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П рогрз\-tа RHHЧ E> НJHf rнtбipк()noi нав•1а .:н-, 11(Ji' ,,и снин:,iни 1✓Ьf,йона тра,н1 с:t 
жввота 3 ~·шкоджr1111я"t тоRсто'i кишки» ск:1а;1ст.1 на m11craв 1 щ,в i fНJyC,- нayroF-/ii 
11~01118' 1~!. ~етьоr о ( освiтньо-науково, о) pi вня FJИJJJ<>°i' оснiти -~ пi/н (1Н1~fСИ :юr H1Pi у, 
: 1-1 ософ11 з1 спеuiа.1 ьностi 222 «Мс,1иuинап 0 1 f Мед У. ·шrвepл:,reнr,vJ B•tciюf<, 
адою ОНМе,1У вi,1 04.06.2020 року (протоко,1 No 4J. . 

Пр~гра~1у обговорено на засi,1аннi кафе~и 1<28>, ссрпня 2020 р. ( про-r . .,\:; 1 J. 

Зав1дувач кафе,1ри, д.ме.,1.н. npoф.,//r.r , /ашта.1ьян ,"1.А . 

кoмicii" з 
Проrраму ухва.1ено на засiданнi предметно-uиr"1ово·~' _,,rето,1ичноi' 
.,.,.,.., , 1-UJ У дисuип.1iн «28» серпня 2020 р . (прот. So J ). 

Гол_ова предметноi· uиклово·1· методично"~" кoм ic i ·i" з~iрур iчних дисuип.1iн, 
Зав1~увач кафедри. д.мел.н ., профю Мi шенко В.В. 

_/у/ 

Проrраму затверджено на засiданнi Uентра.1ьно'~' коqр.J.Инаuiйно
методичноi' Ради ОНМедУ вiд «16» и--3 2020 р. (прот . . \·о ./ J. 

Опнс навча.1ьно'i днсцнплiнн (анотацiя) 
Проrра..ма вибiрковоi· навчальноi· дисциплiни стосусrься хiрургiчноi· 

тактики бойовоi· травми живота з ушкодженням товстоi· кишки , .\iexaн i з~ry Ух 

виникнення, проявам та поперелженню ускладнень. 

Програма вибiрковоi· навчально·i дисuиплiни визначаЕ: переду\-ЮВИ 

досrупу до навчання , орiентацiю та основний фокус проrра.\iи, обсяг, 

необхiдний для здобуття освiтньо-наукового ступеня доктора фi..1ocoфi'i, 

перелiк загальних та спецiальни:х (фахових, предметни:х) ко.'.1петентностей, 

нормативний i варiативний змiст пiлготовки фахiвuя, сфор~-fУ-lьований у 

термiнах результатiв навчання, та вимоги до контролю якостi вишоi· освiти. 

Вибiркова навчальна дисциплiна «Бойова травма живота з ушко.1Ження."1 

товстоi· кишкю> складапься з 4 кредитiв €КТС (120 годин): у кожному кредитi 
по 15 аудиторних годин та 15 годин для самостiйно·i роботи ; усього 60 
ау диторних годин та 60 годин для самостiйно"i роботи. 

Предметом вивчення вибiрковоi' навчальноi' дисциплiни «Бойова травма 

живота з ушкодженням товстоi· кишки» присвячена проблемi xipypriчнoro 

лiкування бойовоi' травми живота з ушкодженням товстоУ кишки на етапах 

медично'i евакуацi'i системи медичного забезпечення вiйськ. 

Мiждисциплiнарнi зв'язки: базуються на вивченнi здобувачами 

нормально'i та патологiчноi· клiнiчно·i анатомi'i, гiстологi'i, загально·i та клiн iчно·i 

патологiчно'i фiзiологi'i, мiкробiологi'i, вiрусологi'i та iмунологii', фармакологii·, 

пропедевтики внутрiшнiх хвороб та терапi'i, iнфекцiйних хвороб, сiмейноi' 

медицини, внутрiшньо'i медицини, шо передбачае iнтеrрацiю з цими 

дисциплiнами та формуватиумiнь застосовувати знання в процесi подальшого 

навчання та у професiйнiй дiяльностi. 



