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Критерії оцінювання ПМК  

 

 

Навчальні 

дисципліни 

Пропедевтика педіатрії;  

сестринська практика;  

педіатрія;  

педіатрія, дитячі інфекційні хвороби;  

педіатрія з клінічною психологією та дитячими 

інфекційними хворобами 

Курси  3 - 6 

Факультети Медико-психологічний, ФПЛЗСУ, 4 медичний, 

стоматологічний 
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Регламент проведення ПМК.  Загальні положення.  

Підсумковий модульний контроль проводяться з усіх дисциплін 

педіатричного циклу для студентів  ІІІ-VІ курсів медичного (ФПЛЗСУ), ІV- 

VІ курсів медичного № 4,  ІV курсу стоматологічного та ІІІ- VІ курсів 

медико-психологічного факультетів.    

ПМК здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на 

останньому контрольному занятті з модуля. До ПМК допускаються студенти, 

які виконали всі види робіт, передбачені РНП, і набрали мінімальну і вищу 

кількість балів. 

Форма проведення ПМК є стандартизованою і включає контроль 

теоретичної та практичної підготовки. Розподіл часу та балів між 

теоретичною і практичною частинами кожного ПМК залежить від конкретної 

дисципліни і модуля, який обговорюється та затверджується на методичній 

нараді кафедри. 

Так, при проведенні ПМК з предмету «Сестринська практика в 

педіатрії» на медичному факультеті, перевага надається практичній частині 

ПМК, тобто виконанню маніпуляцій.  В ПМК №1 з пропедевтики педіатрії 

для медичних психологів превалює вирішення тестових та розрахункових 

завдань з фізичного, нервово-психічного розвитку дітей та дієтетики. Під час 

складання практичної частини ПМК з  педіатрії на ІV-VІ курсах 

використовуються індивідуальний протокол обстеження хворих дітей та 

лікарських призначень.  Для контролю теоретичних знань на V-VІ курсах 

використовується по 40-50 тестових завдань з банку тестів «КРОК-2». 

Регламент кожного окремого ПМК з усіх дисциплін подано разом з 

переліком питань до підсумкового модульного контролю.  

Максимальна кількість балів за ПМК – 80, мінімальна – 50 балів. 

Студенти, які під час ПМК набрали менше 50 балів, мають право на два 

перескладання (перше – впродовж 20 днів після ПМК; друге – через 10 днів 

після повторного складання) відповідно до розкладу кафедри, за 

узгодженням з деканатом. 
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Критерії оцінювання ПМК № 1, № 2 

 

 

Навчальна дисципліна Пропедевтика педіатрії 

Курс  3 

Факультет Медико-психологічний 
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Критерії оцінювання ПМК № 1 для студентів 3 курсу  

з дисципліни «Пропедевтика педіатрії» 

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю 

дорівнює 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент 

набрав не менше 50 балів. 

 

Тестовий контроль – 30 тестових завдань. Максимальна кількість балів – 

30 балів (по 1 балу за 1 правильну відповідь).  

Виконання практичних навичок:  

1. Вирішення типових завдань (5) – максимальна кількість балів: 25.  

2. Складання меню – 15 балів.  

Індивідуальна співбесіда з питань, винесених на самостійне вивчення  – 

10 балів.   

 

Критерії оцінювання  ПМК № 2  

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю 

дорівнює 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо 

студент набрав не менше 50 балів. 

 

Теоретична частина = 40 балів, з них:  

1. Вирішення тестових завдань – 20 тестів = 20 балів;  

2. Вирішення типових задач – 4 задачі по 5 балів = 20 балів;  

Практична частина = 40 балів, з них:  

1. практичні навички – 3 навички по 10 балів = 30 балів;  

2. співбесіда з питань, винесених на самостійне вивчення  = 10 балів. 
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Критерії оцінювання ПМК № 1, № 2, №3 

 

 

Навчальна дисципліна Пропедевтика педіатрії 

Курс  3 

Факультет ФПЛЗСУ, Медичний № 4 
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Критерії оцінювання ПМК для студентів  3 курсу 

з дисципліни «Пропедевтика педіатрії» 

 

ПМК №1. Модуль. Розвиток дитини. 

