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1. Мета дисципліни - сформувати у студентів навички володіння систематизованими 
знаннями з організації хірургічної допомоги і профілактики розповсюдження 
внутрішньо-лікарняної інфекції, використання перев'язочного матеріалу, догляду за 
хірургічними хворими, обстеження хірургічного хворого та оформлення його 
результатів в медичній карті стаціонарного хворого. 

2. Попередні в и м о г и до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Гістологія, 
цитологія та ембріологія», «Фізіологія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», 
«Пропедевтика внутрішніх хвороб», «Фармакологія та медична рецептура». 

2.Вміння самостійно застосовувати знання з анатомії людини, фізіології, 
патоморфології, пропедевтики внутрішньої медицини та ін. дисциплін для 
рішення конкретних науково-практичних задач; працювати з науковою та 
науково-методичною літературою. 

3.Володіння елементарними навичками системного аналізу. 

3. Анотація навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна «Загальна хірургія» є складовою циклу підготовки 

фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина». «Загальна 
хірургія» є обов'язковою дисципліною, під час вивчення якої відбувається засвоєння 
студентами базових теоретичних знань з питань організації хірургічної допомоги, 
десмургії, організації санітарно-епідемічного режиму в хірургічній клініці, кровотечі 
та її зупинки, трансфузіології, анестезіології та реанімації, різноманітних 
травматологічних уражень, хірургічної інфекції, трансплантологи, онкології, 
обстеження хірургічного хворого, догляду за хворими тощо. Засвоєння теоретичного 
матеріалу супроводжується набуттям відповідних інтегральної, загальних і фахових 
компетентностей. 

Програма дисципліни структурована на 2 розділи. 
Розділ 1. Введення в хірургію. Десмургія. Основи санітарно-епідемічного 

режиму в хірургічній клініці. Невідкладні хірургічні стани. Основи трансфузіології, 
анестезіології та реаніматології. 

Розділ 2. Хірургічна інфекція. Гнійно-некротична практика в хірургічній 
практиці. Основи трансплантологи та клінічної онкології. Методи обстеження 
хірургічних хворих. 

4. Завдання (навчальні цілі): 
1. сформувати чітке уявлення про основні заходи, необхідні для організації 

роботи у хірургічному відділенні та забезпечення профілактики виникнення, 
розповсюдження внутрішньо-лікарняної інфекції; навички накладання пов'язок з 
використанням різноманітних перев'язочних матеріалів; навички надання першої 
медичної допомоги при таких станах як: кровотеча, закрите пошкодження м'яких 
тканин, перелом кістки, вивих, синдром тривалого стиснення, рана, опік, 
відмороження; 

2. сформувати навички діагностики і диференційної діагностики при 
різноманітних хірургічних інфекційних процесах; сформувати навички обстеження 
хірургічного хворого та оформлення результатів у відповідній медичній документації; 
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3. сформувати у студентів морально-етичні та деонтологічні якості при 
професійному спілкуванні з хворим. 

Згідно з вимогами проєкту Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень 
вищої освіти (восьмий рівень НРК України), галузь знань 22 «Охорона здоров'я», 
спеціальність 222 «Медицина») дисципліна забезпечує набуття студентами наступних 
компетентностей: 

- інтегральна: здатність розв'язувати типові та складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров'я, або у 
процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій 
та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 

- загальні компетентності: за шифрами ЗК.1; ЗК.3, ЗК.4, ЗК.5; ЗК.11 
ЗК.1: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
ЗК.3: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
ЗК.4: знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності; 
ЗК.5: здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 
ЗК.11: визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов'язків 

- спеціальні (фахові, предметні) компетентності: за шифрами СК.3; СК.7; СК.8; 
СК.9; СК.15 

СК.3: здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання; 
СК.7: здатність до діагностування невідкладних станів 
СК.8: здатність до визначення тактики надання екстренної медичної допомоги; 
СК.9: навички надання екстренної медичної допомоги 
СК 15. Здатність до проведення експертизи працездатності. 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання Відсоток 
(1 - знати; 2 - вміти; 3 - комунікація; 4 - автономність та 

