1. Статус та структура дисципліни
Статус дисципліни
Код дисципліни в ОПП та місце
дисципліни в ОПП
Курс/семестр
Обсяг
дисципліни
(загальна
кількість годин/ кількість кредитів
ЄКТС)
Структура дисципліни

Кількість змістових модулів
Мова викладання
Форма навчання

Обов’язкова
ОК 32, складова циклу дисципліни загальної хірургії
5 курс (ІХ-Х семестр)
45 годин /1.5 кредита ЄКТС
Лекції - 8 год
Практичні заняття - 30 год
Самостійна робота - 7 год
В цілому: аудиторні заняття – 84,4%, самостійна
поза аудиторна робота – 15.6%
2
Українська
Очна (при впровадженні карантинних заходівдистанційна очна)

2. Опис дисципліни
Коротка анотація курсу, актуальність. Головне завдання дисципліни дитяча
хірургія полягає в тому, щоб навчити студентів методам обстеження хворого, діагностиці та
лікуванню найбільш поширених захворювань дитячої хірургії. Засвоєння теоретичних та
практичних знань з етіології, патогенезу,
типових та атипових клінічних проявів, методів
діагностики,
консервативного та оперативного лікування, реабілітації хірургічної
патології у межах, відповідних підготовці лікаря загального профілю.
Передреквізити. Для успішного засвоєння дисципліни студенту необхідні знання, отримані
в процесі вивчення наступних дисциплін загальної підготовки: анатомія, гістологія,
пропедевтика дитячих хвороб, факультетська педіатрія, рентгенологія, педіатрія, хірургічні хвороби,
оперативна хірургія та топографічна анатомія, фармакологія, фізіотерапії та ЛФК, медична
психологія.

Мета курсу та його значення для професійної діяльності. Метою дисципліни є засвоєння
теоретичних та практичних знань з етіології, патогенезу, типових та атипових клінічних
прояв, методів діагностики, консервативного та оперативного лікування, реабілітації
хірургічної патології у межах, відповідних підготовці лікаря загального профілю
з
урахуванням особливостей його спеціальності.
Постреквізити. В процесі вивчення дисципліни набуваються знання, необхідні
для успішного засвоєння дисциплін професійної підготовки.
Дитяча хірургія являється матрицею для спеціальностей вузького профілю –
дитяча урологія, дитяча онкологія, дитяча кардіологія, дитяча травматологія, дитяча
комбустіологія та багато інших.
3. Результати навчання.
1. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти
розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності.
Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності;
зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх
обґрунтовують, до фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у
складних умовах.
2. Виявити різні клінічні прояви вад розвитку, хірургічних захворювань, травм та їх
ускладнення у дітей.

3. Визначити етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених хірургічних
захворювань у дітей.
4. Планувати обстеження хворого, інтерпретувати результати лабораторних та
інструментальних досліджень при типовому та атиповому перебігу хірургічних
захворювань у дітей та їх ускладненнях.
5. Проводити диференціальну діагностику, обґрунтовувати і формулювати попередній
клінічний діагноз вад розвитку та хірургічних захворювань у дітей.
6. Визначити лікувальну тактику ведення дитини з вадами розвитку та хворої на основні
хірургічні захворювання та травми.
7. Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації, профілактики при вадах
розвитку, хірургічних захворюваннях у дітей.
8. Діагностувати невідкладні стани в клініці дитячої хірургії і визначити тактику
надання термінової медичної допомоги дітям при хірургічних вадах розвитку,
захворюваннях, травмах та ускладненнях.
4. Зміст та логістика дисципліни
Модуль 3 Дитяча хірургія

Змістовий модуль 1

ІХ- Х семестр
45 год/ 1.5 кредита

Ургентна ІХ- Х семестр

хірургія

Змістовий

модуль

2

ІХ-Х семестр

Новоутворення тканин

Лекції №4
Практичні заняття №№1-14
Теми
для
самостійного
опрацювання №№1-14_________
Лекції №№ 1-4
Практичні заняття №№ 1-11
Теми
для
самостійного
опрацювання №№ 1-14
Практичні заняття №№ 12-14
Теми
для
самостійного
опрацювання №1-14

Дисципліна включає 14 тем, які поділені на 2 тематичних модулі.
Змістовий модуль 1. .Ургентна хірургія
Тема 1.Гнійно-запальні захворювання м’яких тканин у новонароджених та дітей старшої вікової
групи.
Тема 2.Гнійно-запальні захворювання кісток та суглобів.
Тема 3. Запальні захворювання черевної порожнини, аппендицит у дітей різних вікових груп .
Тема 4. Запальні захворювання черевної порожнини, перитоніти у дітей різних вікових груп .
Тема 5. Сечокам’яна хвороба. Синдром набряклої мошонки.
Тема 6. Набута кишкова непрохідність.
Тема 7. Портальна гіпертензія. Кровотечі із травної системи.
Тема 8.Гнійні захворювання легенів та плеври.
Тема 9. Травма грудної порожнини та ушкодження стравоходу.
Тема 10. Політравма у дітей. Закрита травма живота.
Тема 11. Травматичні ушкодження сечовивідної системи.
Змістовий модуль №2 Новоутворення тканин
Тема 12. Доброякісні та злоякісні новоутворення м’яких тканин.
Тема 13. Доброякісні пухлиноподібні та
Тема 14. Нефро- та нейробластоми. Пухлини середостіння.

