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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
На сьогоднішній день кафедра хірургічних хвороб, оперативної хірургії та 

топографічної анатомії є однією з провідних в Україні за своїм профілем, що 

обумовлено високою кваліфікацією персоналу, навчально-методичною роботою 

з використанням інноваційних підходів та актуальними науковими 

дослідженнями. Кафедра є випускаючою кафедрою по підготовці спеціалістів за 

спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа». 

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ 
Кафедра хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії  

медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна була заснована 1 лютого 2012 року з метою посилення фахової 

підготовки спеціалістів за спеціальністю «Лікувальна справа» та оптимального 

використання потенціалу медичного факультету, як базовий учбовий заклад з 

хірургії для іноземних студентів. 

Кафедру очолює з моменту заснування Белозьоров Ігор Вікторович, доктор 

медичних наук, професор, замісник головного лікаря з медичної роботи ДУ 

«Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України». 

У 2015 році на кафедрі була відкрита офтальмологічна лабораторія, яка 

оснащена сучасним обладнанням. На кожному занятті з офтальмології студенти 

засвоюють професійно-орієнтовані практичні навики, необхідні для обстеження 

пацієнта з захворюваннями очей. 

Співробітники кафедри приймають участь у фахових міжнародних та 

міжрегіональних конференціях, симпозіумах, конгресах, з’їздах, що проводяться в 

Україні, країнах СНД і за кордоном. 

Колектив кафедри продовжує активну і плідну діяльність, спрямовану на 

вдосконалення та оптимізацію навчального процесу, підготовку молодих 

фахівців, розвиток вітчизняної хірургії, розробку та впровадження наукових 

досягнень у практику охорони здоров’я. Сьогоднішній згуртований колектив 

кафедри представлений як досвідченими викладачами, так і талановитою 

молоддю – з оптимізмом дивиться у майбутнє, сповнений творчих планів і 

готовий виконати складні завдання в освітній та науковій галузях. 
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КАФЕДРИ 
Матеріально-технічне забезпечення кафедри знаходиться на найвищому 

рівні та повністю відповідає міжнародним стандартам. Лекційні заняття 

проводяться у 24 лекційних аудиторіях, що обладнані мультимедійними 

системами та комп’ютерами, підключеними до внутрішньої мережі Університету 

та мережі Інтернет. 

 

Для проведення практичних, лабораторних та семінарських занять кафедра 

має 16 навчальних аудиторій, що обладнані мультимедійними системами, 

персональними комп’ютерами з доступом до внутрішньої мережі Університету та 

мережі Інтернет, відео- та телевізійною технікою, необхідними макетами, 

муляжами та демонстраційними матеріалами. 

 

 

 

На всіх дисциплінах кафедри передбачена самостійна робота студентів на 

клінічних базах. Окрім питань, передбачених програмою, студентам 

пропонуються завдання самостійно опрацювати нові наукові періодичні видання 
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з подальшим оформленням матеріалу у вигляді мультимедійної демонстрації. 

Під час самостійної роботи викладачі кафедри надають студентам консультації 

та рекомендації щодо оформлення роботи. На кафедрі увесь лекційний матеріал 

викладається із залученням мультимедійної техніки та іншої сучасної 

допоміжної техніки. В учбовому процесі передбачені такі активні форми 

навчання, як стислі реферативні доповіді по найбільш актуальним темам, новим 

класифікаціям, методикам дослідження та рекомендаціям по лікуванню 

захворювань, проведення практичних навичок індивідуально з кожним 

студентом на практичних заняттях.  

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ 
Керує кафедрою хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної 

анатомії доктор медичних наук, професор Белозьоров Ігор Вікторович, який є 

відомим в Україні та поза її межами фахівцем у галузі дослідження методів 

оперативного лікування колоректального раку, проблем гострих кишкових 

кровотеч і непрохідної. 

 



4 
 

Навчався у Харківському національному медичному університеті з 1984 по 

1992 р., у цьому ж проміжку служив в складі Радянської Армії (1986–1988 рр.). 

Закінчив ХНМУ у 1992 р. з відзнакою, у тому ж році та до теперішнього часу 

працює у ДУ «Інституті загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева 

НАМН України».  

