
ЗВІТ 

про навчально-методичну та наукову роботу завідувача кафедри 

хірургічних хвороб медичного факультету ХНУ імені В.Н.Каразіна 

Хворостова Євгена Дмитровича 

1.Робота з кадрами 

За 7 років співробітників кафедри збільшилось з 17 до 29 осіб. В 

теперішній час на кафедрі працюють 20 співробітників: завідуючий кафедри 

(доктор мед.наук, професор), 2 професора кафедри (доктора мед. наук), 

9доцентів (кандидати мед.наук), 17 асистентів.  

2. Навчальна робота 

На кафедрі хірургічних хвороб проводиться навчання студентів на 

українській та російській (для російськомовних іноземних студентів) мовах 

по 15 дисциплінам, серед яких: догляд за хворими (практика), загальна 

хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією), сестринська 

практика, хірургія, курс за вибором "Судинна хірургія", урологія, 

оториноларингологія, офтальмологія, хірургія з дитячою хірургією та 

військово-польовою хірургією, онкологія, травматологія і ортопедія, 

анестезіологія та інтенсивна терапія,  екстренна та невідкладна медична 

допомога, хирургія з дитячою хірургією. 

Регулярно проводяться методичні наради та семінари для викладачів 

кафедри та факультету з цього питання. Починаючи з 2000 року викладачі 

кафедри беруть участь у розробці тестових завдань як елементів кредитно-

модульної системи контролю знань студентів для Центра тестування при 

МОЗ України ( КРОК – 1, КРОК – 2). 

3. Науково-методичне забезпечення навчального процесу 

Аудиторний фонд кафедри включає 14 учбових кімнат для  практичних та 

самостійних занять студентів, 1 лекційна аудиторія, 9 кімнат для викладачів, 

що знаходяться на території клінічної бази кафедри (Харківська  клінічна 

лікарня на залізничному транспорті № 2 ). 

В якості лабораторного обладнання: в учбовому процесі 

використовуються клінічні та діагностичні відділення, біохімічна та клінічна 

лабораторії клінічної бази, відповідно до укладеного договору про 

співробітництво. 

В навчанні використовуються технічні засоби: комп’ютери, 

слайдпроектор, мультимедійні проектори, а також наочні засоби: навчальні 

відеодиски, мультимедійні лекції та електронні підручники, слайди, 

демонстраційні плакати, набір хірургічного інструментарію та муляжі для 



відпрацювання студентами практичних навичок з курсів «Хірургічні 

хвороби» та «Реаніматологія». 

       На кафедрі увесь лекційний матеріал викладається з залученням 

мільтимедійної техніки та іншої 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 внутрішніх органів; розбори 

складних та рідкісних клінічних випадків з демонстрацією результатів 

лабораторних та інструментальних досліджень хворих, що ґрунтуються на 

доказовій медицині. На кафедрі впроваджено комп’ютерне тестування на 

підсумкових заняттях, заліках, письмовій частині екзамену для  більш 

глибокого освоєння матеріалу і підготовки до всеукраїнського ліцензійного 

іспиту КРОК-1 та КРОК-2. 

    На всіх дисциплінах кафедри передбачена самостійна робота студентів 

на клінічних базах та комп’ютерних класах факультету з використанням 

INTERNET та сайтів кафедри і факультету. Окрім питань, передбачених 

програмою, студентам пропонуються завдання самостійно опрацювати нові 

наукові періодичні видання, рекомендації Всесвітньої Організації Охорони 

Здоров’я, Європейських та Американських медичних товариств з подальшим 

оформленням матеріалу у вигляді мультимедійної демонстрації.  Під час 

самостійної роботи присутній викладач кафедри, який, при необхідності, 

надає студентам консультації та рекомендації по оформленню роботи. 

З першого року заснування на кафедрі функціоную студентське наукове 

товариство (СНТ). Студенти СНТ  приймають активну участь у науковій 

роботі кафедри, разом з викладачами проводять консультації хворих на 

клінічних базах, активно приймають участь у міських, державних та 

міжнародних наукових конференціях та з’їздах, мають самостійні та у 

співавторстві з викладачами наукові публікації. 

