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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

1,5 

Галузь знань 

1201 «Медицина» 
(шифр і назва) 

 

Нормативна 

 
Напрям підготовки  

Хірургія 
(шифр і назва) 

Модулів - 1  

Спеціальність: 

7.12010001 

"Лікувальна справа" 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 2  5 - й -  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 

реферування наукової 

літератури   

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 46 

9-10 - й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних - 1,9  

самостійної роботи 

студента - 0,6 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

 

спеціаліст 

 

6 год. - год. 

Практичні, семінарські 

30 год. - год. 

Лабораторні 

0 год. - год. 

Самостійна робота 

10 год. - год. 

Індивідуальні завдання:  

0 год. 

Вид контролю:  

ПМК 

(екзамен) 
- 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 62,5(%). 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення дитячої хірургії є засвоєння теоретичних та практичних 

знань з етіології, патогенезу, типових клінічних прояв, сучасних методів 

діагностики, консервативного та оперативного лікування, реабілітації хворих на 

дитячу хірургічну патологію у межах, відповідних підготовці лікаря загального 

профілю; вивчення особливостей етіології, патогенезу, діагностики та 

лікування основних онкологічних захворювань дитячого віку. 

 

Завдання : 

 Закріпити знання анатомо-фізіологічних особливостей органів черевної та 

плевральної порожнин, кісток та суглобів у дітей. 

 Виявити різні клінічні прояви невідкладних хірургічних захворювань та їх 

ускладнень. 

 Трактувати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених 

хірургічних захворювань дитячого віку. 

 Визначити план обстеження хворого, інтерпретувати результати 

лабораторних та інструментальних досліджень при типовому перебігу 

хірургічних захворювань у дітей та їх ускладненнях. 

 Засвоїти принципи диференціальної діагностики, обґрунтування та 

формулювання попереднього клінічного діагнозу хірургічних захворювань у 

дітей. 

 Діагностувати невідкладні стани в клініці дитячої хірургії і визначити 

тактику надання термінової медичної допомоги дітям при хірургічних 

захворюваннях. 

 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації, профілактики при 

хірургічних захворюваннях. 

 Засвоїти захворювання, що проявляються новоутворенями м’яких тканин, 

синдромом пальпованої пухлини. 

 Трактувати етіологію, патогенез та класифікацію, основні клінічні прояви 

новоутворень м’яких тканин, пухлин черевної порожнини та 

позаочеревинного простору. 

 Трактувати принципи комплексного хірургічного лікування, хіміотерапії, 

променевої терапії в залежності від виду пухлини, доброякісного чи 

злоякісного перебігу. 

 Визначати принципи післяопераційного лікування та реабілітації 

онкохворих дітей. 

 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  
1. етіологію, патогенез, особливості клінічного перебігу, діагностику, 

методи консервативного  і оперативного лікування найбільш поширених 

ургентних хірургічних захворювань дитячого віку; 
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2. клініку, діагностику, лікування найбільш поширених онкологічних 

захворювань у дітей; 

3. сучасні лабораторні, рентгенологічні, радіологічні, інструментальні 

методи дослідження  у дитячій хірургії; 

4. основні ускладнення перед- та післяопераційного періодів, методи їх 

профілактики та лікування; 

5. сучасну етіотропну та патогенетичну консервативну терапію хірургічних 

захворювань у дітей; 

6. показання та протипоказання до хірургічних втручань; 

7. особливості передопераційної підготовки; 

8. вибір методу та обсягу хірургічних втручань; 

9. особливості ведення післяопераційного періоду, ускладнення та  їх 

профілактику; 

10. основи медичної деонтології в дитячій хірургії; 

 

вміти: 

1. Визначати клінічні симптоми та синдроми ургентних хірургічних хвороб 

та новоутворень дитячого віку; 

2. Аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених ургентних 

дичячих хірургічних захворювань та новоутворень дитячого віку, прогнозувати 

результат лікування; 

3. Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та 

інструментальних методів обстежень при типовому перебігу найбільш 

поширених хірургічних захворювань та новоутворень дитячого віку; 

4. Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики 

найбільш поширених хірургічних захворювань та новоутворень дитячого віку; 

5. Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах в 

клініці хірургічних хвороб; 

6. Формулювати показання до консервативного та оперативного лікування; 

7. Демонструвати вміння виконувати медичні маніпуляції при 

невідкладних станах.  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Вивчення нозологічних форм складається з наступних моментів. Студент 

повинен знати визначення захворювання, чинники його виникнення, сучасні 

погляди на патогенез, сучасні класифікації, клінічну картину, методи 

обстеження хворого, диференціально-діагностичний алгоритм, тактику 

хірурга, методи консервативного і хірургічного лікування та профілактики 

захворювань. 
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Загальний структурований план  підготовки 

 з дисципліни “Дитяча хірургія” 

 (5 рік навчання) 

спеціальність 7.12010001"Лікувальна справа" 

 

 

Структура навчальної 

дисципліни 

Кількість годин, з них Рік 

навчання 
Всього Аудиторних СРС 

Лекцій Практичних 

занять 

Модуль 3.Дитяча хірургія 
Змістових модулів 2: 

1. Невідкладні хірургічні 

захворювання у дітей 

2. Новоутворення у дітей 

46 год. 

