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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітнього-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів 

– 

12,75 

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

 

 

Нормативна 

 

Модулів - 4  

 

Спеціальність (професійне 

спрямування):  

223 Медсестринство 

(Лікувальна справа) 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 

4 

3-4 й 

Індивідуальне 

навчально-дослідне 

завдання _________ 

 

Семестр 

 

Загальна кількість 

годин – 382 

V –VІ,VІІ 

 

 

 

 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

Аудиторних - 

Самостійна робота 

студентів - 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень:  

Молодший спеціаліст 

Лекцій 

46 год. 

Практичні 

199 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

137 год. 

Індивідуальні 

завдання:- 

Вид контролю:  

екзамен 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою програми є підготувати спеціаліста для самостійної роботи в медичних 

закладах охорони здоров’я цивільного населення та військовослужбовців. На фельдшера 

покладені чотири основні обов’язки: зберігати здоров’я, запобігати захворюванням, 

відновлювати здоров’я та полегшувати страждання.  
сформувати в студентів клінічно мислити, вміти діагностувати найпоширенішу 

хірургічну патологію, надавати першу медичну допомогу, за необхідності проводити 

реанімаційні заходи, лікувати хворих за призначенням лікаря, доглядати за хворими, 

брати участь у санітарно-освітній та профілактичній роботі.  

Викладати дисципліну відповідно до кваліфікаційної характеристики та 

поєднувати зі знаннями, отриманими під час вивчення предметів професійно-

практичної підготовки та інших дисциплін. Це досягається за рахунок побудови 

структурно-логічних зв’язків між предметами, що поліпшує рівень знань і запобігає 

дублюванню загальних питань. Кожне захворювання потрібно вивчати за 

загальноприйнятою схемою: 

 суть захворювання; 

 етіологія; 

 патогенез; 

 клінічна картина; 

 можливі ускладнення; 

 особливості лікування; 

 прогноз; 

 профілактика. 

Програма акцентує увагу на ролі фельдшера у своєчасному виявленні 

онкологічних захворювань як у дорослих так і у дітей, у проведенні диспансеризації 

хворих з передраковими захворюваннями та онкологічних хворих, наданні 

психологічної підтримки онкологічним хворим та їх рідним. 
Цикл занять за програмою ―Невідкладні стани в хірургії‖ доцільно проводити на базах 

профільних хірургічних відділень (абдомінальному, торакальному, нейрохірургічному, 

судинному тощо), станціях швидкої допомоги, а також у кабінетах доклінічної практики, 

обладнаних необхідною апаратурою, тренажерами, муляжами, медичним інструментарієм та 

сучасними технічними засобами навчання. 

 

Завдання: 

Звернути увагу студентів на сучасні лабораторні, інструментальні та інші методи 

обстеження хворих з оцінюванням їхніх реальних можливостей. 

Під час вивчення плану лікування хворих підкреслити необхідність ураховувати 

патогенетичні аспекти захворювання, а також стан імунної системи. 

Особливу увагу звернути на самостійну роботу студентів з хворими в 

лікувально-профілактичних закладах, опрацювати додаткову літературу в бібліотеках та 

вдома, у тренажерних кабінетах. 

 

Після вивчення дисципліни  

студенти повинні знати: 

 елементи хірургічної діяльності (асептику, знеболювання, гемостаз, переливання 

крові, десмургію, відкриті та закриті пошкодження, опіки тощо); 

 основні принципи та методику обстеження хірургічного пацієнта, оцінювання 

загального стану, діагностику хірургічних захворювань; 
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 принципи і методи першої медичної допомоги; 

 основи профілактики захворювань та догляду за пацієнтом 
 передпухлинні стани; 

 загальні принципи діагностики пухлин; 

 діагностику та клінічні симптоми злоякісних пухлин різної локалізації; 

 основи охорони праці в галузі онкології; 

 причини виникнення, патогенез, клінічну картину основних невідкладних станів у хірургії; 

 мету і завдання медичного працівника на місці пригоди та принципи надання першої медичної 

допомоги у разі різних невідкладних станів у хірургії на догоспітальному етапі; 

 особливості та принципи транспортування хворих і потерпілих з невідкладними станами в 

хірургії. 

 

Студенти повинні вміти: 

 дотримуватися правил асептики та антисептики в своїй роботі; 

 працювати на посадах фельдшера, палатної, перев’язувальної та операційної 

медичних сестер; 

 оцінювати загальний стан пацієнта, місцеві зміни, діагностувати хірургічні 

захворювання та невідкладні стани; 

 обстежувати хворих з онкологічними захворюваннями та передраковими станами; 

 виявляти ранні ознаки злоякісних пухлин; 

 проводити диспансеризацію пацієнтів з передраковими станами та 

онкозахворюваннями; 

 оформлювати різні форми звітності при онкозахворюваннях; 

 застосовувати медичну етику та деонтологію щодо онкохворих та їх родичів; 

 підготувати до операції онкохворого та здійснювати догляд за ним у післяопераційний 

період. 

 провести обстеження пацієнтів з невідкладними станами в хірургії; 

 оцінити тяжкість стану хворого або потерпілого та встановити попередній діагноз на 

місці події; 

 провести екстрені реанімаційні та лікувальні заходи в разі гострих розладів життєво 

важливих функцій та невідкладних станів у хірургії; 

 визначити лікувальний заклад, який за своїми можливостями відповідає до потреб 

хворого або потерпілого та здійснити транспортування останнього. 

 

Студенти мають бути поінформовані про: 

 сучасні досягнення хірургії; 

 основні накази, інструктивні листи та інші нормативні акти МОЗ України; 

 основні принципи організації хірургічної допомоги на сучасному етапі; 

 нові лікарські засоби та методи їх застосування; 

 нові методи діагностики хірургічної патології;  

 особливості різних методів лікування злоякісних пухлин; 

 епідеміологію злоякісних пухлин; 

 рівень захворюваності з окремих видів хірургічної та онкологічної патології; 

 організацію центрів екстреної медичної допомоги, медицини катастроф, 

спеціалізованих лікарень, відділень та служби швидкої медичної допомоги, знання 

правил безпеки життєдіяльності під час роботи з хворими; 

 нові досягнення з надання першої медичної допомоги та лікування при невідкладних 

станах у хірургії. 
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3. Програма навчальної дисципліни  

 

Модуль 1. Загальна хірургія 

1. Профілактика хірургічної інфекції 

2. Охорона праці в хірургії 

3. Гемостаз  

4. Знеболювання: загальне та місцеве 

5. Неоперативна хірургічна техніка 

6. Десмургія  

7. Інфузійна терапія 

8. Оперативна хірургічна техніка 

9. Хірургічна діяльність на основних етапах лікування 

10. Загальні принципи надання першої медичної допомоги 

11. Амбулаторна хірургія 

12. Деонтологія в хірургії 

13. Лікування хворого в хірургічному відділенні. Діагностика хірургічних 

захворювань 

14. Догляд за хворими в хірургічному відділенні. Підготовка хворих до операції 

15. Післяопераційний період. Лікування хворого у відділенні інтенсивної терапії 

16. Основні види хірургічної патології 

17. Ушкодження. Закриті механічні ушкодження (травми) 

