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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». 

«Педіатрія» як навчальна дисципліна забезпечує високий рівень загальної клінічної 

підготовки майбутнього лікаря. Термін вивчення навчальної дисципліни «Педіатрія» 

здійснюється на завершальному етапі підготовки студентів за фахом "лікувальна справа" 

впродовж ХІ-ХІІ семестрів VI року навчання.  
 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.  

Курс є логічним продовженням вивчення таких дисциплін як «догляд за хворими», 

«пропедевтична педіатрія», «найбільш поширені соматичні хвороби у дітей», «педіатрія, 

дитячі інфекційні хвороби» 

 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 кінцевих 

цілей. 

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. 

МЕТА І ЦІЛІ ВИВЧЕННЯ  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
МЕТА вивчення дисципліни «Педіатрія, дитячі інфекції» є підготовка лікаря зі 

спеціальності «лікувальна справа» згідно з професійними вимогами до випускників 

медичних навчальних закладів України ІV рівню акредитації.  

У результаті вивчення дисципліни «Педіатрія, дитячі інфекції» студент повинен 

знати: 

- Етіологію та патогенез основних соматичних та інфекційних захворювань у дітей різного 

віку; 

- Класифікацію основних соматичних та інфекційних захворювань у дітей різного віку;  

- Основні клінічні симптоми та синдроми соматичних та інфекційних захворювань дітей;  

- Методи клінічного та лабораторного обстеження дітей різного віку  
- Принципи лікування основних соматичних та інфекційних захворювань у дітей різного 

віку;  
- Принципи надання невідкладної допомоги при загрозливих станах дітям різного віку; 

- Комплекси профілактичних заходів по запобіганню розвитку та поширення захворювань 

дитячого віку.  

У результаті вивчення дисципліни «Педіатрія, дитячі інфекції» студент повинен 

вміти: 
- Зібрати анамнез у хворої дитини чи її батьків; 

- Провести об’єктивне обстеження дитини; 

- Скласти план лабораторно-інструментального обстеження дитини; 

- Проаналізувати отримані результати обстеження дитини; 

- Провести диференціальну діагностику; 

- Призначити лікування хворої дитини;  
- Надати невідкладну допомогу при загрозливих станах дітям різного віку з основними 

соматичними та інфекційними захворюваннями. 



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-

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-

17 

Проводити скринінг щодо виявлення найважливіших 

неінфекційних захворювань; оцінювати показники 

захворюваності, інтегральні показники здоров’я; 

виявляти фактори ризику виникнення та перебігу 

захворювань; формувати групи ризику населення. 

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 двох розділів, що умовно поділені 

на змістові розділи. 
РОЗДІЛ 1. ПЕДІАТРІЯ 

Змістовий розділ  1. 



Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів дихання у 

дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах в пульмонологічній 

практиці. 

Конкретні цілі:  

- визначати різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених 

захворювань  органів дихання  у дітей; 

- визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених захворюваннях 

органів дихання у дітей; 

- демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з 

патологією органів дихання; 

- планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати 

при найбільш поширених захворюваннях органів дихання; 

- проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз 

при найбільш поширених захворюваннях органів дихання ставити діагноз і 

надавати екстрену допомогу при невідкладних станах, зумовлених 

захворюваннями органів дихання у дітей.  

 

Тема 1. Диференціальна діагностика пневмонії у дітеи ̆. Ускладнення пневмонії. 

Провідні клінічні симптоми та синдроми при різних клінічних варіантах та ускладненнях 

перебігу пневмонії у дітей. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при різних 

клінічних варіантах пневмонії та її ускладненнях (плеврит, абсцес, піоторакс, 

пневмоторакс). Невідкладна допомога при гостріи ̆ дихальніи ̆ недостатності у дітеи ̆. 
Тема 2. Диференціальна діагностика синдрому бронхіальної обструкції у дітей. 

Провідні клінічні симптоми та синдроми при бронхіальній астмі, бронхіоліті і гострому 

обструктивному бронхіті у дітей. Невідкладна допомога при астматичному статусі.  

 

Змістовий розділ  2. 

Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань системи кровообігу у 

дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах в кардіологічній 

практиці. 

Конкретні цілі : 

• визначати різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань  

системи кровообігу у дітей; 

• визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених захворюваннях 

системи кровообігу у дітей; 

• демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з патологією 

системи кровообігу; 

• планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при 

найбільш поширених захворюваннях системи кровообігу; 

• проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз при 

найбільш поширених захворюваннях системи кровообігу; 

• ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при невідкладних станах, 

зумовлених захворюваннями системи кровообігу у дітей; 

 

Тема 3. Диференціальна діагностика кардіомегалії у дітей. Провідні клінічні симптоми 

та синдроми захворювань системи кровообігу у дітей, що супроводжуються 

кардіомегалією. Клінічні варіанти перебігу та ускладнення міокардиту, ендокардиту, 

перикардиту, кардіоміопатій,  вроджених та набутих вад серця у дітей.  Надання 

невідкладної допомоги при гострій серцевій недостатності. Лікування та профілактика 

хронічної серцевої недостатності. 

Тема 4. Диференціальна діагностика кардитів та серцевого ритму у дітей. Провідні 

клінічні симптоми та синдроми при екстрасистолії, пароксизмальній тахікардії, 



миготливій аритмії, повній атріовентрикулярній блокаді. Клінічні варіанти перебігу 

пароксизмальної тахікардії і миготливої аритмії  у дітей. Дані інструментальних 

досліджень при екстрасистолії, пароксизмальній тахікардії, миготливій аритмії, повній 

атріовентрикулярній блокаді. Невідкладна допомога при  пароксизмальних порушеннях 

ритму та Морган’ї-Адамс-Стокс - синдромі. 

Тема 5.  Диференціальна діагностика системних захворювань сполучної тканини та 

системних васкулітів у дітей. Провідні клінічні симптоми та синдроми при ювенільному 

ревматоїдному артриті, системному червоному вовчаку, гострій ревматичній лихоманці,  

дерматоміозиті,  склеродермії, хворобі Кавасакі, вузликовому поліартеріїті та інших 

системних васкулітах у дітей. Клінічні варіанти перебігу та ускладнення системних 

захворювань сполучної тканини та системних васкулітів у дітей.  

 

Змістовий розділ  3. 

Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів травлення у 

дітей. Невідкладна  допомога при основних невідкладних станах в 

гастроентерологічній практиці. 

Конкретні цілі: 

• визначати різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань  

системи травлення у дітей; 

• визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених захворюваннях 

системи травлення у дітей; 

• демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з патологією 

системи травлення; 

• планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при 

найбільш поширених захворюваннях системи травлення; 

• проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз при 

найбільш поширених захворюваннях системи травлення; 

• ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при невідкладних станах, 

зумовлених захворюваннями системи травлення у дітей. 

 

Тема 6. Диференціальна діагностика функціональних та органічних захворювань 

шлунку у дітеи ̆. Провідні клінічні симптоми та синдроми при функціональних та 

органічних захворюваннях шлунку у дітей (рефлюксній хворобі,  гастритах, виразковій 

хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки). Клініко - інструментальні дослідження та 

диференціальна діагностика  диспептичного, абдомінального больового синдрому. 

Невідкладна допомога при ускладненому перебігу виразкової хвороби у дітей. 

Тема 7. Диференціальна діагностика функціональних та органічних захворювань 

кишківника у дітеи ̆. Провідні клінічні симптоми та синдроми при функціональних та 

органічних захворюваннях кишківника у дітей (функціональній диспепсії, синдромі 

подразненого кишківника, функціональному закрепі, дісахарідазній недостатності, 

ексудативній ентеропатії, целіакії, муковісцидозі,  хворобі Крона,  неспецифічному 

виразковому коліті). Клініко - інструментальні дослідження та диференціальна 

діагностика  абдомінального больового синдрому, та синдрому порушення кишкового 

всмоктування у дітей.  