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю 

дорівнює 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо 

студент набрав не менше 50 балів. 

І. Теоретична частина - 50 балів, з них:  

1. Вирішення тестових завдань – 30 тестів = 30 балів; 

2. Вирішення типових задач –5 задач по 4 бали = 20 балів; 

ІІ. Практична частина = 30 балів,  з них:   

1. 4 практичні навички  по 5 балів – 20 балів.  

2. Співбесіда з питань, винесених на самостійне вивчення  – 10 балів. 

 

 

ПМК № 2. Модуль. Анатомо-фізіологічні с особливості, методика 

обстеження та семіотика захворювань у дітей. 

І. Теоретична частина = 40 балів, з них: 

1. Вирішення тестових завдань – 20 тестів = 20 балів; 

2. Вирішення типових задач – 4 задачі по 5 балів = 20 балів; 

ІІ. Практична частина = 40 балів, з них: 

1.Практичні навички – 3 навички = 30 балів; 

2. Співбесіда з питань, винесених на самостійне вивчення  = 10 балів. 

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю 

дорівнює 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо 

студент набрав не менше 50 балів. 

 

 

ПМК №3.  Модуль. Вигодовування дітей. 

1.  Вирішення 2 типових задач – розрахунок добового і разового об’єму 

їжі і складання меню немовлятам та дітям до 3-х років  по 35 балів = 70 

балів. 

2. Співбесіда з питань, винесених на самостійне вивчення  - 10 балів. 

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю 

дорівнює 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент 

набрав не менше 50 балів. 
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Критерії оцінювання ПМК № 1 

 

 

Навчальна дисципліна Педіатрія 

Курс  4 

Факультет медико-психологічний 
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Критерії оцінювання ПМК № 1  

для студентів 4 курсу медико-психологічного факультету  

з дисципліни «Педіатрія» 

 

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю 

дорівнює 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо 

студент набрав не менше 50 балів. 

 

Теоретична частина = 40 балів, з них:  

1. Вирішення тестових завдань – 30 тестів = 30 балів;  

2. Вирішення типових задач – 2 задачі = 10 балів;  

Практична частина (обстеження та призначення плану лікування хворому за 

протоколом)  -  40 балів, з них:  

1. Поставити попередній діагноз – 10 балів.  

2. Скласти план додаткового обстеження – 10 балів. 

3. Скласти план лікування – 10 балів. 

4. Співбесіда з питань, винесених на самостійне вивчення  – 10 балів. 
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Критерії оцінювання ПМК № 1 

 

 

Навчальна дисципліна Педіатрія 

Курс  4 

Факультет ФПЛ ЗСУ, медичний №4, 
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Критерії оцінювання ПМК №1 

для студентів 4 курсу ФПЛ ЗСУ, медичного факультету № 4 

 з дисципліни «Педіатрія»  

 

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю 

дорівнює 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо 

студент набрав не менше 50 балів. 

І. Теоретична частина = 40 балів, з них: 

1. Вирішення тестових завдань – 20 тестів = 20 балів; 

2. Вирішення типових задач – 2 задачі по 10 балів = 20 балів; 

ІІ. Практична частина  = 40 балів, з них: 

1.Практичні навички – 3 навички = 30 балів;  

Практичні навички (обстеження та призначення хворому за 

протоколом): 

- Поставити попередній діагноз – 10 балів.  

- Скласти план додаткового обстеження з інтерпретацією результатів 

додаткових методів обстеження – 10 балів. 

- Скласти план лікування – 10 балів. 

2. Співбесіда з питань, винесених на самостійне вивчення  – 10 балів. 
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Критерії оцінювання ПМК  

 

 

Навчальна дисципліна Педіатрія 

Курс  4 

Факультет Стоматологічний 
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Критерії оцінювання ПМК  

для студентів 4 курсу стоматологічного факультету 

 

І. Теоретична частина = 40 балів, з них: 

1. Вирішення тестових завдань – 20 тестів по 1 бали = 20 балів; 

3. Вирішення типових задач – 2 задачі по 10 балів = 20 балів 

ІІ. Практична частина = 40 балів, з них: 

1. Практичні навички – 30 балів. 

