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Вступ

Програма вивчення навчальної дисципліни «Хірургія» складена на підс-
таві освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої осві-
ти з підготовки докторів філософії зі спеціальності 222 «Медицина» ОНМедУ,
затвердженою Вченою Радою ОНМедУ від 04.06.2020 року (протокол № 4).

Програму обговорено на сумісному засіданні кафедри хірургії №3, №2, №1.
« » _____________ 2020 р., Протокол № __

Голова завідуючий кафедри хірургії №3 ,
д.мед.н., професор                                                                 Ткаченко О.І.

Програму ухвалено на засіданні предметної циклової методичної комісії
« » _____________ 2020 р., Протокол № __

Голова предметної циклової методичної комісії
з хірургічних дисциплін
д.мед.наук , професор                                                            Міщенко В.В.

Програму затверджено на засіданні Центральної координаційно-методичної
Ради ОНМедУ
«    » _____________ 2020 р., Протокол № __

Опис навчальної дисципліни (анотація)
Програма навчальної дисципліни «Хірургія» стосується поглибленого ви-

вчення загальної хірургії та хірургічних хвороб.
Програма навчальної дисципліни визначає передумови доступу до нав-

чання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг, необхідний для здобуття
освітньо-наукового ступеня доктора філософії, перелік загальних та спеціаль-
них (фахових, предметних) компетентностей, нормативний і варіативний зміст
підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання, та ви-
моги до контролю якості вищої освіти.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Хірургія» є етіологія, па-
тогенез, методи діагностики та лікування хірургічних хвороб.

Міждисциплінарні зв’язки: базуються на вивченні здобувачами нор-
мальної та патологічної клінічної анатомії, загальної та клінічної патологічної
фізіології, мікробіології, фармакології, пропедевтики внутрішніх хвороб та те-
рапії, інфекційних хвороб, сімейної медицини, фтизіопульмонології,
внутрішньої медицини, травматології та ортопедії що передбачає інтеграцію з
цими дисциплінами та формувати умінь застосовувати знання в процесі по-
дальшого навчання та у професійній діяльності.
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни «Хірургія»
1.1 Метою вивчення фармакології є засвоєння теоретичної інформації та

одержання практичної підготовки з питань етіології, патогенезу, клініки, діаг-
ностики (в т.ч. диференційної), лікування та профілактики основних хірургіч-
них захворювань та суміжної патології, що найбільш часто зустрічаються,
створення клінічного мислення, етичного відношення до хворого, що дозволить
в повному обсязі удосконалити загально-професійні, спеціалізовано-
професійні, дослідницькі, аналітичні компетенції з хірургії для якісного плану-
вання та виконання оригінального наукового дослідження, для розв’язання зна-
чущих проблем у сфері професійної діяльності, науки та/або інновацій, розши-
рення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики.

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Хірургії» є:
- здобути поглиблені знання і систематичне розуміння хірургії за напрямом та
тематикою досліджень стосовно майбутньої професійної діяльності;
- здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, до-
статніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем в
практичній сфері охорони здоров’я з питань хірургії;
- самостійно збирати, аналізувати і узагальнювати результати опитування та
огляду пацієнтів; - оволодіти термінологією в хірургії та з досліджуваного нау-
кового напряму;
- поглиблено вивчити новітні методи дослідження у хірургії, застосовувати ши-
роке коло додаткових методів діагностики хірургічних захворювань згідно з
обраною темою науководослідницької роботи: молекулярно-генетичні,
біохімічні, імунологічні, гістологічні та імуногістохімічні;
- аналізуватиклінічну картину найбільш поширених хірургічних захворювань,
виявляти їх ускладнення;
- складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та ін-
струментальних обстежень при хірургічних захворюваннях та їх ускладненнях,
оцінювати прогноз щодо життя та працездатності хворих;
- визначати тактику ведення хворого при хірургічних захворюваннях та їх
ускладненнях, а також у разі поєднання з іншими нозологіями;
- вміти застосовувати широке коло методів теоретичного та емпіричного
аналізу медичних явищ і процесів

1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє
дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої
освіти).