Тема 8. Диференціальна діагностика захворювань гепатобіліарної системи та 

підшлункової залози у дітеи ̆. Провідні клінічні симптоми та синдроми при біліарних 

дискінезіях, гострому та хронічному холециститі та хронічному гепатиті у дітей. Клінічні 

варіанти перебігу біліарних дискінезій, гострого та хронічного холециститу та хронічного 

гепатиту у дітей. Синдром портальної гіпертензії. Невідкладна допомога при гострій 

печінковій недостатності. 

 

Змістовий розділ  4. 



Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів сечової 

системи у дітей. Невідкладна  допомога при основних невідкладних станах в 

нефрологічній практиці. 

Конкретні цілі:  

• визначати різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань  

сечової системи у дітей 

• визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених захворюваннях 

сечової системи у дітей 

• демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з патологією 

сечової системи  

• планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при 

найбільш поширених захворюваннях сечової системи 

• проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз при 

найбільш поширених захворюваннях сечової системи у дітей 

• ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при невідкладних станах, 

зумовлених захворюваннями сечової системи у дітей 

 

Тема 9. Диференціальна діагностика інфекційно-запальних захворювань сечової 

системи у дітей. Провідні клінічні симптоми та синдроми при інфекційно-запальних 

захворюваннях сечової системи (інфекції сечової системи, уретриті, циститі, 

пієлонефриті), дизметаболічних нефропатіях, спадкових тубулопатіях (фосфат-діабеті, 

синдромі Дебре-де Тоні-Фанконі, нирковому нецукровому діабеті, нирковому 

тубулярному ацидозі) та інтерстиціальному нефриті у дітей. Клінічні варіанти перебігу та 

ускладнення інфекційно-запальних захворювань сечової системи, інтерстиціального 

нефриту, дизметаболічних нефропатій та спадкових тубулопатій у дітей. 

Тема 10. Диференціальна діагностика гострого постстрептококового 

гломерулонефриту зі спадковим нефритом Альпорта, швидко прогресуючим 

гломерулонефритом, хворобою Берже тощо.  Нефротичний синдром у дітей:  

диференціальна діагностика, ускладнення. Клінічні варіанти перебігу хронічного 

гломерулонефриту у дітей. Гостра та хронічна ниркова недостатність у дітеи ̆- невідкладна 

допомога. 

 
Змістовий розділ 5. 

Диспансерний нагляд за здоровими та хворими дітьми в  умовах поліклініки. 

Невідкладна  допомога при основних невідкладних станах в амбулаторно-

поліклінічній  практиці. 

Конкретні цілі: 

• Визначати різні клінічні варіанти та ускладнення  при диспансерному нагляді за 

здоровими та хворими дітьми в поліклініці; 

• Визначати тактику ведення дітей при диспансерному нагляді за здоровими та 

хворими дітьми в поліклініці; 

• Демонструвати вміння ведення педіатричної медичної документації в поліклініці; 

• Планувати обстеження дітей та інтерпретувати отримані результати при 

диспансерному нагляді за здоровими та хворими дітьми в поліклініці; 

• Проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз 

дітям, які знаходяться на диспансерному нагляді в поліклініці; 

• Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу дітям, які знаходяться на 

диспансерному нагляді в поліклініці; 

 

Тема 11. Диспансерний нагляд за здоровими та хворими  дітьми в умовах поліклініки. 

Невідкладна допомога при основних критичних станах. 

Тема 12. Комплексний медичний огляд дітей різного віку 



 

РОЗДІЛ 2. ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЇ. 

Змістовий розділ 6. 

Диференційна діагностика найбільш поширених інфекцій дитячого віку. 

Екстрена допомога при невідкладних станах в дитячій інфекційній практиці. 

Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей. 

Конкретні цілі: 

• визначати різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених інфекційних 

захворюваннях у дітей; 

• визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених інфекційних 

захворюваннях у дітей; 

• демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з інфекційною 

патологією; 

• планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при 

найбільш поширених інфекційних захворюваннях; 

• проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз 

найбільш поширених інфекційних захворюваннях у дітей; 

• ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при невідкладних станах, 

зумовлених найбільш поширеними інфекційними захворюваннями у дітей; 

• проводити імунопрофілактику найбільш поширених інфекційних захворювань у 

дітей; 

• знати календар щеплень та складати індивідуальний графік щеплень для дітей. 

