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ВСТУП 

Програма з дисципліни «ПЕДІАТРІЯ» для студентів вищих медичних 
навчальних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для 
спеціальності 222 «Медицина», галузі знань 22 «Охорона здоров'я», для освітньо-
кваліфікаційного рівня «Магістр» . 
  Програма складена у відповідності з наступними нормативними 
документами: 
• Закон України «Про вищу освіту» 01.07.2014 №1556-VII. 
• Постанова Кабінету Міністрів від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти. 

• Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 003:2010 // 
Видавництво "Соцінформ". - К.: 2010.  

• Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 листопада 
2014 року № 1361 «Про затвердження зміни до національного класифікатора 
України ДК 003:2010» (зміна № 2). 

• Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності 
ДК 009: 2010. Чинний від 01.01.2012 р. Із змінами і доповненнями, внесеними 
наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та 
споживчої політики від 29 листопада 2010 р. № 530. 

• Кабінет Міністрів України від 23 листопаду 2011 р № 1341 Київ «Про 
затвердження Національної рамки кваліфікацій ». додаток до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 23.листопаду 2011 р. №1341 «Національна рамка 
кваліфікацій». 

• Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.2012 №385 «Перелік 
лікарських посад у закладах охорони здоров'я» 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни «Педіатрія» є найбільш 
поширені хвороби новонароджених, неінфекційні захворювання дитячого віку 
(ендокринні захворювання та хвороби системи крові у дітей) та найбільш поширені 
інфекційні захворювання дітей.  



Основними завданнями вивчення дисципліни «Педіатрія» є:  
– засвоєння основних теоретичних знань з етіології, патогенезу, клінічних 

проявів, даних лабораторно-інструментальних методів досліджень, лікування, 
профілактики та прогнозу найбільш поширених захворювань дітей періоду 
новонародженості, дітей з ендокринними, гематологічними захворюваннями, 
дитячими інфекційними хворобами.  

–оволодіння основними практичними навичками та вміннями з діагностики, 
диференційної діагностики, лікування та надання невідкладної допомоги при 
найбільш поширених захворюваннях дітей періоду новонародженості, дітей з 
ендокринними, гематологічними захворюваннями та дитячими інфекційними 
хворобами.  
 – формування у студентів морально-етичних та деонтологічних якостей при 
професійному спілкуванні з хворою дитиною та особами, які здійснюють догляд за 
дитиною.   
 Міждисциплінарні зв’язки: відповідно до навчального плану, вивчення 
навчальної дисципліни «Педіатрія» ґрунтується на  знаннях з основних базових 
дисциплін: медичної біології, нормальної анатомії, нормальної фізіології, гістології 
та ембріології, біоорганічної та біологічної хімії, мікробіології та вірусології та 
імунології, патоморфології, патофізіології, фармакології, та клінічних дисциплін: 
пропедевтичної педіатрії, педіатрії, терапії, хірургії, акушерства.  
 Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) 
лекції, б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів (СРС) 
 Лекції. Перевага віддається лекціям проблемним, оглядовим та 
концептуально-аналітичним. Лекція стає процесом під час якого у студентів 
формуються знання, забезпечуються мотиваційний компонент і загально-
орієнтований етап оволодіння науковими знаннями. Посилюється роль лекцій в 
якісному управлінні самостійною роботою. 
 Практичні заняття за кредитно-модульною системою організації 
навчального процесу проводяться в режимі ротації модулів клінічних дисциплін. 
Тривалість одного практичного заняття не менше 2 годин. 
 За методикою організації вони є клінічними, спрямовані на контроль 
засвоєння теоретичного матеріалу й формування практичних навичок, а також 
уміння аналізувати й застосовувати одержані знання для вирішення практичних 
завдань; вони передбачають: 

• збирання анамнезу 
• огляд хворої дитини; 
• планування обстеження хворої дитини; 
• інтерпретацію даних лабораторних та інструментальних досліджень; 
• проведення диференціальної діагностики найбільш поширених захворювань 

дитячого віку при типовому їх перебігу; 
• визначення попереднього клінічного діагнозу; 
• визначення терапевтичної тактики; 
• призначення лікувального харчування; 
• надання екстреної медичної допомоги; 
• вирішення ситуаційних задач;  
• відпрацювання практичних навичок біля ліжка хворої дитини; 
• ведення медичної документації. 



Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях відповідно до 
конкретних цілей згідно з галузевими стандартами освіти: вміння 
продемонструвати методику обстеження хворої дитини, визначати етіологічні та 
патогенетичні фактори захворювань дитячого віку, класифікувати та аналізувати 
типову клінічну картину захворювання, складати план обстеження та аналізувати 
дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу 
захворювання, демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації та 
профілактики захворювань, надавати екстрену медичну допомогу при основних 
невідкладних станах, проводити диференційну діагностику та ставити попередній 
діагноз при типовому перебігу хвороб, здійснювати оцінку прогнозу захворювання, 
демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного 
фахівця та принципами фахової субординації. 

Перелік критеріїв діагностики та лікування хвороб регламентується 
відповідними протоколами за спеціальностями „Педіатрія” МОЗ України, 
Наказами МОЗ України. 

Засобами контролю на практичному занятті є клінічні ситуаційні завдання, 
контроль виконання практичних навичок під час роботи із пацієнтом. 

Самостійна робота студента – одна з організаційних форм навчання, що 
регламентується робочим навчальним планом і виконується студентом самостійно 
поза межами аудиторних занять.  

Індивідуальне завдання – форма організації навчання з метою 
поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі 
навчання, а також застосування цих знань на практиці, тобто індивідуальне 
навчально-дослідне завдання (складання алгоритму діагностики, тощо). 

Підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється по його завершенні 
на підсумковому занятті. Формою підсумкового контролю знань є залік. 

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за 
багатобальною шкалою. 

 
МЕТА І ЦІЛІ ВИВЧЕННЯ  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Мета навчальної дисципліни «Педіатрія» є набуття студентом знань та 
професійних вмінь з неонатології, дитячої ендокринології, дитячої гематології та 
дитячих інфекційних хвороб на основі знань вікових анатомо-фізіологічних 
особливостей дитячого організму, медичної біології, нормальної анатомії, 
нормальної фізіології, гістології та ембріології, біохімії, мікробіології та 
вірусології, патоморфології, патофізіології, фармакології та вмінь клінічного, 
лабораторного та інструментального обстеження дитини з дотриманням принципів 
медичної етики та деонтології.  