відповідальність) 
Форми (та/або 

методи і 
_ у 

підсумко 
Форми (та/або 

методи і 
_ у 

підсумко 
технології) Методи оцінювання вій оцінці 

Код Результат навчання викладання і 
навчання 

з 
дисциплі 

ни 
Знати 

1.1. Загальні елементи догляду за хірургічними Лекція, усні відповіді / 10 
хворими практичне доповнення; іспит 
Теоретичні аспекти про перев'язочний заняття 
матеріал і способи його застосування самостійна 

робота 

1.2. Класифікацію, клінічні прояви, наслідки Лекція, презентації/ 10 
кровотечі, методи тимчасової і кінцевої практичне доповіді; 
зупинки кровотечі заняття, 

самостійна 
робота 

усні відповіді / 
доповнення; іспит 

1.3. Загальні питання травматології, онкології та Лекція, усні відповіді / 10 
трансплантології практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

доповнення; іспит 
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1.4. Клініку, діагностику та лікування окремих 
гнійно-запальних захворювань м'яких 
тканин, сухожилків, кісток та суглобів 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

презентації/ 
доповіді; 

оформлення учбової 
історії хвороби 
усні відповіді / 

доповнення; іспит 

10 

1.5. Методи обстеження хворого, особливості 
обстеження хворого з хірургічною 
патологією 

Лекція 
Практичне 

заняття 

презентації/ 
доповіді; 

оформлення учбової 
історії хвороби; 

Оцінювання 
практичних 

навичок; іспит 

10 

Вміти 
2.1. Накладати бинтову пов'язку на різні ділянки 

тіла; накладати лонгету з гіпсу 
Практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

оцінювання 
практичних 

навичок; 
усні відповіді / 

доповнення; іспит 

10 

2.2. Провести дезінфекцію різних інструментів 
та предметів догляду за хворими 
Підготувати операційне поле 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

оцінювання 
практичних 

навичок; 
усні відповіді / 

доповнення; іспит 

5 

2.3. Виконати підшкірну, внутрішньом'язову 
ін'єкції, провести венепункцію, 
встановлювати внутрішньовенний катетер, 
налаштувати систему для трансфузії 
кровозамінників і компонентів донорської 
крові 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

оцінювання 
практичних 

навичок; 
усні відповіді / 

доповнення; іспит 

10 

2.4. Надавати першу медичну допомогу при 
різноманітних травматичних пошкодженнях 
Застосувати способи тимчасової зупинки 
кровотечі, вибирати спосіб для кінцевої 
зупинки кровотечі 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

презентації/ 
доповіді; 

оцінювання 
практичних 

навичок; 
усні відповіді / 

доповнення; іспит 

5 

2.5. Діагностувати гнійно-некротичну стадію 
розвитку інфекційного хірургічного 
захворювання 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

презентації/ 
доповіді; 

оформлення учбової 
історії хвороби; 

оцінювання 
практичних 

навичок; 
усні відповіді / 

доповнення; іспит 

10 

Комунікація 
3.1 Представляти результати наукового пошуку 

в формі доповідей з використанням 
сучасних технологій, коректно вести 
дискусію. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Презентації/ 
доповіді; 

оформлення учбової 
історії хвороби; 

5 
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усні відповіді / 
доповнення. 

Автономність та відповідальність 
4.1. Орієнтуватися в принципових питаннях 

загальної хірургії, проводити підбір та 
аналіз сучасної літератури за даним 
напрямком, використовувати її, а також 
програми обробки даних для планування, 
отримання й аналізу результатів власної 
науково-дослідної роботи. 

