
   



   



  

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

Кількість кредитів   

3,7 

Галузь знань 

22 Охорона здоров'я 

Нормативна 

 

 

Модулів – 2 

 Спеціальність  

221 Стоматологія 

(Стоматологія) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 112 

8 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 

самостійної роботи 

студента - 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Молодший спеціаліст 

32 год. 

Практичні 

40 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

40 год. 

Індивідуальні 

завдання: - 

Вид контролю: 

диф.залік 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Навчальну програму з дисципліни “Хірургічні хвороби” складено для вищих медичних 

(фармацевтичних) навчальних закладів 1—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010104 

“Стоматологія” відповідно до складових галузевих стандартів вищої освіти — ОКХ і ОПП, 

затверджених МОН України і МОЗ України в 2011 р., та навчальних планів 2011 р. 
Мета вивчення дисципліни “Хірургічні хвороби” гігієністами зубними — оволодіти 

комплексом теоретичних знань для розуміння суті хірургічної патології та хірургічної 

діяльності на різних етапах лікування хворого, а також практичних навичок, що реалізуються як 

під час самостійної роботи за обраною спеціальністю, так і в ході роботи помічником 

стоматолога в стоматологічному чи травматологічному стаціонарах або під час надання 

долікарської медичної допомоги в екстремальних умовах. 
Згідно з класифікаційною характеристикою в практичній роботі гігієніста зубного 

значну частину займають елементи хірургічної діяльності. Гігієніст зубний повинен уміти 

діагностувати гнійно-запальні захворювання, проводити найпростіші хірургічні операції, добре 

знати правила асептики й антисептики, організацію роботи перев’язної та операційної, 

хірургічний інструментарій і способи його застосування; володіти методами знезаражування 

рук, інструментів, білизни, перев’язувального матеріалу та прибирання операційно-

перев’язувального блоку тощо. Повинен володіти технікою проведення перев’язок, накладання 

гіпсових і бинтових пов’язок, методами іммобілізації, знеболювання, інфузій лікарських 

препаратів і переливання крові. Усі ці навички набувають вирішального значення при наданні 

медичної допомоги на етапах евакуації та масових травмах. Тому конче потрібно увести в 

програму багатьох загальних положень розуміння особливостей розвитку хірургічної патології 

та комплексного лікування хворого. 
Особливо слід звернути увагу на необхідність застосовувати в процесі навчання 

термінологію, проблемні поняття, теоретичні положення, які використовуються при підготовці 

спеціаліста вищої школи, що забезпечить взаєморозуміння та злагодженість у роботі різних 

ланок хірургічного колективу. 
Враховуючи можливість роботи з хворими, слід особливу увагу в процесі навчання 

приділити питанням професійної медичної етики та деонтології. 
Теоретична частина знань проходить у кабінеті хірургічних хвороб медичного училища, 

практичні заняття — як у кабінеті, де можна відпрацьовувати практичні навички, так і в 

функціональних підрозділах хірургічних відділень поліклініки і стаціонару. Достатню увагу в 

програмі приділено самостійній роботі студентів як одному з методів підвищення їхньої 

активності в засвоєнні навчального матеріалу. Її слід проводити у тренажерних класах та з 

додатковою літературою в бібліотеці і вдома (список основної та додаткової літератури 

наведено в програмі). У програмі подано орієнтовний план самостійної роботи, який можна 

змінювати за рішенням відповідних циклових комісій навчального закладу. 
Відповідний рівень підготовки гігієністів зубних ґрунтується на високій організації 

навчального та виховного процесу з використанням сучасних методичних прийомів та 

забезпечення, відповідній матеріально-технічній базі та високій кваліфікації викладацького 

складу.  
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
принципи санітарно-протиепідемічного режиму в лікувально-профілактичних установах; 
принципи організації роботи відділень хірургічного профілю; 
роль і завдання медсестри у лікувально-діагностичному процесі; 
направлення і транспортування хворих хірургічного профілю за призначенням; 
етіологію, основні клінічні симптоми хірургічних захворювань; 
методи об’єктивного обстеження, діагностику, принципи лікування хворих хірургічного 

профілю; 
принципи планування і організації індивідуального догляду за хворими хірургічними 

профілю, методи диспансерного спостереження; 
тактику при наданні екстреної долікарської допомоги; принципи медичної етики і 



  

деонтології, міжособистісні аспекти спілкування. 
 