18. Відкриті механічні ушкодження (рани) 

19. Термічні ушкодження. Електротравма 

20. Хірургічна інфекція 

21. Гостра й хронічна гнійна аеробна інфекція 

22. Місцеві гнійні захворювання шкіри, підшкірної жирової клітковини, судин, 

кісток і суглобів 

23. Гостра анаеробна інфекція. Профілактика газової гангрени, правця 

24. Загальна гнійна інфекція (сепсис) 

25. Гостра й хронічна специфічна хірургічна інфекція 

26. Змертвіння. Природжені хірургічні  захворювання. Захворювання судин нижніх 

кінцівок 

 
Модуль 2. Спеціальна хірургія 

1. Захворювання та ушкодження голови, обличчя та шиї 

2. Захворювання та ушкодження грудної клітки та органів грудної порожнини 

3. Хронічні захворювання органів черевної порожнини 

4. Ушкодження та гострі захворювання органів черевної порожнини 

5. Захворювання та ушкодження прямої кишки 

6. Захворювання ушкодження сечових і статевих органів 

7. Ушкодження та захворювання кінцівок, хребта і таза. Синдром тривалого роздавлення 

8. Курація хірургічних хворих 

 

         Модуль 3. Онкологія 

1.Організація онкологічної допомоги в Україні 

2.Поняття про пухлини та пухлинний процес 
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3.Передпухлинні стани 

4.Охорона праці в онкології 

5.Загальні принципи діагностики та лікування пухлин 

6.Пухлини голови  та шиї, органів грудної клітки 

7.Пухлини травної системи: стравоходу, шлунку, кишок,  печінки та підшлункової 

залози 

8.Пухлини статевих органів.  Пухлини сечової системи 

9.Злоякісні пухлини шкіри. Лімфома Ходжкіна 

 

Модуль 4. Невідкладні стани в хірургії 

1. Невідкладні стани в хірургії, мета та завдання невідкладної медичної допомоги. 

Організація роботи ФАПу та служби швидкої медичної допомоги з надання допомоги 

хворим з невідкладними станами в хірургії. 

2. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах хірургічного профілю. 

3. Невідкладні стани при захворюваннях і ушкодженнях голови, обличчя та шиї. 

4. Невідкладні стани при захворюваннях та ушкодженнях грудної клітки та її органів. 

5. Невідкладні стани при захворюваннях і ушкодженнях органів черевної порожнини 

та прямої кишки. 

6. Невідкладні стани при захворюваннях і ушкодженнях сечової і статевої системи. 

7. Невідкладні стани в судинній хірургії. 

8. Невідкладні стани в травматології. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 «Хірургія з курсом онкології» 

 

№ 

з/п 
Назви модулів і тем Кількість годин 

Загальний 

обсяг 
Лекції 

Навчальна 

практика під 

керівництвом 

викладача 

Самостій

на робота 

Модуль 1. Загальна хірургія 

1.  
Профілактика хірургічної інфекції. 

Охорона праці в хірургії. 
13 2 8 3 

2.  
Гемостаз 12 2 6 4 

3.  
Знеболювання: загальне та місцеве. 10 2 6 2 

4.  
Неоперативна хірургічна техніка. 

Десмургія 
12 - 6 6 

5.  
Інфузійна терапія 18 2 10 6 

6.  
Оперативна хірургічна техніка 7 - 4 3 

7.  
Загальні принципи надання першої 

медичної допомоги 
3 1 - 2 
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8.  
Амбулаторна хірургія. Деонтологія 

в хірургії 
7 1 4 2 

9.  
Лікування хворого в хірургічному 

відділенні. Діагностика 

хірургічних захворювань 

6 1 4 1 

10.  
Догляд за хворими в хірургічному 

відділенні. Підготовка хворих до 

операції 

10 1 2 7 

11.  
Післяопераційний період. 

Лікування хворого у відділенні 

інтенсивної терапії 

10 2 2 6 

12.  
Ушкодження. Закриті механічні 

ушкодження (травми). 
12 2 6 6 

13.  
 Відкриті механічні ушкодження 

(рани). 
10 2 6 4 

14.  
Термічні ушкодження. 

Електротравма 
12 2 8 2 

15.  
Місцеві гнійні захворювання 

шкіри, підшкірної жирової 

клітковини, судин, кісток і 

суглобів 

11 1 6 4 

16.  
Гостра і хронічна гнійна аеробна 

інфекція. 
1 1 - - 

17.  Гостра анаеробна інфекція. 

Профілактика газової гангрени, 

правця. Загальна гнійна інфекція 

(сепсис).  Гостра й хронічна 

специфічна хірургічна інфекція 

8 2 4 2 

18.  
Змертвіння. Природжені хірургічні  

захворювання. Захворювання 

судин нижніх кінцівок 

12 2 4 6 

Модуль2. Спеціальна хірургія 

19.  
Захворювання та ушкодження 

голови, обличчя та шиї 
14 2 8 4 

20.  
Захворювання та ушкодження 

грудної клітки та органів грудної 

порожнини 

14 2 8 4 
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21.  
Хронічні захворювання органів 

черевної порожнини 
6 2 4 5 

22.  
Ушкодження та гострі 

захворювання органів черевної 

порожнини 

22 2 12 8 

23.  
Захворювання та ушкодження 

прямої кишки 
10 2 4 4 

24.  
Захворювання ушкодження 

сечових і статевих органів 
14 2 8 4 

25.  
Ушкодження та захворювання 

кінцівок, хребта і таза. Синдром 

тривалого роздавлення 

16 2 8 6 

Модуль 3. Онкологія 

26.  
Організація онкологічної 

допомоги в Україні 

 

2 

 

- 

 

- 

 

2 

27.  
Поняття про пухлини та 

пухлинний процес 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

28.  Передпухлинні стани 3 - 1 2 

29.  Охорона праці в онкології 2 - - 2 

30.  Загальні принципи діагностики 

та лікування пухлин 

4 2 2 - 

31.  Пухлини голови  та шиї, органів 

грудної клітки 

 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

32.  Пухлини травної системи: 

стравоходу, шлунка, кишок,  

печінки та підшлункової залози 

 

10 

 

1 

 

4 

 

4 

33.  Пухлини статевих органів 

Пухлини сечової системи 

10 1 

 

4 4 

 

34.  Злоякісні пухлини шкіри 

Лімфома Ходжкіна 

 

6 

 

- 

 

2 

 

4 

Модуль 4. Невідкладні стани в хірургії 

35.  Невідкладні стани в хірургії, мета 

та завдання невідкладної 

медичної допомоги. Організація 

роботи ФАПу та служби швидкої 

медичної допомоги з надання 

допомоги хворим з 

невідкладними станами в хірургії 

. Охорона праці в лікувально-

профілактичних закладах 

хірургічного профілю 

 

 

 

4 

-  

 

 

2 

2 

36.  Невідкладні стани при 

захворюваннях і ушкодженнях 

10 - 6 
4 
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голови, обличчя та шиї 

37.  Невідкладні стани при 

захворюваннях та ушкодженнях 

грудної клітки та її органів 

10 - 6 

4 

38.  Невідкладні стани при 

захворюваннях і ушкодженнях 

органів черевної порожнини 

та прямої кишки 

14 - 10 

4 

39.  Невідкладні стани при 

захворюваннях і ушкодженнях 

сечової і статевої системи 

8 - 4 

4 

40.  Невідкладні стани в судинній 

хірургії 

8 - 4 
4 

41.  Невідкладні стани в травматології 13 - 9 4 

 
Усього 382 46 199 137 

 

 

 

5. Теми лекційних занять 

 

 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

Модуль 1. Загальна хірургія 

1.  
Профілактика хірургічної інфекції 2 

2.  
Охорона праці в хірургії 2 

3.  
Гемостаз 2 

4.  
Інфузійна терапія 2 

5.  
Загальні принципи надання першої медичної допомоги. Амбулаторна 

хірургія. Деонтологія в хірургії 
2 

6.  
Лікування хворого в хірургічному відділенні. Діагностика хірургічних 

захворювань. Підготовка хворих до операції. Догляд за хворими в 

хірургічному відділенні. 