Самостійна 
робота 

Презентації/ 
доповіді; 

оформлення учбової 
історії хвороби 

5 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання 

Результати навчання 
^ ^ ^ ^ ^ ^ д и с ц и п л і н и (код) 

Програмні результаГи^^^^^ 
навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 

ПРН 2. Збирати інформацію про 
загальний стан пацієнта, оцінювати 
психомоторний та фізичний 
розвиток пацієнта, стан органів та 
систем організму, на підставі 
результатів лабораторних та 
інструментальних досліджень 
оцінювати інформацію щодо 
діагнозу (за списком 4). 

+ + + + + + + + 

ПРН 3. Призначати та аналізувати 
додаткові (обов'язкові та за 
вибором) методи обстеження 
(лабораторні, рентгенологічні, 
функціональні та/або 
інструментальні) за списком 4, 
пацієнтів із захворюваннями 
органів і систем організму для 
проведення диференційної 
діагностики захворювань (за 
списком 2). 

+ + + + 

ПРН 6. Визначати характер та 
принципи лікування хворих 
(консервативне, оперативне) із 
захворюваннями (за списком 2) в 
умовах закладу охорони здоров'я, 
вдома у хворого та на етапах 
медичної евакуації, в т.ч. у 
польових умовах, на підставі 
попереднього клінічного діагнозу, 
дотримуючись відповідних етичних 
та юридичних норм, шляхом 
прийняття обґрунтованого рішення 
за існуючими алгоритмами та 
стандартними схемами, у разі 

+ + + + + + 
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необхідності розширення 
стандартної схеми вміти 
обґрунтувати персоніфіковані 
рекомендації під контролем лікаря-
керівника в умовах лікувальної 
установи. 

7.1 Форми оцінювання студентів 

- семестрове оцінювання: 

1. Презентації / доповіді - РН 1.2, 1.4, 1.5, 2.4, 2.5, 3.1, 4.1 - 5 балів /2,5 балів 
2. Оформлення учбової історії хвороби - РН 1.4, 1.5, 2.5, 3.1, 4.1 - 10 балів / 5 балів 
3. Оцінювання практичних навичок - РН 1.5, 2.1 - 2.5 - 5 балів /2,5 балів 
4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1. - 1.5, 2.1-2.5, 3.1 - 40 балів / 20 балів 

- семестрове оцінювання (семестровий контроль): у формі іспиту 
Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю 

за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 
підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Форма проведення іспиту - письмово-усна, вид письмових завдань - запитання з 
відкритими відповідями. Результатами навчання, які оцінюються під час проведення іспиту, 
є РН 1.1. - 1.5, 2.1-2.5. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здобувачем 
освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою. 
Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

- умови допуску до іспиту: 
Обов'язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та відпрацювання 
всіх практичних робіт, підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до 
іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

7.2. Організація оцінювання: 

Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з розділів 1 і 2. 
Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень проводиться 
упродовж семестру. 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план 

Назва тем 

Кількість годин 

Назва тем 

Л
ек

ці
ї 

П
ра

кт
ич

ні
 

за
ня

тт
я 

К
он

су
ль

та
ці

ї 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
* 

12 78 0 90 

1. Лекція. Хірургія як наука. Короткий нарис з історії хірургії. 
Вітчизняні і закордонні хірургічні школи. Питання 
професійної етики і деонтології. Правові та юридичні 
аспекти діяльності хірурга. 
Антисептика. Історична довідка. Шляхи розповсюдження 
екзогенної і ендогенної інфекції. Види антисептики. 
Характеристика антисептичних засобів та способів їх 
застосування. 

2 

2. Практичне заняття. Десмургія. Визначення. Правила 
накладання та типи бинтових пов'язок. Типові пов'язки на 
верхню кінцівку, голову, шию, грудну клітку. 

2 

3. Практичне заняття. Десмургія. Пов'язки на живіт, 
промежину, нижню кінцівку. Гіпсова техніка. 

2 

4. Практичне заняття. Антисептика. Види антисептики. 
Характеристика основних груп антисептичних засобів та 
основні способи їх застосування. Внутрішньолікарняна 
інфекція, санітарно-епідемічний режим. Асептичний режим. 
Профілактика розповсюдження ВІЛ-інфекції. 