 

Тема 13. Диференційна діагностика та невідкладні стани при дитячих респіраторних 

інфекціях: дифтерія, кашлюк, паракашлюк, інфекційний мононуклеоз, паротитна інфекція  

Тема 14. Диференційна діагностика нейроінфекцій у дітей. Невідкладні стани при 

нейроінфекціях у дітей. Діагностика та лікування  

Тема 15. Диференційна діагностика гострих кишкових інфекцій (ГКІ) у дітеи ̆. 
Невідкладні стани при ГКІ у дітеи ̆. Діагностика та лікування Диференціи ̆на діагностика та 

невідкладні стани при вірусних гепатитах у дітеи ̆  
Тема 16. Диференційна діагностика та невідкладні стани при грипі та ГРВІ у дітей  

Тема 17. Диференційна діагностика інфекцій з синдромом екзантеми  

Тема 18. Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей 

 

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: 

№ Тема Лекції Практичні 

заняття 

СРС Індивідуальна 

робота 

Змістовий розділ 1. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів 

дихання у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах в пульмонологічній 

практиці. 

1 Диференціальна діагностика пневмонії у дітеи ̆. 
Ускладнення пневмонії. Провідні клінічні симптоми та 

синдроми при різних клінічних варіантах та 

ускладненнях перебігу пневмонії у дітей. Дані 

лабораторних та інструментальних досліджень при 

різних клінічних варіантах пневмонії та її ускладненнях 

(плеврит, абсцес, піоторакс, пневмоторакс). Невідкладна 

допомога при гостріи ̆ дихальніи ̆ недостатності у дітеи ̆. 

- 4 3 

Підготовка 

презентації 

цікавих 

клінічних 

випадків;  
участь у 
роботі 
студентськог



2 Диференціальна діагностика синдрому бронхіальної 
обструкції у дітей. Провідні клінічні симптоми та 

синдроми при бронхіальній астмі, бронхіоліті і гострому 

обструктивному бронхіті у дітей. Невідкладна допомога 
при астматичному статусі. 

- 4 3 

о 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. 

Змістовий розділ  2. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань системи 

кровообігу у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах в кардіологічній 

практиці. 

3 Диференціальна діагностика кардіомегалії у дітей. 

Провідні клінічні симптоми та синдроми захворювань 

системи кровообігу у дітей, що супроводжуються 

кардіомегалією. Клінічні варіанти перебігу та 

ускладнення міокардиту, ендокардиту, перикардиту, 

кардіоміопатій,  вроджених та набутих вад серця у дітей.  

Надання невідкладної допомоги при гострій серцевій 

недостатності. Лікування та профілактика хронічної 

серцевої недостатності 

- 4 3 

 

4 Диференціальна діагностика кардитів та серцевого 

ритму у дітей. Провідні клінічні симптоми та синдроми 

при екстрасистолії, пароксизмальній тахікардії, 

миготливій аритмії, повній атріовентрикулярній блокаді. 

Клінічні варіанти перебігу пароксизмальної тахікардії і 

миготливої аритмії  у дітей. Дані інструментальних 

досліджень при екстрасистолії, пароксизмальній 

тахікардії, миготливій аритмії, повній 

атріовентрикулярній блокаді. Невідкладна допомога при  

пароксизмальних порушеннях ритму та Морган’ї-

Адамс-Стокс - синдромі. 

- 4 3 

5 Диференціальна діагностика системних захворювань 

сполучної тканини та системних васкулітів у дітей. 

Провідні клінічні симптоми та синдроми при 

ювенільному ревматоїдному артриті, системному 

червоному вовчаку, гострій ревматичній лихоманці,  

дерматоміозиті,  склеродермії, хворобі Кавасакі, 

вузликовому поліартеріїті та інших системних 

васкулітах у дітей. Клінічні варіанти перебігу та 

ускладнення системних захворювань сполучної тканини 

та системних васкулітів у дітей. 

- 4 3 

Змістовий розділ 3: Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів 

травлення у дітей. Невідкладна  допомога при основних невідкладних станах в 

гастроентерологічній практиці. 