У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Хірургічне лікування 

хворих з рецидивом виразкової хвороби, яка ускладнена кровотечею, після 

ушивання проривної виразки дванадцятипалої кишки». У 2003 р. отримав звання 

старшого наукового співробітника ДУ «Інститут загальної та невідкладної 

хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України» та з того ж часу займає посаду 

заступника головного лікаря з медичної роботи тієї ж установи.  

У 2011 р. захистив докторську дисертацію на тему «Хірургічна тактика у 

хворих з гострими ускладненим раку товстої кишки». Має більше ніж 100 

наукових праць, 5 монографій, 27 патентів України на винахід. Має загальний 

стаж роботи близько 30 років. 

Белозьоров Ігор Вікторович проводить активну педагогічну діяльність, 

передаючи свій безцінний досвід та знання студентам медичного факультету. 

Белозьоров Ігор Вікторович читає лекції по оперативній хірургії і топографічній 

анатомії та проводить практичні, лабораторні та семінарські заняття по даній 

дисципліні, проводить клінічні розбори пацієнтів разом зі співробітниками 

кафедри та студентами. 

Під керівництвом Белозьорова Ігоря Вікторовича зараз заплановані і 

виконуються 5 кандидатських дисертацій. 

Сферою наукових та професійних інтересів Белозьорова Ігоря Вікторовича 

на сучасному етапі його діяльності є продовження досліджень методів 

оперативного лікування колоректального раку, проблем гострих кишкових 

кровотеч і непрохідної, проблеми ендоваськулярної емболізації метастатичних 

вогнищ при раку товстої кишки. 

 

КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ 
Кадровий склад кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та 

топографічної анатомії включає 6 докторів медичних наук, 4 професори, 26 

кандидатів медичних наук, 28 доцентів, 45 асистентів без наукового ступеню та 

12 старших лаборантів кафедри. Доля штатних співробітників складає 11%, а 
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зовнішніх сумісників – 89%. На кафедрі ведуть педагогічну, методичну та 

наукову діяльність 1 лауреат державної премії, 2 заслужених діяча науки і 

техніки України, 3 заслужених лікаря України. 

 

 
 

Висока якість освіти забезпечується багаторічним досвідом та потужним 

потенціалом педагогічного складу кафедри. У середньому по кафедрі стаж 

педагогічної діяльності співробітників у вищих навчальних закладах становить 4 

роки.  

З метою підтримки високого науково-педагогічного рівню колективу 

кафедри співробітники щорічно проходять курси підвищення кваліфікації, 

спеціалізацію, передатестаційні цикли, тематичні удосконалення тощо, у тому 

числі курси педагогічної майстерності та курси по впровадженню у навчальний 

процес інноваційних Інтернет-технологій та дистанційних форм навчання. 

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ 
Навчальна робота кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та 

топографічної анатомії є одним з пріоритетних напрямків її діяльності. На 

кафедрі викладається 27 дисциплін, з яких 22 англійською мовою та 5 

українською. Загальний об’єм навчальної роботи складає близько 40000 

академічних годи, з яких більше 300 – лекційні, а більш ніж 39000 – практичні, 

лабораторні та семінарські заняття.  

Навчання студентів на кафедрі проводиться згідно з рекомендаціями 

типових програм дисциплін, що затверджені МОЗ та МОН України та 

удосконалених в рамках регламентованих норм кафедральними колективами. 
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Викладання усіх дисциплін проводиться згідно з рекомендаціями та 

регламентом Болонського процесу. 

 
Навчальний процес на кафедрі проводиться з використанням сучасної 

мультимедійної та комп’ютерної техніки, достатньої кількості наочних 

матеріалів з активним заохоченням студентів до клінічної та наукової роботи 

кафедри, а також із застосуванням інноваційних підходів до освітнього процесу 

(онлайн-консультації для студентів, обговорення спільно зі студентами 

різноманітних питань у голосовому та тестовому чатах, дистанційних контроль 

рівню підготовки студентів до ліцензійного іспиту КРОК тощо). 