2 

5. Самостійна робота. 
Варіанти накладання пов'язок за різних видах 
травматичного агенту 

4 

6. Практичне заняття. Внутрішньо-лікарняна інфекція. 
Санітарно-епідеміологічний режим. Асептика. 2 

7. Практичне заняття. Хірургічна операція. Класифікація 
хірургічних операцій. Етапи хірургічного втручання. 

2 

8. Практичне заняття. Передопераційна підготовка хворого 
та ведення післяопераційного періоду. Особливості 
хірургічного втручання в контексті невиліковного 
захворювання, покази. Поняття паліативної хірургії. 

2 

9. Самостійна робота. Види інфекційних чинників за поза -
та госпітальними інфекціями. Протиепідемічні дії клініки 

4 

10. Лекція. Кровотеча. Класифікація. Причини виникнення 
кровотеч. Крововтрата. Зміни в організмі при гострій 
крововтраті. Клінічні ознаки та діагностика різних кровотеч. 
Визначення кількості втраченої крові. Тимчасова та кінцева 
зупинка кровотечі. 

2 

11. Практичне заняття. Кровотеча і крововтрата. Методи 
тимчасової та кінцевої зупинки кровотечі. 

2 

12. Самостійна робота. 
Магістральні судини тіла. Механізми їх пошкодження та 
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застосування різних методик зупинки кровотечі 

13. Практичне заняття. Основи клінічної трансфузіології. 
Гемотрансфузія як операція пересадки живої тканини. 
Антигенна система крові. Групи крові. Клінічне значення 
групової диференціації. Показання та протипоказання до 
гемотрансфузії. Методики гемотрансфузії. Ускладнення 
гемотрансфузії: класифікація, діагностика, лікування, 
профілактика. Профілактика передачі інфекцій (вірусні 
гепатити, сифіліс, малярія, ВІЛ-інфекція). Альтернативи 
переливанню крові та її компонентів. Кровозамінники, 
класифікація. Механізм дії. Показання до застосування 

2 

14. Практичне заняття. Операція гемотрансфузія. Особливості 
трансфузії різних компонентів крові та кровозамінників. 

2 

15. Самостійна робота. 
Сучасні уявлення про засоби відновлення ОЦК. Біохімічне 
підґрунтя інфузійної терапії. Визначення груп крові за 
системами АВО та Rh-фактор. Проби на індивідуальну 
сумісність за системами АВО та Rh-фактор, біологічна 
проба. 

6 

16. Практичне заняття . Ускладнення гемотрансфузії та їх 
профілактика. Профілактика передачі інфекційних 
захворювань при трансфузії компонентів крові. 

2 

17. Практичне заняття. Кровозамінники: класифікація, 
механізм дії, покази і способи застосування. 

2 

18. Самостійна робота. 
Етичні аспекти переливання крові 

4 

19. Лекція. Анестезіологія. Різновиди місцевого знеболення та 
наркозу. Покази та протипокази до застосування різних 
способів місцевого і загального знеболення. Ускладнення 
місцевої і загальної анестезії, їх профілактика і лікування. 
Реаніматологія. Історичні аспекти. Термінальні стани: 
клініка, діагностика. Діагностика смерті. Етапи проведення 
реанімаційних заходів за Сафаром. Елементарна підтримка 
життя, її значення, алгоритм проведення. 

2 

20. Практичне заняття. Місцеве знеболювання. Види. 
Показання, протипоказання, ускладнення. 

2 

21. Практичне заняття. Загальне знеболювання. Інгаляційний і 
неінгаляційний наркоз. Показання та протипоказання. 
Ускладнення та їх профілактика. 

2 

22. Самостійна робота. 
Фармакологічні групи сучасних препаратів для місцевого та 
загального знеболення 

4 

23. Практичне заняття. Реаніматологія: термінальні стани; 
клінічна смерть; базова серцево-легенева реанімація. 