2 

7.  
Післяопераційний період. Лікування хворого у відділенні інтенсивної 

терапії 
2 

8.  
Ушкодження. Закриті та відкриті механічні ушкодження (травми, рани) 2 

9.  
Термічні ушкодження. Електротравма 2 

10.  Місцеві гнійні захворювання шкіри,підшкірної жирової клітковини, 

судин, кісток і суглобів.Гостра анаеробна інфекція. Профілактика 

газової гангрени, правця 

2 
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11.  
Загальна гнійна інфекція (сепсис). Гостра й хронічна специфічна 

хірургічна інфекція 
2 

12.  
Змертвіння. Природжені хірургічні  захворювання. Захворювання судин 

нижніх кінцівок 
2 

Модуль 2. Спеціальна хірургія 

13.  Захворювання та ушкодження голови, обличчя та шиї 2 

14.  Захворювання та ушкодження грудної клітки та органів грудної 

порожнини 

2 

15.  Хронічні захворювання органів черевної порожнини 2 

16.  Ушкодження та гострі захворювання органів черевної порожнини 2 

17.  
Захворювання та ушкодження прямої кишки 2 

18.  
Захворювання ушкодження сечових і статевих органів 2 

19.  
Ушкодження та захворювання кінцівок, хребта і таза. Синдром 

тривалого роздавлення 
2 

Модуль 3. Онкологія 

20.  
Загальні принципи діагностики та лікування пухлин  2 

21.  
Пухлини голови  та шиї, органів грудної клітки 2 

22.  
Пухлини травної системи: стравоходу, шлунка, кишок,  печінки та 

підшлункової залози  
2 

23.  
Пухлини статевих органів. Пухлини сечової системи  2 

Усього:          46 год. 

 

 6. Теми  практичних занять 

 

К-ть 

год 

№ 
МОДУЛЬ 1. Загальна хірургія.  

1.1 
Профілактика хірургічної інфекції. Екзогенна та ендогенна хірургічна інфекція. 

Поняття про внутрішньолікарняну інфекцію, її профілактика. 
2 

1.2 
Асептика — комплексна система профілактичних і лікувальних засобів у 

боротьбі з інфекційними ускладненнями та захворюваннями. Профілактика 

повітряної, краплинної, контактної та імплантаційної інфекції. Фізичні та хімічні 

методи стерилізації. Термічні засоби: пастеризація, паровий та сухоповітряний 

методи, обпалювання і прожарювання. Променева, газова стерилізація. Контроль 

стерилізації. Профілактика імплантаційної інфекції.  

2 

1.3 
Підготовка рук та їх  стерилізація перед операцією. Надягання стерильної 

білизни, оброблення операційного поля. 
2 
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1.4 Антисептика — комплексний метод знищення інфекції в рані та організмі 

людини. Види антисептики, основні групи хімічних речовин і способи їх 

застосування. Операційний блок, оснащення, режим роботи, прибирання. 

Забезпечення режиму асептики, антисептики на етапах хірургічної допомоги. 

2 

2.1 Гемостаз Поняття про кровотечу та крововтрату. Класифікація крововтрати. 

Класифікація кровотеч за причиною, зв’язком з навколишнім середовищем, 

наявністю проявів, часом виникнення, об’ємом крововтрати та за 

повторюваністю. Синдром гострої анемії, геморагічний шок, клінічні га 

лабораторні критерії оцінки крововтрати, клінічні ознаки кровотечі з легень та 

травного каналу. Тактика фельдшера щодо гематом та крововиливів. Лабораторні 

й спеціальні методи діагностики. Механізм самостійного припинення кровотечі. 

2 

2.2 Тимчасове зупинення кровотечі: фізичні, хімічні, біологічні і механічні методи. 

Перша допомога під час зовнішніх і внутрішніх кровотеч на етапах надання 

медичної допомоги. 

2 

2.3 Остаточне спинення кровотечі. Особливості інтенсивної терапії і догляду за 

хворими в умовах стаціонарного лікування. 
2 

3.1 Поняття про біль і знеболювання, про загальне і місцеве знеболення. Види 

наркозу залежно від шляхів уведення наркотичної речовини. 
2 

3.2 Місцеве знеболювання, механізм і види місцевої анестезії. Найпоширеніші 

анестезуючі засоби. Показання й протипоказання до проведення місцевої 

анестезії. Оснащення й техніка інфільтраційної, провідникової за Лукашевичем—

Оберстом, внутрішньокісткової, внутрішньовенної та місцевої анестезії за 

Вишневським.   

2 

3.3 Загальне знеболювання, його стадії, можливі ускладнення. Підготовка хворих до 

анестезії, премедикація. Клінічний перебіг. Тактика в разі ускладнень, 

профілактика їх. Неінгаляційний наркоз, його різновиди, переваги та недоліки. 

2 

4.1 Десмургія Поняття про пов’язку та перев’язку. Види пов’язок. Основні 

перев’язувальні засоби та матеріали. Транспортна й лікувальна іммобілізація, 

мета, принципи та правила транспортної іммобілізації. М’які пов’язки: бинтові, 

клейові, косинкові, пращоподібні та пов’язки з підручних матеріалів. Правила 

бинтування. Основні типи бинтових пов’язок. 

2 

4.2 Засвоєння техніки накладання м’яких пов’язок: на голову й шию, грудну клітку і 

плечовий суглоб, ділянку живота і таза, верхню та нижню кінцівки. 

Ознайомлення із застосуванням бандажа та суспензорія, оклюзійної пов’язки, 

еластичних і трубчастих бинтів. 

2 

4.3 Тверді пов’язки, різновиди та оснащення для їхнього накладання. Особливості 

використання штатних шинних комплектів. Особливості використання 

пневмошин. Гіпсові пов’язки. Властивості та якість гіпсу. Види гіпсових 

пов’язок. Правила накладання гіпсових пов’язок.   

2 

5.1 Інфузійно-трансфузійна терапія в сучасній хірургії, реаніматології та 

інтенсивному лікуванні. Правові аспекти гемотрансфузій. Шляхи введення 

інфузійних речовин. Основи ізосерології. Поділ груп крові за системою АВ0 та 

системою резус. Визначення груп крові за допомогою стандартних сироваток та 

цоліклонів анти-А і анти-В реагентів. Поняття про резус-фактор. Умови 

зберігання крові, визначення якості крові та препаратів крові. 