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів дитячої
хірургічної патології .
Практичні заняття передбачають теоретичне обґрунтування основних питань теми та
засвоєння наступних практичних навичок:
 відпрацювання практичних навичок на муляжах та манекенах;
 опитування та фізикальне обстеження педіатричниз хворих з хірургічною












патологією;
дослідження функціонального стану органів і систем пацієнтів;
складання плану обстеження педіатричних хворих з хірургічною патологією;
інтерпретація результатів лабораторного та інструментального обстеження;
визначення тактики лікування педіатричних хворих з хірургічною патологією,
складання листка призначень;
практичне використання елементів хірургічних методів діагностики та лікування;
моделювання чи імітація інвазивних лікарських процедур у хірургічних хворих;
оволодіння навичками хірургічної техніки під час роботи у перев'язувальній та
операційній;
курація хворих;
участь у оформленні медичної документації
вирішення клінічних ситуаційних задач.

Самостійна робота студента передбачає підготовку до практичних занять та
проміжних контролів, вивчення тем для самостійної поза аудиторної роботи, написання
рефератів, підготовка презентацій, таблиць. Контроль засвоєння тем самостійної поза
аудиторної роботи здійснюється на проміжних контрольних заняттях та підсумковому
контролі з дисципліни.
Індивідуальна робота включає опрацювання наукової літератури, підготовку оглядів
з наданих тем для презентації на засіданнях студентського наукового гуртка, виконання
науково-практичних досліджень, участь у профільних олімпіадах, науково-практичних
конференціях, конкурсах студентських наукових робіт.
Тематичні плани лекцій, календарні плани практичних занять, тематичний план
самостійної поза аудиторної роботи, обсяг та напрямки індивідуальної роботи опубліковані
на сайті кафедри.
Маршрут отримання матеріалів: Кафедра дитячої хірургії/Студенту/Очна форма
навчання/ Медицина/ 5 курс/Навчально-методичні матеріали/ або за посиланням
https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра дитячої хірургії#. Доступ до матеріалів здійснюється з
корпоративного акаунту студента s000XXX@vnmu.edu.ua.
5. Форми та методи контролю успішності навчання
Поточний контроль на практичних Методи: усне або письмове опитування, тестування,
заняттях
електронне опитування, розв’язання ситуаційний
задач
Контроль засвоєння тематичного Методи: усне або письмове опитування, електронне
розділу дисципліни на проміжних тестування,
розв’язання
ситуаційних
задач,
контрольних заняттях
контроль практичних навичок
Підсумковий семестровий контроль Згідно положення про організацію освітнього
(диф.залік) по завершенню ІХ-Х процесу у ВНМУ ім.М.І.Пирогова (посилання
семестрів
https://www.vnmu.edu.ua/Загальна
інформація/Основні документи)
Підсумковий контроль дисципліни Методи: передекзаменаційне тестування, усне
– диф. залік
опитування (згідно положення про організацію
освітнього процесу у ВНМУ ім.М.І.Пирогова
(посилання
https://www.vnmu.edu.ua/Загальна
інформація/Основні документи)
Засоби діагностики успішності Теоретичні питання, тести, клінічно-орієнтовані
навчання
ситуаційні
завдання,
практичні
завдання,
демонстрація практичних навичок
6. Критерії оцінювання

Оцінювання знань здійснюється згідно Положення про організацію освітнього процесу у
ВНМУ ім.М.І.Пирогова (посилання https://www.vnmu.edu.ua/Загальна інформація/Основні
документи)
Поточний контроль
За чотирьох бальною системою традиційних оцінок:
5 «відмінно», 4 «добре», 3 «задовільно», 2 «незадовільно»
Проміжні розділові контролі
За чотирьох бальною системою традиційних оцінок
Контроль практичних навичок
За чотирьох бальною системою традиційних оцінок
Залік
За 200-бальною шкалою (середня арифметична оцінка за
семестр конвертується в бали)
Зараховано: від 120 до 200 балів
Не зараховано: менше 120 балів (див.Шкалу оцінювання)
Підсумковий
контроль
з Сума балів за передекзаменаційне тестування (12-20
дисципліни
балів) та усне опитування (38-60 балів)
Оцінка за іспит:
71-80 балів – «відмінно»
61-70 балів – «добре»
50-60 балів – «задовільно»
Менше 50 балів – «не задовільно»/не склав
Оцінювання дисциліни:
Поточна успішність – від 72 до 120 балів (конвертація
середньої традиційної оцінки за практичні заняття за 120бальною шкалою): 60% оцінки за дисципліну
Підсумковий контроль – від 50 до 80 балів: 40% оцінки за
дисципліну
Індивідуальна робота – від 1 до 12 балів
Сумарно від 122 до 200 балів.
Шкала оцінювання дисципліни: національна та ECTS
Сума балів за всі
Оцінка
види
навчальної
ECTS
діяльності
180-200
170-179,9
160-169,9
141-159,9
122-140,99
120-140,99