У результаті вивчення дисципліни «Педіатрія» студент повинен знати:  
- визначення, поширеність, класифікацію, етіологію та патогенез найбільш 

поширених захворювань дітей періоду новонародженості, дітей з ендокринними, 
гематологічними захворюваннями та дитячими інфекційними хворобами;  

– клінічні прояви при неускладненому та ускладненому перебігу найбільш 
поширених захворювань дітей періоду новонародженості, дітей з ендокринними, 
гематологічними захворюваннями та дитячими інфекційними хворобами;  



– критерії встановлення попереднього клінічного діагнозу при найбільш 
поширених захворюваннях дітей періоду новонародженості, дітей з ендокринними, 
гематологічними захворюваннями та дитячими інфекційними хворобами;  

– план лабораторного та інструментального обстеження дітей при найбільш 
поширених захворюваннях дітей періоду новонародженості, дітей з ендокринними, 
гематологічними захворюваннями та дитячими інфекційними хворобами;  

– диференційну діагностику найбільш поширених захворювань дітей періоду 
новонародженості, дітей з ендокринними, гематологічними захворюваннями та 
дитячими інфекційними хворобами;  

- критерії встановлення заключного клінічного діагнозу при найбільш 
поширених захворюваннях дітей періоду новонародженості, дітей з ендокринними, 
гематологічними захворюваннями та дитячими інфекційними хворобами;  

- лікування найбільш поширених захворювань дітей періоду 
новонародженості, дітей з ендокринними, гематологічними захворюваннями та 
дитячими інфекційними хворобами;  

- протокол надання невідкладної допомоги при найбільш поширених 
захворюваннях дітей періоду новонародженості, дітей з ендокринними, 
гематологічними захворюваннями та дитячих інфекційних хворобах;  

- профілактику найбільш поширених захворювань дітей періоду 
новонародженості, дітей з ендокринними, гематологічними захворюваннями та 
дитячими інфекційними хворобами. Організацію протиепідемічних заходів в 
осередку найбільш поширених інфекційних захворювань у дітей. Календар 
профілактичних щеплень;  
           - прогноз при найбільш поширених захворюваннях дітей періоду 
новонародженості, дітей з ендокринними, гематологічними захворюваннями та 
дитячих інфекційних хворобах; 

У результаті вивчення дисципліни «Педіатрія, дитячі інфекційні хвороби» 
студент повинен вміти:  

– визначати етіологію та патогенетичні фактори хвороб новонароджених та 
найбільш поширених дитячих неінфекційних захворювань; 

– визначати особливості захворювань новонароджених дітей і ставити 
попередній клінічний діагноз;  

– визначати різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених 
захворювань дитячого віку; 

– визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених 
захворюваннях дитячого віку;  

– демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і 
профілактики хвороб новонароджених та найбільш поширених дитячих 
неінфекційних захворювань; 

– демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці дитячих 
хвороб;  

– планувати обстеження і інтерпретувати лабораторні дані при типовому 
перебігу хвороб новонароджених та найбільш поширених дитячих неінфекційних 
захворювань; 

– демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами 
медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці педіатрії;  



– проводити диференціальну діагностику та ставити попередній діагноз 
хвороб новонароджених та найбільш поширених дитячих неінфекційних 
захворювань; 

– ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при основних невідкладних 
станах у новонароджених та у дітей з найбільш поширеними неінфекційними 
захворюваннями;  

– визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених 
інфекційних захворювань дітей;  

– розрізняти особливості клінічного перебігу найбільш поширених 
інфекційних захворювань дітей; 

– ставити попередній діагноз найбільш поширених інфекційних захворювань 
дітей;  

– визначати тактику ведення дитини, хворої на найбільш поширені 
інфекційні захворювання; 

– визначати основні напрямки лікування найбільш поширених інфекційних 
захворювань у дітей;  
           – визначати профілактичні та протиепідемічні заходи щодо найбільш 
поширених інфекційних захворювань дітей. 

 
Дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей та програмних 

результатів навчання:  
Загальні компетентності(ЗК) 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК-2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК-3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
ЗК-4 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності 
ЗК-5 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 
ЗК-6 Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення. 
ЗК-7 Здатність працювати в команді. 
ЗК-8 Навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК-11 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК-12 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 
ЗК-13 Здатність діяти соціально, відповідально та свідомо. 
ЗК-15 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Фахові компетентності(ФК) 
ФК-1 Навички опитування та клінічного обстеження пацієнта. 
ФК-2 Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 
ФК-3 Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання. 
ФК-4 Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при 

лікуванні захворювань 
ФК-5 Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 
ФК-6 Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань 
ФК-7 Здатність до діагностування невідкладних станів 
ФК-8 Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги.  
ФК-9 Навички надання екстреної медичної допомоги 
ФК-10 Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів 



ФК-11 Навички виконання медичних маніпуляцій. 
ФК-15 Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають 

диспансерному нагляду. 
ФК-17 Здатність до ведення медичної документації. 
ФК-22 Здатність інтерпретувати біохімічні, лабораторні, функціональні результати 

обстеження ,розуміючи взаємозв’язок між ними, як невід’ємної частини для 
встановлення остаточного клінічного діагнозу. 

Програмні результати навчання (ПРН) 
ПРН-1 Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя. 
ПРН-2 Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за 
списком 4). 

ПРН-3 Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1). 
Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання 
(за списком 2). Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження 
хворого (за списком 4). 
Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2). 
Встановлювати попередній клінічний діагноз (за списком 2).  

ПРН-4 Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 
захворювання (за списком 2). 

ПРН-5 Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання 
(за списком 2). 

ПРН-6 Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 
захворювання (за списком 2).  
 

ПРН-7 Встановлювати діагноз (за списком 3). 
ПРН-8 Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги на підставі 

діагнозу невідкладного стану (за списком 3). 
ПРН-9 Надавати екстрену медичну допомогу на підставі діагнозу невідкладного 

стану (за списком 3). 
ПРН-12 Формувати серед закріпленого контингенту населення диспансерні групи 

хворих; групи здорових людей, що підлягають диспансерному нагляду. 
Здійснювати систему протиепідемічних та профілактичних заходів в межах 
первинної медико-санітарної допомоги населенню. Здійснювати систему 
заходів первинної профілактики в межах первинної медико-санітарної 
допомоги населенню. Організовувати проведення серед закріпленого 
контингенту населення заходів вторинної та третинної профілактики. 

ПРН-13 Планувати заходи для запобігання розповсюджування інфекційних хвороб (за 
списком 2). Проводити виявлення і ранню діагностику інфекційних захворювань 
(за списком 2); первинні протиепідемічні заходи в осередку інфекційної хвороби. 

ПРН-14 Визначати джерело та/або місце знаходження потрібної інформації залежно 
від її типу; отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; 
обробляти та проаналізувати отриману інформацію. 

ПРН-16 Готувати річний звіт про особисту виробничу діяльність; вести медичну 
документацію щодо пацієнта та контингенту населення державною мовою. 

ПРН-21 Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності. Вміти 
приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування 
для забезпечення ефективної командної роботи. Нести відповідальність за 
вибір та тактику способу комунікації. 

ПРН-22 Проводити оцінку новонародженої дитини за існуючими алгоритмами та 
стандартними схемами, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм. 

ПРН-24 Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій 



діяльності. 
ПРН-25 Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, 

про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в 
індивідуальному полі діяльності 

ПРН-26 Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5). 
ПРН-27 Оцінювати ефективність лікування хворих на інфекційні та неінфекційні 

захворювання за допомогою  лабораторно-діагностичних та функціональних  
досліджень. 