1,5 кредити 

6 30 10 5 

Підсумковий модульний контроль   В тому 

числі 4 год. 

  

Примітка:  1 кредит ECTS  - 30 годин; аудиторне навантаження – 56,7%, СРС – 43,3% 

 

1 
Змістовний модуль 1. 

Невідкладні хірургічні захворювання  

у дітей 

1,2  кредита 36 годин 
Лекції Практ. 

заняття 
СРС Контр. 

модуля 

Учбових елементів – 6, лекцій - 2 Години Години Години Години 

4 22 7 - 

2 
Змістовний модуль2. 

Новоутворення у дітей. 

0,3 кредита 9 годин 
Лекції Практ. 

заняття 
СРС Контр. 

модуля 
Учбових елементів – 1, лекцій - 1 Години Години Години Години 

2 4 3 - 

3 
Підсумковий модульний контроль  Години   

 4   

 

Всього - 10 занять 
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Принципи організації та інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 3. Дитяча хірургія 

 

Змістовний модуль 1: Невідкладні хірургічні захворювання у дітей 

Тема 1. Гострий запальний абдомінальний синдром. 
Гострий апендицит. Вікові особливості діагностики та диференціальна 

діагностика. Хірургічна тактика при апендикулярному інфільтраті і абсцесі. 

Хронічний апендицит. Особливості діагностики. Ускладнення після 

апендектомії.  

Причини розвитку перитоніту у дітей. Перитоніт новонароджених. 

Етіологія і патогенез. Ускладнення перитоніту (кишкові фістули, абсцеси 

черевної порожнини, непрохідність), їх хірургічне лікування. 

Некротичний ентероколіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика у 

дітей раннього віку, вікові особливості діагностики та диференціальна 

діагностика. Тактика лікування. 

Гострий мезаденіт. Диференціальна діагностика. Принципи лікування. 

Гострий холецистит, гострий панкреатит у дітей. Клініка. Діагностика. 

Лікування. 

 

Тема 2. Гостра набута непрохідність кишок у дітей. 
Класифікація кишкової непрохідності.  

Інвагінація, Етіологія і патогенез. Клініка. Діагностика. Особливості 

діагностики інвагінації тонкої кишки. Дезінвагінація (оперативна та 

консервативна).  

Динамічна кишкова непрохідність у дітей.  

Странгуляційна кишкова непрохідність. Злукова кишкова непрохідність. 

Защемлена пахова кила. Заворот середньої кишки. Клініка, диференціальна 

діагностика. Значення додаткових методів дослідження. Консервативне 

лікування та оперативне лікування. 

Обтураційна непрохідність. Особливості клінічної картини. Копростаз. 

Діагностика. Оперативне та консервативне лікування.  

 

Тема 3. Синдром кровотечі із верхніх та нижніх відділів 
шлунково-кишкового тракту. 

Перелік захворювань, які спричиняють кровотечу із верхніх та нижніх 

відділів травної системи. Основні клінічні прояви кровотеч із верхніх та нижніх 

відділів травної системи.  

Визначення етіологічних та патогенетичних причин виникнення 

кровотечі. Диференціальний діагноз кровотечі в залежності від причини 

виникнення. Використання допоміжних методів діагностики (УЗ, ФГДС, 

рентгенологічний, фіброколоноскопія, ректороманоскопія), лабораторніх та 

біохімічних аналізів, показників гемодинаміки (Р, АТ, Нb, Нt, ОЦК). 

Використання зондування шлунка, пальцьового ректального дослідження. 

Особливості перебігу окремих захворювань травної системи, що 
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супроводжуються кровотечею. Алгоритм дії лікаря при кровотечі та тактика 

ведення хворого.  

Визначення, класифікація портальної гіпертензії. Контроль клінічного 

перебігу та визначення показань до хірургічного лікування портальної 

гіпертензії. Кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу: діагностика, 

алгоритм та етапи невідкладної допомоги. Використання зонду Блекмора. 

Сучасні підходи до лікування портальної гіпертензії: склерозування судин, 

прошивання та перев'язування вен гастро-стравохідного переходу, накладання 

судинних анастомозів. 

 
Тема 4. Гнійні захворювання легенів та плеври, які 

супроводжуються синдромом дихальних розладів.  
Гостра деструктивна пневмонія. Визначення. Класифікація. Визначення 

етіологічних та патогенетичних факторів, особливостей клінічного перебігу, 

діагностики та лікування. Ускладнення. Піоторакс, піопневмоторакс, 

пневмоторакс. Основні клінічні прояви внутрішньо-грудної напруги 

(внутрішньо-легеневої і внутрішньо-плевральної). Диференціальний діагноз 

внутрішньо-грудної напруги в залежності від причини виникнення. 

Спонтанний пневмоторакс. Класифікація. Етіологія. Діагностика та 

алгоритм лікування в залежності від ступеня вираженості пневмотораксу. 

Техніка виконання плевральної пункції (торакоцентезу), дренування 

плевральної порожнини, накладання системи пасивної чи активної аспірації. 

Дренування були за Мональді. Етапи невідкладних заходів при синдромі 

внутрішньо-грудної напруги. Показання до відеоторакоскопічного втручання. 

 
Тема 5. Гнійно-запальні захворювання м`яких тканин, кісток та 

суглобів. 
Етіологія та патогенез  остеомієліту, класифікації, особливості клінічного 

перебігу,  сучасні методи діагностики і лікування. Гематогенний остеомієліт. 