Згідно з вимогами освітньо-наукових програм спеціальностей, дисци-
пліна забезпечує набуття аспірантами компетентностей:

- інтегральна:
Здатність розв’язувати комплексні проблеми, проводити незалежне
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оригінальне наукове дослідження та здійснювати педагогічну, професійну, до-
слідницьку та інноваційну діяльність в галузі медицини.

- загальні (ЗК): ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК7
ЗК1. Здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального

та загальнокультурного рівню.
ЗК2. Вміння працювати автономно, з дотриманням дослідницької етики,

академічної доброчесності та авторського права.
ЗК3. Навички до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних дже-

рел.
ЗК4. Здатність до спілкування і роботи у професійному середовищі та з

представниками інших професій у національному та міжнародному контексті.
ЗК5. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність генеру-

вати нові ідеї.
ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати  якість виконуваних робіт.
ЗК7. Вміння планувати та управляти часом.

- спеціальні (фахові, предметні, СК): СК1, СК2, СК3, СК4, СК5, СК6,
СК7, СК8, СК9, СК10

СК1. Глибокі знання і систематичне розуміння предметної області за на-
прямом та тематикою наукових досліджень у галузі медицини та фармації май-
бутньої професійної діяльності у сфері вищої медичної та освіти.

СК2. Здатність до визначення потреби у додаткових знаннях за напрям-
ком наукових досліджень, формулювати дослідницькі питання, генерувати нау-
кові гіпотези у сфері медицини.

СК3. Здатність розробляти та управляти науковими проектами у сфері
медицини та фармації.

СК4. Здатність обирати методи та критерії оцінки досліджуваних фено-
менів та процесів в галузі медицини та фармації відповідно до цілей та завдань
наукового проекту.

СК5. Володіння сучасними методами наукового дослідження.
СК6. Здатність проводити коректний аналіз та узагальнення результатів

наукового дослідження.
СК7. Здатність інтерпретувати можливості та обмеження дослідження,

його роль у суспільстві.
СК8. Впровадження нових знань (наукових даних) в освітній процес та

практику охорони здоров’я.
СК9. Оприлюднення результатів наукових досліджень в усній і письмовій

формах відповідно до національних та міжнародних стандартів.
СК10. Організовувати та реалізовувати педагогічну діяльність у вищій

медичній освіті, керувати науково-педагогічним (науковим) колективом.

Результати навчання (ПРН): ПРН1, ПРН2, ПРН3, ПРН4, ПРН5,
ПРН6, ПРН7, ПРН8, ПРН9, ПРН10, ПРН11, ПРН12, ПРН13, ПРН14, ПРН15,
ПРН16, ПРН17

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких
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сприяє навчальна дисципліна.
ПРН1. Застосовувати науково-професійні знання; формулювати ідеї, кон-

цепції з метою використання в роботі освітнього та наукового спрямування.
ПРН2. Демонструвати знання методології дослідження в цілому і методів

певної сфери наукових інтересів, зокрема.
ПРН3. Інтерпретувати та аналізувати інформацію, коректно оцінювати

нові й складні явища та проблеми з науковою точністю критично, самостійно і
творчо.

ПРН4. Виявляти невирішені проблеми у предметній області медицини та
визначати шляхи їх вирішення

ПРН5. Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового дослі-
дження.

ПРН6. Самостійно і критично проводити аналіз і синтез наукових даних.
ПРН7. Розробляти дизайн та план наукового дослідження, використову-

ючи відповідні методи дослідження в галузі медицини.
ПРН8. Виконувати та вдосконалювати сучасні методики дослідження за

обраним напрямом наукового проекту та освітньої діяльності.
ПРН9. Винаходити нові способи діагностики, лікування та профілактики

захворювань людини.
ПРН10. Використовувати результати наукових досліджень в медичній та

фармацевтичній практиці, освітньому процесі та суспільстві.
ПРН11. Інтерпретувати можливості та обмеження наукового досліджен-

ня, його роль в розвитку системи наукових знань і суспільства в цілому.
ПРН12. Представляти результати наукових досліджень в усній і письмо-

вій формах у науковому співтоваристві і суспільстві в цілому, відповідно до
національних та міжнародних стандартів.