ПРН-28 Складати алгоритм біохімічного, лабораторно-діагностичного та функціонального 
дослідження пацієнта в залежності від  стану та етапності захворювання, з 
урахуванням основних патологічних симптомів і синдромів захворювання, 
аналізуючи функціональний стан органів та систем, в залежності від  стану та 
етапності захворювання. 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

           Програма навчальної дисципліни складається з трьох розділів, що умовно 
поділені на змістові розділи. 

РОЗДІЛ 1. НЕОНАТОЛОГІЯ 
Змістовий розділ 1. 
Недоношені діти. 

Конкретні цілі: 
1. Визначати етіологічні фактори недоношеності у новонароджених. 
2. Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину ступенів 

морфологічної та нейро-функціональної зрілості недоношених дітей. 
3. Визначати особливості адаптації недоношених новонароджених дітей та 

діагностувати синдроми дизадаптації. 
4. Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та 

інструментальних обстежень недоношених новонароджених. 
5. Демонструвати володіння принципами виходжування недоношених 

новонароджених, лікування та профілактики синдромів дизадаптації, 
реабілітації недоношених новонароджених. 

6. Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при основних невідкладних 
станах у недоношених новонароджених: дихальній недостатності, парезі 
кишечнику, гіпербілірубінемії, гіпоглікемії. 

7. Проводити диференціальну діагностику гіпербілірубінемії у недоношених 
новонароджених та ставити попередній діагноз. 

8. Здійснювати прогноз життя недоношених новонароджених. 
9. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами 

медичного фахівця та принципами фахової субординації в 
неонатології. 

Тема 1. Ступені морфологічної та нейро-функціональної зрілості недоношених 
дітей. Особливості адаптації недоношених новонароджених. Організація 
виходжування та годування недоношених дітей. Синдром дихальних розладів 
новонароджених. 

 
 
 
 
 

Змістовий розділ 2. 



Найбільш поширені неінфекційні захворювання новонароджених. 
Конкретні цілі: 
1. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори асфіксії та пологової травми 

новонароджених, хвороб органів дихання у новонароджених, гемолітичної 
та геморагічної хвороб новонароджених. 

2. Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину асфіксії та пологової 
травми новонароджених, хвороб органів дихання у новонароджених, 
гемолітичної та геморагічної хвороб новонароджених. 

3. Визначати особливості перебігу асфіксії та пологової травми 
новонароджених, хвороб органів дихання у новонароджених, гемолітичної 
тагеморагічної хвороб новонароджених і ставити попередній клінічний 
діагноз. 

4. Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та 
інструментальних обстежень при типовому перебігу асфіксії та пологової 
травми новонароджених, хвороб органів дихання у новонароджених, 
гемолітичної та геморагічної хвороб новонароджених. 

5. Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики 
асфіксії та пологової травми новонароджених, хвороб органів дихання у 
новонароджених, гемолітичної та геморагічної хвороб новонароджених. 

6. Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при основних невідкладних 
станах у новонароджених з проявами асфіксії та пологової травми, при 
хворобах органів дихання у новонароджених, гемолітичній та геморагічній 
хворобах: синдромі мозкової гіпертензії, судомному синдромі, апное, 
брадикардії, парезі кишечника, дихальній недостатності, синдромі 
меконіальної аспірації та кровотечах у новонароджених. 

7. Проводити диференціальну діагностику асфіксії та пологової травми, хвороб 
органів дихання, гемолітичної та геморагічної хвороб у новонароджених та 
ставити попередній діагноз. 

8. Здійснювати прогноз житгя при асфіксії та пологовій травмі, хворобах 
органів дихання, гемолітичній та геморагічній хворобах новонароджених. 

9. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами 
медичного фахівця та принципами фахової субординації в неонатології. 

Тема 2. Асфіксія новонароджених. Пологова травма новонароджених.   
Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, первинна реанімація 
новонароджених, лікування, профілактика, прогноз. 

Тема 3. Гемолітична та геморагічна хвороби новонароджених. Етіологія, 
патогенез, класифікація, клініка, діагностика, первинна реанімація 
новонароджених, лікування, профілактика, прогноз. 

Змістовий розділ 3. 
Перинатальні інфекції. 

Конкретні цілі: 
1. Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та фактори ризику при 

перинатальних інфекційних захворюваннях у новонароджених. 
2. Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину перинатальних 

інфекційних захворювань у новонароджених: внутрішньоутробна інфекція, 
локальна та генералізована інфекція 



3. Визначати особливості перинатальних інфекційних захворювань 
новонароджених (внутрішньоутробної інфекції, локальної та 
генералізованої інфекції) і ставити попередній клінічний діагноз. 

4. Складати план обстеження при перинатальних інфекційних захворюваннях 
новонароджених (внутрішньоутробної інфекції, локальної 
тагенералізованої 
інфекції) та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень 
при їх типовому перебігу. 

5. Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики 
перинатальних інфекційних захворюваннях новонароджених 
(внутрішньоутробної інфекції, локальної та генералізованої інфекції). 

6. Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при гострій дихальній 
недостатності, гострій нирковій недостатності, судомному синдромі, 
некротичному ентероколіті, синдромі дисемінованого внутрішньосудинної 
згортання при перинатальних інфекційних захворюваннях у 
новонароджених. 

7. Проводити диференціальну діагностику перинатальних інфекцій та ставити 
попередній діагноз. 

8. Здійснювати прогноз життя при перинатальних інфекційних захворюваннях 
новонароджених (внутрішньоутробній інфекції, локальній 
тагенералізованій інфекції). 

9. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами 
медичного фахівця та принципами фахової субординації в неонатології. 

Тема 4. Етіологічні, патогенетичні фактори та фактори ризику при 
перинатальних інфекційних захворюваннях у новонароджених. Бактеріальні 
інфекції у новонароджених. Пневмонія новонароджених.  

Тема 5. Внутрішньоутробні інфекції новонародженого (TORCH - інфекції). 
Захист історії хвороби. 
 

РОЗДІЛ 2. ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВІ ТА ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ У 
ДІТЕЙ. 

Змістовий розділ 4. 
Хвороби системи крові у дітей. 

Конкретні цілі: 
1. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори дефіцитних анемій, 

лейкемій та лімфом, гемофілії, тромбоцитопеній та тромбоцитопатій у дітей. 
2. Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину дефіцитних анемій, 

лейкемій та лімфом, гемофілії, тромбоцитопеній та тромбоцитопатій у дітей. 
3. Визначати особливості дефіцитних анемій, лейкемій та лімфом, гемофілії, 

тромбоцитопеній та тромбоцитопатій у дітей і ставити попередній клінічний 
діагноз. 

4. Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та 
інструментальних обстежень при типовому перебігу дефіцитних анемій у 
дітей, при типовому перебігу лейкемій та лімфом у дітей, при типовому 
перебігу гемофілії, тромбоцитопеній та тромбоцитопатій у дітей. 

5. Демонструвати володіння принципами лікувашія і профілактики дефіцитних 
анемій, лікування, профілактики і реабілітації лейкемій та лімфом, гемофілії, 
тромбоцитопеній та тромбоцитопатій у дітей. 



6. Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при гострій кровотечі, 
геморагічному шоку та синдромах стискання у дітей. 

7. Проводити диференціальну діагностику дефіцитних анемій, лейкемій та 
лімфом, гемофілії, тромбоцитопеній та тромбоцитопатій з іншими 
захворюваннями системи крові у дітей. 

8. Здійснювати прогноз життя при дефіцитних анеміях, лейкеміях та лімфомах, 
гемофілії, тромбоцитопеніях та тромбоцитопатіях у дітей. 

9. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами 
медичного фахівця та принципами фахової субординації в педіатрії. 

Тема 6. Залізо-, білково- та вітамінодефіцитні анемії у дітей: етіологія, 
патогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 
лікування, профілактика, прогноз. 

Тема 7. Геморагічні захворювання у дітей. Гемобластози у дітей. Етіологія, 
патогенез, класифікація, діагностика, лікування, прогноз. 
 

Змістовий розділ 5. 
Хвороби ендокринної системи у дітей. 

Конкретні цілі: 
1. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори цукрового діабету у дітей, 

дифузного токсичного зобу, гіпотиреозу, аутоімунного тиреоідиту, 
ендемічного зобу у дітей; різних клінічних форм патології росту, ожиріння, 
пубертатного диспітуітаризму, різних форм патології статевих залоз, 
гіпопітуїтаризму – вродженого та набутого, гіперпітуїтаризму, 
пролактиноми, фізіологічної гінекомастії; передчасного статевого 
дозрівання, неповної передчасної статевої зрілості, гіпопаратиреозу, синдром 
Кушинга. 

2. Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину цукрового діабету у 
дітей, дифузного токсичного зобу, гіпотиреозу, аутоімунного тиреоідиту, 
ендемічного зобу у дітей; різних клінічних форм патології росту, ожиріння, 
пубертатного диспітуітаризму, різних форм патології статевих залоз, 
гіпопітуїтаризму – вродженого та набутого, гіперпітуїтаризму, 
пролактиноми, фізіологічної гінекомастії; передчасного статевого 
дозрівання, неповної передчасної статевої зрілості, гіпопаратиреозу, синдром 
Кушинга. 

3. Визначати особливості вродженого гіпотиреозу та адрено-генітального 
синдрому у новонароджених дітей і ставити попередній клінічний діагноз. 

4. Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та 
інструментальних обстежень при типовому перебігу цукрового діабету у 
дітей, при типовому перебігу дифузного токсичного зобу, гіпотиреозу, 
аутоімунного тиреоідиту, ендемічного зобу у дітей; при різних клінічних 
формах патології росту, ожирінні, пубертатному диспітуітаризмі, різних 
формах патології статевих залоз, гіпопітуїтаризму – вродженого та набутого, 
гіперпітуїтаризму, пролактиноми, фізіологічної гінекомастії; передчасного 
статевого дозрівання, неповної передчасної статевої зрілості, 
гіпопаратиреозу, синдром Кушинга. 

5. Ставити діагноз і надавати екстренну допомогу при кетоацидотичній та 
гіпоглікемічній комах та при тиреотоксичному кризі у дітей. 



6. Проводити диференціальну діагностику цукрового діабету у дітей, різних 
видів ком; дифузного токсичного зобу, гіпотиреозу, аутоімунного 
тиреоідиту, ендемічного зобу у дітей; різних клінічних форм патології росту, 
ожиріння, пубертатного диспітуітаризму, різних форм патології статевих 
залоз та ставити попередній діагноз. 

7. Здійснювати прогноз життя при цукровому діабеті, дифузному токсичному 
зобі, гіпотиреозі, аутоімунному тиреоідиті, ендемічному зобі у дітей, різних 
клінічних формах патології росту; ожирінні, пубертатному диспітуітаризмі, 
різних формах патології статевих залоз. 

8. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами 
медичного фахівця та принципами фахової субординації в педіатрії. 

Тема 8. Цукровий діабет різного типу у дітей. Етіологія, патогенез, 
класифікація, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, 
профілактика, прогноз цукрового діабету у дітей. Інсулінотерапія. 

Тема 9. Захворювання щитоподібної, паращитоподібних залоз у дітей. 
Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, 
профілактика дифузного токсичного зобу, гіпотиреозу, аутоімунного тиреоідиту, 
ендемічного зобу у дітей. Ступені зобу. 

Тема 10. Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи та статевих залоз у 
дітей. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальна 
діагностика, лікування, профілактика різних клінічних форм патології росту 

 
РОЗДІЛ 3. ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ. 

Змістовий розділ 6. 
Дитячі крапельні інфекції. 

Конкретні цілі: 
1. Визначити місце дитячих крапельних інфекцій в структурі інфекційної 

захворюваності у дітей. 
2. Визначити етіологію, особливості епідпроцесу, основні фази патогенез 

захворювань. 
3. Визначити місце дитячих крапельних інфекцій в структурі інфекційної 

захворюваності у дітей. 
4. Визначити етіологію, особливості епідпроцесу, основні фази патогенез 

захворювань. 
5. Провести клінічне обстеження хворої дитини, виявити симптоми та 

синдроми, які характеризують інфекційне захворювання, встановит 
клінічний діагноз, оцінити тяжкість хвороби, наявність невідкладних станів. 

6. Скласти план обстеження, оцінити результати обстеження. 
7. Визначити показання до госпіталізації, призначити лікування. 
8. Скласти план протиепідемічних заходів у вогнищі інфекції. 

Тема 11. Кір, краснуха, вітряна віспа, оперізуючий герпес. Скарлатина, 
псевдотуберкульоз. Етіологія, епідеміологія, патогенез, клініка типових форм, 
ускладнення. Принципи лікування. Специфічна профілактика. Протиепідемічні 
заходи у вогнищі інфекції. 

Тема 12. Дифтерія, інфекційний мононуклеоз, паротитна інфекція, кашлюк. 
Етіологія, епідеміологія, патогенез, клініка типових форм, ускладнення. Принципи 
лікування. Протиепідемічні заходи у вогнищі інфекції. 

 



Змістовий розділ 7. 
Інфекційні захворювання нервової системи та ГРВІ у дітей. 

Конкретні цілі: 
1. Визначити місце інфекційних захворювань нервової системи та ГРВІ в 

структурі інфекційної захворюваності у дітей. 
2. Визначити етіологію, особливості епідпроцесу, основні фази патогенезу 

захворювань 
3. Провести клінічне обстеження хворої дитини, виявити симптоми та 

синдроми, які характеризують інфекційне захворювання, встановити 
клінічний діагноз, оцінити тяжкість хвороби, наявність невідкладних станів. 

4. Скласти план обстеження, оцінити результати обстеження. 
5. Визначити показання до госпіталізації, призначити лікування. 
6. Скласти план протиепідемічних заходів у вогнищі інфекції. 
7. Визначити етіологію, особливості епідпроцесу, основні фази патогенезу 

захворювань. 
8. Провести клінічне обстеження хворої дитини, виявити симптоми та 

синдроми, які характеризують інфекційне захворювання, встановити 
клінічний діагноз, оцінити тяжкість хвороби, наявність невідкладних станів. 

