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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 – 

1,0 

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  6 - й -  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 

реферування наукової 

літератури   

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 30 

9-10 - й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних - 1,2  

самостійної роботи 

студента - 0,6 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

 

спеціаліст 

 

0 год. - год. 

Практичні, семінарські 

20 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 

вроджену дитячу хірургічну патологію у межах, відповідних підготовці лікаря 

загального профілю. 

 

Конкретні завдання: 
• Застосувати знання ембріонального розвитку плода та ембріопатогенезу 

• Проаналізувати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених 

вад розвитку у дітей 

• Трактувати класифікацію та клінічну картину множинних вроджених вад 

розвитку 

• Визначити методи діагностики, алгоритм обстеження дітей з вадами 

розвитку 

• Трактувати результати лабораторного та інструментального досліджень 

• Засвоїти принципи диференційної діагностики в залежності від клінічних 

проявів 

• Трактувати загальні принципи лікування та реабілітації вад розвитку 

• Надавати невідкладну медичну допомогу при найбільш поширених вадах 

розвитку 

 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

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

методи консервативного  і оперативного лікування найбільш поширених 

вроджених хірургічних захворювань дитячого віку; 

2. сучасну етіотропну та патогенетичну консервативну терапію вроджених 

хірургічних захворювань у дітей; 

3. показання та протипоказання до хірургічних втручань; 

4. особливості передопераційної підготовки; 

5. вибір методу та обсягу хірургічних втручань; 

6. особливості ведення післяопераційного періоду, ускладнення та  їх 

профілактику; 

7. основи медичної деонтології в дитячій хірургії; 

 

вміти: 

1. Визначати клінічні симптоми та синдроми вроджених хірургічних 

хвороб; 

2. Аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених вроджених 

дичячих хірургічних захворювань, прогнозувати результат лікування; 
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3. Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та 

інструментальних методів обстежень при типовому перебігу найбільш 

поширених вроджених хірургічних захворювань дитячого віку; 

4. Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики 

найбільш поширених вроджених хірургічних захворювань дитячого віку; 

5. Формулювати показання до консервативного та оперативного лікування 

вроджених хірургічних хвороб дитячого віку. 

 

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. 

 

 

Загальний структурований план  підготовки 

 з дисципліни “Дитяча хірургія” 

 (6 рік навчання) 

спеціальність 7.12010001"Лікувальна справа" 

 
Структура навчальної 

дисципліни 

Кількість годин, з них Рік 
навчання 

Вид 

контролю Всього Аудиторних СРС 

Лекці

й 

Практичних 

занять 

Модуль 5. Дитяча 

хірургія. 
Змістовний модуль 

1.Вади розвитку у дітей 

30 год. 

1,0 

кредит 

0 20 10 6 -“- 

 

 

 

-“- 

 
Підсумковий модульний 

контроль 

  В тому 

числі 4 

год. 

  

Примітка:  1 кредит ECTS  - 30 годин; аудиторне навантаження – 56,7%, СРС – 43,3% 
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Принципи організації та інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 5. Вади розвитку у дітей. (6 курс) 

 

Змістовий модуль 1. Вади розвитку у дітей 

 

Тема 1. Синдром блювоти та запорів. 
Пренатальна діагностика та клінічні прояви кишкової непрохідності. 

Методи діагностики. Класифікація.  

Вроджений пілоростеноз, етіопатогенез, клініка та диференційна 

діагностика. Методи обстеження. Загальні принципи лікування.  

Дуоденальна непрохідність, причини її виникнення. Клініка, діагностика 

та тактика ведення хворих в залежності від клінічних проявів. Синдром Ледда, 

клінічні прояви, диференційна діагностика.  

Хвороба Гіршпрунга, етіологія та патогенез. Класифікація, особливості 

клініки. Диференційна діагностика та методи обстеження. Принципи 

консервативного та хірургічного лікування. Реабілітація хворих з вродженою 

непрохідністю. 

Дії лікаря загальної практики при підозрі на непрохідність кишок. 

 

Тема 2. Синдром грижового випинання та защемлення. 
Пупкові грижі. Етіопатогенез. Класифікація. Диференціальна діагностика 

та клінічні прояви грижі. Загальні принципи консервативного та оперативного 

лікування. 