Студенти повинні уміти: 
забезпечити дотримання суворої асептики та інфекційної безпеки при роботі в стаціонарі 

та поліклініці, в операційній, перев’язній тощо; 
підготувати пацієнтів до хірургічних втручань; 
досконало володіти технікою медичних маніпуляцій у хірургічній клініці; 
володіти основами фіксуючої техніки — десмургії, транспортної та лікувальної 

іммобілізації; 
надавати невідкладну допомогу при найпоширеніших хірургічних захворюваннях; 
проводити на достатньому професійному рівні догляд за хворими хірургічного профілю; 
вирішувати деонтологічні завдання, пов’язані з професійною діяльністю, володіти 

навичками професійного спілкування. 
 

Студенти мають бути поінформовані про: 
основи законодавства України про охорону здоров’я; 
накази та інструктивні листи МОЗ України, які регламентують роботу лікувально-

профілактичних закладів; 
сучасні методи обстеження та діагностики хірургічної патології; 
сучасний стан захворюваності на хірургічні та онкологічні патології в регіоні, 

Україні, світі. 
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1.   Загальна хірургія  

Змістовий модуль 1. Загальна хірургія  

Тема 1. Вступ. Організація хірургічної роботи. 

Тема 2. Профілактика хірургічної інфекції 
Тема 3. Знеболення  
Тема 4. Хірургічні операції . Передопераційний період. Післяопераційний період 
Тема 5.  Десмургія  
Тема 6.  Інфузії й трансфузії. Переливання крові  

Тема 7.  Кровотеча та гемостаз 
Тема 8. Синдром запалення  
Тема 9. Синдром ушкодження (травми) 
Тема 10. Пухлини    

 

Модуль 2.  Хірургія окремих ділянок та органів  

Змістовий модуль 2. Хірургія окремих ділянок та органів   

Тема 11. Ушкодження і захворювання голови   

Тема 12.  Ушкодження і захворювання хребта й спинного мозку  
Тема 13.  Ушкодження і захворювання шиї та її органів  
Тема 14.  Ушкодження і захворювання грудної клітки та її органів  
Тема 15.  Ушкодження і захворювання живота та органів черевної порожнини 

Тема 16.  Ушкодження і захворювання органів сечової і статевої систем. Ушкодження кісток таза 
Тема 17. Ушкодження і захворювання кінцівок 
Тема 18.  Надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках. Принципи реанімації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
денна форма 

усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1  Загальна хірургія  

Змістовий модуль 1.  Загальна хірургія 
Тема 1. Вступ. Організація хірургічної 

роботи. 
5 1 2 - - 2 

Тема 2.    Профілактика хірургічної 

інфекції. 
9 1 4 - - 4 

Тема 3.   Знеболення. 6 2 2 - - 2 
Тема 4.  Хірургічні операції. 

Передопераційний період.  

Післяопераційний період. 
10 2 4 - - 4 

Тема 5.  Десмургія  8 - 4 - - 4 
Тема 6. Інфузії й трансфузії. 

Переливання крові. 
6 2 2 - - 2 

Тема 7. Кровотеча та гемостаз. 4 2 2 - - - 
Тема 8.  Синдром запалення. 8 2 2 - - 4 
Тема 9.  Синдром ушкодження (травми). 6 2 2 - - 2 
Тема 10.  Пухлини. 6 2 2 - - 2 
Разом за змістовим модулем 1 68 16 26 - - 26 
Разом за модулем 1 68 16 26   26 

 Модуль 2 Хірургія окремих ділянок та органів 

Змістовий модуль 2.  Хірургія окремих ділянок та органів  

Тема 11.  Ушкодження і захворювання 

голови   
6 2 2 - - 2 

Тема 12.  Ушкодження і захворювання 

хребта й спинного мозку 
4 2 2 - - - 

Тема 13.  Ушкодження і захворювання 

шиї та її органів 
6 2 2 - - 2 

Тема 14.  Ушкодження і захворювання 

грудної клітки та її органів 
6 2 2 - - 2 

Тема 15.   Ушкодження і захворювання 

живота та органів черевної порожнини 
8  2 2 - - 4 

Тема 16.  Ушкодження і захворювання органів 

сечової і статевої систем. Ушкодження кіс 
ток таза 

5 2 1 - - 2 

Тема 17.  Ушкодження і захворювання  
кінцівок 

5 2 1 - - 2 

Тема 18. Надання першої долікарської допомоги при 

нещасних випадках. Принципи реанімації. 
4 2 2 - - - 

Разом за змістовим модулем 2 44 16 14 - - 14 
Разом за модулем 2 44 16 14 - -  

Усього годин 112 32 40 - - 40 
 

 