Мета та завдаашя 011бiрюшо°i 1шв•шш.11(ii J(исци11лi111t «l»ойтщ 
травма живота з ушкодженням товсто'i к11111кю> 

1.1 Метою вибiрково·i навчнлы10·1 ;1исLtи11лi11и с пi; t 1 ·отов 1<а фа х i,щiв , икi <· 
здатними компетентно розв'язувати комплскс11 i проблеми в 1 ·алу1i 11roфcciй 11o·i' 
та досл iдницько·i iнновацiйно·i дiяльностi пrи планува1111i п1 вико11а1111i нлас11 и х 
досл iджень та пiдготовки докторiв фiлософi"i до якiсного ви 1<0 1ш 11ш1 
функцiональних обов ' язкiв, пов'язаних з рацiональним вибором х iрургiч 11о·, 
тактики з ушкодженням товсто'i кишки , що мае змс11шити 1 ~астоту ;;~бо 
попереджати ускладнення та летальн iсть поранених. 

1.2 Основними завданнями вибiрково'i навчально'i дисциплiни с : 
1) надання здобувачам ступеня доктора фiлософi'i знань щодо кл~н1ко

нозологiчноi' структури бойово'i травми товсто'i кишки у поранен их з урахуван11ям 
особливостей надання хiрургiчноi· допомоги пiд час г1рове[lення 
антитерористичноi' операцi'i на сходi Укра·iни 

2) надання здобувачам ступеня доктора фiлософi'i знань вiдносно ;01 
сучасноi· вогнепальноi· зброi· на ультраструктурнi змiни в товстiй кишцi та iнших 
внутрiшнiх органах черевно·i порожнини. 

3) надання здобувачам ступеня доктора фiлософi'i знань щодо методики 
оцiнки тяжкостi стану та оптимiзувати обсяг i послiдовнiсть дiагностичних заходiв 
у поранених в залежностi вiд тяжкостi i характеру бойовоi' травми товсто'i кишки. 

4) надання здобувачам ступеня доктора фiлософi'i знань щодо xipypriчнo'i 
тактики i технологi'i контролю ушкоджень ( damage control suгgery - DCS ) у 
поранених з бойовою травмою товсто'i кишки на етапах медично·i евакуацi'i. 

5) надання здобувачам ступеня доктора фiлософi'i знань щодо технологi'i 
спецiалiзованого лiкування ускладнень i провести аналiз ефективностi надання 
xipypriчнoi' допомоги пораненим з бойовою травмою товсто'i кишки. 

1.3 Компетентностi та результати навчання, формуванню яких сприяс 
дисциплiна (взасмозв'язок з нормативним змiстом пiдготовки здобувачiв вищо'i 
освiти). 

Згiдно з вимогами освiтньо-наукових програм спецiальностей, 
дисциплiна забезпечус набуття аспiрантами компетентностей: 

- iнтегршzьна: 

Здатнiсть розв'язувати комплекснi проблеми, проводити незалежне 
оригiнальне наукове дослiдження та здiйснювати педагогiчну, професiйну, 
дослiдницьку та iнновацiйну дiяльнiсть в rалузi медицини та xipypri'i 

- загшzьнi (ЗК): ЗКJ, ЗК2, ЗКЗ, ЗК4, ЗК5, ЗКб, ЗК7 
ЗК 1. Здатнiсть до вдосконалення та розвитку власноrо iнтелектуальноrо та 
загальнокультурного ршню. 

ЗК2. Вмiння працювати автономно, з дотриманням дослiдницько'i етики, 
академiчноi' доброчесностi та авторського права. 
ЗКЗ. Навички до пошуку, оброблення та аналiзу iнформацi'i з рiзних джерел. 



ЗК4. Здатнiсть до спiлкування i роботи у професiйному сере;1ови~т :а 1 

пр . ф •v • а мiжнарош-юму котекстJ . 
едставниками 1нших про ес1и у наuюна.льно.\.fу т • ' . 