9. Скласти план обстеження, оцінити результати обстеження. 
10. Визначити показання до госпіталізації, призначити лікування. 
11. Скласти план протиепідемічних заходів у вогнищі інфекції. 
Тема 13. Менінгококова інфекція, поліомієліт, ентеровірусна інфекція. Грип, 

парагрип, аденовірусна, рееспіраторно-синцитіальна, риновірусна інфекція. 
Етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клініка різних форм, 
ускладнення, діагностика, наслідки, принципи лікування. Специфічна 
профілактика та протиепідемічні заходи у вогнищі інфекції. Захист історії хвороби 

Змістовий розділ 8. 
Гострі кишкові інфекції та вірусні гепатити. 

Конкретні цілі: 
1. Визначити місце гострих кишкових інфекцій та вірусних гепатитів в 

структурі інфекційної захворюваності у дітей. 
2. Визначити етіологію, особливості епідпроцесу, основні фази патогенезу 

захворювання. 
3. Провести клінічне обстеження хворої дитини, виявити симптоми та 

синдроми, які характеризують інфекційне захворювання, встановити 
клінічний діагноз, оцінити тяжкість хвороби, наявність невідкладних станів. 

4. Скласти план обстеження, оцінити результати обстеження. 
5. Визначити показання до госпіталізації, призначити лікування. 
6. Скласти план протиепідемічних заходів у вогнищі інфекції. 
Тема 14. Шигельози. Сальмонельози. Ешерихіози. Кишковий ієрсиніоз. 

Ротавірусна інфекція. Вірусні гепатити А, В, С, D та інші. Етіологія, 
епідеміологія, патогенез, класифікація, клініка типових форм у дітей різного 
віку, ускладнення, діагностика, лабораторна діагностика, принципи 
лікування та профілактики. 

 
 
 
 



ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: 
№ Тема Лекції Практичні 

заняття 
СРС Індивідуаль

на робота 
Змістовий розділ 1. Недоношені діти. Підготовка 

презентації 
цікавих 
клінічних 
випадків;  
участь у 
роботі 
студентсько
го наукового 
гуртка та 
виступи на 
наукових 
форумах; 
участь у 
студентській 
олімпіаді з 
навчальної 
дисципліни; 
написання 
тез, статей; 
Підбір відео- 
та аудіо-
матеріалів із 
розділів 
навчальної 
дисципліни. 

1 Ступені морфологічної та нейро-функціональної 
зрілості недоношених дітей. Особливості адаптації 
недоношених новонароджених. Організація 
виходжування та годування недоношених дітей. 
Синдром дихальних розладів новонароджених. 

1 2 2 

Змістовий розділ 2. Найбільш поширені неінфекційні захворювання 
новонароджених. 

2 Асфіксія новонароджених. Пологова травма 
новонароджених. Етіологія, патогенез, 
класифікація, клініка, діагностика, первинна 
реанімація новонароджених, лікування, 
профілактика, прогноз. 

0,5 2 4 

3 Гемолітична та геморагічна хвороби 
новонароджених. Етіологія, патогенез, 
класифікація, клініка, діагностика, первинна 
реанімація новонароджених, лікування, 
профілактика, прогноз. 

0,5 2 4 

Змістовий розділ 3. Перинатальні інфекції. 
4 Етіологічні, патогенетичні фактори та фактори 

ризику при перинатальних інфекційних 
захворюваннях у новонароджених. Бактеріальні 
інфекції у новонароджених. Пневмонія 
новонароджених. 

1 2 2 

5 Внутрішньоутробні інфекції новонародженого 
(TORCH - інфекції). Захист історії хвороби. 0,5 2 4 

Змістовий розділ 4. Хвороби системи крові у дітей. 
 6 Залізо-, білково- та вітамінодефіцитні анемії у 

дітей: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, 
діагностика, диференціальна діагностика, 
лікування, профілактика, прогноз. 

1 2 4 

7 Геморагічні захворювання у дітей. Гемобластози у 
дітей. Етіологія, патогенез, класифікація, 
діагностика, лікування, прогноз. 

0,5 2 4 

Змістовний розділ 5. Хвороби ендокринної системи у дітей. 
8 Цукровий діабет різного типу у дітей. Етіологія, 

патогенез, класифікація, клініка, діагностика, 
диференційна діагностика, лікування, 
профілактика, прогноз цукрового діабету у дітей. 
Інсулінотерапія. 

1 2 4 

9 Захворювання щитоподібної, паращитоподібних 
залоз у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, 
діагностика, диференціальна діагностика, 
лікування, профілактика дифузного токсичного 
зобу, гіпотиреозу, аутоімунного тиреоідиту, 
ендемічного зобу у дітей. Ступені зобу. 

1 2 4 



10 Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи та 
статевих залоз у дітей. Етіологія, патогенез, 
класифікація, клініка, діагностика, диференціальна 
діагностика, лікування, профілактика різних 
клінічних форм патології росту 

0,5 2 4 

Змістовий розділ 6. Дитячі крапельні інфекції. 
11 Кір, краснуха, вітряна віспа, оперізуючий герпес. 

Скарлатина, псевдотуберкульоз. Етіологія, 
епідеміологія, патогенез, клініка типових форм, 
ускладнення. Принципи лікування. Специфічна 
профілактика. Протиепідемічні заходи у вогнищі 
інфекції. 

0,5 2 4 

 

12 Дифтерія, інфекційний мононуклеоз, паротитна 
інфекція, кашлюк. Етіологія, епідеміологія, 
патогенез, клініка типових форм, ускладнення. 
Принципи лікування. Протиепідемічні заходи у 
вогнищі інфекції. 

0,5 2 4 

Змістовий розділ 7. Інфекційні захворювання нервової системи та ГРВІ у дітей. 
13 Менінгококова інфекція, поліомієліт, ентеровірусна 

інфекція. Грип, парагрип, аденовірусна, 
рееспіраторно-синцитіальна, риновірусна інфекція. 
Етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, 
клініка різних форм, ускладнення, діагностика, 
наслідки, принципи лікування. Специфічна 
профілактика та протиепідемічні заходи у вогнищі 
інфекції. Захист історії хвороби 

0,5 2 4 

Змістовий розділ 8. Гострі кишкові інфекції та вірусні гепатити. 
14 Шигельози. Сальмонельози. Ешерихіози. 

Кишковий ієрсиніоз. Ротавірусна інфекція. 
Вірусні гепатити А, В, С, D та інші. Етіологія, 
епідеміологія, патогенез, класифікація, клініка 
типових форм у дітей різного віку, ускладнення, 
діагностика, лабораторна діагностика, принципи 
лікування та профілактики. 