В процесі навчальної діяльності на кафедрі студенти мають можливість 

ознайомитися з роботою сучасного лікувально-діагностичного обладнання, що є 

у розпорядженні кафедри ультразвукова діагностична апаратура РАДМІР, 

SIEMENS, TOSHIBA, ендоскопічна і лапаро-діагностічна техніка KARL STORZ і 

VIKING, офтальмоскопи і щілинні лампи ЩЛ-2Б і ОЗ-5 і та інше. 
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Практичні заняття проводять в умовах, що максимально наближені до 

реальних. Студенти спільно з викладачами кафедри приймають участь у 

клінічних дослідженнях пацієнтів, виборі та проведення лікувальних та 

діагностичних заходів у конкретних клінічних випадках, приймають участь у 

клінічних розборах, обходах, симпозіумах, консиліумах тощо, під час чого 

отримують вже на етапі навчання безцінний клінічний та практичний досвід. 

Особливу увагу в процесі навчальної діяльності приділяється підготовці 

студентів до ліцензійного тестового іспиту КРОК, яка проводиться з розглядом 

тестових завдань усіх доступних баз та банків тестів, спеціально розробленого 

для медичного факультету програмного забезпечення, комп’ютерних класів та 

мультимедійного обладнання, Інтернет-систем дистанційної підготовки та 

контролю рівню знань, особистого та онлайн-консультування викладачами з 

приводу питань підготовки до КРОК на протязі всього періоду вивчення 

дисципліни з рівномірним розподілом тестового навантаження на студентів. 
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Ефективність підготовки студентів до КРОК за дисциплінами кафедри 

підтверджується результатами іспиту, за яким медичний факультет щорічно 

займає лідируючі рейтингові позиції серед медичних ВНЗ України. 

 

 

 
 

 

В ході навчальної діяльності викладачами дисциплін кафедри 

відбираються та готуються кращі студенти для участі у Всеукраїнських 

олімпіадах, конкурсах, конференціях, з’їздах тощо, в ході яких студенти 

медичного факультету щорічно займають призові місця та заохочуються 

грамотами, подяками, сертифікатами, відзнаками тощо. 

 



9 
 

 
 

ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ 
На кафедрі Хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної 

анатомії проводиться навчання студентів на українській та англійській мовах по 

27 дисциплінам, серед яких: 

⇨ «Загальна хірургія» для студентів 3 англ. курсу (Завідувач викладанням 

дисципліни - доцент Андрєєв Герман Ігоревич, викладачі - доцент Новіков 

Євгеній Олексійович, асистент Васильєв Максим Іванович)  

⇨ «Хірургічні хвороби» для студентів 4 англ. курсу (Завідувач викладанням 

дисципліни - асистент Косов Євгеній Васильович, викладачі - асистент 

Мірошніченко Дмитро Олексійович)  
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⇨ «Хірургічні хвороби» для студентів 5 англ. курсу (Завідувач викладанням 

дисципліни - доцент Сафронов Данило Вікторович, викладачі - асистент Гільов 

Борис Вікторович, асистент Гоні Катерина Тахірівна)  

⇨ «Хірургічні хвороби» для студентів 6 англ. курсу (Завідувач викладанням 

дисципліни - асистент Цодіков Владислав Валерійович)  

⇨  «Топографічна анатомія людини» для студентів 2 курсу (Завідувач 

викладанням дисципліни - асистент Рожкова Олена Юріївна, викладачі - 

доцент Євтушенко Ірина Яківна, асистент Веклич Віктор Миколайович, 

асистент Гогія Мадона Отарівна) 

⇨ «Топографічна анатомія людини» для студентів 2 англ. курсу (Завідувач 

викладанням дисципліни - асистент Рожкова Олена Юріївна, викладачі - 

асистент Веклич Віктор Миколайович, асистент Розов Дмитро 

Володимирович) 

⇨ «Урологія» для студентів 4 англ. курсу (Завідувач викладанням дисципліни - 

професор Кріворотько Ігор Вадимович, викладачі - асистент Розов Дмитро 

Володимирович, асистент Мірошніченко Дмитро Олексійович, асистент 

Черняєв Микита Святославович) 