Патологія піхвового відростку очеревини :пахвинні грижі, водянки 

сім’яного канатика та яєчка. Етіологічні та патогенетичні фактори розвитку 

даної  патології. Клініка та диференційна діагностика. Клінічні прояви 

защемлення, диференціальна діагностика. Тактика ведення та показання до 

ургентної операції. Методи оперативного лікування 

Водянка яєчка та сім’яного канатика. Терміни та методи оперативного 

лікування. 

Крипторхізм. Етіологічні фактори розвитку патології. Класифікація та 

клінічні прояви. Сучасні методи лікування. Ускладнення та їх лікування. Дії 

лікаря загальної практики на наявність неускладненої або ускладненої грижі. 

Омфолоцеле та гастрошизіс. Диференціальна діагностика та клінічні 

прояви. Загальні принципи консервативного та оперативного лікування. 

 

Тема 3. Синдром порушення уродинамики.  
Особливості обстеження хворих з аномаліями розвитку сечовивідної 

системи. Гідронефроз, етіологія, патогенез, класифікація. Диференціальна 

діагностика. Методи обстеження. Тактика ведення та методи лікування. 

Міхуро-сечовідний рефлюкс. Етіологія, патогенез, класифікація. Клініка 

та діагностика. Диференціальна діагностика. Лікувальна тактика. Ускладнення, 

які виникають при патології сечовивідної системи.  
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Дії лікаря загальної практики при порушенні уродинаміки та реабілітація 

хворих. 

 

Тема 4. Синдром деформації, порушення ходи та постави.  
Вроджений вивих стегна, етіопатогенез та класифікація. Клінічні прояви 

у дітей різного віку. Диференціальна діагностика. Методи обстеження. Основні 

принципи лікування. Ускладнення. 

Клишоногість, класифікаціята основні клінічні прояви. Методи 

консервативного та оперативного лікування. 

Кривошия, класифікація та клініка. Диференціальна діагностика. Терміни 

та види лікування. 

Сколіози, визначення та класифікація. Клініка та методи обстеження. 

Принципи консервативного лікування. Диспансеризація та реабілітація хворих 

з патологією опорно-рухового апарату. 

Дії лікаря загальної практики при  деформації, порушення ходи та 

постави. 
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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.  «Вади розвитку у дітей» 

Тема 1.  

Синдром 

блювоти та 

запорів. 

 

 

 

 

4 
  

 

2 
      

Тема 2. 

Синдром 

грижового 

випинання та 

защемлення. 

 

 

 

4 
  

 

2 
      

Тема 3.  

Синдром 

порушення 

уродинамики. 

 

 

 

4 
  

 

2 
      

Тема 4.  

Синдром 

деформації, 

порушення 

ходи та 

постави. 

 

 
4   

 

2 
      

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

 0 16   8       

 

Підсумковий 

модульний 

контроль 

 

  4   2       

Разом за 

модулем 3 

 

30 

 

0 

 

20 
  

 

10 
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5. Теми практичних занять 
№ 

п/ч 
Тема 

Кількість 

годин 

Змістовний модуль 1 " Невідкладні хірургічні захворювання у дітей" 

1 

Пренатальна діагностика та клінічні прояви кишкової 

непрохідності. Методи діагностики. Класифікація.  

Вроджений пілоростеноз, етіопатогенез, клініка та 

диференційна діагностика. Методи обстеження. Загальні 

принципи лікування.  

Дуоденальна непрохідність, причини її виникнення. 

Клініка, діагностика та тактика ведення хворих в залежності від 

клінічних проявів. Синдром Ледда, клінічні прояви, 

диференційна діагностика.  

Хвороба Гіршпрунга, етіологія та патогенез. Класифікація, 

особливості клініки. Диференційна діагностика та методи 

обстеження. Принципи консервативного та хірургічного 

лікування. Реабілітація хворих з вродженою непрохідністю. 

Дії лікаря загальної практики при підозрі на непрохідність 

кишок. 

Індивідуальна робота вдома по клінічному ситуаційному 

завданню. 

Практичні навички: 

1. Техніка проведення зондування шлунку та характеристика 

його вмісту. 

2. Продемонструвати обстеження живота та огляд шкіряно-

слизової складки та прямої кишки. 

4 

2 

Пупкові грижі. Етіопатогенез. Класифікація. 

Диференціальна діагностика та клінічні прояви грижі. Загальні 

принципи консервативного та оперативного лікування. 