 6 Диференціальна діагностика функціональних та 

органічних захворювань шлунку у дітеи ̆. Провідні 

клінічні симптоми та синдроми при функціональних та 

органічних захворюваннях шлунку у дітей (рефлюксній 

хворобі,  гастритах, виразковій хворобі шлунку і 

дванадцятипалої кишки). Клініко - інструментальні 

дослідження та диференціальна діагностика  

диспептичного, абдомінального больового синдрому. 

Невідкладна допомога при ускладненому перебігу 

виразкової хвороби у дітей. 

- 4 3 

 

7 Диференціальна діагностика функціональних та 

органічних захворювань кишківника у дітеи ̆. Провідні 

клінічні симптоми та синдроми при функціональних та 

органічних захворюваннях кишківника у дітей ( 

функціональній диспепсії, синдромі подразненого 

кишківника, функціональному закрепі, дісахарідазній 

недостатності, ексудативній ентеропатії, целіакії, 

муковісцидозі,  хворобі Крона,  неспецифічному 

виразковому коліті). Клініко - інструментальні 

дослідження та диференціальна діагностика  

абдомінального больового синдрому, та синдрому 

порушення кишкового всмоктування у дітей. 

- 4 3 

8 Диференціальна діагностика захворювань 

гепатобіліарної системи та підшлункової залози у дітеи ̆. 
Провідні клінічні симптоми та синдроми при біліарних 

дискінезіях, гострому та хронічному холециститі та 

хронічному гепатиті у дітей. Клінічні варіанти перебігу 

біліарних дискінезій, гострого та хронічного 

холециститу та хронічного гепатиту у дітей. Синдром 

портальної гіпертензії. Невідкладна допомога при 

гострій печінковій недостатності. 

- 4 3 

Змістовий розділ 4. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів 

сечової системи у дітей. Невідкладна  допомога при основних невідкладних станах в 

нефрологічній практиці. 

9 Диференціальна діагностика інфекційно-запальних 

захворювань сечової системи у дітей. Провідні клінічні 

симптоми та синдроми при інфекційно-запальних 

захворюваннях сечової системи (інфекції сечової 

системи, уретриті, циститі, пієлонефриті), 

дизметаболічних нефропатіях, спадкових тубулопатіях 

(фосфат-діабеті, синдромі Дебре-де Тоні-Фанконі, 

нирковому нецукровому діабеті, нирковому 

тубулярному ацидозі) та інтерстиціальному нефриті у 

дітей. Клінічні варіанти перебігу та ускладнення 

інфекційно-запальних захворювань сечової системи, 

інтерстиціального нефриту, дизметаболічних нефропатій 

та спадкових тубулопатій у дітей. 

- 4 3 

 

10 Диференціальна діагностика гострого 

постстрептококового гломерулонефриту зі спадковим 

нефритом Альпорта, швидко прогресуючим 

гломерулонефритом, хворобою Берже тощо.  

Нефротичний синдром у дітей:  диференціальна 

- 4 3 



діагностика, ускладнення. Клінічні варіанти перебігу 

хронічного гломерулонефриту у дітей. Гостра та 

хронічна ниркова недостатність у дітеи ̆- невідкладна 

допомога. 

Змістовий розділ 5. Диспансерний нагляд за здоровими та хворими дітьми в  умовах поліклініки. 

Невідкладна  допомога при основних невідкладних станах в амбулаторно-поліклінічній  

практиці. 
11 Диспансерний нагляд за здоровими та хворими  дітьми в 

умовах поліклініки. Невідкладна допомога при основних 

критичних станах. 
- 2 3 

 

12 Комплексний медичний огляд дітей різного віку. 

Організація паліативної допомоги дітям з 

невиліковними захворюваннями. 
- 2 3 

Змістовий розділ 6. Диференційна діагностика найбільш поширених інфекцій дитячого віку. 