Епіфізарний та метаепіфізарний остеомієліт, як специфічна форма його 

перебігу у новонароджених та дітей раннього віку. Загальні та місцеві прояви. 

Клінічні форми остеомієліту. Особливості перебігу – ураження зон росту, 

залучення до процесу суглобів. Додаткові методи дослідження. Принципи 

лікування епіфізарного та метаепіфізарного остеомієліту. Особливості 

імобілізації. Сучасні методи лікування  гострого остеомієліту у дітей старшого 

віку.  

Перелік гнійно-запальних захворювань м'яких тканин, які характерні для 

новонароджених та дітей раннього віку (мастит новонародженого, омфаліт, 

некротична флегмона новонароджених, лімфаденіт). Основні клінічні прояви та 

особливості симптомів запалення у новонароджених. Загальні принципи 

лікування гнійно-запальних захворювань м'яких тканин. 
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Тема 6. Синдром набряклої мошонки та синдром болю при 
сечокам’яній хворобі. Травматичні ушкодження сечовивідної 
системи.  

Сечокам'яна хвороба. Основні теорії каменеутворення та патогенезу 

сечокам'яної хвороби. Основні  клінічні прояви сечокам'яної хвороби в 

залежності від віку дитини; розміру та розташування каменя, наявності 

інфікування. Допоміжні методи дослідження (УЗ, оглядова рентгенограма, 

екскреторна урографія, пневмоцистографія та висхідна урографія), лабораторні 

та біохімічні аналізи. Загальні принципи лікування, що супроводжуються 

нирковою колікою, синдромом гематурії, визначення показання до хірургічного 

лікування. 

Визначити перелік захворювань, які призводять до набряклої мошонки. 

Основні клінічні прояви захворювання та ушкоджень мошонки. 

Диференціювання ушкодження мошонки в залежності від причин. Принципи 

лікування захворювань, що супроводжуються гострим запаленням яєчка і 

мошонки, покази до хірургічного втручання. 

Травматичні ушкодження сечовивідної системи. Класифікація. 

Диференціювання ушкодження в залежності від анатомічних структур 

сечовивідної та статевої систем та виду травми. План обстеження та 

інтерпретування допоміжних методів дослідження (УЗ, рентгенологічний, 

урографія, уретрографія, КТ та інш.), лабораторних та біохімічних аналізів, 

показників гемодінаміки (Р, АТ, Нb, Нt, ОЦК, ЦВТ). Алгоритм дії лікаря при 

травматичних ушкодженнях, тактика ведення хворого. 

 

Змістовний модуль 2: Новоутворення у дітей 

Тема 7. Синдром новоутворення та пальпованої пухлини.  
Новоутворення тканин у дітей. Етіоепідеміологія. Классіфікація. 

Особливості пухлин дитячого віку. Принципи лікування пухлин у дітей. 

Доброякісні та злоякісні новоутворення м'яких тканин: гемангіоми, 

лімфангіоми та тератоми. Клінічні прояви та методи діагностики. Дії лікаря 

загальної практики при наявності пухлни у дитини. 

Нефробластома. Клінічні прояви та варіанти перебігу, її клінічні стадії. 

Диференційна діагностика нефробластоми, нейробластоми, гідронефрозу, 

полікістозу, подвоєння нирок, пухлин печінки, пухлин надниркової залози, 

лімфогенних пухлин.  Комплексне лікування нефробластоми. 

Нейробластома. Особливості локалізації пухлини та її стадії розвитку. 

Діагностика, комплексне лікування нейробластом. 

Основні клінічні прояви пухлин кісток, ознаки злоякісного перебігу 

захворювань. Диференціювання доброякісних та злоякісних пухлини кісток на 

основі клінічних та допоміжних методів дослідження (рентгенологічного, УЗД, 

комп'ютерної томографії, ангіографії, пункційної та відкритої біопсії пухлини). 

Принципи хірургічного лікування, хіміотерапії, променевої терапії, в 

залежності від виду пухлини кістки та доброякісного чи злоякісного перебігу. 

Пухлини середостіння. Класифікація доброякісних та злоякісних пухлин 

найбільше поширених у дітей. Основні клінічні прояви пухлин середостіння. 
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Диференціювання пухлини середостіння. Загальні принципи лікування пухлин 

середостіння, визначення показань до консервативного та оперативного методів 

лікування, реабілітація. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

разо

м 

у тому числі ра-

зом 

у тому числі 

л п лаб інд. с. р.  л п лб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 3 

Змістовий модуль 1.  «Невідкладні хірургічні захворювання у дітей» 

Тема 1.  

Гострий 

запальний 

абдомінальний 

синдром. 

 

 

2 

 

4 
  

 

1 
      

Тема 2. 

Гостра набута 

непрохідність 

кишок у дітей. 

 

 

 

4 
  

 

1 
      

Тема 3.  

Синдром 

кровотечі із 

верхніх та 

нижніх відділів 

шлунково-

кишкового 

тракту. 

 

 

 

2 
  

 

1 
      

Тема 4.  

Гнійні 

захворювання 

легенів та 

плеври, які 

супроводжують

ся синдромом 

дихальних 

розладів. 