ПРН13. Управляти роботою колективу студентів, колег, міждисциплінар-
ної команди.

ПРН14. Організовувати навчання учасників освітнього процесу при ви-
конанні наукової та освітньої діяльності та впливати   на їх соціальний розви-
ток.

ПРН15. Оцінювати ефективність освітнього процесу, рекомендувати
шляхи його удосконалення.

ПРН16. Використовувати етичні принципи в роботі з пацієнтами, лабора-
торними тваринами, дотримуватися наукової етики.

ПРН17. Демонструвати академічну доброчесність та діяти відповідально
щодо достовірності отриманих наукових результатів.

Результати навчання для дисципліни.
Аспірант (здобувач) має знати:
- усвідомлювати й розуміти загальні тенденції розвитку хірургії;
- демонструвати знання основних концепцій, розуміння теоретичних і прак-

тичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань у хірургії,
оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму;
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- знати основи застосування елементів теоретичного та експериментального
дослідження у професійній діяльності, демонструвати систематичне сприйняття
та розуміння системи теоретичних чи практичних знань в галузі дослідження;

- створювати та пояснювати нові знання шляхом проведення дослідження,
розширювати передові напрями галузі знань;

- усвідомлення значущості та наявності потреби постійного удосконалення
професійних знань, умінь, навичок та педагогічної майстерності

Аспірант (здобувач) має вміти:
- демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та зага-

льнокультурногорівню, самореалізації;
- інтерпретувати та аналізуватиінформацію з використаннямновітніхінфор-

маційнихтехнологій, критично мислити, застосовуватиметодианалізу і синтезу,
інтерпретувати, узагальнюватирезультатинауково-дослідницькоїдіяльності;

- виявлятиневирішеніпроблеми у фтизіатрії, формулюватипитання та визна-
чати шляхи їхрішення;

- критично використовувати наукові теорії та засвоєні теоретичні знання
при розв’язанні практичних дослідницьких завдань, обирати й використовувати
відповідні засоби для побудови дослідження;

- здійснювати пошук інформації в науковій та методичній літературі, вико-
ристовуючи різноманітні ресурси: журнали, бази даних, он-лайн ресурси, архі-
вні матеріали;

- створювати та оприлюднювати наукові публікації в основних наукових
журналах;

- визначати завдання дослідницького пошуку та ефективно планувати час
для отримання необхідних результатів, організовувати й аналізувати свою до-
слідницько-пошукову діяльність;

- удосконалювати свої педагогічні знання з метою їх творчого застосування
в теорії й практиці навчання і виховання студентів

2. Інформаційний обсяг дисципліни: навчальна дисципліна «Хірургія» скла-
дається з 12 кредитів ЄКТС (360 годин): у кожному кредиті по 15 аудиторних
годин та 15 годин для самостійної роботи; усього 180 аудиторних годин та 180
годин для самостійної роботи.

3. Структура навчальної дисципліни (для денної та заочної форми навчан-
ня)

Тема Лекції Семінар.
заняття

СРС

Змістовий модуль 1. Торакальна хірургія
1. Захворювання легень та плеври 4 6
2. Захворювання середостіння, стравоходу і діафрагми 2 4 6
3. Травма грудної клітки 2 3 3
Змістовий модуль 2. Торакальна хірургія
1. Хірургічні захворювання шлунка і дванадцятипалої
кишки