2 

5.2 Алгоритм заходів з проведення гемотрансфузій. Методи й техніка гемотрансфузій. 

Необхідні проби на сумісність еритроцитної маси донора й реципієнта. Показання, 

протипоказання до переливання крові та її компонентів. 

2 

5.3 Помилки та ускладнення під час переливання препаратів крові. Догляд за хворими 

під час і після гемотрансфузії, лабораторний контроль. 
2 

5.4 Донорство та його джерела. Необхідність обстеження донорів на вірусний гепатит, 2 
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СНІД, сифіліс. Компоненти й препарати крові, їхнє клінічне застосування. 

Документація при гемотрансфузіях. 

5.5 Кровозамінники та гемокоректори. Класифікація розчинів за групами. Поняття про 

повне та часткове парентеральне харчування. Ускладнення в разі переливання 

кровозамінників, перша медична допомога при цьому.  

2 

6.1 Оперативна хірургічна техніка. Поняття про хірургічну операцію та оперативну 

хірургію. Види хірургічних операцій: залежно від терміновості, за методами 

видалення патологічного вогнища, реконструктивні та пластичні. Елементи 

операцій: розсікання тканини, гемостаз, фіксація тканин, видалення 

патологічного вогнища, з’єднання та дренування рани. 

2 

6.2 Загальний та спеціальний хірургічний інструментарій: для розсікання і зшивання 

тканин, для захоплення і фіксації, для розширення рани, спинення кровотечі, 

інструментарій для операцій на окремих органах. Складання наборів інструментів 

для операцій на кістках, органах черевної та грудної порожнин, для трепанації 

черепа, трахеостомії, первинного хірургічного оброблення рани, скелетного 

витяжіння, венесекції. Формування пакетів для тимчасових невідкладних 

оперативних втручань. Робота в операційній і перев’язочній. Участь у підготовці 

та відбиранні інструментів для операцій. 

2 

7.1 Амбулаторна хірургія. Структура хірургічної служби поліклініки, 

травматологічного пункту, фельдшерсько-акушерського пункту (ФАП). Обсяг 

консервативного та оперативного лікування хворих. Організація й оснащення 

хірургічного кабінету.  

2 

7.2 Порядок приймання хворих і проведення невідкладної допомоги й планових 

операцій. Порядок госпіталізації хворих для планових і екстрених операцій. 

Диспансеризація хірургічних хворих. Документація в поліклініці. 

2 

8.1 Лікування хворого в хірургічному відділенні. Діагностика хірургічних 

захворювань. Роль діагнозу в лікуванні хворого. Особливості амбулаторної та 

стаціонарної діагностики хірургічних хворих. Загальноклінічні методи 

обстеження хворих: знайомство з хворим, збирання анамнезу захворювання та 

життя, даних об’єктивного дослідження органів і систем, місць патологічного 

вогнища, лабораторні й спеціальні методи дослідження. 

2 

8.2 Підготовка хворого до спеціальних досліджень. Участь фельдшера в обстеженні 

хворих та оформленні відповідної документації. 
2 

9.1 Догляд за хворими в хірургічному відділенні. Підготовка хворих до операції. 

Організація хірургічного відділення, його структура, розміщення, палати, 

перев’язочна, режим роботи, прибирання. Лікарський план обстеження й 

лікування хворого та його значення для роботи молодшого медичного персоналу. 

Загальний догляд за хірургічними хворими.  

2 

9.2 Визначення показань та протипоказань до знеболювання та операції (абсолютні, 

відносні). Оцінювання операційного ризику. Підготовка хворих до операції. Мета 

передопераційної підготовки: підготовка нервової, серцево-судинної систем, 

органів дихання, травного каналу. 

2 

9.3 Підготовка операційного поля. Премедикація. Транспортування хворого в 

операційну. Особливості підготовки до ургентних та планових операцій. 

Необхідний обсяг лабораторних та інших спеціальних методів обстеження для 

проведення операцій різного обсягу та загального знеболювання. Санітарно-

гігієнічні вимоги до медичного персоналу та хворих. Особливості організації 

харчування хірургічних хворих. 

2 

10.1 Післяопераційний період. Лікування хворого у відділенні інтенсивної терапії. 

Післяопераційний період, його фази та варіанти перебігу. Порушення функцій 

життєво важливих органів і процесів обміну після операції. Організація роботи і 

2 
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гігієнічний режим у відділенні реанімації та інтенсивної терапії (ВРІТ), 

оцінювання загального стану хворого. 

10.2 Післяопераційні ускладнення, їхня профілактика й усунення: психічні та 

невротичні розлади, порушення діяльності серцево-судинної системи, дихання, 

травного каналу, сечовиділення. Можливі ускладнення в ділянці рани й дренажів. 

Післяопераційний режим, дієта, лікарська терапія, лікувальна фізкультура. 

Лабораторний та функціонально-діагностичний контроль за станом хворого. 

Документація ВРІТ. Реабілітація хірургічних хворих після операції. 

2 

11.1 Закриті механічні ушкодження (травми). Уявлення про травму. Види травматизму 

та його профілактика. Організація травматологічної допомоги. Особливості 

обстеження травматологічного хворого, дослідження місця ушкодження. 

2 

11.2 Види закритих травм м’яких тканин: забій, розтягнення, розрив, струс, стиснення. 

Особливості діагностики, надання першої допомоги та лікування. Вивихи, їхні 

види, діагностика й лікування. 

2 

11.3 Поняття про переломи кісток: класифікація, клінічні ознаки, надання першої 

допомоги. Механізм зростання переломів. Фактори, які уповільнюють зростання. 

Принципи лікування. Особливості догляду за травматологічними хворими. 

2 

12.1 Відкриті механічні ушкодження (рани). Уявлення про поранення та рану. Види 

ран, розподіл їх за характером ушкодження. Клінічні ознаки ран, класифікація за 

стадіями розвитку інфекційного процесу. Етапи перебігу ранового процесу. Види 

загоєння ран. 

2 

12.2 Загальні принципи первинного хірургічного оброблення ран. Види первинного 

хірургічного оброблення ран. Основи надання першої медичної допомоги в разі 

поранень. 

2 

12.3 Симптоми нагноєння рани, консервативне й хірургічне активне лікування, 

використання протеолітичних ферментів, загальної та місцевої 

антибіотикотерапії, УФО, лазера, гіпербаричної оксигенації. Вторинне хірургічне 

оброблення рани. Особливі види ранової інфекції. Вогнепальні поранення. 

Особливості перебігу та лікування. 

2 

13.1 Термічні ушкодження. Опіки. Етіологія. Класифікація термічних опіків. 

Визначення глибини ушкодження тканин і площі опіку. Послідовність надання 

першої медичної допомоги хворим, боротьба з опіковим шоком, місцеве 

лікування опіків. Роль охолодження. Опікова хвороба. 

2 

13.2 Хімічні опіки, їх види, прояви, перша медична допомога і лікування. Особливості 

першої медичної допомоги при променевих опіках. Фази місцевих проявів 

променевих опіків.  

2 

13.3 Відмороження. Види холодової  травми. Класифікація відморожень, періоди і 

ступені розвитку. Перша допомога на догоспітальному етапі та лікування. 