 

 

2 

4   
 

1 
      

Тема 5. Гнійно-

запальні 

захворювання 

м`яких тканин, 

кісток та 

суглобів. 

 

 
4   

 

1 
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Тема 6.  

Синдром 

набряклої 

мошонки та 

синдром болю 

при 

сечокам’яній 

хворобі. 

Травматичні 

ушкодження 

сечовивідної 

системи. 

 4   1       

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

 4 22   7       

Змістовий модуль 2. «Новоутворення у дітей» 

Тема 7.  

Новоутворення 

у дітей. 

 

 

 

2 

 

4 
  

 

3 
      

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

 2 4   3       

 

Підсумковий 

модульний 

контроль 

 

  4          

Разом за 

модулем 3 

 

46 

 

6 

 

30 
  

 

10 
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5. Теми практичних занять 
№ 

п/ч 
Тема 

Кількість 

годин 

Змістовний модуль 1 " Невідкладні хірургічні захворювання у дітей" 

1 

Гострий запальний абдомінальний синдром. Гострий 

апендицит. Вікові особливості діагностики та диференціальна 

діагностика. Хірургічна тактика при апендикулярному 

інфільтраті і абсцесі. Хронічний апендицит. Особливості 

діагностики. Ускладнення після апендектомії.  

Причини розвитку перитоніту у дітей. Перитоніт 

новонароджених. Етіологія і патогенез. Ускладнення перитоніту 

(кишкові фістули, абсцеси черевної порожнини, непрохідність), 

їх хірургічне лікування. 

Некротичний ентероколіт. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика у дітей раннього віку, вікові особливості діагностики 

та диференціальна діагностика. Тактика лікування. 

Гострий мезаденіт. Диференціальна діагностика. 

Принципи лікування. 

Гострий холецистит, гострий панкреатит у дітей. Клініка. 

Діагностика. Лікування. 
Практичні навички: 

1. Продемонструвати особливості огляду дитини з гострою хірургічною 

патологією та визначити локальні симптоми гострого апендициту: 

Філатова, Кохера, „симптом відштовхування руки”, Щоткина – Блюмберга. 

2. Пальцеве ректальне обстеження дитини. 

4 

2 

Гостра набута непрохідність кишок у дітей. 

Класифікація кишкової непрохідності.  

Інвагінація, Етіологія і патогенез. Клініка. Діагностика. 

Особливості діагностики інвагінації тонкої кишки. 

Дезінвагінація (оперативна та консервативна).  

Динамічна кишкова непрохідність у дітей.  

Странгуляційна кишкова непрохідність. Злукова кишкова 

непрохідність. Защемлена пахова кила. Заворот середньої кишки. 

Клініка, диференціальна діагностика. Значення додаткових 

методів дослідження. Консервативне лікування та оперативне 

лікування. 

Обтураційна непрохідність. Особливості клінічної 

картини. Копростаз. Діагностика. Оперативне та консервативне 

лікування. 
Практичні навички: 

1.Визначення патогномонічних симптомів інвагінації кишок 

2.Тлумачення рентгенологічного обстеження дитини із інвагінацією кишок 

(діагностична та лікувальна пневмоколографія).  

4 

3 

Гнійні захворювання легенів та плеври, які 

супроводжуються синдромом дихальних розладів.  

Гостра деструктивна пневмонія. Визначення. 

4 
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Класифікація. Визначення етіологічних та патогенетичних 

факторів, особливостей клінічного перебігу, діагностики та 

лікування. Ускладнення. Піоторакс, піопневмоторакс, 

пневмоторакс. Основні клінічні прояви внутрішньо-грудної 

напруги (внутрішньо-легеневої і внутрішньо-плевральної). 

Диференціальний діагноз внутрішньо-грудної напруги в 

залежності від причини виникнення. 

Спонтанний пневмоторакс. Класифікація. Етіологія. 

Діагностика та алгоритм лікування в залежності від ступеня 

вираженості пневмотораксу. 

Техніка виконання плевральної пункції (торакоцентезу), 

дренування плевральної порожнини, накладання системи 

пасивної чи активної аспірації. Дренування були за Мональді. 

Етапи невідкладних заходів при синдромі внутрішньо-грудної 

напруги. Показання до відеоторакоскопічного втручання. 
Практичні навички: 

1.Аналіз оглядових рентгенограм грудної порожнини. 

2.Обґрунтувати показання до дренування плевральної порожнини та зібрати 

систему пасивної аспіраціїза Бюлау. 

4 

Кровотечі із травної системи. Портальна гіпертензія.  

Перелік захворювань, які спричиняють кровотечу із 

верхніх та нижніх відділів травної системи. Основні клінічні 

прояви кровотеч із верхніх та нижніх відділів травної системи.  

Визначення етіологічних та патогенетичних причин 

виникнення кровотечі. Диференціальний діагноз кровотечі в 

залежності від причини виникнення. Використання допоміжних 

методів діагностики (УЗ, ФГДС, рентгенологічний, 

фіброколоноскопія, ректороманоскопія), лабораторніх та 

біохімічних аналізів, показників гемодинаміки (Р, АТ, Нb, Нt, 

ОЦК). Використання зондування шлунка, пальцьового 

ректального дослідження. Особливості перебігу окремих 

захворювань травної системи, що супроводжуються кровотечею. 

Алгоритм дії лікаря при кровотечі та тактика ведення хворого.  