2 4 6
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2. Хірургічні захворювання печінки 2 6 6
3. Хірургія жовчновивідних шляхів 2 4 6
4. Захворювання підшлункової залози. 2 4 7
5. Грижі живота 2 5 8
6. Травма живота 2 4 6
7. Сучасні хірургічні технології в абдомінальній хірургії 2 4 6
Змістовий модуль 3. Проктологія
1. Запальні захворювання аноректальної ділянки 2 4 6
2. Геморой, перианальний тромбох 2 4 6
3. Захворювання ободової кишки 2 4 6
4. Товстокишкові кровотечі 2 4 6
5. Сучасні хірургічні технології у колоректальній хірургії 2 4 6
Змістовий модуль 4. Хірургічні захворювання судин
1. Захворювання венозної системи 2 4 6
2. Захворювання артеріальної системи 2 4 6
3. Діабетична стопа 2 4 6
4. Ізольована гіпертермічна хіміоперфузія та хіміоінфузія
кінцівок

2 4 6

5. Сучасні хірургічні технології в судинній хірургії 2 4 6
Змістовий модуль 5. Хірургічні захворювання ендокринних органів
1. Хірургічне лікування захворювань щитоподібної залози 2 4 6
2. Хірургічне лікування захворювань паращитоподібних
залоз

4 8 12

3. Хірургічне лікування захворювань інсулярного апарату
підшлункової залози

2 4 6

4. Хірургія наднирників 2 4 6
Змістовий модуль 6. Гнійні хірургічні захворювання
1. Рани 2 4 6
2. Місцеві гнійні запальні процеси 2 4 6
3. Гнійні захворювання кисті і стопи (панариції,
флегмони)

2 4 6

4. Перитоніт і залишкові гнійники черевної порожнини 4 8 12
Разом: 60 год. 120 год. 180 год.

Примітка: аудиторне навантаження – 50%, СРС – 50%

4. Теми лекцій та семінарських занять
Тематичний план лекцій

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1. Ускладнення виразкової хвороби: перфорація, кровотеча, стеноз, пе-
нетрація, малігнізація, внутрішні фістули

2

2. Злукова хвороба. Сучасні погляди на причини злукоутворення та
його попередження. Особливості втручання при злуковій непро-
хідності

2

3. Кісти (непаразитарні та паразитарні) печінки. Лапароскопічні опера-
ції

2

4. Гострий холецистит 2
5. Хронічний панкреатит. Кісти підшлункової залози (справжні і псев-

докісти). Мініінвазивні операції
2

6. Невправима, защемлена грижа. Особливості хірургічного лікування 2
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7. Травма паренхіматозних органів: печінки, селезінки 4
8. Місце роботизованих оперативних втручан у сучасній хірургії 4
9. Спонтанний пневмоторакс 2
10. Ендоскопічні та електрозварювальні технології в торакальній хі-

рургії
2

11. Міастенія як хірургічна проблема 2
12. Опіки стравоходу 2
13. Види пневмотораксів: закритий, відкритий, напружений. Емфізема

середостіння
2

14. Інтраопераційна візуалізація: флуороскопія, ультразвукові, рентге-
нологічні дослідження

4

15. Хронічний парапроктит – нориці прямої кишки. 4
16. Апаратні та ендоскопічні операції в проктології 2
17. Дивертикули товстої кишки. Дивертикульоз, дивертикуліт 2
18. Місце роботизованих оперативних втручан у проктології 4
19. Цукровий діабет і хірургічні захворювання, особливості передопера-

ційної підготовки, вибору знеболення і ведення післяопераційного
періоду

4

20. Емболія і гострий тромбоз артерій нижніх кінцівок 6
21. Трансплантаційна імунологія. 4

РАЗОМ 60
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Тематичний план семінарських занять

№
з/п Назва теми Кількість

годин
1 Хірургічні захворювання шлунка і дванадцятипалої кишки 2
2 Ускладнення виразкової хвороби: перфорація, кровотеча, стеноз, пене-

трація, малігнізація, внутрішні фістули
2

3 Показання і обґрунтування до хірургічних методів лікування виразкової
хвороби та їх оцінка. Лапароскопічні операції

4

4 Гостра непрохідність кишок 4
5 Злукова хвороба. Сучасні погляди на причини злукоутворення та його

попередження. Особливості втручання при злуковій непрохідності
3

6 Тромбоз і емболія судин брижі кишок 2
7 Гострий апендицит 2
8 Ускладнення гострого апендициту: апендикулярний інфільтрат, періа-