2 

24. Самостійна робота. 
Критичні стани в клініці хірургічних хвороб 

4 

25. Лекція. Травма та травматизм. Травматичні ушкодження 
м'яких тканин, кісток, суглобів, черепа, живота, грудної 

2 
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клітки: клінічні ознаки, діагностика, надання першої 
медичної допомоги, принципи лікування. Політравма. 
Синдром тривалого стиснення. 

26. Практичне заняття. Закриті пошкодження м'яких тканин: 
забій, струс, розрив. Клініка, діагностика закритих 
пошкоджень м'яких тканин, перша медична допомога, 
принципи лікування. 

2 

27. Практичне заняття. Переломи і вивихи: класифікація; 
клінічні прояви; діагностика; перша медична допомога; 
принципи лікування. 

2 

28. Практичне заняття. Політравма. Множинні ушкодження, 
поєднані та комбіновані травми. Травматичний шок. 

2 

29. Самостійна робота. 
Синдром тривалого стиснення: патогенез, клініка, 
діагностика перша медична допомога, принципи лікування. 

8 

30. Лекція. Рани, визначення, класифікація. Структура рани та 
перебіг ранового процесу. Особливості сучасної вогне-
пальної рани та мінно-вибухових ушкоджень. Випадкова 
контамінована рана: умови для розвитку інфекційного 
процесу в рані та їх усунення (ПХО). Чисті післяопераційні 
рани, особливості лікування 

2 

31. Практичне заняття. Рани, визначення, класифікація. 
Структура рани та перебіг ранового процесу. Особливості 
сучасної вогнепальної рани та мінно-вибухових ушкоджень. 
Випадкова контамінована рана: умови для розвитку 
інфекційного процесу в рані та їх усунення (ПХО). Чисті 
післяопераційні рани, особливості лікування. 

2 

32. Практичне заняття. Інфіковані рани. Стадії перебігу 
ранового процесу. Лікування інфікованої рани в залежності 
від стадії ранового процесу. Клінічних розбір хворого з 
інфікованою раною. 

2 

33. Самостійна робота. 
Хронічні рани. Етіологія, патогенез, лікування 

4 

34. Лекція. Опіки, електротравма, обмороження 2 

35. Самостійна робота. Термічна травма. Опіки: патогенез, 
класифікація, клініка, перша медична допомога, принципи 
лікування. Електротравма: механізм ушкодження 
електричним струмом, клінічні ознаки, діагностика, перша 
медична допомога та її особливості. Холодові ураження: 
патогенез, класифікація, клініка, перша медична допомога, 
принципи лікування. 

6 

36. Практичне заняття. Опіки: класифікація, клініка. Перша 
допомога при різних видах опіку. Ураження світловим 
випромінюванням ядерного вибуху. Опіки, викликанні 
запалювальними сумішами. 

2 

37. Практичне заняття. Опікова хвороба. Лікування опіку в 
стаціонарі в залежності від періоду опікової хвороби. Види 
хірургічних операцій, що застосовуються при лікуванні 
опіку. 

2 
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38. Практичне заняття. Відмороження. Класифікація. 
Механізм ураження. Клінічні ознаки. Перша медична 
допомога та лікування. Електротравма: механізм ураження 
електричним струмом; клінічні ознаки; діагностика; перша 
медична допомога та її особливості. 

2 

39. Самостійна робота. Загальні питання хірургічної інфекції. 
Збудники неспецифічної хірургічної інфекції та механізми їх 
агресії. Транслокація мікрофлори. Місцева та загальна 
реакція організму. Методи діагностики і загальні принципи 
лікування. ВІЛ інфекція в хірургії. 

10 

40. Практичне заняття. Загальні питання хірургічної інфекції: 
класифікація; збудники хірургічної інфекції; транслокація. 
Патогенез розвитку місцевої і загальної реакції організму 
при хірургічній інфекції. Принципи діагностики і лікування. 
Абсцес, флегмона. 