Визначення, класифікація портальної гіпертензії. Контроль 

клінічного перебігу та визначення показань до хірургічного 

лікування портальної гіпертензії. Кровотеча з варикозно 

розширених вен стравоходу: діагностика, алгоритм та етапи 

невідкладної допомоги. Використання зонду Блекмора. Сучасні 

підходи до лікування портальної гіпертензії: склерозування 

судин, прошивання та перев'язування вен гастро-стравохідного 

переходу, накладання судинних анастомозів. 
Практичні навички: 

1. Продемонструвати визначення груп крові. 

2. Продемонструвати введення зонду Блекмора. 

2 

5 
Етіологія та патогенез  остеомієліту, класифікації, 

особливості клінічного перебігу,  сучасні методи діагностики і 
4 
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лікування. Гематогенний остеомієліт. Епіфізарний та 

метаепіфізарний остеомієліт, як специфічна форма його перебігу 

у новонароджених та дітей раннього віку. Загальні та місцеві 

прояви. Клінічні форми остеомієліту. Особливості перебігу – 

ураження зон росту, залучення до процесу суглобів. Додаткові 

методи дослідження. Принципи лікування епіфізарного та 

метаепіфізарного остеомієліту. Особливості імобілізації. Сучасні 

методи лікування  гострого остеомієліту у дітей старшого віку.  

Перелік гнійно-запальних захворювань м'яких тканин, які 

характерні для новонароджених та дітей раннього віку (мастит 

новонародженого, омфаліт, некротична флегмона 

новонароджених, лімфаденіт). Основні клінічні прояви та 

особливості симптомів запалення у новонароджених. Загальні 

принципи лікування гнійно-запальних захворювань м'яких 

тканин. 
Практичні навички: 

1.Інтерпретувати допоміжні методи дослідження: УЗД, рентгенологічні, КТ, 

дані внутрішньокісткового тиску. 

2.Змонтувати систему для визначення внутрішньокісткового тиску. 

6 

Синдром набряклої мошонки та синдром болю при 

сечокам’яній хворобі. Травматичні ушкодження сечовивідної 

системи.  

Сечокам'яна хвороба. Основні теорії каменеутворення та 

патогенезу сечокам'яної хвороби. Основні  клінічні прояви 

сечокам'яної хвороби в залежності від віку дитини; розміру та 

розташування каменя, наявності інфікування. Допоміжні методи 

дослідження (УЗ, оглядова рентгенограма, екскреторна 

урографія, пневмоцистографія та висхідна урографія), 

лабораторні та біохімічні аналізи. Загальні принципи лікування, 

що супроводжуються нирковою колікою, синдромом гематурії, 

визначення показання до хірургічного лікування. 

Визначити перелік захворювань, які призводять до 

набряклої мошонки. Основні клінічні прояви захворювання та 

ушкоджень мошонки. Диференціювання ушкодження мошонки в 

залежності від причин. Принципи лікування захворювань, що 

супроводжуються гострим запаленням яєчка і мошонки, покази 

до хірургічного втручання. 

Травматичні ушкодження сечовивідної системи. 

Класифікація. Диференціювання ушкодження в залежності від 

анатомічних структур сечовивідної та статевої систем та виду 

травми. План обстеження та інтерпретування допоміжних 

методів дослідження (УЗ, рентгенологічний, урографія, 

уретрографія, КТ та інш.), лабораторних та біохімічних аналізів, 

показників гемодінаміки (Р, АТ, Нb, Нt, ОЦК, ЦВТ). Алгоритм 

дії лікаря при травматичних ушкодженнях, тактика ведення 

4 
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хворого. 
Практичні навички: 

1. Продемонструвати пальпацію поперекової ділянки. 

2. Продемонструвати візуальне виявлення ураженої гідатіди та 

діафаноскопію. 

Змістовний модуль 2 " Новоутворення у дітей " 

7 

Новоутворення тканин у дітей. Етіоепідеміологія. Классіфікація. 

Доброякісні та злоякісні новоутворення м’яких тканин: 

гемангіоми, лімфангіоми та тератоми. Клінічні прояви та методи 

діагностики.Дії лікаря загальної практики при  наявності пухлни 

у дитини. 

Нефробластома. Клінічні прояви та варіанти перебігу, її клінічні 

стадії. Диференціальна діагностика та комплексне лікування 

нефробластоми.  

Нейробластома. Особливості локалізації пухлини та її стадії 

розвитку. Діагностика, комплексне лікування нейробластом. 

Злоякісні пухлини кісток: остеогенна саркома та саркома Юінга. 

Рабдоміосаркома. 
Практичні навички: 

1. Розпізнати основні клінічні прояви новоутворень м’яких тканин та 

кісток. 

2. Засвоїти характерні ознаки синдрому пухлини живота, яку можна про 

пальпувати. 

4 

8 Підсумковий модульний контроль                                                              

Письмова контрольна робота 2 
4 

Оцінка практичних навичок, співбесіда зі студентом 2 
                                                                                                             

ВСЬОГО 

30 
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6. Тематичний план лекцій   
№ 

п/ч 
Тема 

Кількість 

годин 

Змістовний модуль 5 " Ургентна дитяча хірургія " 
1 Невідкладні хірургічні захворювання у дітей. 

