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Передатестаційний цикл зі спеціальності “Хірургія” проводиться з метою 

визначення рівня теоретичної та практичної підготовки лікаря-хірурга відповідно до 

вимог кваліфікаційних характеристик другої, першої та вищої кваліфікаційних категорій. 

Мета навчання: підготовити лікарів-спеціалістів до здачі атестаційного екзамену 

на  присвоєння чи підтвердження вищої, першої і другої кваліфікаційної категорії хірурга, 

поглиблення, систематизація та удосконалення професійних знань, вмінь і навиків, 

освоєння останніх досягнень в області хірургічної патології, медичної науки, практичної 

охорони здоров’я. 
Навчальний план 

передатестаційного циклу “Хірургія” 

 

 

 

Код 

 

 

Назва курсу та розділу 

Кількість  навчальних годин 

 

Лекції 

 

Практичні 

 

Семінари 

 

Разом 

1. 

 

 

Організація хірургічної допомоги 

населенню України. Питання 

планування та санітарної статистики 

в хірургічній службі. Правові 

основи надання хірургічної 

допомоги населенню. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

6 

2. 

 

Топографічна анатомія та 

оперативна хірургія 

      Включені в кожний курс програми 

 Спеціальні методи дослідження в 

хірургії 

     Включені в кожний курс програми 

6. Геморрагічні та тромбоемболічні 

ускладнення в хірургії 

2 4  6 

7. Сучасні методи лікування 

хірургічної інфекції 

2 4 2 8 

Торакальна хірургія 

 Гнійні захворювання легень плеври 

та середостіння 

4 4 4 12 

 Травма грудної клітки 2 4 2 8 

 Захворювання стравоходу 2 4  6 

Абдомінальна хірургія 

 Ускладнення виразкової хвороби 

шлунка і дванадцятипалої кишки 

2 4 4 10 

 Захворювання жовчовивідних 

шляхів. Відновлювані і 

реконструктивні оперативні 

втручання на позапечінкових 

жовчних шляхах 

 

2 

 

4 

 

2 

 

8 

 Гострий панкреатит 2 4 2 8 

 Травматичні пошкодження печінки 

та селезінки 

2 4 2 8 

 Травматичні пошкодження 

підшлункової залози 

 

2 4 2 8 

 Травматичні пошкодження 2 4 2 8 



порожнистих органів черевної 

порожнини 

 Травматичні пошкодження нирок, 

сечоводів і сечового міхура 

2 4 2 8 

 Гостра кишкова непрохідність 2 4 2 8 

 Перитоніти  2 4 4 10 

 Запальні захворювання параанальної 

зони 

2 4  6 

 Актуальні питання ургентної 

онкології 

2 4 - 6 

 Ургентна патологія в хірургії 

дитячого віку 

2 4 -  

 Сепсис 2 4 4 10 

 ІСПИТ   6 6 

 Разом по кафедрі  40 74 42  

  

                                            ВСЬОГО 

156 
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