ЗК5. Вмiння виявляти, ставити та вирiшувати пробле."'1И , здатнiсть rенерувюи нов~ 
iдe"i. 

ЗКб. Здатнiсть оuiнювати та забезпечувати якiсть виконуваних робiт. 
ЗК7. Вмiння планувати та управляти часом . 

- спецiальнi (фаховi, предметнi, СК): CKJ, СК2, СКЗ, СК4, СК5, СК6, CKl , 

СК8, СК9, СК 1 О 
СК 1. Глибокi знания i систематичне розумiння предметно'~' областi за налрямо.~ т~ 

••• v ~ ЬОl 

тематикою наукових дослiджень у rалузi .\1едиuини та фap.\-faWJ _.\-fаиоутн 

професiйно'i дiяльностi у сферi вишо·i медично·i та фармаuевтично'i осв~ти. 

СК2. Здатнiсть до визначення потреби у додаткових знаниях за напря.\1КО~ 

наукових дослiджень, формулювати досл iдниuькi питания, rенерувати науков~ 

гiпотези у сферi медиuини та фapмaui'i. 
СКЗ. Здатнiсть розробляти та управляти науковими проектами у сферi медиuини 
та фармацi'i. 

СК4. Здатнiсть обирати методи та критерii' оuiнки дослiджуваних феноменiв та 
проuесiв в галузi медицини та фapмauii' вiдповiдно до uiлей та завдань науковоrо 

проекту. 

CKS. Володiния сучасними методами наукового дослiдження. 

СКб. Здатнiсть проводити коректний аналiз та узагальнення резулыатiв науковоrо 

дослщжения. 

СК7. Здатнiсть iнтерпретувати можливостi та обмеження дослiдження, йога роль 
. . 

у сусшльств1 . 

СК8 . Впровадження нових знань (наукових даних) в освiтнiй проuес та практику 

охорони здоров'я. 

СК9. Оприлюднения резулыатiв наукових дослiджень в уснiй i письмовiй формах 
вiдповiдно до наuiональних та мiжнародних стандартiв. 

СК 1 О. Органiзовувати та реалiзовувати педагогiчну дiяльнiсть у вишiй .\1едичнiй 
освiтi, керувати науково-педагогiчним (науковим) колективом. 

Результати навчання (ПРИ): ПРНJ, ПРН2, ПРНЗ, ПРН4, ПРН5, ПРНб, ПРН7, 

ПРН8, ПРН9, ПРНJО, ПРНI 1, ПРН12, ПРН/3, ПРН14, ПРН15, ПРНlб, ПРН17 

Jнтегративнi кiнцевi програмнi результати навчання, формуванню якuх 

сприяе навчальна дисциплiна. 

ПРН1 . Застосовувати науково-професiйнi знания; формулювати iдe'i, кoнueпui'i 3 

метою використания в роботi освiтнього та наукового спрямування. 

ПРН2. Демонструвати знания методологi'i дослiджения в цiлому i методiв певно·i 
сфери наукових iнтересiв, зокрема. 

ПРНЗ. Iнтерпретувати та аналiзувати iнформацiю, коректно оuiнювати новi й 

складнi явища та пробле~._ш з ~ауковою точнiстю критично, самостiйно i творчо. 

ПРН4. Виявляти невир1шею проблеми у предметнiй областi медиuини та 
визначати шляхи 'ix вирiшения 
ПРН5. Формулювати науковi гiпотези, мету i завдания наукового дослiдження. 



ПРНб. Самостiйно i критично проволити а11алi1 i синтез наукових даних. 
ПРН7 . Розробляти дизайн та план 11ауково1"0 лослiдження , використовуючи 
вiдповiднi методи досл iдження в rалузi меди11ини та фармаui·1. 
ПРН8. Виконувати та вдосконалювати сучаснi методики досл iдження за обраним 
напрямом науковоrо проекту та освiтньо·1· дiяльностi . 
ПРН9. Винаходити новi способи дiаrностики , лiкування та профiлактики 
захворювань людини. 