⇨ «Офтальмологія» для студентів 4 англ. курсу (Завідувач  викладанням 

дисципліни - доцент Ішкова Інесса Олексіївна, викладачі - доцент Зубкова 

Дар’я Олександрівна, асистент Гречишкина Анастасія Іванівна, доцент 

Горбачова Олена Володимирівна) 

⇨ «Отоларингологія» для студентів 4 англ. курсу (Завідувач викладанням 

дисципліни - доцент Головко Наталія Андріївна, викладачі - асистент 

Харченко Олена Ігорівна, асистент Панченко Тетяна Юріївна) 

⇨ «Стоматологія» для студентів 5 англ. курсу (Завідувач викладанням 

дисципліни - асистент Гула Ганна Ігорівна, викладачі - асистент Гула Катерина 

Ігорівна) 

⇨ «Стоматологія» для студентів 5 курсу (Завідувач викладанням дисципліни - 

асистент Гула Ганна Ігорівна, викладачі - асистент Гула Катерина Ігорівна) 

⇨ «Радіологія» для студентів 3 курсу (Завідувач викладанням дисципліни - 

доцент Панченко Олена Вікторівна, викладачі - асистент Луховицька Наталія 

Ігорівна, асистент Гуділін Тімур Євгенійович, асистент Акрітова Кристина 

Одіссєєвна, асистент Квітковськая Євгенія Сергіївна) 

⇨ «Радіологія» для студентів 3 англ. курсу (Завідувач викладанням дисципліни - 

доцент Свинаренко Андрій Вікторович, викладачі - асистент Луховицькая 
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Наталія Ігорівна, доцент Кравцова Олена Олександрівна, доцент Грушка Ганна 

Володимирівна, доцент Сухін Владислав Валерійович, асистент Гуділін Тімур 

Євгенійович) 

⇨ «Сестринська практика» для студентів 3 англ. курсу (Завідувач викладанням 

дисципліни - асистент Косов Євгеній Васильович) 

⇨ «Догляд за хворими» для студентів 2 англ. курсу (Завідувач викладанням 

дисципліни - асистент Гула Ганна Ігорівна) 

⇨ «Кардіо-васькулярная хірургія» для студентів 4 англ. курсу (Завідувач 

викладанням дисципліни - доцент Васильєв Дмитро Володимирович, 

викладачі - асистент Сочнева Анастасія Львівна, асистент Гоні Аліна Тахірівна) 

⇨ «Нейрохірургія» для студентів 5 курсу (Завідувач викладанням дисципліни - 

асистент Козаченко Андрій Валерійович) 

⇨ «Нейрохірургія» для студентів 5англ. курсу (Завідувач викладанням 

дисципліни - асистент Козаченко Андрій Валерійович, викладачі - асистент 

Іванов Іван Іванович, асистент Ватаманіца Дмитро Борисович) 

⇨ «Травматологія» для студентів 5 англ. курсу (Завідувач викладанням 

дисципліни - асистент Рожкова Олена Юріївна, викладачі - асистент 

Ватаманіца Дмитро Борисович, асистент Веклич Віктор Миколайович) 

⇨ «Онкологія» для студентів 5 англ. курсу (Завідувач викладанням дисципліни - 

асистент Мірошніченко Дмитро Олексійович, викладачі - асистент Ватаманіца 

Дмитро Борисович, асистент Іванов Іван Іванович) 

⇨ «Невідкладні стани» для студентів 5 англ. курсу (Завідувач викладанням 

дисципліни - асистент Сочнева Анастасія Львівна, викладачі - Земськов Яків 

Сергійович, Кирієнко Денис Олександрович) 

⇨ «Анестезіология» для студентів 5 англ. курсу (Завідувач викладанням 

дисципліни - асистент Косова Алла Олександрівна, викладачі - доцент Волкова 

Юлія Вікторівна, асистент Алексєєва Вікторія Вікторівна) 

⇨ «Ультразвукова діагностика» для студентів 5 англ. курсу (Завідувач 

викладанням дисципліни - доцент Андрєєв Герман Ігоревич, викладачі - 

Косова Алла Олександрівна, Кравцова Олена Олександрівна) 

