
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

ОПИС 

навчальної дисципліни 

«Основи травматології та ортопедії» 

на II семестр 2021-2022 н.р.  

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність  – 227 Фізична терапія, ерготерапія 

Освітня програма – Фізична терапія, ерготерапія 

 

1. Загальна характеристика дисципліни 

Загальний обсяг дисципліни – 3 кредита ЄКТС (1 курс), 4 кредита ЄКТС (2 

курс). 

Статус дисципліни – нормативна. 

Факультет (інститут) – навчально-науковий інститут фізичної культури і 

здоров’я. 

Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії. 

Курс – 1, семестр – 2 та курс -2, семестр – 4;  

вид підсумкового контролю – екзамен. 

Викладачі: канд. мед. наук, доцент Соколов К.М. 

Мова навчання – українська. 
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Денна* I ІI 90/3 42 22 – 20 – 48 – + - 

Денна IІ ІV 120/4 42 22 – 20 – 78 – + - 

 

2. Зміст лекційного матеріалу 

Тема 1. Вступ у «травматологію та ортопедію». 

Анатомо-фізіологічні особливості опорно-рухової системи. Історія роз-

витку травматології та ортопедії. Поняття про суглобний синдром. 

Тема 2. Методи обстеження в травматології та ортопедії. 

Суб’єктивне обстеження пацієнта: з'ясування скарг пацієнта, збирання 

анамнезу. Визначення механізму травми. 

Загальний та місцевий огляд пацієнта. Пальпація. Вимір довжини кін-

цівок та її сегментів, а також довжини окружності сегментів та суглобів. Ви-



значення амплітуди рухів у суглобах. Визначення сили м’язів. Лабораторне 

та інструментальне обстеження пацієнтів. 

Тема 3. Транспортна іммобілізація. 

Основні положення транспортної іммобілізації. Транспортна іммобілі-

зація при пошкодженнях хребта. Іммобілізація при пошкодженнях шийного 

відділу хребта. Техніка іммобілізації при пошкодженнях верхньо- та серед-

ньогрудного відділів хребта. Техніка іммобілізації при пошкодженнях ниж-

ньогрудного і поперекового відділів хребта. Техніка іммобілізації при відк-

ритих пошкодженнях хребта. Транспортна іммобілізація при пошкодженнях 

таза. Транспортна іммобілізація при пошкоджені плечового пояса та верхньої 

кінцівки. Техніка іммобілізації при переломах нижньої кінцівки. 

Тема 4. Поняття про травму, різновиди. Вивихи. Ушкодження зв'я-

зок, сухожилків. Поняття про травму, різновиди. Поняття про полі травму. 

Забій. Вивихи. Класифікація вивихів. Механогенез вивиху плеча, передпліч-

чя, стегна, стопи, їх класифікація та клініка. Надання домедичної допомоги 

на догоспітальному етапі. Ускладнення вивихів. 

Клінічні ознаки ушкодження зв'язок гомілковостопного суглоба. За-

криті ушкодження зв’язки надколінка, колатеральних зв'язок та схрещених 

зв'язок колінного суглоба. Ушкодження зв'язок променево-зап’ясткового суг-

лоба. Ушкодження зв'язок п’ястково-фалангових та міжфалангових суглобів. 

Ушкодження сухожилків. Надання домедичної допомоги на догоспітальному 

етапі. 

Тема 5. Переломи кісток. Загальні поняття про принципи лікуван-

ня переломів. Визначення поняття «перелом». Класифікація переломів, клі-

ніка, діагностика, загальні поняття про принципи лікування. Ускладнення, які 

виникають при лікуванні переломів: уповільнене зрощення, хибні суглоби, 

неправильне зрощення. Причини цих ускладнень, профілактика. 

Поняття про відкриті переломи. Зміст домедичної допомоги потерпі-

лим з відкритими переломами на догоспітальному етапі. Поняття про остео-

мієліт. 

Тема 6. Ушкодження хребта і таза. 

Ушкодження хребта і таза. Причини та механізми ушкоджень хребта. 

Класифікація ушкоджень хребта. Ушкодження шийного відділу хребта. 

Ушкодження грудного та поперекового відділів хребта. Діагностика і основні 

принципи лікування. 

Пошкодження таза. Класифікація та механогенез пошкоджень таза. Ді-

агностика і основні принципи лікування пошкоджень таза. 

Тема 7. Дегенеративно - дистрофічні захворювання хребта та суг-

лобів. Остеоартроз. Етіологія і патогенез остеоартроза (остеоартриту). Кліні-

ка та діагностика остеоартроза. Поняття про методи лікування. 