  

 

5. Теми лекційних занять. 
№ 

п/

п 

Модуль 1.  Загальна хірургія                 К-сть 

год  

1. 
Поняття про хірургію і хірургічні хвороби. Організація хірургічної роботи. 
Профілактика хірургічної інфекції. Асептика та антисептика, їх методи. 

2 

2. Знеболювання. 2 

3. Хірургічні операції. Передопераційний період. Післяопераційний період. 2 

4. Інфузії та трансфузії. Переливання крові. 2 

5. Кровотеча та гемостаз. 2 

6. Синдром запалення. 2 

7. Синдром пошкодження (травми). 2 

8 Пухлини. 2 

Модуль 2. Хірургія окремих ділянок тіла та органів 

9 Пошкодження та захворювання голови. 2 

10 Пошкодження   та   захворювання   хребта та спинного мозку. 2 

11 Пошкодження та захворювання шиї та її органів. 2 

12 Пошкодження та захворювання грудної клітки та її органів. 2 

13 Пошкодження   та   захворювання   живота та органів черевної порожнини. 2 

14 
Пошкодження   та   захворювання органів сечостатевої системи. Пошкодження кісток 

таза. 
2 

15 Пошкодження та захворювання кінцівок. 2 

16 
Надання  першої долікарської допомоги при нещасних випадках. Принципи 
реанімації. 

2 

Всього годин: 32 

 

 

6. Теми практичних занять. 

№ 
з/п 

Назва теми 
 

К-ть 
Год 

Модуль 1. Загальна хірургія 

Змістовий модуль 1.  Загальна хірургія 

1 Вступ. Організація хірургічної роботи в Україні. Поняття про хірургію і хірургічні 

хвороби. Обстеження пацієнта медичною сестрою. Поняття про внутрішньо лікарняну 

інфекцію.  

2 

2 Профілактика хірургічної інфекції. Асептика.   Види антисептики, основні групи 

хімічних речовин і засоби їх застосування. 
2 

3 Дезінфекція. Стерилізація. Приготування перев'язувального матеріалу.  2 

4 Поняття про біль і знеболення. Загальне та місцеве знеболення. Анестезувальні засоби.   

Спинномозкова та перидуральна анестезія. 
2 

5 Поняття про хірургічну операцію та оперативну хірургію. Види хірургічних операцій.  

Підготовка хворого до оперативного втручання. 
2 

6 Післяопераційний період, його фази та варіанти перебігу.  2 

7 Десмургія. Поняття про пов'язку та перев'язку. Техніка накладання м'яких пов'язок на 

голову та шию.  
2 

8       Оволодіння практичними навичками: пов'язки на кінцівки,  на тулуб.   2 

9 Інфузії та трансфузії. Переливання крові. Визначення груп крові та  резус належності. 2 



  

10 Поняття про кровотечу та крововтрату.  Геморагічний шок.  Перша медична допомога 

при кровотечах. Механізми зупинки кровотеч. Транспортування та госпіталізація.   
2 

11 Синдром запалення. Місцеві та загальні симптоми запалення. Загальні принципи 
лікування гнійно-запальних захворювань. 

2 

12 Синдром пошкодження (травми). Поняття про рану, класифікація, характеристика 

окремих видів ран. Види закритих ран м'яких тканин: забій, розтягнення, розрив,струс 
4 

13  Поняття про злоякісні та доброякісні пухлини. Клініка, діагностика лікування. 2 

Модуль 2. Хірургія окремих ділянок тіла та органів 

Змістовий модуль 2.  Хірургія окремих ділянок та органів  

14       Захворювання та ушкодження черепа та головного мозку. Класифікація, 
клініка,діагностика, перша допомога, лікування. 

2 

15 Пошкодження та захворювання хребта та спинного мозку.  2 

16       Травми і захворювання шиї та її органів.  Клініка,діагностика, перша допомога 
,лікування. 