Особливості догляду за хворими з відмороженнями.  

2 

13.4 Електротравма. Дія електроструму на організм людини — електроопік, загальні 

зміни в центральній нервовій та серцево-судинній системі, у диханні. 

Особливості надання першої  медичної допомоги, серцево-легенева реанімація, 

принципи лікування.  

2 

14.1 Місцеві гнійні захворювання шкіри, підшкірної жирової клітковини, судин. 

Гострі гнійні захворювання шкіри (фурункул, карбункул, гідраденіт, абсцес, 

флегмона, бешиха, еризипелоїд), клінічна картина. 

2 

14.2 Запальні захворювання судин (лімфангіт, лімфаденіт, флебіт, тромбофлебіт). 

Причини, клінічні ознаки й лікування. Небезпечність ускладнень і гострого 

тромбофлебіту обличчя і нижніх кінцівок.  

2 
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14.3 Гнійно-запальні захворювання кісток і суглобів (бурсит, тендовагініт, артрит, 

остеомієліт).Причини, особливості клінічної картини й лікування залежно від 

локалізації процесу. Роль фельдшера в діагностиці та забезпеченні лікування 

хворих з окремими видами гнійних захворювань. 

2 

15 Гостра анаеробна інфекція, профілактика газової гангрени, правця. Поняття про 

клостридіальну й неклостридіальну анаеробну інфекцію. Правець: шляхи 

проникнення збудника й умови розвитку захворювання. Гостра й хронічна 

специфічна хірургічна інфекція. Поняття про специфічну інфекцію. Сибірка: 

причини й чинники, форми, клінічні ознаки, консервативна терапія. 

2 

16 Дифтерія ран: особливості перебігу ранового процесу, специфічна терапія, 

застосування антибіотиків та антисептиків. Особливості надання допомоги 

хворим з укушеними ранами. Туберкульоз лімфатичних вузлів: ознаки та 

лікування. Кістково-суглобовий туберкульоз: місцеві та загальні  симптоми, 

діагностика, хіміотерапія, санаторно-ортопедичне, оперативне лікування та 

реабілітація хворих. Актиномікоз: клінічна картина, діагностика і лікування. 

Хірургічна проблема СНІДу. 

2 

17.1 Змертвіння, причинні чинники місцевого некрозу тканин, види, клінічні ознаки 

сухої й вологої гангрени. Поняття про тромбоз і емболію; клінічні ознаки, 

профілактика й лікування. Пролежні: екзо-, ендогенні причини, клінічний перебіг, 

профілактика і лікування. Виразки, їхні види, клінічні ознаки, консервативні та 

оперативні методи лікування. Уявлення про нориці. 

2 

17.2 Природжені хірургічні захворювання, причини виникнення, різні вади розвитку в 

дітей і дорослих. Облітеруючий ендартеріїт, облітеруючий артеріосклероз, 

причини, клінічні ознаки, діагностика й лікування. Хвороба Рейно; клінічна 

картина, діагностика, лікування. Варикозне розширення вен, тромбофлебіт і 

флеботромбоз; клінічні ознаки, діагностика, ускладнення і способи лікування. 

Посттромбофлебітичний синдром; класифікація, діагностика, форми 

захворювання, лікування. 

2 

 
МОДУЛЬ 2.       Спеціальна хірургія  

1.1 ЗахвоЗахворювання та ушкодження голови, обличчя та шиї. Особливості обстеження 

голови, шиї. Природжені дефекти й пухлини м’яких тканин черепа. Ушкодження 

м’яких тканин і кісток черепа. Відкрита і закрита черепно-мозкова травма: 

переломи склепіння і основи черепа, забій, струс і стиснення мозку. Синдром 

черепно-мозкової травми. Особливості надання медичної допомоги та лікування 

черепно-мозкових травм. Особливості, перша медична допомога при 

вогнепальних пораненнях голови, перша медична допомога, лікування. 

2 

1.2 Ушкодження носа, щелеп. Клінічні ознаки, перша допомога, принципи лікування. 

Вади розвитку органів шиї. Поранення шиї. Абсцес, флегмона, лімфаденіт шиї. 

Пухлини й хірургічні захворювання органів шиї (лімфогранулематоз, 

лімфосаркома, гортані).  

2 

1.3 Зоб дифузний, вузловий,  токсичний (базедова хвороба), рак щитоподібної залози. 2 

1.4 Сторонні тіла стравоходу і дихальних шляхів. Опіки і рак стравоходу; клінічні 

ознаки, діагностика, ПМД, лікування. 
2 

2.1 Механічна травма: забій, вдавлення грудної клітки, перелом ребер, ключиць. 

Проникні та непроникні поранення грудної клітки, ускладнення їх. Ушкодження 

легень, серця. Особливості надання допомоги хворим з торакотравмою.  

2 

 2.2 Гнійно-запальні захворювання плеври та легень: гнійний плеврит, абсцес легені.  2 

 2.3 Запальні захворювання грудної залози: гострий лактаційний і гострий гнійний 

мастит. Доброякісні та злоякісні пухлини грудної залози, клінічні ознаки, 

діагностика, методи лікування. Профілактичні заходи для своєчасного виявлення 

2 
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хворих.  

 3.1 Хронічні захворювання органів черевної порожнини. Безпосереднє обстеження 

хворих з хірургічними захворюваннями живота. Аномалії розвитку черевної 

стінки, пупка та внутрішніх органів. Основні спеціальні та інструментальні дослі-

дження: езофагогастроскопія, УЗД, рентгеноскопія, лапароскопія. Черевна грижа. 

Класифікація, клінічні ознаки, принципи лікування.  

2 

3.2 Хірургічні захворювання шлунка, дванадцятипалої кишки, прямої кишки, 

жовчного міхура, підшлункової залози. Клінічні ознаки цих захворювань і 

принципи лікування. Диспансеризація. 

2 

4.1 Закриті й відкриті ушкодження черевної порожнини, класифікація, клінічні 

ознаки, діагностика.  
2 

4.2 Синдром гострого живота, перитоніт. Запальні захворювання очеревини: 

проривна виразка шлунка і дванадцятипалої кишки, гострий апендицит.  
2 

4.3 Гострий холецистит, гострий  панкреатит. Особливості діагностики, перша 

допомога, клінічні ознаки, лікування, догляд. 
2 

4.4 Защемлена грижа, гостра кишкова непрохідність.   2 

4.5 Рентгенографія і лапароскопія в ургентній абдомінальній хірургії. Основи  

лапароскопічної хірургії. 
2 

5.1 Захворювання та ушкодження прямої кишки. Методи дослідження прямої кишки. 

Ушкодження прямої кишки й сторонні тіла в ній, перша допомога. Запальні 

захворювання прямої кишки та навколопрямокишкової (параректальної) 

клітковини, тріщини відхідника, гострий проктит, геморой, гострий парапроктит, 

нориці відхідника і прямої кишки. 

2 

5.2 Доброякісні та злоякісні пухлини товстої і прямої кишок, діагностика, лікування. 

Профілактичні огляди населення. 
2 

6.1 Особливості дослідження хворих із захворюваннями сечових і статевих органів 

(мануальні, інструментальні, спеціальні та лабораторні дослідження). 