Гострий запальний абдомінальний синдром; гостра набута 

непрохідність кишок у дітей; гнійні захворювання легенів та 

плеври, які супроводжуються синдромом дихальних розладів. 

2 

2 Невідкладні хірургічні захворювання у дітей. 

Кровотечі із травної системи; синдром набряклої мошонки та 

синдром болю при сечокам’яній хворобі; травматичні 

ушкодження сечовивідної системи; гнійно-запальні 

захворювання м`яких тканин, кісток та суглобів. 

2 

3 Новоутворення у дітей. 2 
                                                                                                 ВСЬОГО 6 

 

  

 

 

7. Тематичний план самостійної роботи студентів 

№ Тема 
Кількість 

годин 
Вид контролю 

1 

Самостійне опрацювання тем, які 

не входять до плану аудиторних 

занять: 

6 

Підсумковий 

модульний 

контроль 

1.1 Деонтологія хірургії дитячого віку. 0,5 

1.2 
Особливості антибіотикотерапії у 

дітей. 
0,5 

1.3 
Особливості абдомінальної травми 

у дітей. 
0,5 

1.4 
Особливості торакальної травми у 

дітей. 
0,5 

1.5 Шок у дітей. 0,5 

1.6 

Хіміотерапевтичне лікування 

злоякісних новоутворень у дітей. 

Ускладнення. 

3 

1.7 Техніка ендовідеохірургії у дітей. 0,5 

2 

Індивідуальна самостійна робота 

студентів за однією з тем за 

вибором. 

Огляд наукової літератури за 

вибором 

4 

Поточний 

контроль на 

практичних 

заняттях. 

 Разом 10  
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8. Індивідуальні завдання 

Реферативний огляд наукової медичної літератури згідно тематики модуля 

з метою поглибленого вивчення предмету. 

 
9. Методи навчання 

- за джерелом передачі та сприйняття інформації: словесні, наочні, практичні. 

- за характером пізнавальної діяльності студентів: пояснювально-ілюстративні, 

репродуктивний, проблемне викладання, пошуковий, дослідницький. 

                                                                                                    

 
10. Методи контролю 

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, 

практичних навичок і вмінь. 

Форми поточного контролю: 

– теоретичних знань – тестові завдання з множинним вибором відповіді та 

ті, що передбачають визначення правильної послідовності дій, ситуаційні 

задачі, індивідуальне усне опитування на практичних заняттях, співбесіда; 

– практичних навичок і вмінь –  контроль практичних дій на статистах, біля 

ліжка хворого, у перевязувальній, операційній, хірургічному кабінеті 

поліклініки. 

Підсумковий контроль (екзамен) здійснюється на основі визначення 

рівня засвоєння теоретичних знань, практичних навичок і вмінь. 

Форми підсумкового контролю: 

– теоретичних знань :  1. тестування;  

                                         2. відповіді на запитання білетів,  написання рецептів 

(співбесіда); 

– практичних навичок і вмінь – індивідуальний контроль практичних дій. 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

Рейтингова система балів, що присвоюються студентам 

З метою інтенсифікації навчального процесу, а саме: підвищення мотивації 

до навчання, систематичності у засвоєнні навчального матеріалу, встановлення 

зворотнього зв'язку з кожним студентом, своєчасного контролю та корекції 

навчально-виховного процесу, зменшення пропусків навчальних занять, а 

також підвищення відповідальності студентів за навчальну діяльність – 

успішність кожного студента з МОДУЛЯ 3. «ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ» оцінюється за 

рейтинговою шкалою.  
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Максимальна кількість балів, яку студент може набрати з дисципліни,    

становить 200 балів.  

У модулі 60% балів складає поточне оцінювання, а 40% – підсумковий 

модульний контроль (екзамен).  

 

На кожному занятті за поточну навчальну діяльність студент отримує 

оцінки за теоретичну підготовку і практичну роботу. Рівень теоретичної 

підготовки визначається шляхом тестування та опитування. Вони 

виставляються за традиційною 4-бальною шкалою («2», «3», «4», «5»), а потім 

конвертуються у рейтингові бали залежно від кількості тем у модулі.  Бали 

присвоюються студенту при засвоєнні теми; при не засвоєнні ставиться "0" 

балів.  

Оцінка індивідуальної роботи студента виставляється як середня оцінок і  

конвертується у бали. 

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам 

№ з/п 
Модуль 3 

(поточна навчальна діяльність) 

Максимальна 

кіл-ть балів 
ЕСТS 

за тему 

Змістовий модуль 1 

1 Тема 1 – 1 ч. 13,0 

2 Тема 1 – 2 ч. 13,0 

3 Тема 2 – 1 ч. 13,0 

4 Тема 2 – 2 ч. 13,0 

5 Тема 3 13,0 

6 Тема 4 13,0 

7 Тема 5 13,0 

8 Тема 6 13,0 

Змістовий модуль 2 

9 Тема 7 16,0 

                                 Разом змістові модулі 120,0 

Підсум. модульний контроль (екзамен) 80,0 

 

10 

Екзамен (письмова контрольна 

робота) 

20,0 

Екзамен (оцінка практичних 

навичок, співбесіда зі студеном) 

60,0 

                      Разом (сума балів) 200,0 
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Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні 

модуля вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають 

оцінці «З», на кількість тем у модулі з можливим додаванням балів за 

індивідуальну роботу. 