2 

17 Травми грудної клітки та її органів. Захворювання легень і плеври.  2 

18 
 

Закриті і відкриті травми живота: класифікація ,клініка, діагностика, перша допомога, 

лікування. Гострі захворювання органів черевної порожнини .Запальні захворювання 

прямої кишки та параректальної клітковини. 

2 

19 
 

Травми сечостатевих органів. Запальні та незапальні захворювання сечостатевої 

системи. Ушкодження і захворювання кінцівок, тазу. Ушкодження і захворювання 

хребта. 

2 

20 Надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках. Принципи реанімації. 2 

 Усього 40 
 

7. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми.  
К-ть 
год 

Модуль 1. Загальна хірургія 

1 Організація хірургічної роботи 2 

2 Поширення в навколишньому середовищі мікробної флори. Джерела та шляхи 

поширення інфекції. Історія розвитку асептики і антисептики 
4 

3 Поняття про біль та знеболювання. Необхідність знеболювання в хірургії. Історія 

розвитку знеболювання 
2 

4 Поняття про хірургічні операції та їхні основні види (планові, екстрені, термінові, 

радикальні, паліативні, симптоматичні тощо). Показання до операцій 
2 

5 Харчування хворих у післяопераційний період 2 

6 Поняття про пов’язку та перев’язку. Види пов’язок 4 

7 Історія переливання крові 2 

8 Поширення в побуті гнійно-запальних захворювань; їх основні збудники. Синдром 

запалення — провідний синдром хірургічної інфекції 
4 

9 Травматизм і його профілактика. Організація допомоги при травмах 2 

10 Організація онкологічної допомоги. Диспансеризація хворих онкологічного профілю. 

Деотологія в онкології 
2 

Модуль 2.Хірургія окремих ділянок тіла та органів 



  

11 Особливості анатомічної будови мозкового та лицевого черепа, м’яких тканин; 

особливості кровопостачання та вплив на перебіг захворювань у цій ділянці 
2 

12 Особливості анатомічної будови шиї та її вплив на клінічну картину травм і 

захворювань у цій ділянці тіла 
2 

13 Особливості догляду за хворими, що перенесли операції на грудній клітці 2 

14 Особливості будови передньої черевної стінки. Методика обстеження хворого з 

патологією органів черевної порожнини 
4 

15 Особливості анатомічної будови органів сечової і статевої систем у чоловіків і жінок 2 

16 Особливості анатомічної будови верхніх і нижніх кінцівок та її вплив на перебіг 

захворювань 
2 

 Усього 40 
 

9. Індивідуальні завдання                                              

                                                                  10. Методи навчання 
 словесні методи: розповідь-пояснення, бесіда, лекція;       
 наочні методи: ілюстрація, демонстрація;      
 практичні методи: навчальна праця, практичні роботи, реферати;    
 творчі, проблемно-пошукові методи: самостійна, творчо - пізнавальна діяльність;  
 самостійна робота поза контролем викладача – усна та письмова самостійна робота 

вдома.  
 

                                                        11. Методи контролю 
У навчальному процесі в різноманітних поєднаннях використовуються методи усного, 

письмового, практичного, тестового контролю і самоконтролю студентів.  
                                                                        

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий тест 

(диф. залік) 

Змістовий модуль 1 
 

Змістовий модуль 2 
 100 

50 50 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 
64-73 D 

задовільно  
60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

13. Методичне забезпечення 



  

1. Засоби унаочнення (таблиці, схеми, медичний інструментарій). 

2. Засоби навчання (підручники, нормативна, довідкова та спеціальна література). 
3. Програмне забезпечення комп’ютерного навчання (тести для оцінювання модульного 

контролю у системі moodle), ресурси мережі інтернет. 
4. Навчальні відеофільми (відеофільми та відеоролики по темах). 
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15. Інформаційні ресурси 

1. Базова та допоміжна  література. 
2. Лекційні матеріали, атласи, таблиці, відеофільми. 
3. Слайди, мікрофотографії. 
4. Інформаційний матеріал  електронної бібліотеки. 
5. Центр медичної статистики http://medstat.gov.ua 
6. Нормативно-директивні документи МОЗ України http://mozdocs.kiev.ua/ 
7. http://www.moz.gov.ua клінічні протоколи надання медичної допомоги 
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