
Запорізький державний медичний університет 

СИЛАБУС 

з навчальної дисципліни «Сучасна ортопедія та травматологія» 

Третій (освітньо-науковий) рівень – доктор філософії 

Спеціальність 222 Медицина 

1. Контактна інформація:  
Викладач: проф. Головаха Максим Леонідович 

e-mail: golovaha.ml@zsmu.zp.ua 

кафедра: травматології та ортопедії 

адреса: КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» (вул. Оріхівське шосе 10. 

 

2. Анотація курсу: 

Семестр(и): 1-6.  

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 360 год., з них лекції – 20 год., практичні заняття – 80 

год., самостійна робота – 260 год., кількість кредитів ЄКТС – 12.  

Мета курсу: розвиток у майбутнього доктора філософії загальних та фахових компетентностей 

задля забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації для здійснення науково-дослідницької 

діяльності, аналітичної роботи, наукового консультування лікарів практичного напрямку 

лікувально-профілактичних закладів, а також у викладацькій роботі:  

- інтегральні: здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі фтизіатрії, проводити 

оригінальне наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі 

охороні здоров’я на основі глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних 

теоретичних або практичних знань та/або професійної практики; 

- загальні: здатність до підвищення професійної кваліфікації; здатність виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми, здатність генерувати ідеї; здатність до спілкування у професійному 

середовищі та з представниками інших професій у національному та міжнародному контексті; 

здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт;  

- спеціальні (фахові, предметні): здатність до розуміння предметної області за обраним науковим 

напрямом та освітньою діяльністю; здатність виявляти потребу в додаткових знаннях у сфері 

медицини та за напрямком наукових досліджень, генерувати наукові гіпотези; здатність 

формулювати дослідницьке питання, розробляти проект наукового дослідження; здатність 

обирати методи та кінцеві цілі дослідження відповідно до цілей та завдань наукового проекту; 

володіння сучасними методами наукового дослідження; здатність інтерпретувати результати 

наукових досліджень, проводити їх коректний аналіз та узагальнення; здатність до впровадження 

нових знань (наукових даних) в науку, освіту та інші сектори суспільства; здатність 

представлення результатів наукових досліджень в усній і письмовій мові відповідно до 

національних та міжнародних стандартів; здатність до організації та реалізації педагогічної 

діяльності; здатність до лідерства, керування колективом; дотримання етики та академічної 

доброчесності. 

 

Результати навчання дисципліни: 

- здобути поглиблені знання і систематичне розуміння травматології та ортопедії за напрямом та 

тематикою досліджень стосовно майбутньої професійної діяльності; 

- здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для 

продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем в практичній сфері охорони 

здоров’я з питань травматології та ортопедії; 

- самостійно збирати, аналізувати і узагальнювати результати опитування та огляду пацієнтів; 

- оволодіти термінологією в травматології та ортопедії та з досліджуваного наукового напряму; 

- поглиблено вивчити новітні методи дослідження у травматології та ортопедії, застосовувати 

широке коло додаткових методів діагностики травматологічних захворювань згідно з обраною 

темою науково-дослідницької роботи: молекулярно-генетичні, біохімічні, імунологічні, 

гістологічні та імуногістохімічні; 
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- аналізувати клінічну картину найбільш поширених травматологічних та ортопедичних 

захворювань, виявляти їх ускладнення; 

- складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних 

обстежень при травматологічних та ортопедичних  захворюваннях та їх ускладненнях, оцінювати 

прогноз щодо життя та працездатності хворих; 

- визначати тактику ведення хворого при травмах та ортопедичних 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; 

- проявити здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та 

загальнокультурного рівня. 

- бути ознайомленими з діючими законодавчими актами України про вищу освіту і концепцією 

адаптації української вищої школи до Загальноєвропейського простору вищої освіти; 

- вміти формувати науковий світогляд та методологію педагогічної діяльності та професійної 

компетентності; 

- оволодіти основними формами, методами та прийомами навчального процесу, їх оптимальне 

застосування; 

- засвоїти специфіки викладацької діяльності у вищій школі; 

- виховати загальну і професійну культуру майбутнього викладача вищого навчального закладу. 

 

Необхідні навчальні компоненти (пререкізити, кореквізити і пост реквізити): в межах 

третього (освітньо-наукового) рівня (див. структурно-логічна схема освітньо-наукової програми).  

Зміст дисципліни: 8 змістових модулів, 11 тем: 

- Тема 1. Організація травматологічної та ортопедичної допомоги населенню в Україні та світі. 

Лікарська трудова експертиза і реабілітація. 