- Оцінка «відмінно» присвоюється у випадку, коли студент знає зміст заняття 

та лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними 

прикладами; дає вичерпні та чіткі відповіді без будь-яких навідних питань; 

викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує 

практичні завдання різного ступеня складності. 

- Оцінка «добре» присвоюється за умови, коли студент знає зміст заняття та 

добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та 

систематично, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент 

відповідає без помилок; вирішує всі задачі І виконує практичні завдання, 

відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках. 

- Оцінка «задовільно» присвоюється студентові на основі його знань всього 

змісту заняття та при задовільному рівні розуміння матеріалу заняття. Студент 

спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою 

навідних питань; вирішує задачі та виконує практичні навички, при цьому 

допускає несуттєві помилки у простих випадках; не спроможний самостійно 

систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання 

відповідає правильно. 

- Оцінка «незадовільно» присвоюється у випадках, коли знання і вміння 

студента не відповідають вимогам задовільної оцінки. 

Самостійна робота студентів оцінюється  у процесі поточного та підсумкового 

модульного контролю.   

 

 

Оцінка поточного контролю  (присвоєння рейтингових балів) 

Оцінка У балах ЕСТS 

“відмінно” 120,0 

“добре” 96,0 

“задовільно” 72,0 

“незадовільно” 0 

 

Засвоєння програми вважається зарахованим, якщо студент за поточну 

успішність набрав не менше 60% балів (72 бали).  
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ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ (ЕКЗАМЕН) 

До підсумкового модульного контролю (екзамену) допускаються 

студенти які відвідали всі аудиторні навчальні заняття, виконали 

програму навчання і набрали кількість балів, не меншу за мінімальну (72 

бали).  

Підсумковий модульний контроль (екзамен) проводиться шляхом 

написання письмової роботи і тестування, оцінки практичних навичок, 

співбесіди. 

Максимальна кількість балів за підсумковий модульний контроль 

(екзамен) – 80, з них:  

- письмова робота і тестування – 20 балів; 

- оцінка практичних навичок, співбесіда – 60 балів.   

   Письмова робота і тестування            Практичні навички і співбесіда 

 

 

 

 

 

 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо 

студент набрав не менше 60% балів (48 балів).  

Кількість балів RD, яку студент набирає з дисципліни визначається як 

сума балів з модулів дисципліни (рейтингових оцінок) і заохочувальних балів.  

 

 

 Вивчаючи дисципліну, студент отримує бали як за оцінювання знань, 

так і за додаткові види навчальної роботи (заохочувальні бали) визначені 

кафедрою: 

1. За представлення наукової доповіді на міжнародних хірургічних 

конференціях – 15 балів 

2. За  зайняте призове місце на Всеукраїнській олімпіаді з хірургії – 15 балів 

3. За зайняте призове місце на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт з хірургії у ВНЗ України – 15 балів 

4. За представлення наукової доповіді з хірургії на конкурсах і 

конференціях у ВНЗ України – 10 балів 

5. За  зайняте призове місце у кафедральній олімпіаді з хірургії – 6 балів 

6. За  представлення наукової доповіді з хірургії на наукових конференціях 

Сум ДУ – 5 балів 

7. За активну участь в роботі студентського наукового гуртка з хірургії – 4 

бали 

8. За  виготовлення наочних навчальних посібників (стенди, таблиці, тощо) 

– 3 бали 

 

оцінка бали 

“відмінно” 20,0 

“добре” 16,0 

“задовільно” 12,0 

“незадовільно” 0 

оцінка бали 

“відмінно” 60,0 

“добре” 48,0 

“задовільно” 36,0 

“незадовільно” 0 
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Оцінка з дисципліни присвоюється лише студентам, яким зараховано 

модуль і визначається за такою шкалою: 

 

Рейтинг студента з дисципліни RD Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 
У долях від R У балах 

0,85R ≤ RD ≤ 1,00R  170,0 ≤  RD ≤ 200,0 5 (відмінно) 

0,70R ≤ RD < 0,85R  140,0 ≤  RD < 169,9 4 (добре) 

0,60R ≤ RD < 0,70R  120,0 ≤  RD < 139,9 3 (задовільно) 

RD < 0,60R RD < 120,0 2 (незадовільно) 

 

А – найкращі  10%  студентів; 

В – наступні    25% студентів; 

С – наступні    30% студентів 

D –  наступні   25 % студентів; 

E –  останні    10 % студентів.  

 

 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки до обстеження і лікування хворих у хірургічній клініці та 

написання історії хвороби студентами IV-V курсів [Текст] : для студ. спец 7. 

110101 денної форми навчання / М.Г. Кононенко, В.Я. Пак, Кащенко Л.Г. та ін. – 

Суми : СумДУ, 2000. – 28 с. 

2. Класифікація злоякісних пухлин за міжнародною системою TNM. / 

Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів, інтернів та лікарів. 

М.Г. Кононенко, Л.Г. Кащенко В.І. Бугайов В.Я. Пак та ін. – Суми : СумДУ, 

2001. – 45 с. 

3. Кононенко М.Г Крок 2. Ситуаційні задачі ліцензійного іспиту з курсу 

“Хірургічні хвороби” / Методичні вказівки для студентів спеціальності 

7.110101 для денної форми навчання / М.Г. Кононенко Л.Г. Кащенко, В.І. 

