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№ П.І.Б. Тема лекції або практичного заняття   Дата 

1  Бичков С.О. Організація хірургічної та онкологічної допомоги   в 

Україні. Питання деонтології в хірургічній та онко-

логічній практиці. Етіологія та патогенез новоутво-

рювань. Класифікація новоутворювань. Етіопатоге-

нез злоякісних утворень. Передракові захворювання. 

Класифікації пухлин. Загальні принципи діагностики 

та лікування злоякісних новоутворювань. Медична 

документація. 

01.09.20. 

2 Введенський Д.Б. Спеціалізовані відділення ортопедотравматологич-

ного профілю. Особливості уходу за хворими. 

02.09.20. 

3 Шепелевич П.С. Структурні підрозділи хірургічного відділення та органі-

зація роботи. Гігієна у хірургічному стаціонарі. Робота 

середнього персоналу в умовах хірургічного відділення  

03.09.20. 

4 Боєва Ю.Ю. Уведення в хірургію. Короткий наріс з історії хірургії. Ві-

тчизняні хірургічни школи.  Питання професійної етики і 

деонтології. Хірургічна операція. Перед- та післяопера-

ційний періоди. 

03.09.20. 

5 Базаринський О.Г. Симптоматологія урологічних захворювань біль, 

зміни сечі, патологічні виділення з уретри. 

07.09.20. 

6 Олефіренко О.О. Атипова клінічна картина гострого апендициту 

Ускладнення гострого апендициту та апендектомії. 

Діагностична та лікувальна програма. 

14.09.20. 

7 Мазурик О.А. Методи обстеження урологічного хворого: анамнез, 

аускультація, пальпація. Лабораторні методи обсте-

ження урологічною хворого: аналіз сечі, аналіз крові. 

14.09.20. 

8 Морозов С.О. Набуті вади серця. Класифікація. Діагностика. Пока-

зи до хірургічного лікування. Методи оперативних 

втручань. Ускладнення. 

16.09.20. 

9 Бичкова Н.С. Структурні підрозділи хірургічного відділення та органі-

зація роботи. Гігієна у хірургічному стаціонарі. Робота 

середнього персоналу в умовах хірургічного відділення. 

17.09.20. 

10 Душик Л.М. Лекція - Вогнепальні поранення 

 

19.09.20. 

11 Власов О.О. 

 

Атипова клінічна картина гострого апендициту 

Ускладнення гострого апендициту та апендектомії. 

Діагностична та лікувальна програма. 

21.09.20. 

12 Деріколенко В.В. Комбіновані радіаційні і хімічні ураження. Особли-

вості перебігу ран, термічних опіків,  заражених от-

руйними речовинами. 

22.09.20. 

13  Комишанченко Д.В. Методи обстеження урологічного хворого: анамнез, 

аускультація, пальпація. Лабораторні методи обсте-

ження урологічною хворого: аналіз сечі, аналіз крові. 

28.09.20. 

14 Герасимов Г.М. Етіологія та патогенез, класифікація гострого 

панкреатиту. Клініка легкого та важкого гострого 

29.09.20. 



панкреатиту. Диференційна діагностика гострого 

панкреатиту. 

15 Індиченко Ю.Є. Класифікація переломів. Тактика лікування відкри-

тих і закритих переломів. 

30.09.20. 

16 Черкова Н.В. Лекція - Антисептика. Історія розвитку.  Види антисеп-

тики. Характеристика антисептичних засобів. Основні 

методи застосування. Асептика. Історія розвитку. Струк-

турні підрозділи хірургічного відділення та організація 

його роботи. Профілактика повітряно-крапельної, контак-

тної, імплантаційної, внутришньолікарняної та ВІЛ-

інфекції. 

03.10.20. 

17 Шевченко Є.В. Ускладнення гострого панкреатиту: гостра 

псевдокіста підшлункової залози, абсцес 

підшлункової залози, поширений перитоніт, некроз 

стінок порожнинних органів, кровотеча в черевну 

порожнину, гострі виразки травного каналу, 

кровотеча з гострих виразок у порожнину травного 

каналу, перфорація гострих виразок. 

05.10.20. 

18  Куценко Д.П. Захворювання межистіння. Класифікація. Діагности-

ка. Диференціальна діагностика. Методи хірургічно-

го лікування. Захворювання та травми стравоходу.  

07.10.20. 

19 Гриньов Р. М. Пухлини грудної залози. Етіопатогенез, класифіка-

ція, клініка, діагностика і лікувальна тактика. Рак ле-

гені. Етіопатогенез, класифікація, клініка, діагности-

ка і лікувальна тактика. 

12.10.20. 

20 Побеленський К.О. 

 

Травматичний шок. Синдром тривалого розчавлю-

вання  

13.10.20. 

21 Захарченко Ю.Б. Травми грудної клітки. Класифікація. Ранні та пізні 

ускладнення. Диференційна діагностика. Перша лі-

карська допомога і тактика лікування. 

21.10.20. 

22 Цівенко О.І. Пухлини шкіри. Етіопатогенез, клініка, діагностика, 

класифікація, лікування. Рак нижньої губи. Передпу-

хлинні захворювання шкіри та нижньої губи. Кліні-

ка, діагностика, лікування. Пухлини щитоподібної 

залози. Етіопатогенез, класифікація, клініка, діагнос-

тика і лікувальна тактика. 

11.11.20. 

23 Гніденко Ю.П. Абдомінальний ішемічний синдром. Клінічні варіан-

ти перебігу. Діагностика. Диференційна діагностика. 

Ускладнення. Методи консервативного лікування. 

Профілактика. Реабілітація. 

18.11.20. 

24 Введенський Б.П. Лекція - Переломи стегна. Пошкодження колінного 

суглоба, кісток гомілки та стопи. 

05.12.20. 
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