ПРН 1 О. Використовувати результати наукових дослiджень в медичнiй та 
фармацевтичнiй практицi , освiтньому процесi та суспiльствi. 
ПРН 11. lнтерпретувати можливостi та обмеження наукового дослiдження, йоrо 
роль в розвитку системи наукових знань i суспiльства в цiлому. 
ПРН12. Представляти результати наукових дослiджень в уснiй i письмовiй формах 
У науковому спiвтовариствi i суспiльствi в цiлому, вiдповiдно до нацiональних та 
мiжнародних стандартiв. 
ПРН 13. Управляти работою колективу сту дентiв, колеr, мiждисциплiнарно·1 
команди. 

ПРН 14. Органiзовувати навчання учасникiв освiтньоrо процесу при виконаннi 
науково'i та освiтньоi· дiяльностi та впливати на 'ix соцiальний розвиток. 
ПРН15. Оцiнювати ефективнiсть освiтнього процесу, рекомендувати шляхи його 
у досконалення. 

ПРН 16. Використовувати етичнi принципи в роботi з пацiентами, лабораторними 
тваринами, дотримуватися науково'i етики. 

ПРНl 7. Демонструвати академiчну доброчеснiсть та дiяти вiдповiдально щодо . . . 
достоВiрност1 отриманих наукових результапв. 

Результати навчання для дисциплiни. 

Аспiрант (здобувач) мае знати: 

- визначати клiнiко-нозологiчну структуру бойово'i травми товстоУ кишки, 
закономiрностi Гi змiни в залежностi вiд термiнiв i рiвня надання медичноi· 
допомоги 

- встановmовати патоморфологiчнi характеристики ушкоджень порожнинНЮ( 
органiв за допомогою модеmовання вогнепальних поранень на розробленому 
«торакоабдомiнальному балiстичному iмiтаторi» 

- визначення перфузiйного iндексу 

Аспiрант (здобувач) мае вмiти: 

_ користуватись схемою дiагностичних заходiв в залежностi вiд тяжкостi стану 
поранених з бойовою травмою товсто'i кишки 

_ проводити медичне сортування поранен их та видiляти нетяжку, тяжку i вкрай 
тяжку бойову травму товсто'i кишки для визначення xipypriчнo'i тактики на етапах 
медично'i евакуацi'i . 

_ визначати макро- i мiкроскопiчнi наслiдкн ушкодження при застосуваннi 
вогнепально'i збро'i з рiзною кiнетичною енергiею. 

_ застосовувати тактику контролю ушкоджень (DCS) для досягнення мiсцевого 



гемостазу i деконтам i нацi'~' у поранен их з бой оною травмою товсто'f кишки . 



2. Структура вибiрковоi' иавча~1ьно'i дисuиллiни «Бойова 

травма живота з vшкопженням товсто'i кишки» 

Назва змiстовнх .\10,;._1i;i теч - Кi.1ькiсть.:.r...::о~д.и~н=-------=-------
- Ленна фор.'1а _ Заочна...Jфl--о....!..р_м_а_---,---

v - --. у У том✓v числi 
Усього , TO.\f)" ЧИС,11 Сl,ОГО 

Прак. Са.част. Прак. Са_'1ОСТ. 

робота робота 

З.,1iстовuй .нодрь .\о 1. Jсторuчнuй нарuс розвuпи,J · воснно-пюьово( хiрургП Органiзацiя 

та з.нiст хiрургiчноi" допо.ногu пораненин. Бойова хiрJргiчна трав,на жuвоrпа. Зага7ыю 

xapa1'mepucmu/\a. Анато.но-фiзiо.10гiчнi особ.швостi бойовоi" трав,1>1u живота. 