1 4 2 

 Всього 10 30 50  
 Кредитів ECTS – 3; загальних годин - 90 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

№ Тема Кількість годин 
1 Етіологічні фактори недоношеності. Особливості адаптації 

недоношених новонароджених. Фізіологічні та граничні стани 
новонародженої дитини. Організація виходжування та годування 
недоношених дітей 

1 

2 Найбільш поширені неінфекційні хвороби новонароджених 1 
3 Перинатальні інфекційні захворювання новонароджених 1,5 
4 Дефіцитні анемії у дітей. Гемобластози та геморагічні захворювання у дітей 1,5 
5 Цукровий діабет у дітей 1 
6 Захворювання щитоподібної та паращитоподібних залоз у дітей, 

Гіпопітуїтаризм. Статеве дозрівання. Хвороби наднирникових залоз. 1 

7 Інфекційні захворювання з синдромом екзантеми. 1 
8 Гострі кишкові інфекції та вірусні гепатити у дітей.  1 



9 ВІЛ/СНІД та TORCH-інфекції (токсоплазмоз, цитомегаловірусна інфекція, 
герпетична інфекція) у дітей. 1 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСКИХ ЗАНЯТЬ 
Згідно з навчальним планом семінарських занять не передбачається. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

№ Тема Кількість годин 
1 Ступені морфологічної та нейро-функціональної зрілості недоношених 

дітей. Особливості адаптації недоношених новонароджених. 
Організація виходжування та годування недоношених дітей. Синдром 
дихальних розладів новонароджених. 

2 

2 Асфіксія новонароджених. Пологова травма новонароджених.   
Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, первинна 
реанімація новонароджених, лікування, профілактика, прогноз. 

2 

3 Гемолітична та геморагічна хвороби новонароджених. Етіологія, 
патогенез, класифікація, клініка, діагностика, первинна реанімація 
новонароджених, лікування, профілактика, прогноз. 

2 

4 Етіологічні, патогенетичні фактори та фактори ризику при 
перинатальних інфекційних захворюваннях у новонароджених. 
Бактеріальні інфекції у новонароджених. Пневмонія новонароджених. 

2 

5 Внутрішньоутробні інфекції новонародженого (TORCH - інфекції). 
Захист історії хвороби. 2 

6 Залізо-, білково- та вітамінодефіцитні анемії у дітей: етіологія, 
патогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальна 
діагностика, лікування, профілактика, прогноз. 

2 

7 Геморагічні захворювання у дітей. Гемобластози у дітей. Етіологія, 
патогенез, класифікація, діагностика, лікування, прогноз. 2 

8 Цукровий діабет різного типу у дітей. Етіологія, патогенез, 
класифікація, клініка, діагностика, диференційна діагностика, 
лікування, профілактика, прогноз цукрового діабету у дітей. 
Інсулінотерапія. 

2 

9 Захворювання щитоподібної, паращитоподібних залоз у дітей. 
Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 
лікування, профілактика дифузного токсичного зобу, гіпотиреозу, 
аутоімунного тиреоідиту, ендемічного зобу у дітей. Ступені зобу. 

2 

10 Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи та статевих залоз у 
дітей. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, 
диференціальна діагностика, лікування, профілактика різних клінічних 
форм патології росту 

2 

11 Кір, краснуха, вітряна віспа, оперізуючий герпес. Скарлатина, 
псевдотуберкульоз. Етіологія, епідеміологія, патогенез, клініка типових 
форм, ускладнення. Принципи лікування. Специфічна профілактика. 
Протиепідемічні заходи у вогнищі інфекції. 

2 

12 Дифтерія, інфекційний мононуклеоз, паротитна інфекція, кашлюк. 
Етіологія, епідеміологія, патогенез, клініка типових форм, 
ускладнення. Принципи лікування. Протиепідемічні заходи у вогнищі 

2 



інфекції. 
13 Менінгококова інфекція, поліомієліт, ентеровірусна інфекція. Грип, 

парагрип, аденовірусна, рееспіраторно-синцитіальна, риновірусна 
інфекція. Етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клініка 
різних форм, ускладнення, діагностика, наслідки, принципи лікування. 
Специфічна профілактика та протиепідемічні заходи у вогнищі 
інфекції. Захист історії хвороби 

2 

14 Шигельози. Сальмонельози. Ешерихіози. Кишковий ієрсиніоз. 
Ротавірусна інфекція. 
Вірусні гепатити А, В, С, D та інші. Етіологія, епідеміологія, патогенез, 
класифікація, клініка типових форм у дітей різного віку, ускладнення, 
діагностика, лабораторна діагностика, принципи лікування та 
профілактики. 

4 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
Згідно з навчальним планом лабораторні роботи не передбачаються. 
 

ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
№ Види СРС Кількість 

годин 
Види контролю 

1 Підготовка до практичних занять з неонатології, хвороби 
системи крові та ендокринної системи у дітей 

18 Поточний 
контроль, залік 

2 Виконання індивідуальної роботи: курація хворих, 
написання та захист історії хвороби 

10 Залік 

3 Підготовка до підсумкового контролю 10 Залік 
4 Курація хворого з вірусним гепатитом 2 Залік 
5 Курація хворого з грипом та іншими гострими 

респіраторними вірусними захворюваннями  
2 Поточний 

контроль, залік 
6 Курація хворого з гострими кишковими інфекціями  2 Поточний 

контроль, залік 
7 Курація хворого з екзантемами інфекційної етіології 

(менінгококова інфекція, лептоспіроз, вітряна віспа, тощо) 
2 Поточний 

контроль, залік 
8 Діагностичні критерії кашлюка 1 Поточний 

контроль, залік 
9 Діагностичні критерії дифтерії 1 Поточний 

контроль, залік 
10 Курація хворого та оформлення історії хвороби 2 Залік 
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МЕТОДИ ТА ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

          При оцінюванні студентів приділяється перевага стандартизованим методам 
контролю:  
- тестування (усне, письмове, комп’ютерне);  
- структуровані письмові роботи; 
- структурований контроль практичних навичок;  



- усне опитування;  
- усна співбесіда. 

Попередній (вхідний) контроль:!
слугує засобом виявлення наявного рівня знань студентів для використання їх 
викладачем на практичному занятті як орієнтування у складності матеріалу. 
Проводиться з метою оцінки міцності знань та з метою визначення ступеня 
сприйняття нового навчального матеріалу. 

Поточний контроль: 
здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям з 
кожної теми. Надається перевага стандартизованим методам контролю: 
тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому за процедурою 
контролю практичних навичок в умовах, що наближені до реальних. 
    Рубіжний (тематичний) контроль  
засвоєння розділу відбувається по завершенню вивчення блоку відповідних тем 
шляхом тестування, усної співбесіди та виконання практичного завдання. 
Тематичний контроль є показником якості вивчення тем розділів дисципліни та 
пов'язаних із цим пізнавальних, методичних, психологічних і організаційних 
якостей студентів. Проводиться на спеціально відведеному підсумковому занятті. 
     Підсумковий контроль  
здійснює контролюючу функцію, проводиться з метою оцінки результатів навчання 
на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершених 
етапах. Проводиться у формі іспиту, диференційованого заліку або заліку з метою 
встановлення дійсного змісту знань студентів за обсягом, якістю та глибиною, а 
також вміннями застосувати їх у практичній діяльності. Під час підсумкового 
контролю враховуються результати здачі усіх видів навчальної роботи згідно із 
структурою робочої програми. 