⇨ «Радіаційна медицина» для студентів 5 курсу (Завідувач викладанням 

дисципліни - доцент Аміразян Сергій Артемович) 

⇨ «Радіаційна медицина» для студентів 5 англ. курсу (Завідувач викладанням 

дисципліни - доцент Кравцова Олена Олександрівна, викладачі - асистент 

Луховицька Наталія Ігорівна) 
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⇨ «Лікарська практика» для студентів 4 англ. курсу (Завідувач викладанням 

дисципліни - доцент Пронін Василь Олександрович) 

⇨ «Лікарська практика» для студентів 5англ. курсу (Завідувач викладанням 

дисципліни - асистент Гогія Мадона Отарівна) 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ 
Методична робота кафедри проводиться на постійній основі, а її 

результатом є повне методичне забезпечення дисциплін кафедри. Підготовані 

кафедрою методичні матеріали доступні студентам у електронному вигляді 

онлайн, на серверах внутрішньої комп’ютерної мережі медичного факультету, у 

електронному депозитарії Університету, а також у друкованому вигляді. 

 
Результатом методичної роботи кафедри за період її існування є підготовка 

колективом 3 підручника з грифом МОЗ та МОН України, 2 підручника та 1 

монографія, 80 навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій, в 

тому числі 75 – англійською мовою. 
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За всіма дисциплінами кафедри розроблені та постійно актуалізуються 

пакети методичного забезпечення, що включають робочі програми, календарно-

тематичні плани, методики оцінки знань та вмінь студентів, методичні 

рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів, інструкції 

для студентів щодо навчання в умовах Болонського процесу, бази тестових та 

ситуаційних завдань для поточного та підсумкового модульного контролю знань 

та вмінь студентів, переліки контрольних запитань та рекомендованої 

літератури для підготовки до практичних занять, тексти та мультимедійні 

презентації лекцій та інше. 

 

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ 
Наукова робота кафедри є невід’ємною частиною її діяльності. 

Співробітники кафедри завдяки своїм науковим дослідженням є визнаними 

науковими фахівцями у своїх галузях не тільки в Україні, але й за її межами. 

Основним напрямом наукових досліджень кафедри є проблема 

колоректального раку, тонко- і товстокишкові свищі і стриктури стравоходу, 

проблеми лікування шлунково-кишкових кровотеч, радіоізотопні методи 

діагностики і лікування, ендоваскулярні методи лікування метастазів, проблеми 

невідкладної хірургії і переливання крові, лікуванню ран, пересадки органів і 

тканин, лікуванню виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки і та 

інше. 

З моменту заснування кафедри співробітники захистили 5 кандидатських 

дисертацій. На теперішній час на кафедрі заплановано та виконуються 5 

кандидатських дисертацій.  

Результати власних наукових досліджень співробітників кафедри за час її 

існування відображені у опублікованих 350 статтях у вітчизняних фахових 

виданнях, 150 статтях у інших виданнях. Інноваційні підходи у наукових 

дослідженнях підтверджуються 50 патентами та авторськими свідоцтвами. 

З докладами по результатам власних наукових досліджень співробітники 

кафедри прийняли участь у 150 конференціях, з’їздах, симпозіумах, форумах 

тощо, в тому числі у 120 – міжнародних.  

Наукові контакти кафедри встановлені з ДУ «Інститут загальної та 

невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України», КЗОЗ «Харківська міська 

клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги імені                    
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проф. О. І. Мєщанінова», Харківською міською отоларингологічною клінічною 

лікарнею № 30, ДЛПЗ «Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці»,з якими 

підписані договори про обмін досвідом, наукове співробітництво та проведення 

спільних науково-дослідних робіт. 

Невід’ємною частиною наукової роботи кафедри є організація роботи 

студентських наукових гуртків, що є структурними підрозділами Наукового 

товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених медичного 

факультету. Студенти наукового гуртка кафедри спільно з співробітниками 

кафедри приймають активну участь у клінічних розборах та консиліумах, 

науково-практичних конференціях, з’їздах, форумах, симпозіумах та наукових 

дослідженнях. 