- Тема 2. Чинна нормативна документація в Україні щодо травматологічних та ортопедичних з 

захворювань та їх ускладнень. 

- Тема 3. Регенерація кісткової тканини у різні вікові періоди. Методи обстеження і лікування 

травматологічних хворих. Рани, клініка і лікування. 

- Тема 4. Відкриті пошкодження кісток і суглобів. Пошкодження плечового поясу і верхньої 

кінцівки. Пошкодження нижньої кінцівки. Вивихи. Пошкодження грудної клітини. 

Пошкодження хребта. Пошкодження кісток тазу. 

- Тема 5. Множинні переломи і поєднанні пошкодження. Здавлення м'яких тканин. Травматичний 

шок. Кісткова і шкірна пластика в травматології та ортопедії. 

- Тема 6. Гострі і хронічні неспецифічні захворювання кісток і суглобів. Переломи, що не 

зрослися, псевдоартрози. Захворювання м'язів, сухожиль, суглобових сумок. Паралітичні 

деформації. 

- Тема 7. Захворювання плечового, ліктьового і променево-запясткового суглобів. Захворювання 

кульшового і колінного суглобів. Захворювання ступні і пальців. Захворювання гомілки, 

гомілково-ступневого суглобів. 

- Тема 8. Вроджені захворювання шиї і грудної клітки. Вроджені захворювання і деформації 

хребта. Вроджені деформації верхньої кінцівки і нижньої кінцівки. 

- Тема 9. Пухлини кісток. Диспластичні процеси в кістках. Остеохондропатії . Дистрофічні та 

атрофічні процеси в кістках. 

- Тема 10. Дегенеративні хвороби хребта. Запальні неспецифічні хвороби хребта. Захворювання 

великих суглобів. Запальні специфічні захворювання кісток та суглобів. 

- Тема 11. Реабілітація травматологічних і ортопедичних хворих. Протезування. Загальні питання 

реабілітації. Методи медичної реабілітації. 

Види навчальних занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота аспірантів, індивідуальні 

консультації; дистанційне навчання (залученням аспірантів до міжнародно визнаних курсів та 

освітніх ресурсів). 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна. 

Форми підсумкового контролю: 6 заліків (1–6 семестри). 



Засоби діагностики успішності навчання: написання тестових, ситуаційних, клінічних, 

розрахунково-аналітичних, творчих завдань; реферативні доповіді, участь у дискусії, питання 

для підсумкового контролю. 

Мова навчання: українська. 

3. Оцінювання: 

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки 

підсумкового модульного контролю (ПМК) (у балах), яка виставляється при оцінюванні 

теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою 

навчальної дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку аспірант може набрати при вивченні кожного модуля, 

становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів. ПМК здійснюється по 

завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. Форми 

проведення ПМК мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної 

підготовки. Максимальна кількість балів, яку може набрати аспірант при складанні ПМК, 

становить 80. ПМК вважається зарахованим, якщо аспірант набрав не менше 50 балів. 

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка визначає 

фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної кількості балів (110 

балів, якщо поточні оцінки – «відмінно» та 60 балів, якщо поточні – «задовільно». До 110 

максимальних балів можуть додаватись бали за індивідуальну роботу – не більше 10). Бали за 

поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за традиційною 

чотирибальною системою незалежно від кількості занять в модулі. При цьому враховуються усі 

види робіт, передбачені методичною розробкою для запланованої теми. 

Залік здійснюється після завершення вивчення всіх тем семестру на останньому контрольному 

занятті. До ПМК допускаються аспіранти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з 

дисципліни аудиторні заняття, та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за 

мінімальну.    

Програма заліку включає обов’язкову і варіативну частини.  

Обов’язкова частина охоплює наукові та практичні питання «Сучасної фтизіатрії» та 

складається з виконання завдань різних типів:  

- теоретичне завдання передбачає письмову відповідь на теоретичні питання, що дає можливість 

оцінити теоретичний рівень професійної підготовки за спеціальністю;  

- аналітичне завдання – це письмове розв’язання комплексного ситуаційного завдання. 

Варіативна частина стосується наукових та практичних аспектів відповідно до обраного 

напряму дисертаційної роботи: 

- методологічне завдання передбачає визначення та обґрунтування методологічних засад 

проведення дослідження чи процедур за запропонованою темою, визначення дизайну 

дослідження. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати аспірант при складанні ПМК, становить 80 балів. 

Залік вважається зарахованим, якщо аспірант набрав не менше 50 балів. 

 

4. Політика курсу: обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 

програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, 

використані методики досліджень і джерела інформації. 

 

 