Оцінювання успішності по завершенню вивчення дисципліни 
 

Оцінка з дисципліни визначається як сума кількості балів поточної успішності  
Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні дисципліни 

становить 200 балів, мінімальна– 120 балів 
Бали з дисципліни конвертуються у традиційну чотирибальну шкалу за 

абсолютними критеріями:  
Оцінка за 200-бальною  Оцінка за 4-бальною 

шкалою  шкалою 
180-200 балів 5 – відмінно 
150-179 балів 4– добре 
120-149 балів 3 – задовільно 
119 балів і менше 2– незадовільно 

 
Критерії оцінювання поточної успішності 

Поточна навчальна діяльність студента оцінюється за 4-бальною 
(традиційною) шкалою. 

В кінці вивчення дисципліни поточна успішність розраховується як 
середній бал усіх отриманих студентом оцінок за традиційною шкалою, 
округлене до 2 (двох) знаків після коми 

Оцінювання дисципліни 
На кафедрі у відомість виставляють: 



1) середнє арифметичне всіх поточних оцінок (розраховується як 
число, округлене до 2 (двох) знаків після коми, наприклад, 4,76); 

2) Виконання практичних навичок на заліковому занятті(зараховано\не 
зараховано) 

 
Таблиця 1. 

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу (для 
дисциплін, що завершуються заліком) 
 

4-бальна 
шкала 

200-бальна 
шкала 

4-
бальна 
шкала 

200-
бальна 
шкала 

4-
бальна 
шкала 

200-
бальна 
шкала 

4-
бальна 
шкала 

200-бальна 
шкала 

5 200 4.47 179 3.94 158 3.42 137 

4.97 199 4.44 178 3.92 157 3.39 136 

4.94 198 4.42 177 3.89 156 3.37 135 

4.92 197 4.39 176 3.87 155 3.34 134 

4.89 196 4.37 175 3.84 154 3.32 133 

4.87 195 4.34 174 3.82 153 3.29 132 

4.84 194 4.32 173 3.79 152 3.27 131 

4.82 193 4.29 172 3.77 151 3.24 130 

4.79 192 4.27 171 3.74 150 3.22 129 

4.77 191 4.24 170 3.72 149 3.19 128 

4.74 190 4.22 169 3.69 148 3.17 127 

4.72 189 4.19 168 3.67 147 3.14 126 

4.69 188 4.17 167 3.64 146 3.12 125 

4.67 187 4.14 166 3.62 145 3.09 124 

4.64 186 4.12 165 3.59 144 3.07 123 

4.62 185 4.09 164 3.57 143 3.04 122 

4.59 184 4.07 163 3.54 142 3.02 121 

4.57 183 4.04 162 3.52 141 3 120 

4.54 182 4.02 161 3.49 140 
< 3 

70-119 
(повторне 

перескладання) 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК. 

Практичні навички вважаються зарахованим у випадку, коли студент з 
повним знанням методики, самостійно, у чіткій послідовності проведення 
роботи, виконав практичну навичку  та  грамотно згідно з класифікаціями 
сформулював діагноз, призначив план обстеження, провів диференціальний 
діагноз, правильно інтерпретує дані додаткових методів обстеження та 
призначає лікування. Під час обстеження хворого з певною нозологією 
викладач має право скерувати студента, який допускає неточності та незначні 
помилки у виконанні роботи. 

Практичні навички вважаються не зарахованим у випадку, коли студент, 
орієнтуючись у фактичному матеріалі, показує незнання методики 
обстеження хворого з конкретною нозологією, невміння виконання 
практичної навички, допускає грубі помилки у формулюванні діагнозу, 
призначенні плану обстеження, проведенні диференціального діагнозу, 
інтерпретації даних додаткових методів обстеження та в призначенні 
лікування 

 
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАФЕДРИ 

Викладання навчальної дисципліни на лекціях забезпечується методичними 
розробками кожної лекції, текстами лекцій, наочними засобами навчання для 
кожної лекції (презентації, навчальні фільми), інформаційним ресурсом кафедри.  

Викладання навчальної дисципліни на практичних заняттях забезпечується 
методичними розробками кожного практичного заняття, наочними засобами 
навчання для кожного заняття (презентації, навчальні фільми), наборами 
діагностично-лікувальних інструментів, інформаційним ресурсом кафедр, 
тематикою самостійних і індивідуальних завдань для кожного завдання, 
алгоритмами виконання практичних навичок і структурованими алгоритмами 
контролю вмінь, тестовими завданнями типу «Крок-2» до кожного заняття.  

Самостійна і індивідуальна робота при вивченні навчальної дисципліни 
забезпечується методичними розробками з самостійної роботи студентів, наочними 
засобами навчання (презентації, навчальні фільми), інформаційним ресурсом 
кафедр, тематикою самостійних і індивідуальних завдань для кожного завдання, 
алгоритмами виконання практичних вмінь, алгоритмами само- і взаємоконтролю 
знань і вмінь, тестовими завданнями типу «Крок-2» до кожного заняття.  
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ(що відбудеться на VI 

курсі*) 
1. Поняття про «недоношеність». Класифікації недоношеності. 
2. Причини затримки внутрішньоутробного розвитку плода. Особливості адаптації 

дітей зі ЗВУР та принципи виходжування. 
3. Оцінка морфологічної та нейро-функцціональної зрілості недоношених дітей 

(шкала Балард). 
4. Особливості терморегуляції недоношених дітей, методи профілактики 

гіпотермії. 
5. Профілактика та лікування гіпоглікемії у недоношених дітей. 



6. Механізми розвитку гупербілірубінемії недоношених, можливі наслідки. 
Тактика ведення. 

7. Невідкладна допомога при апное у новонароджених. Показання до штучної 
вентиляції легень. Ускладнення ШВЛ: бронхолегенева дисплазія, ретинопатія 
недоношених. 

8. Особливості диспансерного спостереження за недоношеними дітьми в 
поліклініці. Профілактика анемії, лактазної недостатності, рахіту. 

9. Принципи вигодовування недоношених дітей. Варіанти засобів годування в 
залежності від гестаційного віку та стану дитини. Рекомендовані об’єми 
ентерального харчування. 

10. Поняття про асфіксію новонародженого. Етіологія, клініка, патогенез асфіксії. 
Компенсаторні механізми організму плода у відповідь на асфіксію. 

11. Критерії ступеню тяжкості асфіксії в залежності від оцінки за шкалою Апгар, 
показників рН та ознак дисфункції органів і систем. 

12. Алгоритм надання невідкладної допомоги дитині у стані асфіксії при 
народженні за наявності або відсутності ознак меконіальної аспірації. 

13. Визначення терміну «пологова травма» та чинники її розвитку. 
14. Пологові травми м’яких тканин. Пошкодження грудинно-ключично-

соскоподібного м’язу. Диференціальний діагноз пологової пухлини та 
кефалогематоми. 