Кюсифi1'ацiя трав.н. Дiагносmu/\а трав.н живота. Особ.швостi юiнiчно i· картuни при 

пораненнях i трав.нах органiв живота. 

lсторuчний нарuс розвитку 12 8 4 12 8 4 

воснно-по.1ьовоi" xipypгii: 

Органiзацiя та з.нiст 
1 хiрургiчноi" допо.ногu пораненzш 

Становлення та розвиток 

вiйськовоi" .\1е.:пшини в У краiнi 

Вiйськова x.ipypriя в 
незалежнiй Ук aiнi 

Бойова хiрургiчна трав.на 8 4 4 8 4 4 

живота. Зага.1ьна 

xapa1'mepucmu/\a 

1 
Обсяг i змiст ме.:rичноi" 

I .1опомо~~ на етапа.х .\1е.шчноi· 
еваь,-уацн 

/ Анато.~ю-фiзiо,югiчнi 1 О 
особ.швостi бойовоi" трав.ни 

живота. Кюсифi1'ацiя траюt. 

Рiвнi меличного забезпечення. 

Мелична еваь.·Уаuiя 

Дiагносmu/\а трав.н живота. 16 

Особливостi 1'.1iн iчноi" 

картини при пораненнях i 

трав.нах органiв живота. 

Балiстична .\Юрфо.1огiчна 

характеристика вогнепа. ~ьноi" 

ани 

Особ.швостi 1'.1iнiчноi" картин и 12 

при пораненнях i трав.нах 

органiв живота. Зага1ьнi 

пршщипu хiрургiчного 

л i1,.ування при пораненнях i 
трав.нах живота. 

Травма кiнuiвок 

4 

8 

8 

6 10 4 6 

8 16 8 8 

4 12 8 4 

3.нiстовий .ноду.1ь No2. О11iн1'а J11ЯЖ1,:остi поранень i трав.н. Таюпщ,:а ·tJama , . ,,. 1 
, б - -- · · . - . ge соп" о 

sш·ge,y при оиов111 х1рJрг1ч111 11 трав.111. За;:-а1ьнi пршщипи хiр,ргiчно?о 111..:, ·ва 
. . . , ,. . . . ., нн.я при 

поранення.х I трав.нСL\ живота .. \1р1р?IЯ \'Ui1'оджею, парен ,·1· , 1н 1 ,,- ор>а · 3 • 
. . . · • · • ,. , 111в. ага%ю 

npum1um, .прург1ч11ого . 11J..твт1ня 11р11110ра11еиня 110рож1тс11111.,· ор~а · \ ! . д 
. . , юв . . ск..1а нею-1Я 

110 ю11е11ь r т юв.11 .живота. 



Оцi111<а тя:ж1<0стi порш1е11ь i r 10 2 к /() 2 У, 

травм 

Вибухова травма. 

Травматична хоороба. 
Етiолоriя та патоrе11с1 
травматичноi· хвороби . 

Сучаснi пiдходи до лiкування I ~ 
т авматичноi· хво оби . 

Тактика 'damage controт-- -- -- 2 4 
2 4 6 

sю·ge,y ' при бойовiй 1 

хiрургiчнiй травмi. Травма 

тюа , 

Зс:галы1i принципи хiрургiчног 8 4 4 8 4 4 

ли,увштя при поране1-111ях 

трав.wах JICuвoma. 

Травматичний . ШОК.) 

Особливостi КЛIНIЧ/-/ОГО 

перебirу травматичноrо шок 

при травмах рiзноr локалiзаuii'. 

Профiлактика та шкуванн 

авматич:ноrо шо 

iрургiя ушкодJ,сен 10 8 2 10 8 2 

орга11iв. 

та анатомiчн 

ОЦ!НКИ ТЯЖКОСТI 

шкоджень. 

Загальнi 10 2 8 10 2 8 

прuнципи хiрургiчного 

лiкування при поранення 

nopoJ,cнucmux органiв. Травма 

сечостатевоr системи. Травма 

кiнцiвок 

Ускладне1-11-1я 10 2 8 10 2 8 

поранень i травм живота. 

Рани м 'яких тканин 

Комбiнована авма 

Контроль практичних навичок 4 4 4 4 

та тео етичних знань. 

Залiкове заняття. Пiдсумковий 4 

контроль засвосння 4 4 

дисциплiни. 