пендикулярний абсцес, перитоніт, абсцес черевної порожнини, піле-
флебіт

4

9 Техніка операційних втручань при гострому апендициті. Лапароскопіч-
на апендектомія

2

10 Хірургічні захворювання печінки 2
11 Кісти (непаразитарні та паразитарні) печінки. Лапароскопічні операції 2
12 Абсцеси печінки. Мініінвазивні операції 4
13 Хірургічні захворювання жовчних шляхів 2
14 Жовчнокам'яна хвороба та її ускладнення. Холангіт: етіологія, патоге-

нез, методи діагностики, особливості передопераційної підготовки хво-
рих, місце ендоскопічних методів в комплексі передопераційного
діагностики і лікування

3

15 Хірургічні методи лікування при механічній жовтяниці: показання до
холедохотомії, техніка її виконання та завершення; показання та техні-
ка операцій на великому дуоденальному соску; ускладнення під час
операцій на жовчних шляхах і після операції (ранні та пізні). Лапаро-
скопічні та мініінвазивні операції

4

16 Гострий холецистит 4
17 Хронічний (калькульозний і безкам'янний) холецистит. Лапароскопічні

операції
4

18 Захворювання підшлункової залози 4
19 Консервативне і хірургічне лікування гострого панкреатиту 4
20 Ускладнення гострого панкреатиту 4
21 Хронічний панкреатит. Кісти підшлункової залози (справжні і псевдо-

кісти). Мініінвазивні операції
4

22 Грижі живота 4
23 Операційні методи лікування гриж: пахвинних, стегнових, пупкових,

навколопупкових, білої лінії живота. Лапароскопічна герніопластика
4

24 Особливості лікування післяопераційних гриж 4
25 Невправима, защемлена грижа. Особливості хірургічного лікування 4
26 Грижі рідкісних локалізацій і внутрішні черевні грижі (передочеревин-

ні, позаочеревні, внутрішньочеревні)
4

27 Травма живота 4
28 Травма паренхіматозних органів: печінки, селезінки 8
29 Травма порожнистих органів 4
30 Поєднана травма: живота і черепа, живота і опорно-рухового апарату 2
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31 Лапароскопія в ургентній абдомінальній хірургії 2
32 Сучасні хірургічні технології в абдомінальній хірургії 4
33 Сучасні види електрохірургічного, ультразвукового обладнання 4
34 Місце роботизованих оперативних втручан у сучасній хірургії 4
35 Інтраопераційна візуалізація: флуороскопія, ультразвукові, рентгеноло-

гічні дослідження
8

Разом 120

5. Самостійна робота
Тематичний план самостійної роботи слухача (СРС)

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Хірургічне лікування захворювань щитоподібної та паращитоподібних
залоз 2

2 Ендемічний зоб. Вузловий зоб. Аденома щитоподібної залози 6
4 Операції на щитоподібній залозі 3
5 Хірургічне лікування захворювань інсулярного апарату підшлункової

залози 2

6 Цукровий діабет і хірургічні захворювання, особливості передопера-
ційної підготовки, вибору знеболення і ведення післяопераційного пе-
ріоду

2

7 Діабетична стопа 6
8 Захворювання венозної системи 6
9 Варикозна хвороба. Ендовазальні оперативні втручання 2
10 Тромбофлебіт і флеботромбоз нижніх кінцівок. Пост-

тромбофлебітичний синдром 2

11 Захворювання артеріальної системи 2
12 Облітеруючий атеросклероз 2
13 Емболія і гострий тромбоз артерій нижніх кінцівок 5
14 Ізольована гіпертермічна хіміоперфузія та хіміоінфузія кінцівок 4
15 Сучасні хірургічні технології в судинній хірургії 2
16 Сучасні види електрохірургічного, ультразвукового обладнання 2
17 Ізольована гіпертермічна хіміоперфузія та хіміоінфузія кінцівок 2
18 Інтраопераційна візуалізація: флуороскопія, ультразвукові, рентгеноло-