2. Співбесіда з питань, винесених на самостійне вивчення  – 10 балів. 

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю 

дорівнює 80 балів. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо 

студент набрав не менше 50 балів.  
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Критерії оцінювання ПМК № 2 

 

 

Навчальна дисципліна Педіатрія з дитячими інфекційними 

хворобами 

Курс  5 

Факультет Медико-психологічний 
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Критерії оцінювання ПМК № 2  

з дисципліни «Педіатрія, дитячі інфекційні хвороби» 

для студентів  5 курсу 

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю 

дорівнює 80.  

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо 

студент набрав не менше 50 балів.  

 

Теоретична частина = 40 балів, з них:  

1. Вирішення тестових завдань – 20 тестів (по 1 балу) = 20 балів;  

2. Вирішення ситуаційних задач – 2 задачі = 20 балів;  

Практична частина = 40 балів, з них:   

1. практичні навички (обстеження та призначення хворому за протоколом)  – 3 

навички по 10 балів = 30 балів;  

2. співбесіда з питань, винесених на самостійне вивчення  = 10 балів. 
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Критерії оцінювання ПМК № 2 

 

 

Навчальна дисципліна Педіатрія, дитячі інфекційні хвороби 

Курс  5 

Факультет ФПЛЗСУ, Медичний №4 
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Критерії оцінювання ПМК для студентів 5 курсу  

з дисципліни «Педіатрія, дитячі інфекційні хвороби» 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо 

студент набрав не менше 50 балів.   

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю 

дорівнює 80.  

Теоретична частина = 40 балів, з них:  

1. Вирішення тестових завдань – 20 тестів (1 балу) = 20 балів;  

2. Вирішення ситуаційних задач – 2 задачі = 20 балів;  

Практична частина = 40 балів, з них:   

1. практичні навички (обстеження та призначення хворому за протоколом)  – 

3 навички по 10 балів = 30 балів;  

2. співбесіда з питань, винесених на самостійне вивчення  = 10 балів. 
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 Критерії оцінювання ПМК для студентів 6 курсу 

з дисципліни «Педіатрія з клінічною психологією та дитячими 

інфекційними хворобами». 

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю 

дорівнює 80.  

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо 

студент набрав не менше 50 балів. 

Теоретична частина: 

1.Вирішення двох комплексних структурованих ситуаційних задач, що 

включають інтерпретацію даних лабораторних та інструментальних 

досліджень, обґрунтування клінічного діагнозу, визначення терапевтичної 

тактики, призначення лікування або надання екстреної допомоги. 

Максимальна кількість балів – 20 (по 10 балів за кожну задачу). 

2. Співбесіда з питань, винесених на самостійне вивчення  – 20 балів. 

Практична частина (обстеження та призначення хворому за протоколом): 

Виконання студентами 4 практичних навичок біля ліжка хворого: 

- об’єктивне обстеження хворої дитини - 10 балів; 

- обґрунтування попереднього діагнозу – 10 балів; 

- складання плану додаткового обстеження – 10 балів; 

-  призначення лікування – 10 балів.  

Максимальна кількість балів – 40 балів.   
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Регламент ПМК для студентів  6 курсу   

з дисципліни «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами» 

 

Теоретична частина: 

1.Вирішення двох комплексних структурованих ситуаційних задач, що 

включають інтерпретацію даних лабораторних та інструментальних 

досліджень, обґрунтування клінічного діагнозу, визначення терапевтичної 

тактики, призначення лікування або надання екстреної допомоги. 

Максимальна кількість балів – 20 (по 10 балів за кожну задачу). 

2. Співбесіда з питань, винесених на самостійне вивчення  – 20 балів. 

Практична частина (обстеження та призначення хворому за протоколом): 

Виконання студентами 4 практичних навичок біля ліжка хворого: 

- об’єктивне обстеження хворої дитини - 10 балів; 

- обґрунтування попереднього діагнозу – 10 балів; 

- складання плану додаткового обстеження – 10 балів; 

-  призначення лікування – 10 балів.  

Максимальна кількість балів – 40 балів.   

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю 

дорівнює 80.  

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо 

студент набрав не менше 50 балів. 

 

 