Разом: 120 60 60 120 60 60 



3. Теми семiнарських занять вибiрковоi' навчально'i дисциплiни 
Б ~ шки» « оиова травма живота з ушкодженням товсто1 кн 

№ Тема 
Кiлькiсть 

з/п годин 

1. Iсторuчнuй нарuс розвит1,.у вос1-то-польовоi' xipypгii: 4 

2. Органiзацiя та з.мiст хiрургiчноi· допо.моги поранен им 4 

3. Бойова хiрургiчна травма J/Сивота. Загальна характеристика 
4 

Класuфiкацiя mJJaвJw. 
4. Анатомо-фiзiологiчнi особливостi бойовоi.' mJ)aв.мu :живота. 2 
5. Дiагностика травм :)!Сuвота. 4 

6. Особлuвостi клiнiчноi' 1,.·apmuнu при пораненнях i трав,wах органiв 4 

J1cuвoma 

7. Загш1ьнi npunцunu хiрургiчного лiкува,тя при поранею1ях i травмах 4 

J1cuвoma 

8. Хiрургiя уш1,.·од:же1-1ь паренхiмних органiв 2 

9. Оцiш.:а mяJ1c1,.·ocmi nopa1-1em i трав,w 2 

1 О. Та1,.·тика 'damage cont1·0I sш·ge,y' при бойовiй хiрургiчнiй трав,нi. 2 

1 1 . Загаr1ьнi пршщuпu хiрургiч1ю?о лiл:ува1111я при 11ора1-1еннях i травмах 4 

J/Cuвoma. 

12. Загальнi принцuпи xipypгii'yuд·oдJ1ce11ь паренхi.м11uх органiа 2 

13. Хiрургiя уш1,.·одJ1сень печiнл:и. селезiн1,.·и 2 

14. Юрургiя ушл:одJ1сень пiдutЛун ,-;oaoi' ЗШ/ОЗU, 11ирл:и, .магiстрал ы1 ux 2 

'С!'дин 

15. ЗагШlьнi пршщипи хiрургiчного лi1,.увш111я при поранетт 2 

nopoJ1cнucmux органiа. 

16. У'iрургiя уип:одJ1сень шлунл:у, дванадцятuпшюi' кишки 2 

17. Юрургiя уu,л:одж:ень тонл:оi' ,-;uшки 2 

18. ":(iрургiя у1ш<0дJ1Сень товстоi· кuutкu 2 

19. Усл:ладнення поранень i траю1 J1cuвoma. 2 

20. Контроль практичних навичок та теоретичних знань. 4 

2 1. Залiкове заняття. Пiдсумковий контроль засвошнядисциплiни. 4 

Разом 60 



4. Теми самостiйних робiт вибiрково'i навчально'i дисциплiни 
«Бойова травма живота з ушкодже1-111ям товстоi кишкю> 

№ 
Тема Кiлькiсть 

з/п годин 

1 . Становлення та роз виток вiйськово·i медицин и в У кра'iнi 4 
Вiйськова хiрургiя в незалежнiй У кра"iнi 

2. Обсяг i змiст медично'i допомоги на етапах медично'i евакуацi'i 4 

3. Рiвнi медичного забезпечення . Медична евакуацiя 6 

4. Балiстична i морфологiчна характеристика вогнепально'i рани 8 
5. Вибухова травма 4 
6. Травматична хвороба. Етiологiя та патогенез травматично'i хвороби. 6 

Сучаснi пiдходи до лiкування травматично·i хвороби. 
7. Травматичний шок. Особливостi клiнiчноrо перебiгу 4 

травматичноrо шоку при травмах рiзноi· локалiзацi1. Профiлактика 

та лiкування травматичноrо шоку 
8. Функцiональнi та анатомiчнi шкали оцiнки тяжкостi ушкоджень 2 

9. Травма таза 4 

10. Травма сечостатево'i системи 4 

11 . Травма кiнцiвок 4 

12. Рани м' яких тканин 4 

13. Комбiнована травма 6 

Разом 60 

5. Методи навчання 
Викладання вибiрковоi навчально'i дисциплiни «Бойова травма живота» 

на практичних заняттях забезпечусться методичними розробками для 
кожного практичного заняття, наочними засобами навчання для кожного 

заняття (презентацii, вiдеолекцi'i), iнформацiйним ресурсом кафедри, 
структурованими алгоритмами контролю вм1нь. 