15. Пологова травма спинного мозку та плечового сплетення. Парези та паралічі 
Дюшена – Ерба, Дежерін – Клюмпке. 

16. Диференціальна діагностика внутрішньочерепних крововиливів у 
новонароджених. 

17. Поняття про сурфактантну систему легень. Чинники розвитку СДР у 
новонароджених. Механізм розвитку гіалінових мембран. Методи антенатальної 
профілактики. 

18. Оцінка ступеню тяжкості дихальної недостатності при синдромі дихальних 
розладів за допомогою шкали Сільвермана та Доунса. 

19. Методи діагностики СДР. Рентгенологічні ознаки СДР. 
20. Принципи лікування СДР у новонароджених. Респіраторна підтримка. 

Сурфактантзамісна терапія. 
21. Класифікація пневмоній у новонароджених в залежності від шляху інфікування 

та етіології. Фактори ризику розвитку пневмоній у новонароджених. Патогенез. 
22. Особливості перебігу пневмоній у новонароджених в залежності від шляху 

інфікування та етіології. 
23. Принципи діагностики та лікування пневмоній новонароджених. Особливості 

етіотропної терапії. 
24. Етіологія і патогенез, класифікація гемолітичної хвороби новонароджених. 
25. Клінічно-лабораторні критерії анемічної, жовтяничної та набрякової форм 

гемолітичної хвороби новонароджених. Критерії ступеню тяжкості гемолітичної 
хвороби новонароджених. Стадії перебігу білірубінової енцефалопатії. 

26. Показання до проведення операції замінного переливання крові. Техніка 
операції та її можливі ускладнення. Методи антенатальної діагностики 
гемолітичної хвороби плода. 

27. Методи консервативної терапії гемолітичної хвороби новонароджених. 
Механізм дії фототерапії. Методи профілактики гемолітичної хвороби плода. 



28. Особливості системи гемостазу у новонароджених. Чинники розвитку 
геморагічної хвороби новонароджених. Клінічні особливості ранньої, класичної 
та пізньої форм геморагічної хвороби. 

29. Диференціальна діагностика геморагічної хвороби та синдрому «заковтнутої 
крові». Невідкладна допомога при шлунково-кишковій кровотечі. Лікування та 
профілактика геморагічної хвороби. 

30. Визначення терміну TORCH – інфекції. Фактори ризику внутрішньоутробних 
інфекцій. 

31. Характер ураження при внутрішньоутробних інфекціях в залежності від терміну 
та шляху інфікування плода.  

32. Методи ранньої діагностики внутрішньоутробних інфекцій. 
33. Клінічні прояви внутрішньоутробних інфекцій в залежності від етіології 

(вроджений токсоплазмоз, краснуха, неонатальна герпетична та 
цитомегаловірусна інфекція). 

34. Етіотропне лікування та імунотерапія внутрішньоутробних інфекцій. 
35. Омфаліт. Етіологія, патогенез,класифікація, діагностика, профілактика та 

лікування. 
36. Везикулопустульоз, пухирчатка новонародженого, ексфоліативний дерматит 

Ріттера. Етіологія, клініка, профілактика та лікування 
37. Чинники розвитку неонатаьного сепсису. 
38. Класифікація та етіологія неонатального сепсису. 
39. Клініко-лабораторні критерії неонатального сепсису. 
40. Принципи лікування та профілактики неонатального сепсису. 
41. Визначення поняття анемії. Класифікація анемій у дітей. 
42. Залізодефіцитні анемії у дітей. Етіологія, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лабораторна діагностика. 
43. Лікування та профілактика залізодефіцитної анемії. 
44. Хронічна постгеморагічна анемія у дітей. Етіологія, патогенез, діагностика. 

Невідкладна допомога при кровотечах. 
45. Білково- та вітамінодефіцитні анемії Етіологія, патогенез, діагностика, 

лікування. 
46. Лейкемії у дітей. Причини виникнення. Класифікація лейкемій.  
47. Клінічні варіанти перебігу, діагностика, диференціальна діагностика гострої 

лімфобластної лейкемії у дітей. 
48. Класифікація лікувальних засобів, що застосовуються при лікував лейкемій. 

Показання до їх застосування. Ускладнення цитостатичної терапії (негайні, 
відстрочені, віддалені). Паліативна допомога. 

49. Класифікація гемобластозів. Лімфогранулематоз у дітей. Етіологія, патогенез, 
стадії захворювання.  

50. Діагностика, диференціальна діагностика лімфогранулематозу у дітей із іншими 
лімфаденопатіями, лімфаденітами, гемобластозами. 

51. Клініка, лікування, прогноз лімфогранулематозу у дітей. Невідкладна допомога 
при синдромі стискання верхньої порожнистої вени. Паліативна допомога. 

52. Класфікація геморагічних захворювань.  
53. Гемофілія А і В. Етіологія, патогенез, діагностика. Прогноз у дітей. 
54. Замісна терапія при наданні невідкладної допомоги хворим на гемофілію. 

Антигемофільні препарати та їх застосування. 



55. Геморагічний васкуліт у дітей. Етіологія, патогенез, клінічні форми, 
діагностика, диференціальна діагностика, лікування, проноз. 

56. Тромбоцитопенічна пурпура у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
диференціальна діагностика, лікування, проноз. Невідкладна допомога при 
кровотечах. 

57. Цукровий діабет у дітей Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, принципи 
лікування, критерії компенсації цукрового діабету у дітей. 

58. Особливості перебігу цукрового діабету в ранньому та підлітковому віці. 
59. Режим інсулінотерапії цукрового діабету у дітей. Препарати інсуліну. 
60. Гіперглікемічна кетоацидотична кома у дітей. Причини, клініка, діагностика, 

невідкладна допомога. 
61. Гіпоглікемічна кома у дітей. Причини, клініка, діагностика, невідкладна 

допомога. 
62. Диференціальна діагностика гіперглікемічної та гіпоглікемічної ком у дітей. 
63. Порушення росту у дітей. Гіпофізарний нанізм. Оцінка зросту за сігмальними та 

центильними номограмами. Причини, клініка, диференціальний діагноз. 
Лікування та прогноз. 

64. Ожиріння у дітей. Причини. Клінічні форми. Діагностика. Лікування. Прогноз. 
Профілактика. 

65. Аутоімунний тиреоідит у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
диференціальна діагностика, лікування, прогноз. 

66. Дифузний токсичний зоб у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
диференціальна діагностика, лікування, прогноз. 

67. Ендемічний зоб. Причини, клініка, діагностика, профілактика, лікування, 
прогноз. 

68. Гіпотиреоз у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, рання діагностика, лікування, 
прогноз. 

69. Клініка та діагностика вродженого гіпотериозу у дітей. Лікування. Прогноз. 
70. Клініка та діагностика адрено-генітального синдрому у дітей. Лікування. 

Невідкладна допомога при сільвтрачаючій формі адрено-генітального 
синдрому. 

71. Порушення статевого розвитку хлопчиків та дівчаток. Етіологія, патогенез, 
клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 
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