    На чолі з завідуючим кафедра хірургічних хвороб активно приймає 

участь у профорієнтаційній роботі серед учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, 

студентів середніх медичних закладів м. Харкова і області, організує 

екскурсії учнів міста та студентів підготовчого відділення Центру 

міжнародної освіти ХНУ імені В.Н.Каразіна на свої клінічні бази. 

Співробітники кафедри проводять профорієнтаційні бесіди з вчителями, 

учнями та їх батьками у школах міста. Профорієнтаційна робота зі 

студентами проводиться під час проведення лекцій, практичних занять та 

практик. Кафедра постійно підтримує зв’язки з випускниками з метою 

виявлення якості фахової підготовки студентів. 

4. Наукова робота 



За звітній період надруковано 51наукову статтю, з них у закордонних 

та загальнодержавних виданнях-39, у співавторстві зі студентами -12. Також 

надруковано 17 підручників, навчальних посібників, методичних 

рекомендацій. 

 Основні статті та тези : 1. Хворостов Є.Д.  Применение современных 

хирургических технологий при спленэктомии / Є.Д. Хворостов, Р.М. 

Гриньов, Л.М.Душик // Хірургічна перспектива.- 2010.-№1-С.188-191. 

2. Хворостов Є.Д. Усовершенствование методов диагностики и лечения 

острого холецистита и синдрома Мириззи / Е.Д.Хворостов, Р.Н.Гринёв, 

С.А.Бычков // Науковий конгрес «IV Міжнародні Пироговські читання» 

присвячений 200-річчю М.І. Пирогова  XXIІ з'їзд хірургів України.–

Матеріали.- 2010. Том II – С. 212-213. 

3. Хворостов Є.Д. Эмпирическая антибактериальная терапия в раннем 

послеоперационном периоде после лапароскопической холецистэктомии по 

поводу острого калькулёзного деструктивного  холецистита /  Е.Д.Хворостов, 

Ю.Б.Захарченко, С.А.Морозов, М.С.  Томин //  Материалы научно-

практической конференции с международным участием «Інфекційні і 

паразитарні хвороби в практиці клініциста: сучасний стан діагностики, 

лікування та їх запобігання». - 2010. Харьков- С.388-389. 

4. Хворостов Є.Д.  Эффективность применения карбапенмов в лечении 

генерализованной абдоминальной хирургической инфекции /  Е.Д.Хворостов, 

С.А.   Морозов // Материалы научно-практической конференции с 

международным участием «Інфекційні і паразитарні хвороби в практиці 

клініциста: сучасний стан діагностики, лікування та їх запобігання».- 2010. 

Харьков- С.389. 

5. Хворостов Є.Д.  Использование современных эндохирургических методов 

при лечении острого билиарного панкреатита у больных трудоспособного 

возраста / Е.Д.  Хворостов, Ю.Б. Захарченко, М.С.  Томин // Український 

журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2010. - Vol.14, №3 – С.53.  

6. Хворостов Є.Д.  Миниинвазивные методы лечения холедохолитиаза /  

Е.Д.Хворостов, С.А.Бычков, Р.Н.Гринёв // Сборник тезисов 15-го 

Московского Международного конгресса по эндоскопической хирургии.- 

Москва, 20-22 апреля 2011.- С.270-273. 

7. Хворостов Є.Д.  Технические аспекты снижения интра- и 

послеоперационных осложнений в колопроктологии / Е.Д. Хворостов, А.И. 

Цивенко, Р.Н. Гринёв     //  Материалы ІІ съезда колопрокологов стран СНГ, 

ІІІ съезда колопроктологов Украины с участием стран Центральной и 

Восточной Европы.-Одесса, 18-20 мая 2011.-С.537-538.  

8. Хворостов Є.Д.  Лапароскопическая холецистэктомия при остром 

холецистите с коррекцией сопутствующей патологии органов брюшной 

полости  / Е.Д Хворостов, С.А.Бычков, Р.Н.Гринев, Н.В.  Черкова //  

Харківська хірургічна школа.- 2012.-№1(52).-С.128-130. 