2 10 

41. Самостійна робота. 
Патогенні, умовно-патогенні мікроорганізми в хірургічній 
практиці 

10 

42. Практичне заняття. Гострі гнійні захворювання шкіри, 
підшкірної основи, фасцій, м'язів, клітковинних просторів, 
лімфатичних судин і вузлів. Етіологія, патогенез, клініка, 
діагностика, лікування. Гострі гнійні захворювання кісток, 
суглобів, серозних порожнин, кисті і пальців. Етіологія, 
патогенез, клініка, діагностика, лікування. 

2 

43. Практичне заняття. Гострі гнійні захворювання м'яких 
тканин: фурункул, карбункул, гідраденіт, мастит, 
парапроктит, бешиха, 

2 

44. Практичне заняття. Панарицій. Флегмони кисті. 
Особливості анатомічної будови кисті. Етіологія, патогенез, 
клініка, діагностика, лікування. 

2 

45. Практичне заняття. 
Лімфангіт, лімфаденіт: етіологія, патогенез, клініка, 
діагностика, принципи лікування. 

2 

46. Практичне заняття. Анаеробна неклостридіальна і 
клостридіальна інфекція (газова гангрена). Гостра хірургічна 
специфічна інфекція (правець). Етіологія, клініка, 
діагностика, лікування, профілактика. 

2 

47. Практичне заняття. Гнилісна хірургічна інфекція: 
збудники, особливості клінічної симптоматики і перебігу, 
принципи лікування. Анаеробна газова гангрена: етіологія, 
патогенез, клініка, лікування, специфічна і неспецифічна 
профілактика. 

2 

48. Практичне заняття. Правець. Сибірка. Дифтерія рани. 
Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, 
профілактика. Діагностика, профілактика та принципи 
лікування правця в умовах військових дій та екстремальних 
ситуацій. 

2 

49. Практичне заняття. 
Госпітальні процедури для профілактики анаеробної 
інфекції 

2 
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50. Самостійна робота. Хірургічний сепсис (Сепсис-3): 
визначення, етіологія, патогенез, класифікація, клінічні 
прояви, діагностика, принципи лікування. 

10 

51. Практичне заняття. Хірургічний сепсис (Сепсис-3): 
визначення, етіологія, класифікація, патогенез, клінічні 
прояви, діагностика, принципи лікування. Септичний шок. 
Синдром поліорганної недостатності. Дезінтоксикаційна 
терапія та імунокорекція 

2 

52. Практичне заняття. Хронічний сепсис. «Холодний» сепсис 2 

53. Практичне заняття. Некроз, гангрена, виразка, нориця, 
стороннє тіло: етіологія, патогенез, клінічні прояви, 
діагностика, лікування 

2 

54. Практичне заняття. Змертвіння. Некроз. Гангрена. 
Виразки. Нориці. Причини виникнення. Клінічні прояви, 
діагностика, лікування. 

2 

55. Практичне заняття. Трансплантологія. Класифікація 
трансплантатів. Особливості застосування різних видів 
трансплантатів. Деонтологічні аспекти, правові та юридичні 
основи при трансплантації. 

2 

56. Практичне заняття. Пухлини. Етіологія, патогенез. 
Доброякісні і злоякісні пухлини. Гістогенетична, 
морфологічна, клінічна і міжнародна (TNM) класифікації. 
Клінічні групи онкологічних хворих. Клінічні прояви. 
Методи діагностики. Принципи лікування. 

2 

57. Практичне заняття. Обстеження хірургічного хворого. Збір 
скарг, анамнезу захворювання і життя. Об'єктивне 
обстеження голови, шиї, грудної клітки. Живота, опорно-
рухового апарату, судин, лімфатичних вузлів. 

2 

58. Захист історії хвороби 
2 

59. ВСЬОГО 12 78 0 90 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

Загальний обсяг 180 год., в тому числі: 
Лекції - 12 год. 
Практичні заняття - 78 год. 
Самостійна робота - 90 год. 
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