
Перелік  компетенцій, якими повинні володіти студенти  6 курсу 

за дисципліною «Дитяча хірургія» 

1. Вміти зібрати та проаналізувати анамнез та провести фізикальне 

обстеження дитини з хірургічною патологією. Вміти встановити найбільш 

вірогідний або синдромальний діагноз захворювання шляхом аналізу 

наявних клініко-анамнестичних даних. 

 

Список 1. Перелік  синдромальних станів, які виносяться  на іспит 

 Синдром дихальної недостатності у новонародженного 

 Синдром природженої кишкової непрохідності 

 Синдром абдомінального болю 

 Синдром набутої кишкової непрохідності 

 Вади розвитку кінцівок 

 

2. Вміти виділити та сформулювати провідний клінічний симптом та 

провести диференційну діагностику, використовуючи попередні дані 

анамнезу хворого, дані фізикального обстеження хворого. Сформулювати 

попередній діагноз (відповідно до списку 2). 

 

3. Вміти  скласти діагностичний алгоритм, інтерпретувати отримані 

результати лабораторних методів дослідження у дітей з хірургічною 

патологією (згідно до списку 3).  

Список 2. Перелік  нозологій, які виносяться  на іспит 

 Інвагінація кишечнику 

 Дисплазія кульшового суглобу 

 Атрезія стравоходу 

 Пізня спайкова кишкова непрохідність 

 Природжена кишкова непрохідність 



 

Список 3. Лабораторні дослідження, що виносяться на іспит 

 Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою. 

 Загальний аналіз сечі, аналіз сечі за Зимницьким та за 

Нечипоренком  

 Активність альфа-амілази у крові та сечі, фекальна еластаза  

 Протеїни крові та їх фракції, амінотрансферази крові, загальний 

білірубін крові та його фракції  

 Коагулограма  

 Рівень електролітів плазми крові 

 Гази артеріальної крові 

 Аналіз крові на кислотно-лужний стан 

 

4. Вміти  скласти діагностичний алгоритм, провести та інтерпретувати 

результати інструментальних методів дослідження у дітей з хірургічною 

патологією (згідно до списку 4).  

 

Список 4. Інструментальні дослідження, що виносяться на іспит 

 Пневмоірігографія 

 Оглядова рентгенографія черевної порожнини при набутій 

кишковій непрохідності 

 Оглядова рентгенографія черевної порожнини при природженій 

кишковій непрохідності 

 Рентгендіагностика атрезії стравоходу 

 Схема Хільгенрейнера (діагностика дисплазії кульшового 

суглобу) 

 

 



5. Вмісти надавати невідкладну допомогу дитині із гострою хірургічною 

патологією та природженими вадами розвитку. Проводити предоперіційну 

підготовку, знати умови транспортування дітей з хірургічною патологією. 

 

Список 5. Стани, що потребують надання невідкладної допомоги, та 

виносяться на іспит 

 Атрезія стравоходу 

 Набута кишкова непрохідність. 

 Природжена кишкова непрохідність. 

 Дегідратація та електролітні порушення. 

 Дихальна недостатність. 

 