9. Хворостов Є.Д.   Усовершенствование хирургической тактики у пациентов 

с острой кишечной непроходимостью опухолевого генеза / Е.Д. Хворостов, 



А.И. Цивенко, А.А.Носенко // Медицина транспорту України. 2012.-№1(41).-

С.24-27. 

10. Хворостов Є.Д.  Пункційно-дренуючі методи хірургічного лікування 

хворих з рідинними утвореннями підшлункової залози та печінки 

непаразитарноої етіології / Є.Д. Хворостов, О.І. Цівенко, Л.М. Душик, О.О. 

Олефіренко, Т.Є.Скалозуб // Медицина транспорту України. 2012.-№2(42).-

С.33-37. 

11. Хворостов Є.Д. Тактика лечения холедохолитиаза, сочетающегося с 

холецистолитиазом у пациентов с юкстапапиллярными дуоденальными 

дивертикулами / Є.Д. Хворостов, Ю.Б.Захарченко, М.С.Томін, О.І. Цівенко // 

Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії.- 2012.- 

№3.Т.6.-С.40-41. 

12. Хворостов Є.Д. Міні-інвазивні методи лікування жовчокамяної хвороби, 

що ускладнена механічною жовтяницею / Є.Д.Хворостов, С.О.Бичков,  

О.І.Цівенко, Р.М.Гриньов // Шпитальна хірургія.-2012.-№3.-С.94-95. 

13. Хворостов Е.Д. Иммунореактивность и характер иммунных расстройств у 

пациентов с заболеваниями  крови до и после спленэктомии / Е.Д.Хворостов, 

Н.Н.Попов, Л.Н. Душик // Экспериментальная и клиническая медицина. 

Харьков2012.- выпуск 3(56).-С.11-16. 

14. Хворостов Е.Д. Аутодермопластика в лечении длительно незаживающих 

ран и трофических язв нижних конечностей у больных синдромом 

диабетической стопы  / Е.Д.Хворостов, Г.Н.  Герасимов // Матеріали IV з`їзду 

судинних хірургів і ангіологів України з міжнародною участю, м. Ужгород, 

12-14 вересня2012р.-С.253-256. 

15. Khvorostov E.D. Use of Cryosurgery in the Laparoscopic Subtotal 

Cholecystectomy  / E.D. Khvorostov, S.A. Bychkov, R.N. Grynyov, M.S. Tomin // 

China Journal of Endoscopy.-2012.-Vol.18.-Oct.2012.-P.13. 

16. Хворостов Е.Д. Современные возможности лапароскопических 

технологий при выполнении симультанных операций  /  Е.Д. Хворостов, С.А. 

Бычков, Р.Н. Гринёв  //  ВІСНИК ВДЗНУ «Українська медична 

стоматологічна академія» Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2013.- 

Том 13, вип..1(41).-С.34-35. 

17. Хворостов Е.Д.  Современные возможности лапароскопических 

технологий при выполнении симультанных операций / Е.Д. Хворостов, С.А. 

Бычков,  Р.Н. Гринёв //  ВІСНИК ВДЗНУ «Українська медична 

стоматологічна академія» Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2013.- 

Том 13, вип..1(41).-С.34-35. 

18. Хворостов Е.Д.  Использование ультразвукового диссектора и 

сшивающих аппаратов в хирургии ободочной и прямой кишки / Е.Д. 

Хворостов, А.И. Цивенко, Р.Н. Гринев, С.А. Бычков // Материалы седьмой 

Международной конференции «Российская школа колоректальной 

хирургии». Москва 30-31 мая 2013.-С. 83. 

19. Хворостов Е.Д. Современные аспекты применения низких температур у 

больных с патологией гепатобилиарной системы /  Е.Д. Хворостов, С.А 



Бычков, Р.Н.Гринев, А.И.  Цивенко, А.А. Олефиренко // Материалы ХХ 

Юбилейного международного конгресса Ассоциации хирургов гепатологов 

стран СНГ «Актуальные проблемы хирургической гепатологии». Донецк 18-

20 сентября 2013.-С297-298. 

20. Хворостов Е.Д. Эволюция хирургической тактики в коррекции 

желчеистечений после лапароскопической холецистэктомии / Е.Д. 