Остеохондроз хребта. Етіологія та патогенез остеохондрозу хребта, 

стадії. Клініка та діагностика остеохондрозу хребта. Поняття про методи лі-

кування. 

Поняття про асептичний некроз та кістоподібну перебудову кісток суг-

лобів. 



Тема 8. Природжені та диспластичні захворювання кісток та суг-

лобів. Вроджена м'язова кривошия. Етіопатогенез. Клінічні прояви. Поняття 

про синдром Кліппеля – Фейля. 

Вроджена клишоногість. Етіопатогенез. Клініка, діагностика. Вроджена 

дисплазія кульшового суглоба. Клінічні прояви. Вроджений вивих стегна. 

Етіологія та патогенез. Клінічні прояви. 

Постава. Вади постави і їх види. Етіопатогенез. Кругла спина. Лордо-

тична постава. Сколіотична постава. 

Сколіоз. Класифікація сколіозів. Патогенез сколіотичної хвороби. Клі-

ніка різних ступенів сколіоза, принципи розпізнавання сколіоза. 

Тема 9. Пухлинні та пухлиноподібні захворювання системи опори 

та руху. Поняття про первинні доброякісні пухлини хрящового і кісткового 

походження (хондрома, остеобластокластома, остеома, остеоідостеома). Клі-

ніко-рентгенологічні ознаки пухлин. 

Поняття про первинні злоякісні пухлини хрящового і кісткового похо-

дження (хондросаркома, періостальна фібросаркома, остеогенна саркома, са-

ркома Юінга). Поняття про вторинні злоякісні пухлини. 

Поняття про пухлиноподібні захворювання кісток (солітарна кісткова 

киста, аневризмальна кісткова киста, остеоідна остеома). 

Тема 10. Запальні захворювання системи опори та руху. Подагра. 
Ревматоїдний артрит. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика. 

Поняття про кістково-суглобовий туберкульоз. 

Подагра. Етіологія та патогенез подагри. Клінічна картина та діагнос-

тика. Модифікація способу життя при подагрі. 

Тема 11. Основні принципи реабілітації та протезування. 

Реабілітація та протезування інвалідів з дефектами кінцівок. Лікування 

та реабілітація травматологічних та ортопедичних пацієнтів в амбулаторних 

умовах. 

3. Перелік практичних занять 

1. Вступ у «травматологію та ортопедію». 

2. Методи обстеження в травматології та ортопедії. 

3. Транспортна іммобілізація. 

4. Поняття про травму, різновиди. Вивихи. Ушкодження зв'язок, сухо-

жилків. 

5. Переломи кісток. Загальні поняття про принципи лікування перело-

мів. 

6. Ушкодження хребта і таза. 

7. Дегенеративно - дистрофічні захворювання хребта та суглобів. 

8. Природжені та диспластичні захворювання кісток та суглобів. 

9. Пухлинні та пухлиноподібні захворювання системи опори та руху. 

10. Запальні захворювання системи опори та руху. Подагра. 



4. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента з дисципліни містить: опрацювання теоре-

тичного матеріалу; виконання завдань згідно з переліком компетенцій, що 

формуються у межах кожної теми навчальної програми; підготовку до самос-

тійної роботи, підготовку до екзамену. 

Теми, які рекомендовані для самостійного вивчення (*180 кредитів) 

1. Опрацювати матеріал на тему «Історія розвитку та сучасні досяг-

нення вітчизняної травматології та ортопедії». Зробити опорний конспект та 

підготуватися до обговорення теми на практичному занятті.  

2. Охарактеризуйте основні види ушкодження зв'язок. 

3. Скласти схему-план обстеження травматологічних та ортопедичних 

пацієнтів.  

4. Визначити особливості вимірювання амплітуди рухів у суглобах, 

довжини кінцівок, довжини сегментів та довжини окружності кінцівок. 

5. Проаналізувати поняття синдромом взаємного обтяження. 

6. Визначити основні види транспортної іммобілізації при пошко-

дженнях хребта. 

7. Опишіть методи лікування хворих з пошкодженнями системи опору 

та руху. 

8. Опрацювати матеріал на тему «Відкриті переломи». Зробити опор-

ний конспект та підготуватися до обговорення теми на практичному занятті. 

9. Охарактеризуйте види та фази перебігу травматичного остеомієліту. 

10. Опрацювати матеріал на тему «Реабілітація та протезування паціє-

нтів з інвалідністю з дефектами кінцівок». 