гічні дослідження 4

19 Трансплантаційна імунологія: головний комплекс гістосумісності, його
роль при трансплантації різних органів, клінічні аспекти типування
тканин; імунобіологія відторгнення трансплантату (трансплантаційні
антигени, розпізнавання антигенів, клітинні механізми відторгнення,
роль цитокінів та їх рецепторів, види відторгнення); імуносупресія при
трансплантації; імунологічний моніторинг

2

20 Трансплантація нирки: показання та протипоказання до трансплантації
нирки, підбір та підготовка хворого; гемодіаліз у підготовці хворих до
трансплантації нирки, анестезіологічне забезпечення, хірургічні прин-
ципи операції трансплантації нирки від живого донора та від трупного
донора; хірургічні ускладнення цих операцій; сучасна імуносупресія
при трансплантації нирки; ведення хворих із трансплантованою ниркою
у пізньому післяопераційному періоді; результати трансплантації нирки
і перспективи розвитку в Україні

4

21 Ортотопічна трансплантація печінки: показання та протипоказання, пе- 4
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редопераційна підготовка пацієнтів реципієнтів і хірургічна техніка
трансплантації, післяопераційні ускладнення

22 Рани 4
23 Загальні дані про рани. Особливості і класифікація ран. Тактика хірурга 4
24 Первинна хірургічна обробка рани. Рання, відтермінована, пізн я

хірургічна обробка рани. Загоєння рани: первинне, вторинне. Усклад-
нення

4

25 Місцеві гнійні запальні процеси 2
26 Глибокі субфасціальні і міжм'язеві флегмони кінцівок 4
27 Флегмони заочеревинного простору і тазу 2
28 Гнійні захворювання кисті і стопи (панариції, флегмони) 2
29 Перитоніт і залишкові гнійники черевної порожнини 2
30 Клініка і діагностика перитоніту 2
31 Лікування розповсюдженого гнійного перитоніту і абдомінального сеп-

сису 4

32 Гостра опікова токсемія (патогенез, клініка, лікування). Опікова септи-
котоксемія (патогенез, клініка, лікування) 4

33 Лікарська допомога при великих опіках і місцеве лікування на різних
стадіях опікової хвороби. Етапні некректомії і критерії готовності до
трансплантації автошкіри. Застосування авто- гомо- і гетеротрансплан-
татів для закриття рани. Місцеве лікування в умовах палат з абактерій-
ним і регульованим за температурою повітрям

4

34 Симптоми і диференційна діагностика відморожень. Ускладнення,
супутні захворювання і ушкодження при відмороженні. Фактори, що
сприяють виникненню відморожень і замерзанню. Лікування при
відмороженнях і замерзаннях

6

35 Абсцес і гангрена легень: етіологія, патогенез, класифікація, клініка,
діагностика, диференційна діагностика, консервативні методи ліку-
вання, показання і протипоказання до хірургічного лікування та його
методи; види операцій, ускладнення та їх профілактика під час операції
і віддаленому післяопераційному періодах, реабілітація

6

36 Спонтанний пневмоторакс 4
37 Легенева кровотеча 6
38 Плеврити. Емпієма плеври. Гострий піопневмоторакс 4
39 Ендоскопічні та електрозварювальні технології в торакальній

хірургії 4

40 Захворювання середостіння, стравоходу і діафрагми 4
41 Міастенія як хірургічна проблема 2
42 Грижі діафрагми 6
43 Опіки стравоходу 6
44 Травма грудної клітки 6
45 Види пневмотораксів: закритий, відкритий, напружений. Емфізема се-

редостіння 6

РАЗОМ 180

6. Індивідуальні завдання
Виконання індивідуального завдання передбачає:
- оволодіння сучасними методами дослідження в науково-дослідних ла-

бораторіях кафедр хірургії;



12

- підготовка до друку навчально-методичного посібника та комплекту те-
стових  завдань за одним з розділів хірургії;

- відвідання лекційних та практичних занять зі студентами, які проводять
викладачі кафедри

7. Завдання для самостійної роботи
- Підготовка відповідей на теоретичні питання за темами семінарських

занять.