Хворостов, С.А.Бычков,  Р.Н.Гринёв  // Харківська хірургічна школа.- 2014.-

№1(64).-С.112-114. 

21. Хворостов Е.Д. Пути снижения интра- и послеоперационных осложнений 

при выполнении спленэктомии  / Е.Д.Хворостов, Л.Н.Душик, Н.В. Черкова // 

Харківська хірургічна школа.- 2014.-№2(65).-С.139-143. 

22. Хворостов Е.Д. Профилактика и лечение острого панкреатита после 

выполнения дуоденоскопических транспапиллярных вмешательств при 

холедохолитиазе / Е.Д.Хворостов, Ю.Б. Захарченко // Клінічна хірургія.- 

2014.- № 9.2.-  С.36-37. 

23. Хворостов Є.Д. Оцінка ефективності застосування відеоендоскопічних 

технологій у діагностиці та лікуванні жовчовитікань після лапароскопічної 

холецистектомії / Є.Д.Хворостов,  С.О.Бичков, Р.М.Гриньов // Науковий 

вісник Ужгородського університету, серія Медицина.- 2014.-Випуск 1(49).-

С.177-178. 

24. Хворостов Є.Д. Технологічні аспекти застосування малоінвазивних 

методів у корекції жовчовитікань після лапароскопічних холецистектомій / 

Є.Д.Хворостов, С.О.Бичков, Р.М.Гриньов, О.І.Цівенко // Одеський 

медичнийжурнал.-2015.-№2 (148).-С.57-59. 

25. Хворостов Є.Д. Изучение особенностей и оптимизация выполнения 

спленэктомии при лечении гематологических больных / Є.Д.Хворостов,  

Р.М.Гриньов, Л.М. Душик // Гематологія і переливання крові: міжвідомчий 

збірник.-2015.-Вип. 38.-С.476-477. 

26. Хворостов Є.Д. Хірургічна тактика при лікуванні хворих на 

колоректальний рак, що ускладнений гострою кишковою непрохідністю / 

Є.Д.Хворостов, О.І.Цівенко, Р.М.Гриньов, С.О.Бичков, Є.В.  Шевченко // 

Галицький лікарський вісник.- 2016.-Т.23, №3, частина 3, с.86-88. 

27. Хворостов Є.Д. Міждисциплінарний підхід до діагностики і 

мініінвазивної хірургічної корекції синдрому Міріззі / Є.Д.Хворостов, 

Р.М.Гриньов, С.О.Бичков, О.І.Цівенко // Науковий вісник Ужгородського 

університету Серія Медицина.-2016.-Випуск 2(54) С.53-155. 

28. Хворостов Е.Д. Хирургическое поэтапное лечение пациентов с 

синдромом диабетической стопы / Е.Д.Хворостов, С.А. Морозов, 

Ю.Б.Захарченко, Г.Н. Герасимов // Харківська хірургічна школа.- 2017.-

№1(82).-С.45-49. 

29. Хворостов Е. Д. Опыт применения фототерапии в лечении трофических 

язв нижних конечностей на фоне хронической венозной недостаточности / 

Хворостов Е.Д., Морозов С.А. Герасимов Г.Н., Дериколенко В.В.// Матеріали 



XLVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів 

у медицині та біології ( 24-25 травня 2018 року).- Харків, 2018.- С.68-69 

30. Применение фотодинамической терапии в лечении трофических язв 

нижних конечностей венозного генеза / Е. Д. Хворостов, С. А. Морозов, В. В. 

Дериколенко, [та ін.] // Харківська хірургічна школа. – 2019. - №1 . – С. 204-

206. 

 

Основні навчально-методичні роботи: 1. Этиология, патогенез и 

профілактика внутрибрюшных спаек / Е.Д.Хворостов, М.С.Томин, 

Ю.Б.Захарченко, С.А.Морозов. - Харків. 2012. -С.23. 

2. Артериальные тромбозы и эмболии  / Е.Д.Хворостов, С.А.Морозов, 

Ю.Б.Захарченко, М.С.Томин.- Харків. 2012.- С .51. 