За ініціативою студентів-науковців студентського наукового гуртка 

кафедри організовано та проведено 5 науково-практичних конференцій, в тому 

числі 5 – міжнародних, в ході яких студентами висвітлювались результати 

власних наукових досліджень. 

 

КЛІНІЧНІ БАЗИ КАФЕДРИ 
Клінічними базами кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та 

топографічної анатомії є провідні заклади системи охорони здоров’я України, 

відомі своїм науковим та клінічним потенціалом далеко за межами України. 

На сьогоднішній день кафедра має три  клінічні бази.  
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ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН 

України» - науково-дослідний інститут, заснований у 1930 році в Харкові. 

Інститут ставить перед собою завдання за рішенням проблем невідкладної 

хірургії і переливання крові, лікуванню ран, пересадки органів і тканин, 

лікуванні виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки. Клінічна база 

має наступні відділення: 6 хірургічних відділень, ендоскопічне, відділення 

інтенсивної терапії, кардіохірургічне, судинне, радіо-діагностичне. Клініка має 

сучасну діагностичну і хірургічну апаратуру. 

Харківська міська отоларингологічна клінічна лікарня № 30. У установі 

є єдині в м. Харкові фоніатрічеськие і сурдологічні кабінети для дорослих і дітей, 

а також кабінети кріохірургічного лікування і лазеротерапії. У лікарні проводять 

відновлювально-реконструктівні операції носа, операції по видаленню 

чужорідних тіл стравоходу, операції на лімфоглоточному кільці, операції на 

додаткових пазухах носа у хворих з гнійною і негнійною патологією, видалення 

ендоларінгиальних утворень гортані і багато що інше. Сучасне діагностичне 

устаткування дозволять проводити оперативні втручання з використанням відео 

ендоскопічних систем з цифровим записом і комп'ютерною обробкою інформації.  

 
ДЛПЗ «Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці» – ведучий 

лікувально-діагностичний, організаційно-методичний і науково-практичний 

центр Українських залізниць по неврології, кардіології, нейрохірургії, серцево-
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судинній хірургії, психіатрії. За останні роки одним з основних напрямів 

діяльності ЦКЛ УЗ було забезпечення на сучасному рівні допомоги при судинних 

поразках мозку, серця, аорти, нирок, периферичних судин. Діапазон допомоги – 

від гострих станів до етапу реабілітації, від томографій, ангіографічних, 

допплерографічних досліджень до радикальних хірургічних втручань. Тут 

проводиться ангіопластика, стентування коронарних артерій і магістральних 

артерій головного мозку, нирок, операції шунтування і протезування судин, 

операції на сонних артеріях, включаючи їх стентування, а також всіляке 

медикаментозне і фізіотерапевтичне лікування, відновна терапія при рухових і 

мовних порушеннях, кардіологічна реабілітація після інфарктів, після операцій 

аорто-коронарного шунтування, протезування клапанів, медична допомога при 

порушеннях сердечного ритму. 

 
На клінічних базах проводяться лекційні, практичні та лабораторні заняття, 

клінічні розбори з участю студентів, відбувається формування практичних 

навичок та закріплення отриманих теоретичних знань. Члени студентських 

наукових гуртків кафедри приймають активну участь у наукових дослідженнях, 

що проходять на клінічних базах кафедри. 
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Клінічна робота кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та 

топографічної анатомії проводиться співробітниками кафедри на клінічних базах 

із залученням студентів під час вивчення відповідних дисциплін. 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
КАФЕДРА ХІРУРГІЧНИХ ХВОРОБ, ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ ТА ТОПОГРАФІЧНОЇ 

АНАТОМІЇ 

Адреса: 61077, м. Харків, пл. Свободи 6, Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кафедра хірургічних хвороб, 

оперативної хірургії та топографічної анатомії, ауд. № 689 та № 690. 

Електронна скринька: ohta.karazin@yahoo.com 

Сайт: http://oxta.zz.mu 

Сайт клінічної бази кафедри: http://ionh.com.ua 

Телефон: +38 (057) 705-08-59 

На мапі: https://goo.gl/maps/1wpV6b6mqME2 
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