
Клінічне медсестинство в хірургії  
 

Викладач – Каліон Г.В. 
 

Дата Група Тема Домашнє завдання Вид контролю Зв’язок 
26.03 СС -

2Б(д)/ 19 
       ІІ 

Клінічне обстеження 

пацієнтів з 

ушкодженнями та 

захворюваннями голови 

та шиї 

О.М. Кіт, А.О. Боб,  
С.О. Коноваленко 

«Медсестринство в  
хірургії», 

Тернопіль, 
ТДМУ, 2017, 
стор. 353-392 

 

Питання 

самоконтролю,  
тестовий контроль 

за допомогою 

гугл-форм, 

ситуаційні 

завдання 
 

Google classroom  
https://classroom.goo
gle.com/c/NjY3MTk4
NDQ3MDBa - 
ywnwqfd, 
Viber (098-260-98-98) 

 

02.04 СС -
2Б(д)/ 19 

 ІІ 

Клінічне обстеження 
пацієнтів з 

ушкодженнями та 

захворюваннями 

грудної клітки та її 

органів. Клінічне 

обстеження пацієнтів із 

ушкодженнями черевної 

стінки та органів 

черевної порожнини, 

грижами черевної 

стінки 

О.М. Кіт, А.О. Боб,  
С.О. Коноваленко 

«Медсестринство в  
хірургії», 

Тернопіль, 
ТДМУ, 2017, 
стор. 406-415, 

501-510, 149-157 
 

Питання 

самоконтролю,  
тестовий контроль 

за допомогою 

гугл-форм, 

ситуаційні 

завдання 
 

Google classroom  
https://classroom.goo
gle.com/c/NjY3MTk4
NDQ3MDBa - 
ywnwqfd, 
Viber (098-260-98-98) 

 

09.04 СС -
2Б(д)/ 19 

 ІІ 

Клінічне обстеження 

пацієнтів з 

захворюваннями 

жовчного міхура, 
підшлункової залози, 

гострими кровотечами в 

просвіт травного каналу 

О.М. Кіт, А.О. Боб,  
С.О. Коноваленко 

«Медсестринство в  
хірургії», 

Тернопіль, 
ТДМУ, 2017, 
стор. 57-73, 

110-131, 462-484 
 

Питання 

самоконтролю,  
тестовий контроль 

за допомогою 

гугл-форм, 

ситуаційні 

завдання 
 

Google classroom  
https://classroom.goo
gle.com/c/NjY3MTk4
NDQ3MDBa - 
ywnwqfd, 
Viber (098-260-98-98) 

 

16.04 СС -
2Б(д)/ 19 

 ІІ 

Клінічне обстеження 
пацієнтів з гострим 

апендицитом, гострою 

кишковою 

непрохідністю 

О.М. Кіт, А.О. Боб,  
С.О. Коноваленко 

«Медсестринство в  
хірургії», 

Тернопіль, 
ТДМУ, 2017, 
стор. 484-501 

Питання 

самоконтролю,  
тестовий контроль 

за допомогою 

гугл-форм, 

ситуаційні 

завдання 
 

Google classroom  
https://classroom.goo
gle.com/c/NjY3MTk4
NDQ3MDBa - 
ywnwqfd, 
Viber (098-260-98-98) 

 

21.04 СС -
2Б(д)/ 19 

 ІІ 

Клінічне обстеження 

пацієнтів із 

захворюваннями прямої 

кишки та 

навколопрямокишкової 

клітковини 

О.М. Кіт, А.О. Боб,  
С.О. Коноваленко 

«Медсестринство в  
хірургії», 

Тернопіль, 
ТДМУ, 2017, 
стор. 510-520 

Питання 

самоконтролю,  
тестовий контроль 

за допомогою 

гугл-форм, 

ситуаційні 

завдання 
 

Google classroom  
https://classroom.goo
gle.com/c/NjY3MTk4
NDQ3MDBa - 
ywnwqfd, 
Viber (098-260-98-98) 

 

23.04 СС -
2Б(д)/ 19 

ІІ 

Клінічне обстеження 

пацієнтів з 

ушкодженнями та 

захворюваннями органів 

сечової системи 

О.М. Кіт, А.О. Боб,  
С.О. Коноваленко 

«Медсестринство в  
хірургії», 

Тернопіль, 
ТДМУ, 2017, 
стор. 525-551 

Питання 

самоконтролю,  
тестовий контроль 

за допомогою 

гугл-форм, 

ситуаційні 

завдання 
 

Google classroom  
https://classroom.goo
gle.com/c/NjY3MTk4
NDQ3MDBa - 
ywnwqfd, 
Viber (098-260-98-98) 

 

                                                                                                                       

https://classroom.google.com/c/NjY3MTk4NDQ3MDBa
https://classroom.google.com/c/NjY3MTk4NDQ3MDBa
https://classroom.google.com/c/NjY3MTk4NDQ3MDBa
https://classroom.google.com/c/NjY3MTk4NDQ3MDBa
https://classroom.google.com/c/NjY3MTk4NDQ3MDBa
https://classroom.google.com/c/NjY3MTk4NDQ3MDBa
https://classroom.google.com/c/NjY3MTk4NDQ3MDBa
https://classroom.google.com/c/NjY3MTk4NDQ3MDBa
https://classroom.google.com/c/NjY3MTk4NDQ3MDBa
https://classroom.google.com/c/NjY3MTk4NDQ3MDBa
https://classroom.google.com/c/NjY3MTk4NDQ3MDBa
https://classroom.google.com/c/NjY3MTk4NDQ3MDBa
https://classroom.google.com/c/NjY3MTk4NDQ3MDBa
https://classroom.google.com/c/NjY3MTk4NDQ3MDBa
https://classroom.google.com/c/NjY3MTk4NDQ3MDBa
https://classroom.google.com/c/NjY3MTk4NDQ3MDBa
https://classroom.google.com/c/NjY3MTk4NDQ3MDBa
https://classroom.google.com/c/NjY3MTk4NDQ3MDBa


 
Дата Група Тема Домашнє завдання Вид контролю Зв’язок 
13.05 СС -

2Б(д)/ 19 
       ІІ 

Клінічне обстеження 

пацієнтів із 

захворюваннями судин 

нижніх кінцівок. 

Клінічне обстеження 

пацієнтів із 

вродженими вадами 

розвитку 

О.М. Кіт, А.О. Боб,  
С.О. Коноваленко 

«Медсестринство в  
хірургії», 

Тернопіль, 
ТДМУ, 2017; 
стор. 585-602, 

385-387, 564-569 

Питання 

самоконтролю,  
тестовий контроль 

за допомогою 

гугл-форм, 

ситуаційні 

завдання 
 

Google classroom  
https://classroom.googl
e.com/c/NjY3MTk4ND
Q3MDBa - ywnwqfd, 
Viber (098-260-98-98) 
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