3. Хворостов Є.Д. Хірургічне лікування гнойно-некротичних ускладнень 

синдрому діабетичної стопи / Є.Д.Хворостов, Г.Н.Герасимов, С.О. Морозов.- 

Харків. 2015.-С.30. 

4. Хворостов Є.Д. Асептика і антисептика / Є.Д.Хворостов, Л.М.Душик, 

Н.В.Черкова.- Харків. 2015.-С.30. 

5. Хворостов Є.Д. Загальні питання анестезії в хірургії / Є.Д.Хворостов, 

Н.В.Черкова, Л.М.  Душик.- Харків. 2015.-С.35. 

6. Гострий панкреатит / Є.Д.Хворостов, С.О.Морозов, Ю.Б.Захарченко, 

Г.Н.Герасимов.- Харків. 2015. -С.30. 

Авторські свідоцтва та патенти: Хворостов Є.Д. Патент на корисну модель 

«Спосіб спленектомії» / Є.Д.Хворостов, Р.М.Гриньов, Л.М.Душик . №67420. 

Україна. МПК А61В 17/00. Заява 06.06.2011; опубл.27.02.2012. Бюл. №4, 

2012. 

Під керівництвом професора Хворостова Є.Д. співробітники кафедри 

щорічно організовують науково-практичні конференції. За звітній період 

кафедра брала участь у організації міжнародної студентської наукової 

конференції "Актуальні питання в сучасній медицині". 

Щорічно співробітники кафедри беруть участь і доповідають 

результати наукових досліджень на науково-практичних конференціях, 

конгресах, з’їздах, що проводяться в Україні, країнах СНД і за кордоном. 

    Завідувач кафедри хірургічних хвороб доктор медичних наук, 

професор Є.Д. Хворостов є членом спеціалізованої вченої ради Харківського 

державного медичного університету зі спеціальності "Хірургія", вченої ради 

в Харківському національному університеті  імені В.Н.Каразіна; державної 

екзаменаційної комісії медичного факультету Харківського національного 

університету  імені В.Н.Каразіна. Хворостов Євген Дмитрович є членом 

редколегії таких медичних журналів, як  «Вісник Харківського національного 

університету  імені В.Н.Каразіна, розділ медицина», «Медицина транспорту 

України», «Харківська хірургічна школа». Також він є членом Європейської 

асоціації ендохірургів та Української асоціації хірургів. Співробітники 

кафедри є членами асоціації хірургів України, Української асоціації лікарів з 

малоінвазивних ендоскопічних і лазерних технологій, Асоціації хірургів 



гепатологів країн СНД, Європейської асоціації ендоскопічних хірургів и 

приймають активну участь у роботі цих поважних медичних об’єднань. 

Під керівництвом професора Хворостова Євгена Дмитровича на кафедрі 

функціонує студентське наукове товариство (СНТ). Студенти СНТ 

приймають активну участь в науковій роботі кафедри, разом із викладачами 

приймають активну участь в лікувальних заходах на клінічних базах 

кафедри, систематично беруть участь у проведенні міських, 

республіканських та міжнародних науково-практичних конференціях. 

Опубліковано 14 наукових публікацій. 

   Членами СНТ щорічно проводяться факультетські та міжнародні 

конференції, де доповідають результати своїх досліджень, огляд найновіших 

досягнень сучасної хірургічної науки. 

5. Лікувальна робота 

 Щотижня завідувач кафедри і професори виконують обходи в 

хірургічних відділеннях клініки, щоденно проводяться клінічні розгляди 

хворих, яким плануються оперативні втручання і яких оперували 

напередодні.  

Під керівництвом завідуючого кафедри співробітники кафедри 

розробляють і впроваджують в клінічну практику нові методи діагностики і 

лікування з використанням сучасних малоінвазивних технологій. Проводять 

щотижневі реферативні огляди нової медичної літератури, обговорюються 

питання впровадження в практичну роботу Харківської  клінічної лікарні на 

залізничному транспорті № 2 сучасних досягнень медичної науки. 

Звіт затверджено на зборах трудового колективу кафедри хірургічних 

хвороб  
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