент допускається до занять та відпрацювань на 

термін який вказаний у дозволі.  

Студенти, які пропустили заняття, з поважної причини (хвороба та ін.), 

можуть їх відпрацювати за індівідуальним графіком, при наявності дозовлу 

декана факультета. 

Пропущені заняття відпрацьовуються студентом за пред’явленням 

студентського квитка черговому викладачеві відповідно до графіку 

відпрацювань кафедри: протягом семестру- четвер та субота. В робочий день 

відпрацьовується не більш 1-го заняття, в суботу не більш 3-х занять. 
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Відпрацьованим є заняття, якщо студент отримав позитивну оцінку.  

Політика щодо академічної доброчесності  

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:  

⬧ самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб 

і можливостей);  

⬧ посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей;  

⬧ дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;  

⬧ надання достовірної інформації про результати власної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Неприйнятними у навчальній діяльності для учасників освітнього процесу є: 

- використання родинних або службових зв’язків для отримання 

позитивної або вищої оцінки під час здійснення будь-якої форми контролю 

результатів навчання або переваг у науковій роботі; 

- використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних 

матеріалів або технічних засобів (шпаргалок, конспектів, мікронавушників, 

телефонів, смартфонів, планшетів тощо); 

- проходження процедур контролю результатів навчання підставними 

особами. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності:  

• зниження результатів оцінювання контрольної роботи, іспиту, заліку 

тощо; 

• повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, іспиту, 

заліку тощо);  

• призначення додаткових контрольних заходів (додаткові 

індивідуальні завдання, контрольні роботи, тести тощо); 

• повторне проходження відповідного компоненту освітньої 

програми;  

• позбавлення права брати участь у конкурсах на отримання 

стипендій, грантів тощо; 

• виключення з рейтингу претендентів на отримання академічної 

стипендії або нарахування штрафних балів у такому рейтингу;  

• позбавлення академічної стипендії; 

• відрахування з Університету. 

Мобільні пристрої 

Використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача є 

порушенням дисципліни, студент не отримує оцінку за заняття та зобов’язаний 

відпрацювати таке заняття. Мобільні пристрої дозволяється використовувати 

лише під час он-лайн тестування. 

Поведінка в аудиторії  



11 

 

Студенти зобов’язані відвідувати всі аудиторні заняття (лекції та практичні 

заняття). Неприпустимими є запізнення.  

Обов’язковою є наявність медичного одягу (медичний халат, шапочка, 

змінне взуття, хірургічний костюм, бахіли,  а також санітарну книжку при 

можливості набуття навичок в операційній). 

Правила поведінки на заняттях передбачають: активну участь студента, 

виконання необхідного мінімуму навчальної роботи.  

Студенти, які бажають більш поглиблено вивчати хірургію запрошуються 

до студентського гуртка, де вони будуть ширше вивчати питання загальної 

хірургії, набувати практичні навички. 

 