Ушкодження органів сечової і статевої систем — нирок, сечового міхура, 

сечівника (уретри). Особливості діагностики, надання першої допомоги та 

етапного лікування урологічних хворих на догоспітальному етапі. 

2 

6.2 Гнійно-запальні захворювання нирок і сечового міхура: пієліт, пієлонефрит, 

піонефроз, гідронефроз, цистит. 
2 

6.3 Сечокам’яна хвороба, клінічні ознаки, діагностика та лікування.  Захворювання 

передміхурової залози. Захворювання яєчок та статевого члена. 
2 

7.1 Ушкодження таза і тазових органів: класифікація, клінічні ознаки, особливості 

надання першої медичної допомоги та лікування.  
2 

7.2 Гнійні захворювання пальців і кисті. Панарицій: види, діагностика, способи 

оперативного лікування.   
2 

7.3 Синдром тривалого роздавлювання: клінічна картина, розвиток процесу, 

принципи надання першої медичної допомоги й подальшого. Методи 

дослідження кінцівок і суглобів. 

2 

7.4 Ушкодження хребта: компресійні переломи, переломовивихи; симптоми, методи 

діагностики та лікування.  
2 

8.1 Особливості курації хірургічних хворих при різних патологіях. 2 

8.2 Особливості курації хірургічних хворих при різних патологіях. 1 
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                             МОДУЛЬ 4. Невідкладні стани в хірургії 

1 Рівні надання першої медичної допомоги. Мета і завдання першої медичної 

допомоги. Організація роботи ФАПу та обов’язки фельдшера з надання першої 

медичної допомоги хворим з невідкладними станами в хірургії. Служба 

швидкої медичної допомоги, її мета і завдання. 

2 

Невідкладні стани при захворюваннях і ушкодженнях голови, обличчя та шиї 

2. Черепно-мозкова травма — закрита, відкрита. Ушкодження мозку; струс, забій, 

здавлювання мозку, церебральна кома.  

2 

3. Травми обличчя — перелом кісток носа, верхньої і нижньої щелеп, вивих нижньої 

щелепи. 

2 

4. Запальні захворювання обличчя та шиї (фурункул, карбункул, бешихове запалення, 

флегмона). 

2 

5. Стороні тіла верхніх дихальних шляхів, стравоходу. Опіки ротової порожнини, 

стравоходу. 

2 

Невідкладні стани при захворюваннях та ушкодженнях грудної клітки та її органів. 

6. Невідкладні стани, що виникають у хворих з легеневою кровотечею, 

гемотораксом, спонтанним і посттравматичними пневмотораксами, підшкірною 

емфіземою; 

2 

7. Пошкодженнями перикарда, серця і великих судин, переломами ребер і 

груднини. 

2 

8. Гострі і запальні захворювання грудної клітки і легень. Гнійні плеврити, абсцес 

легень, 

2 

Невідкладні стани при захворюваннях і ушкодженнях органів черевної порожнини 

та прямої кишки 

9 ―Гострий живіт‖. Гострий перитоніт. Перфоративна виразка шлунка і дванадця-

типалої кишки. Причини виникнення, клініка, діагностика, невідкладна медична 

допомога. 

2 

10 Гострий апендицит. Гострий холецистит. Клінічна картина, діагностика, 

невідкладна медична допомога. 

2 

11 Гострий панкреатит. Гостра кишкова непрохідність. Її види, клінічна картина, 

діагностика, невідкладна медична допомога. 

2 

12 Шлунково-кишкова кровотеча. Варикозне розширення вен стравоходу. Емболія 

та тромбоз мезентеріальних судин. Причини виникнення, клінічна картина, 

діагностика, невідкладна медична допомога 

2 

13 Защемлення грижі. Закрита та відкрита травма живота (ушкодження 

порожнистих і паренхіматозних органів черевної порожнини). Особливості 

2 

1 Передпухлинні стани 1 

2 Поняття про пухлини та пухлинний процес 2 

3 Загальні принципи діагностики та лікування пухлин 2 

4 Пухлини  голови, шиї. органів грудної клітки 2 

5 Пухлини травної системи: стравоходу, шлунка, кишок 2 

6 Пухлини травної системи: печінки та підшлункової залози 2 

7 Пухлини сечової системи 2 

8 Пухлини статевої системи 2 

9 Злоякісні пухлини шкіри. Лімфома Ходжкіна 2 
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клінічного перебігу, діагностика, невідкладна медична допомога. 

14 Захворювання та травми прямої кишки ( геморрой, парапроктит) 2 

Невідкладні стани при захворюваннях і ушкодженнях сечової і статевої системи 

15. Ниркова коліка. Пієлонефрит. Піонефроз. Паранефрит. Причини виникнення, 

клінічна картина, діагностика, невідкладна медична допомога. Гостра затримка 

сечі. Причини виникнення, клінічна картина, діагностика, невідкладна медична 

допомога. 

2 

16. Ушкодження нирок і сечоводів. Ушкодження сечового міхура, сечівника. 

Клінічна картина, діагностика, невідкладна медична допомога. Парафімоз. 

Причини, механізм. Діагностика.  

2 

Невідкладні стани в судинній хірургії 

17. Поняття про синдром критичної ішемії нижніх кінцівок. Гострий тромбоз 

артерій нижніх кінцівок. Гострий тромбофлебіт нижніх кінцівок. Причини 

виникнення, клінічні ознаки, перша медична допомога.Ушкодження судин 

(артерій, вен).  

2 

18. Геморагічний шок. Причини виникнення. Клінічна картина, діагностика, 

невідкладна медична допомога. Ускладнення кровотеч (непритомність, колапс, 

перша допомога).Принципи й техніка транспортування хворих із кровотечею 

та крововтратою. 

2 

Невідкладні стани в травматології. 

19. Розтягнення та розриви суглобових зв’язок, вивихи, відкриті та закриті  

переломи кісток. Причини виникнення, клінічні ознаки, перша медична 

допомога. Травматичний  шок. Синдром тривалого здавлювання, вогнепальні  

поранення. 

2 

20. Опіки. Причини виникнення, визначення глибини і площі опіку, перша 

допомога.Опіковий шок. Відмороження. Причини, визначення глибини 

ушкодження, невідкладна медична допомога.  

2 

21. Травми хребта, спинного мозку та тазу. Причини виникнення, клінічні ознаки, 

перша медична допомога та транспортна іммобілізація. Перша допомога при 

пораненнях м’яких тканин. Первинна хірургічна обробка  ран, показання та 

протипоказання Особливості профілактики інфекційних захворювань, під час 

надання невідкладної допомоги при травмах. 

1 

Усього                                                                                                                                           41 год. 

Разом                                                                                                                                           199 год. 