8. Методи навчання
У процесі проведення лекційних та семінарських занять передбачається

застосування таких методів навчання:
- за домінуючими засобами навчання: вербальні, наочні;
- складання графічних схем;
- розв’язання ситуаційних задач;
- дискусії з проблемних ситуацій;
- виконання письмових завдань;
- індивідуально-контрольна співбесіда;
- тести контролю знань.

9. Методи контролю
Поточний контроль здійснюється на семінарських заняттях

відповідно до сформульованих завдань з кожної теми. Навчальна діяльність
аспірантів (пошукувачів) контролюється на практичних заняттях під час по-
точного контролю відповідно до конкретних цілей та під час індивідуальної
роботи викладача зі слухачем. При оцінюванні навчальної діяльності пере-
вага надається стандартизованим методам контролю: тестуванню, структу-
рованим письмовим роботам, структурованому за процедурою контролю
практичних навичок в умовах, що наближені до реальних.

При засвоєнні кожної теми за поточну навчальну діяльність слухачу
виставляються оцінки за 4-бальною традиційною шкалою.

Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготов-
ки студентів: комп'ютерні тести, розв'язування ситуаційних задач, випису-
вання рецептів, визначення належності препаратів до фармакологічної гру-
пи згідно міжнародної класифікації, можливі показники до застосування;
аналіз і оцінка результатів інструментальних досліджень і параметрів, що
характеризують зміни функції організму тварин під впливом препаратів.

Оцінювання самостійної роботи:
Оцінювання самостійної роботи слухачів, яка передбачена в темі поряд

з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на від-
повідному аудиторному занятті, а також на підсумковому контролі (іспиті).

Оцінка успішності з дисципліни є рейтинговою і виставляється за 200 ба-
льною шкалою і має визначення за системою ЕCTS та традиційною шкалою,
прийнятою в Україні.
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10. Форма підсумкового контролю успішності навчання
Підсумковим контролем з дисципліни «Хірургія» є іспит.

11. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують аспіранти
Наприкінці вивчення дисципліни поточна успішність розраховується як

середній поточний бал, тобто середнє арифметичне всіх отриманих аспірантом
оцінок за традиційною шкалою, округлене до двох знаків після коми.

До підсумкового контролю (іспиту) аспірант (пошукувач) допускаються
лише при відсутності академічної заборгованості і середньому балу за поточну
навчальну діяльність не менше 3,00.

Оцінка за дисципліну є середнім арифметичним двох складових:
1) середній поточний бал як середнє арифметичне всіх поточних оцінок;
2) традиційна оцінка за іспит.
Отриманий середній бал за дисципліну конвертується в оцінку за 200-

бальною шкалою шляхом помноження середнього арифметичного на 40.

Шкала оцінювання рівня опанування дисципліни
Оцінка за 200-бальною

шкалою
Оцінка за національною шкалою

185 - 200 Відмінно 5
151 - 184 Добре 4
120 – 150 Задовільно 3

<120 Незадовільно 2

12. Методичне забезпечення
1. Робоча навчальна програма з дисципліни «Хірургія».
2. Лекції з дисципліни (презентації, відео лекції).
3. Методичні розробки для аспірантів (пошукувачів) для семінарських за-

нять.
4. Питання та завдання для поточного контролю знань і вмінь аспірантів.
5. Підручники та навчальні посібники.
6. Наукові роботи професорсько-викладацького складу кафедри та інших

дослідників з проблем філософії та методології науки.
7. Збірник тестових завдань; електронний банк тестових завдань, ситуа-

ційні завдання у складі методичних розробок для студентів.
8. Набір лікарських препаратів по різним розділам курсу.
9. Набір практичних навичок проведення фармакологічного експеримен-

та.

13. Рекомендована література

Основна (базова):
1. Хірургія : підручник / за ред. Я. С. Березницького. – Вінниця : Нова Книга,

2020. – 528 с.
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