А
В
С
D
Е
Е

119-61

FX

1-60

F

Оцінка за національною шкалою
для
екзамену,
курсового для заліку
проекту (роботи), практики
відмінно
зараховано
добре
задовільно
задовільно
-

зараховано
не
зараховано
з
незадовільно з можливістю
можливістю повторного
повторного складання
складання
незадовільно з обов’язковим не
зараховано
з
повторним
вивченням обов’язковим повторним
дисципліни
вивченням дисципліни

7. Політика навчальної дисципліни/курсу
Студент має право на отримання якісних освітніх послуг, доступ до сучасної наукової та
навчальної інформації, кваліфіковану консультативну допомогу під час вивчення дисципліни
та опанування практичними навичками. Політика кафедри під час надання освітніх послуг є
студентоцентрованою, базується на нормативних документах Міністерства освіти та
Міністерства охорони здоров’я України, статуті університету та порядку надання освітніх
послуг, регламентованого основними положеннями організації навчального процесу в
ВНМУ ім.М.І.Пирогова та засадах академічної доброчесності.

Дотримання правил розпорядку ВНМУ, техніки безпеки на практичних заняттях.
Інструктаж з техніки біологічної безпеки, безпеки поводження з хімічними реактивами та
пальниками проводиться на першому практичному занятті викладачем. Проведення
інструктажу реєструється в Журналі інструктажу з техніки безпеки. Студент, який не
пройшов інструктаж, не допускається до виконання практичних робіт.
Вимоги щодо підготовки до практичних занять. Студент повинен бути підготовленим до
практичного заняття.
На заняття слід приходити вчасно, без запізнення. Студент, який запізнився більше, ніж на
10 хвилин на заняття, не допускається до останнього і повинен його відпрацювати в
установленому порядку.
На практичних заняттях студент має бути одягнений в робочу форму (медичний халат,
шапочка). Студенти, які не мають робочої форми, не допускаються до заняття.
Студент повинен дотримуватись правил безпеки на практичних заняттях та під час
знаходження у приміщеннях кафедри.
Під час обговорення теоретичних питань студенти мають демонструвати толерантність,
ввічливість та повагу до своїх колег та викладача; при виконанні практичних завдань робоче
місце має зберігатись у порядку та бути прибраним після виконання практичної роботи.
Використання мобільних телефонів та інших електронних девайсів. Використання
мобільних телефонів та інших електронних пристроїв на занятті допускається тільки під час
електронного тестування або опитування.
Академічна доброчесність. Під час вивчення дисципліни студент має керуватись Кодексом
академічної доброчесності ВНМУ ім.М.І.Пирогова (https://www.vnmu.edu.ua/ загальна
інформація/ Основні документи/ Кодекс академічної доброчесності). При порушенні норм
академічної доброчесності під час поточного та підсумкових контролів студент отримує
оцінку «2» та повинен її відпрацювати своєму викладачу в установленому порядку протягом
двох тижнів після отриманої незадовільної оцінки.
Пропуски занять. Пропущені заняття відпрацьовуються в порядку, установленому в
Положенні про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім.М.І.Пирогова (посилання
https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи) у час, визначений
графіком відпрацювань ( опублікований на сайті кафедри https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра
дитячої хірургії#) черговому викладачу. Для відпрацювання пропущеного заняття студент
має пройти тестування та письмово чи усно відповісти на питання до теми заняття.
Відпрацювання пропущених лекцій здійснюється після надання конспекту лекційного
матеріалу, або написання реферату, чи підготовки власної презентації з теми пропущеної
лекції.
Порядок допуску до підсумкового контролю з дисципліни наведений в Положенні про
організацію
освітнього
процесу
у
ВНМУ
ім.М.І.Пирогова
(посилання
https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи). До підсумкового
контролю допускаються студенти, які не мають пропущених невідпрацьованих практичних
занять та лекцій та отримали середню традиційну оцінку не менше «3».
Додаткові індивідуальні бали. Індивідуальні бали з дисципліни студент може отримати за
індивідуальну роботу, обсяг якої оприлюднений на сайті кафедри в навчально-методичних
матеріалах дисципліни, кількість балів визначається за результатами ІРС згідно Положенню
про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім.М.І.Пирогова (посилання
https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи).
Вирішення конфліктних питань. При виникненні непорозумінь та претензій до викладача
через якість надання освітніх послуг, оцінювання знань та інших конфліктних ситуацій,
студент повинен подати спершу повідомити про свої претензії викладача. Якщо конфліктне
питання не вирішено, то студент має право подати звернення до завідувача кафедри згідно
Положення про розгляд звернень здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім.М.І.Пирогова
(https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи).
Політика в умовах дистанційного навчання. Порядок дистанційного навчання
регулюється Положенням про запровадження елементів дистанційного навчання у ВНМУ
ім.М.І.Пирогова (https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи).