 

 

 

7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Теми К-сть 

год 

Модуль1. Загальна хірургія 

1 Вивчення наказів № 181, 798, 120 МОЗ  України. 2 

2 Лабораторні та інструментальні методи діагностики кровотеч. 2 

3 Поняття про пов’язку та перев’язку. Види пов’язок. М'які пов'язки. Тверді 

по'язки 

2 

4 Поняття про передопераційний період. Підготовка хворого до планової 

операції. 
2 

5 Підготовка хворого до екстреної операції. 2 

6 Поняття про післяопераційний період. Профілактика ранніх та пізніх 

ускладнень. 
2 

7 Поняття про рани. Види ран. Принципи надання першої медичної 2 
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допомоги в разі поранення. Активно-пасивна профілактика правця у 

випадку ушкодження. Транспортування потерпілого. 
8 Первинне хірургічне оброблення поверхневих ран м’яких тканин, 

показання та протипоказання до операції. Можливі помилки під час 

оброблення ран. Принципи й техніка дренування ран 

2 

9 Загальні та місцеві ознаки нагноєння ран. Основні принципи місцевого 

лікування. Догляд за хворими з гнійними ранами залежно від перебігу 

ранового процесу.- 

2 

10 Травматизм. Види й профілактика травматизму. Поняття про ізольовані, 

змішані та комбіновані травми. Принципи надання першої медичної 

допомоги 

2 

11 Закриті механічні травми тканин (забій, розтягнення, розрив, струс і 

роздавлювання). Синдром тривалого роздавлення. Симптоми, надання 

першої медичної допомоги, транспортування. Особливості лікування 

2 

12 Переломи кісток. Види, клінічні симптоми переломів. Роль у наданні 

першої допомоги в разі переломів. Принципи лікування у випадку 

переломів кісток 

2 

13 Опіки. Класифікація, визначення площі та клінічна картина опіків. Тактика 

під час надання першої медичної допомоги. Принципи лікування хворих з 

опіками. Опікова хвороба. Принципи лікування 

2 

14 Електротравма. Загальна та місцева дія електричного струму, перша 

допомога у випадку електротравми. Показання до проведення серцево-

легеневої реанімації 

2 

15 Гостра гнійна хірургічна інфекція. Шляхи зараження. Профілактика та 

лікування окремих видів гнійно-запальних захворювань: фурункула, 

карбункула, абсцесу, флегмони, бешихи, остеомієліту, тромбофлебіту 

2 

16 Загальна гнійна хірургічна інфекція. Види сепсису. Клінічна картина та 

лікування.- 
2 

17 Хірургічний туберкульоз та його форми. Клінічна картина, діагностика та 

лікування кістково-суглобового туберкульозу 
1 

18 Уявлення про некроз. Причини. Суха та волога гангрена. Місцеві й 

загальні прояви.Профілактика та лікування, догляд за хворими після 

операції.- 

2 

Усього   35 год. 

Модуль 2. Спеціальна хірургія  
19 Закрита черепно-мозкова травма. Діагностика струсу і стиснення 

головного мозку. Перша допомога, транспортування. Принципи лікування 

хворих 

2 

20 Перелом склепіння та основи черепа. Діагностика та перша допомога. 

Особливості транспортування хворих.- 
2 

21 Опіки стравоходу. Клінічна картина. Тактика фельдшера під час надання 

першої допомоги. Принципи лікування хворих з опіками стравоходу. 

Особливості догляду за хворими з гастростомою 

2 

22 Механічна травма грудної клітки: забій, струс, стиснення. Діагностика. 

Тактика фельдшера під час надання першої медичної допомоги хворим з 

травмою грудної клітки. Лікування. 

2 

23 Поняття про пневмоторакс. Види пневмотораксу. Тактика фельдшера під 

час надання першої медичної допомоги хворим з пневмотораксом. 

Лікування хворих. 

2 

24 Запальні захворювання грудної залози. Симптоми, лікування хворих, 

профілактика маститу. 

2 
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25 Закриті й відкриті ушкодження легень, серця, магістральних судин. Діагностика, 

перша допомога, особливості транспортування хворих. 

2 

26 Захворювання стравоходу, рак стравоходу. Варикозне розширення вен 

стравоходу. Клінічна картина. Лікування. Надання першої допомоги в разі 

кровотечі з вен стравоходу 

2 

27 Механічна травма живота. Діагностика. Клінічна картина гострого живота при 

травмі живота. Перша допомога й показання до госпіталізації. Особливості 

транспортування. Показання до оперативного лікування. 

2 

28 Гострий перитоніт. Причини, симптоми, діагностика. Перитоніт місцевий та 

загальний. Догляд за хворими після операції. Перша допомога й показання до 

оперативного лікування. Особливості транспортування.. 

2 

29 Гострий апендицит. Клінічна картина, діагностика, лікування. Догляд за хворими 

в післяопераційний період 
2 

30 Шлунково-кишкові кровотечі. Причини кровотечі в порожнисті органи. 

Діагностикакровотеч. Невідкладна допомога. Консервативні та оперативні 

методи лікування.- 

2 

31 Гостра непрохідність кишок. Діагностика, перша допомога, особливості 

транспортування, показання до оперативною лікування. 
2 

32 Ускладнення виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. Діагностика, 

перша допомога, показання до госпіталізації, консервативне та оперативне 

лікування хворих. Особливості догляду за хворими З дренажем черевної 

порожнини. 

2 

33 Гострий холецистит. Клінічна картина, діагностика, особливості лікування. 

Тактика фельдшера в разі гострого холециститу / 
2 

34 Гострий панкреатит. Клінічна картина, діагностика, особливості лікування. 

Тактика фельдшера в разі гострого панкреатиту. 
2 

35 Геморой. Діагностика та лікування. Особливості догляду за хворими в 

проктологічному відділенні-. 
2 

36 Пухлини товстої і прямої кишок. Діагностика та лікування. Роль профілактичних 

обстежень у ранній діагностиці пухлин. Особливості догляду за хворими зі 

штучними норицями. 

2 

37 Перелом хребта. Клінічна картина. Діагностика ушкоджень хребців і спинного 

мозку. Перша допомога, транспортування та лікування. 
2 

38 Переломи кісток таза. Ускладнення при переломах кісток таза. Діагностика, 

перша допомога, транспортування і лікування. 
2 

39 Переломи кісток плеча. Клінічна картина, перша допомога, лікування. 

Особливості надання першої допомоги у випадку відкритих переломів. 
2 

40 Переломи кісток передпліччя, кисті і пальців. Перша допомога, транспортування 

і лікування, іммобілізація. 
2 

41 Перелом стегна. Клінічна картина, перша допомога в разі відкритих переломів. 2 

42 Переломи кісток гомілки та пальців стопи. Особливості надання першої допомоги 

у випадку відкритих переломів. 
2 

43 Запальні захворювання верхньої кінцівки. Панарицій. Принципи оперативного 

лікування. 
2 

44 Облітеруючі захворювання судин нижньої кінцівки. Клінічна картина, 

діагностика, перша допомога, принципи лікування. 
2 

45 Запальні захворювання нижньої кінцівки. Гнійний артрит. Діагностика, перша 

допомога, лікування. Остеомієліт кісток нижньої кінцівки. 
2 

46 Вогнепальні поранення. Пошкодження тканини тіла в разі вогнепального 

поранення. 

2 

Усього 56 год. 

Модуль 3. Онкологія 
47 

Організація онкологічної допомоги в Україні 
2 

48 Передпухлинні стани 2 

49 Охорона праці в онкології 2 

50 Пухлини шиї та органів грудної клітки 2 
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    51 Пухлини травної системи: печінки та підшлункової залози 4 

52 Пухлини сечової системи та статевих органів 4 

53 Злоякісні пухлини шкіри. Лімфома Ходжкіна 4 

Усього 20 год. 