Патологія піхвового відростку очеревини :пахвинні грижі, 

водянки сім’яного канатика та яєчка. Етіологічні та 

патогенетичні фактори розвитку даної  патології. Клініка та 

диференційна діагностика. Клінічні прояви защемлення, 

диференціальна діагностика. Тактика ведення та показання до 

ургентної операції. Методи оперативного лікування 

Водянка яєчка та сім’яного канатика. Терміни та 

методи оперативного лікування. 

Крипторхізм. Етіологічні фактори розвитку патології. 

Класифікація та клінічні прояви. Сучасні методи лікування. 

Ускладнення та їх лікування. Дії лікаря загальної практики на 

наявність неускладненої або ускладненої грижі. 

Омфолоцеле та гастрошизіс. Диференціальна 

діагностика та клінічні прояви. Загальні принципи 

консервативного та оперативного лікування. 

Індивідуальна робота вдома по клінічному ситуаційному 

4 
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завданню. 

Практичні навички: 

1. Продемонструвати методику проведення пальпації пупкового 

кільця та пахвинної ділянки. 

2. Продемонструвати методику накладання лейкопластирної 

пов’язки при пупкових грижах. 

3 

Особливості обстеження хворих з аномаліями розвитку 

сечовивідної системи. Гідронефроз, етіологія, патогенез, 

класифікація. Диференціальна діагностика. Методи обстеження. 

Тактика ведення та методи лікування. 

Міхуро-сечовідний рефлюкс. Етіологія, патогенез, 

класифікація. Клініка та діагностика. Диференціальна 

діагностика. Лікувальна тактика. Ускладнення, які виникають 

при патології сечовивідної системи.  

Дії лікаря загальної практики при порушенні уродинаміки 

та реабілітація хворих. 

Індивідуальна робота вдома по клінічному ситуаційному 

завданню. 

Практичні навички: 

1. Інтерпретувати допоміжні методи дослідження (УЗД, 

екскреторна урографія, цистографія, лабораторні та біохімічні 

аналізи). 

2. Провести диференціальну діагностику та визначити тактику 

ведення хворого при гострому раптовому порушенні відтоку 

сечі. 

4 

4 

Вроджений вивих стегна, етіопатогенез та класифікація. 

Клінічні прояви у дітей різного віку. Диференціальна 

діагностика. Методи обстеження. Основні принципи лікування. 

Ускладнення. 

Клишоногість, класифікаціята основні клінічні прояви. 

Методи консервативного та оперативного лікування. 

Кривошия, класифікація та клініка. Диференціальна 

діагностика. Терміни та види лікування. 

Сколіози, визначення та класифікація. Клініка та методи 

обстеження. Принципи консервативного лікування. 

Диспансеризація та реабілітація хворих з патологією опорно-

рухового апарату. 

Дії лікаря загальної практики при  деформації, порушення 

ходи та постави. 

Практичні навички: 

1. Вимірювання абсолютної та відносної довжини кінцівок. 

2.Широке сповивання новонароджених, одягання 

профілактичних штанців та стременців Павлика. 

4 

5 Підсумковий модульний контроль                                                              

Письмова контрольна робота 2 4 
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Оцінка практичних навичок, співбесіда зі студентом 2 
                                                                                                             

ВСЬОГО 

20 

 

 

 

6. 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 та етичні питання 

хірургії дитячого віку. 
0,5 

1.2 Меконіальний ілеус у дітей. 0,5 

1.3 Синдром мальротації. 0,5 

1.4 
Особливості хірургічних вад 

розвитку легень та серця у дітей. 
0,5 

1.5 
Ембріогенез. Фактори ризику 

порушення органогенезу.  
0,5 

1.6 Фетальна хірургія. 3 

1.7 

Сіамські (з’єднанні) близнюки. 

Типи сіамських близнюків. 

Хірургічне розділення. 

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  

 

 

7. Індивідуальні завдання 

Реферативний огляд наукової медичної літератури згідно тематики модуля 

з метою поглибленого вивчення предмету. 

 
8. Методи навчання 

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

- за характером пізнавальної діяльності студентів: пояснювально-ілюстративні, 

репродуктивний, проблемне викладання, пошуковий, дослідницький. 

                                                                                                    

 

9. Методи контролю 

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, 
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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. 

 

10. 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 5. «ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ» оцінюється за 

рейтинговою шкалою.  

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати з дисципліни,    

становить 200 балів.  

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

модульний контроль.  

На кожному занятті за поточну навчальну діяльність студент отримує 

оцінки за теоретичну підготовку і практичну роботу. Рівень теоретичної 

підготовки визначаяється 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.  Бали 

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

балів.  