Бугайов, В.Я. Пак та ін. – Суми : СумДУ, 2002. – 187 с. 

4. Леонов В.В. Абдоминальное ультразвуковое исследование в хирургии / 

Леонов В.В.Леонов А.В.Ситник О.Л., Пак В.Я. Учебно-методическое пособие 

для студентов и хирургов // ФОП Тарасенко В.П. – 2014. – 178 с. 

 

13. Рекомендована література 

Основна: 

1. Україна. МОЗ. Про затвердження Протоколів лікування дітей зі 

спеціальності "Дитяча хірургія" : із змінами згідно наказу МОЗ № 150 від 

18.02.2010  «Про внесення змін до наказу МОЗ від 30.03.04 № 88-Адм» 

[Електронне видання]. – Режим доступу : 

http://pediatr.zt.ua/protokoli_likuvannya_ditei_zi_spetsialnosti_dityacha_khirurgi

ya_n_88-adm_vid_30032004_zi_zminami_n_1 

http://pediatr.zt.ua/protokoli_likuvannya_ditei_zi_spetsialnosti_dityacha_khirurgiya_n_88-adm_vid_30032004_zi_zminami_n_1
http://pediatr.zt.ua/protokoli_likuvannya_ditei_zi_spetsialnosti_dityacha_khirurgiya_n_88-adm_vid_30032004_zi_zminami_n_1
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2. Сушко В.І. Хірургія дитячого віку : підручник / В.І. Сушко, Д.Ю. Кривченя. 

– 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Медицина, 2009. – 800 с. 

3. Навчально-методичний посібник  «Дитяча ургентна хірургія», 

Дніпропетровськ – Чернівці, 2009, 332с. 

4.  Pediatric Surgery. V. 2 / Arnold G. Coran, A. Caldamone, N. Scott Adzick et al. – 

7th edition. – Elsevier, 2012. – 848 p. 

5. Principles and Practice of Pediatric Surgery / Keith T. Oldham, Paul M. 

Colombani, Robert P. Foglia, Michael A. Skinner. – 4th edition. –  Lippincott 

Williams & Wilkins, 2005. – 1804 p. 

6. Овечкін Д.В., Леонов В.В., Овечкін В.С. Pediatric Surgery: Urgent Sugery and 

Pediatric Oncology»: навч. посібник. – Харьків : Колегіум, 2014. – 446 с. 

 

 

Додаткова: 

1. Библюк Й.І. Хірургія дитячого віку / Й. І Библюк, Ю. Й. Библюк. – Івано–

Франківськ, 2006. – 377 с. 

2.    Детская хирургия: национальное руководство / Под ред. Ю. Ф. Исакова, 

А. Ф. Дронова. – М.: ГЭОТАР – Медия, 2009. – 1168 с. 

3.    Детская хирургия : учеб. пос. / Под ред. А. А. Лосева. – Одесса, 2009. – 

265 с. 

4.    Дитяча хірургія : метод. рекомендації. Ч.1 / В. А. Дігтяр, В. І. Сушко, Л. 

М. Харитонюк, та ін. – Дніпропетровськ, 2010. – 159 с. 

5.    Кривченя  Д. Ю. Хірургічні захворювання у дітей: навч. посіб. / Д. Ю. 

Кривченя, С. В. Лисак, О. М. Плотников. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 

256 с. 

6.    Курс лекцій з дитячої хірургії : навч. посіб. / За ред. В. М. Грони. – 

Донецьк, 2007. – 265 с. 

7. Arensman Robert M. Pediatric Surgery / Robert M. Arensman, Daniel A. 

Bambini. – 2nd еdition. – Austin, Texas : Landes Bioscience, 2009. – 469 p. 

8. Spit L. Operative Pediatric Surgery / Lewis Spitz, Arnold Coran. – 7th еdition. 

– CRC press, 2013. – 1134 p. 

9. Mattei P. Fundamentals of Pediatric Surgery / P. Mattei. – Springer, 2011. – 

956 p. 

10. Mark Davenport, Agostino Pierro Paediatric Surgery (Oxford Specialist 

Handbooks in Surgery). – 2009 
 

14. Інформаційні ресурси 
 
1. http://emedicine.medscape.com/pediatrics_surgery 

2. http://med-stud.narod.ru/med/surgery/practice.html 

3. http://www.websurg.com/?lng=ru 

4. http://www.radh.ru/ 

5. http://www.eupsa.org/ 

6. http://www.baps.org.uk/ 

7. http://www.laparoscopy.net/ 

http://emedicine.medscape.com/pediatrics_surgery
http://med-stud.narod.ru/med/surgery/practice.html
http://www.websurg.com/?lng=ru
http://www.radh.ru/
http://www.eupsa.org/
http://www.baps.org.uk/
http://www.laparoscopy.net/


23 

 

  

 

 

 

 

 

Примітки: 

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого 

навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, 

послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби 

поточного і підсумкового контролів. 

2. Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни  розглядається на 

засіданні кафедри і затверджується завідувачем кафедри. 

3. Вищими навчальними закладами можуть вноситися зміни до форми та змістового 

наповнення «Робочої програми навчальної дисципліни» залежно від специфіки та профілю 

вищого навчального закладу. 

4. Формат бланка – А4 (210297 мм). 