           Модуль 4. Невідкладні стани в хірургії 
54 Основні положення чинних наказів МОЗ України. Загальні принципи, 

порядок надання, стандарти якості медичної допомоги при невідкладних 

станах на догоспітальному етапі. 

2 

55 Охорона праці під час роботи з апаратурою та обладнанням швидкої 

медичної допомоги та ФАПу. Охорона праці під час роботи з колючими та 

ріжучими предметами, кров’ю. 

2 

56 Переломи склепіння і основи черепа, абсцес головного мозку. 4 

57 Відкритий, закритий, клапанний пневмоторакс. Клінічна картина, 

діагностика, невідкладна медична допомога. 

4 

     58 ―Гострий живіт‖. Гострий перитоніт. Перфоративна виразка шлунка і 

дванадцятипалої кишки. Причини виникнення, клініка, діагностика, 

невідкладна медична допомога. 

2 

59 Гострий апендицит. Гострий холецистит. Гострий панкреатит.Гостра 

кишкова непрохідність. Причини виникнення, клінічна картина, 

діагностика, невідкладна медична допомога. 

2 

60 Гостра затримка сечі. Причини виникнення, клінічна картина, діагностика, 

невідкладна медична допомога. 

2 

61 Геморагічний шок. Причини виникнення. Клінічна картина, діагностика, 

невідкладна медична допомога 

2 

62 Відкриті та  закриті  переломи кісток. Причини виникнення, клінічні 

ознаки, перша медична допомога.  Травматичний  шок. 

2 

63 Опіки.  Відмороження.Причини, визначення глибини ушкодження, 

невідкладна медична допомога. 

4 

Усього 26 год. 

                                                                                                                                   

Разом                                                                                                                                           137 год. 

 

 
8. Індивідуальні завдання 

 

9. Методи навчання 

 Словесні – бесіда, пояснення, лекція 

 Наочні – демонстрація, ілюстрація 

 Інтерактивні  

 Практичні  - практичні роботи, реферат 

 

10. Методи контролю 

 Усне опитування. 

 Тестовий контроль. 

 Контроль практичних навичок. 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 Кількість 

балів 

Поточний 

рейтинг 

Підсумковий 

рейтинг 

Сума 

Модуль 1 20  

60 

 

40 

 

100 Модуль 2 20 
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Модуль 3 10  

Модуль 4 10 

 

 

 
12. Методичне забезпечення 

 Навчальні програми 

 Робочі програми 

 Навчальна література 

 Матеріали для організації та проведення занять 

 Методичні вказівки для викладачів та студентів 

 Методичні вказівки для СПРС 

 Матеріали для контролю знань та вмінь студентів: 

 Програми для тестування 

 Ситуаційні завдання 

 Практичні роботи 

 Стенди 

 Таблиці. 

 

 

 

13. Рекомендована література 

 

Основна 

Касевич Н.М. Медсестринська етика і деонтологія: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 200 с. 

Касевич Н.М., Шаповал К.І. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних працівників: 

підручник. — К.: Медицина, 2010. — 248 с. 

Кіт О.М., Ковальчук О.Л. Хірургія. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. 

Навчальний посібник з хірургії в модулях: навч. посіб. / За ред. Л.М. Ковальчука. — К.: 

Медицина, 2011. — 480 с. 

Роздольський І.В. Невідкладні стани в хірургії: підручник. — К.: Медицина, 2009. — 144 с. 

Тарасюк В.С., Кучанська Г.Б. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека 

життєдіяльності: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 488 с. 

Хіміч С.Д. Хірургія. — К.: Здоров’я, 2004. 

Хірургія (факультетська): підручник / Кол. авторів; За ред. М.П. Захараша. — К.: Медицина, 

2006. — 656 с. 

Хірургія: підручник / За ред. П.Г. Кондратенка. — К.: Медицина, 2009. — 968 с. 

Хірургія: підручник / О.Ю. Усенко, Г.Б. Білоус, Г.Й. Путинцева. — К.: Медицина, 2010. — 400 с. 

Чапкий Л.П., Ткаченко Р.О. Анестезіологія, реаніматологія та інтенсивна терапія. — К.: Вища 

школа, 2004. 

Шегедин М.Б., Шустакевич С.Ф. Медсестринство в хірургії: навч. посіб. — К.: Медицина, 2008. 

— 120 с. 

Дрижак В.І., Домбрович М.І Медсестринство в онкології.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.- 222с. 

Ковальчук Л.М.  Медсестринство в онкології. -Київ: ВСВ ―Медицина‖, 2011.- 510с. 

Боженков Ю.Г., Стороженко И.Н. Интенсивная терапия в неотложной хирургии живота. — М.: 

Медкнига, 2001. — 228 с. 

Ковальчук Л.Я. Невідкладна хірургія. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — 270 с. 

Палій Л.В. Анестезіологія та інтенсивна терапія: підручник. — К.: Медицина, 2008. — 

223 с. 

Палій Л.В. Основи реаніматології: навч. посіб. — К.: Медицина, 2008. — 164 с. 

Регида М.С., Кресюк В.І. Невідкладні стани в хірургії. — Львів, 2006. — 512 с. 

 

 

Додаткова 

Єфіменко Н.А., Розанов В.Е. Військово-польова хірургія. — СПб: Медицина, 2003. 

Ковальов А.І. Загальна хірургія. — М.: МІА, 2009. 
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Ковальчук Л.Я. Шпитальна хірургія. — Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. 

Кузін М.І. Хірургічні хвороби. — М.: Медицина, 2005. 

Лук’яненко Т.В., Пенделя А.А. Здорові сууглоби і судини. — Харків: Медицина, 2009. 

Черенько Н.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія. — К.: Здоров’я, 2000. 

Шідловський В.О., Полянський І.Ю. Факультетська хірургія. — Тернопіль: Укрмедкнига, 

2005. 

Касевич.  Практикум із сестринської справи: навчальний посібник.-К.:Здоров′я, 2005.-464с. 

Касевич Н.М. Медична етика і деонтологія: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 200 с. 

Касевич Н.М., Шаповал К.І. Охорона праці та безпека життєдіяльності працівників: підручник. 

— К.: Медицина, 2010. — 248 с. 

Тарасюк В.С., Кучанська Г.Б. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека 

життєдіяльності: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 488 с. 

Хірургія (факультетська): підручник / М.П. Захараш, О.І. Пойда, М.Д. Кучер та ін.; за ред. 

М.П. Захараша. — К., 2006. — 656 с. 

Хірургія дитячого віку: підручник / За ред. В.І. Сушка, Д.Ю. Кравчені. — К.: Медицина, 2009. — 

800 с. 

Чепкий Л.П., Ткаченко Р.О. Анестезіологія, реаніматологія та інтенсивна терапія. — К.: Вища 

школа, 2004 — 326 с. 

Черенько М.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія. — К.: Здоров’я. — 2004. — 612 с. 

Шидловський В.О., Захараш М.П. Факультетська хірургія. — Тернопіль: Медкнига, 

2002. — 378 с. 

 

14. Інформаційні ресурси 

 Базова та допоміжна література 

 Лекційні матеріали та таблиці 

 Слайди 

 