Оцінка індивідуальної роботи студента виставляється як середня оцінок і  

конвертується у бали. 

 

 

 

Контроль знань за учбовим елементом 

(на практичному занятті) 
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Тестовий 

контроль 

Опитування Практична 

навичка 1 
Практична 

навичка 2 
Разом 

5-4-3-0 5-4-3-0 5-4-3-0 5-4-3-0 20-16-12-0 

 

Контроль проміжних знань за темою практичного заняття 

(індивідуальна робота вдома по клінічному ситуаційному завданню) 
 

Попередній 

діагноз 

Діагностична 

програма 

Диференційний 

діагноз 

Клінічний 

діагноз 

Лікувальна 

програма 

Разом 

1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 5 – 4 – 3 - 0 

 

Сумарні бали модуля  за поточними і проміжними видами контролю 

                                          та ранжування за системою ЕСТS 

Всі 

поточні 

контролі 

Всі 

проміжні 

контролі 

    Разом Еталони розподілу 

суми отриманих 

оцінок 

        ЕСТS             

        (бали) 

80-64-48-0 15-12-9-0 95-76-57-0 95-86  - (100 – 90%) 

85 - 77-   (89 – 80%) 

76- 72  -  (79 – 75%) 

71 -  67  -   (74 – 70%) 

66-  57  -   (69 – 60%) 

<57  -  (  <  60% знань)       

120 – 108 балів       

107 – 96 балів         

95 – 90 балів           

89 – 84 бали            

83 – 70 балів           

< 70 балів   Fx 

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові 

виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну та 

проміжну діяльність він набрав не меньше 70 балів (сума 57 утворюється 

усіма оцінками «3»). 
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Підсумковий контроль модулю  
(оцінка компьютерного тестування та курація хворого з письмовою відповіддю) 

Оцінк

а за 

тести 

Опит.-

хво-

рого 

Фізік. 

обсте

ж. 

Попер

.д-з 

Діагн. 

прогр. 

Аналі

з 

дослід

. 

Діф.д-

з 

Клін. 

д-з 

Прогр

. 

лікув. 

Разом 

 

45-36-27-0 

5-4-3-

0 

5-4-3-

0 

5-4-3-

0 

5-4-3-

0 

5-4-3-

0 

5-4-3-

0 

5-4-3-

0 

5-4-3-

0 

5-4-3-

0 

         

Сумарні бали за підсумковий модульний контроль та ранжування  за системою ЕСТS 

Разом ЕСТS (бали)                        

                       45- 41  (100-90%) 

                       40- 36  (89-80%)    

                       35-33   (79-75%) 

                       32-31   (74-70%)     

                       30-27   (69-60%) 

                       < 27     (< 60% знань)  

 80 – 72 бали                               

 71 – 64 бали                                   

 63 – 60 балів                              

 59 – 57 балів                              

 56 -  50 балів                             

< 50 балів                           

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше  

50 балів з 80 балів (сума 27 утворюється усіма оцінками «3»). 

 

Сумарні бали за дисципліною та ранжування студентів  за системою ЕСТS 

Разом    Бали                Оцінка     ЕСТS 

Бали ECTS за поточні та проміжні знання 

+ 

бали ECTS за підсумковий контроль 

                                      + 

заохочувальні бали ECTS 

= 

бали ECTS за модуль 5. 

   200 - 170 балів          5                     A 

   169 - 160 балів          4                     B 

   159 – 140 балів         4                     C 

   139 - 130  балів         3                     D 

   129 - 120  балів         3                     E 

    < 120 балів         2 (< 60% знань) F 

          Дисципліна зараховується студенту, якщо він набрав не меньше 120 балів ECTS:  

70+50 (поточні, проміжні знання + підсумковий модульний контроль). 
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Розподіл балів, що присвоюються студентам 

№ з/п 
Модуль 5 

(поточна навчальна діяльність) 

Максимальна 

к-сть балів 
ЕСТS 

за тему 

Змістовий модуль 1 

1 Тема 1 30,0 

2 Тема 2 30,0 

3 Тема 3 30,0 

4 Тема 4 30,0 

                  Разом 120,0 

Підсум. модульний контроль 80,0 

 

5 

письмова контрольна робота 40,0 

оцінка практичних навичок, 

співбесіда зі студеном 

40,0 

                      Разом (сума балів) 200,0 

 

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.   
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 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 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. 
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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 

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. 
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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). 

 

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/