Са.мостiйна робота при вивченнi вибiрковоi навчально'i дисциплiни 

забезпечусться методичними розробками з самостiйноi роботи, наочними 
засобами навчання (вiдеолекцi'i, презентацi'i), iнформацiйним ресурсом 

кафедри, тематикою самостiйних робiт, структурованими алгоритмами 
контролю вм1нь. 



Пiдсумковий коюпроль не проводиться, вивчення дисциптни 

завершусться залiком на останньому практичному заняттi. 

6. Форми оцiнювання: 

- тести вхiдного та заключного контролю рiвня знань за темою
 

практичного заняття · 
' 

- усна вiдповiдь на питання за матерiалом поточно·i теми; 

- розв 'язання типових i нетипових клiнiчних ситуацiйних задач; 

- контроль практичних навичок; 

- пiдсумковий залiк. 

7. Схема нарахування та розподiл балiв, якi отримують аспiранти 

Поточний контроль. Оцiнювання успiшностi вивчення тем дисциплiни 

виконуеться за традицiйною 4-х бальною шкалою. Наприкiнцi вивчення 

дисциплiни поточна успiшнiсть розраховусться як середнiй поточний бал
, тобто 

середне арифметичне всiх отриманих аспiрантом оцiнок за тради
цiйною шкалою. 

Пiдсумковий контроль. Вивчення навчальноi' дисциплiни завершусться 

залiком. Залiк отримають аспiранти (пошукувачи), якi не мають пропускiв
 лекцiй 

i практичних занять або вiдпрацювали пропущенi аудиторнi занятт
я i мають 

середнiй бал не менше, нiж 3,00. 

8. Рекомендована лiтература 

Основна (базова): 

1. Бiлииv В . Я. Жаховськииv В. О., Лiвiнськииv В. Г. Мiсце та роль Воснно-меди
чноi· 

доктрини Украiни у формуваннi системи медичного забезпечення вiиvськ 1 

цивiльного населения у восннииvчас. Наука i оборона. 2015; 1: 9-14. 

2. Заруцький Я. Л., Бiлий В. Я. Воснно-польова хiрургiя / за ред. 

Я. Л. Заруцького, В. Я. Бiлого. - К. : Фенiкс, 2018. - С. 24-27. 

3. Заруцький Я. Л., Бiлий В. Я. Воснно-польова хiрургiя / за ред. Заруц
ького Я. Л., 

Бiлого В. Я. -К.: Фенiкс, 2018. - С . 45 - 52. 

4. Заруцький Я. Л., Бiлий В. Я. Воснно-польова хiрургiя / за ред. Заруц
ького Я. Л., 

Бiлого В. Я. - К.: Фенiкс, 2018. - С. 369-376. 

5. Заруцький Я. Л., Бiлий В. Я. Воснно-польова хiрургiя / за ред. Заруц
ького Я. Л. , 

Бiлого В. Я. -К.: Фенiкс, 2018. - С. 390-392. 

6. Назарова Е. О., Карпов С. М., Апагуни А. Э., Вышлова И. А. Совреме
нныиv взгляд 

на патогенетические механизмы травматическоиv болезни при политравм
е ( обзор 

литературы) Вестник новых медицинских технологий, электронныиvжу
рнал. 2018; 

1: - с. 126-130. 
7. Тимчасова настанова з медичноi· евакуацii' поранених i хворих у Збройних Силах 

Укра'iни на особливий перiод. за ред.генерал-майора медичноi' служби
 Верби А. в., 

полковника медичноi' служби Хорошуна Е. М. - К. : УВМА, 2016. - 60 с. 

8. Квасневський €.А. Автореферат кандидатсько'~· роботи «Хiрургiчна тактика при 

бойовiй травмi товстоi' кишки» Киi'в.2020 

9. Очерки хирургии боевой травмы живота / В.Я. Белый, Я.Л. Заруцкий. - К: «МП 

Леся»,2016 .-212с. 
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