 

Теми, які рекомендовані для самостійного вивчення (240 кредитів) 

 

1. Опрацювати матеріал на тему «Історія розвитку та сучасні досяг-

нення вітчизняної травматології та ортопедії». Зробити опорний конспект та 

підготуватися до обговорення теми на практичному занятті.  

2. Законспектувати основні поняття: травматологію, ортопедію, трав-

му, забій, вивихи, переломи та ін. 

3. Охарактеризуйте види вивихів: травматичний, патологічний. 

4. Охарактеризуйте основні види ушкодження зв'язок.  

5. Дослідити основні особливості ушкодження зв'язок гомілковостоп-

ного суглоба.  

6. Законспектувати етіологію та патогенез закритих ушкоджень 

зв’язок надколінка.  

7. Удосконалити питання про ушкодження колатеральних зв'язок ко-

лінного суглоба.  

8. Вивчити особливості ушкодження схрещених зв'язок колінного су-

глоба. 

9. Проаналізувати особливості ушкодження зв'язок променево-



зап’ясткового суглоба.  

10. Вивчити питання ушкодження зв'язок п’ястково-фалангових та 

міжфалангових суглобів. 

11. Визначити основні особливості ушкодження сухожилків. 

12. Скласти схему-план обстеження травматологічних та ортопедич-

них хворих.  

13. Визначити особливості вимірювання амплітуди рухів у суглобах, 

довжини кінцівок, довжини сегментів та довжини окружності кінцівок. 

14. Проаналізувати поняття синдромом взаємного обтяження. 

15. Визначити основні види транспортної іммобілізації при пошко-

дженнях хребта. 

16. Опишіть методи лікування хворих з пошкодженнями системи опо-

ру та руху. 

17. Опрацювати матеріал на тему «Відкриті переломи». Зробити опор-

ний конспект та підготуватися до обговорення теми на практичному занятті. 

18. Охарактеризуйте види та фази перебігу травматичного остеомієлі-

ту. 

19. Опрацювати матеріал на тему «Реабілітація та протезування паціє-

нтів з інвалідністю з дефектами кінцівок». 

 

5. Система поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання. Критерії оцінювання 

 

Засвоєння студентами навчального матеріалу з дисципліни перевіря-

ється шляхом усного та письмового опитування на практичних заняттях за 

темою лекції та навчального матеріалу, запланованого на самостійне опра-

цювання студентом; оцінки виконання самостійної письмової роботи та спів-

бесіди з лектором наприкінці семестру. 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

 Семестр – ІІ (ІV) 

Екзамен 

Усні відповіді на практичних за-

няттях 
60 

Підсумкова самостійна 

письмова робота 
30 

Співбесіда з лектором 10 

Всього балів 100 100 

Ваговий коефіцієнт 0,6 0,4 

 

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на 

практичних заняттях (60 балів), за підсумкову самостійну письмову роботу 

(30 балів) та співбесіду з лектором (10 балів).  

Загальний бал (60 балів) відповідей на практичних заняттях обчислю-

ється за формулою: 



, де 

Х – загальний бал відповідей на практичних заняттях упродовж семестру. 

К – максимальна кількість балів, які студент може отримати на практичних 

заняттях у семестрі (60 балів),  

А – сума усіх поточних оцінок при вивченні дисципліни у семестрі за чоти-

рибальною шкалою: «5», «4», «3», «2», 

п – кількість цих оцінок (не менше шести оцінок за семестр),  

 – середня оцінка за відповіді. 

Кількість балів Х заокруглюють до цілих. Якщо середня оцінка поточ-

ного контролю менша за 2.5, то Х = 0.  

Підсумкова самостійна письмова робота (30 балів) передбачає вико-

нання описових та (або) тестових завдань з навчальної дисципліни. Сумарна 

кількість балів, виділених на оцінку підсумкової самостійної письмової робо-

ти, виводиться шляхом оцінки якості виконаних завдань, що включає повно-

ту розкриття питання та правильність виконання завдань. 

Співбесіда з лектором (10 балів) проходить у вигляді опитування за 

окремими темами відповідно до програми навчальної дисципліни наприкінці 

семестру. 

Сумарна кількість балів з дисципліни визначається як поточна успіш-

ності за семестр з ваговим коефіцієнтом 0,6 та оцінки за екзамен у 100-

бальній шкалі з ваговим коефіцієнтом 0,4 і знаходиться за формулою: 
0,6 0,4

сум пот сзв підс
S S S   

, 

де пот сзв
S

–кількість балів за поточний контроль у семестрі; 

підс
S – кількість балів за підсумковий контроль (екзамен). 

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національ-

ною і ЄКТС. 

Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з 

оцінюванням за стобальною шкалою. 
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