Екстрена допомога при невідкладних станах в дитячій інфекційній практиці. Імунопрофілактика 

інфекційних захворювань у дітей. 
13 Диференційна діагностика та невідкладні стани при 

дитячих респіраторних інфекціях: дифтерія, кашлюк, 

паракашлюк, інфекційний мононуклеоз, паротитна 

інфекція 

- 4 3 

 

14 Диференційна діагностика нейроінфекцій у 

дітей Невідкладні стани при нейроінфекціях у дітей. 

Діагностика та лікування 
- 4 3 

15 Диференціи ̆на діагностика гострих кишкових інфекцій 

(ГКІ) у дітеи ̆. Невідкладні стани при ГКІ у дітеи ̆. 
Діагностика та лікування Диференціи ̆на діагностика та 

невідкладні стани при вірусних гепатитах у дітеи ̆ 

- 4 3 

16 Диференційна діагностика та невідкладні стани при 

грипі та ГРВІ у дітей - 3 3 

17 Диференційна діагностика інфекцій з синдромом 

екзантеми  - 4 3 

18 Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей 
- 2 4 

 Всього - 65 55  

 Кредитів ECTS – 4; загальних годин – 120  
   

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

Згідно з навчальним планом семінарських занять не передбачається. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСКИХ ЗАНЯТЬ 

Згідно з навчальним планом семінарських занять не передбачається. 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

№ Тема Кількість годин 

1 Диференціальна діагностика пневмонії у дітеи ̆. Ускладнення пневмонії. 

Провідні клінічні симптоми та синдроми при різних клінічних варіантах 
4 



та ускладненнях перебігу пневмонії у дітей. Дані лабораторних та 

інструментальних досліджень при різних клінічних варіантах пневмонії та 

її ускладненнях (плеврит, абсцес, піоторакс, пневмоторакс). Невідкладна 

допомога при гостріи ̆ дихальніи ̆ недостатності у дітеи ̆. 
2 Диференціальна діагностика синдрому бронхіальної обструкції у дітей. 

Провідні клінічні симптоми та синдроми при бронхіальній астмі, 

бронхіоліті і гострому обструктивному бронхіті у дітей. Невідкладна 

допомога при астматичному статусі.  

4 

3 Диференціальна діагностика кардіомегалії у дітей. Провідні клінічні 

симптоми та синдроми захворювань системи кровообігу у дітей, що 

супроводжуються кардіомегалією. Клінічні варіанти перебігу та 

ускладнення міокардиту, ендокардиту, перикардиту, кардіоміопатій,  

вроджених та набутих вад серця у дітей.  Надання невідкладної допомоги 

при гострій серцевій недостатності. Лікування та профілактика хронічної 

серцевої недостатності 

4 

4 Диференціальна діагностика кардитів та серцевого ритму у дітей. 

Провідні клінічні симптоми та синдроми при екстрасистолії, 

пароксизмальній тахікардії, миготливій аритмії, повній 

атріовентрикулярній блокаді. Клінічні варіанти перебігу пароксизмальної 

тахікардії і миготливої аритмії  у дітей. Дані інструментальних досліджень 

при екстрасистолії, пароксизмальній тахікардії, миготливій аритмії, 

повній атріовентрикулярній блокаді. Невідкладна допомога при  

пароксизмальних порушеннях ритму та Морган’ї-Адамс-Стокс - синдромі. 

4 

5 Диференціальна діагностика системних захворювань сполучної тканини 

та системних васкулітів у дітей. Провідні клінічні симптоми та синдроми 

при ювенільному ревматоїдному артриті, системному червоному вовчаку, 

гострій ревматичній лихоманці,  дерматоміозиті,  склеродермії, хворобі 

Кавасакі, вузликовому поліартеріїті та інших системних васкулітах у 

дітей. Клінічні варіанти перебігу та ускладнення системних захворювань 

сполучної тканини та системних васкулітів у дітей.  

4 

6 Диференціальна діагностика функціональних та органічних захворювань 

шлунку у дітеи ̆. Провідні клінічні симптоми та синдроми при 

функціональних та органічних захворюваннях шлунку у дітей 

(рефлюксній хворобі,  гастритах, виразковій хворобі шлунку і 

дванадцятипалої кишки). Клініко - інструментальні дослідження та 

диференціальна діагностика  диспептичного, абдомінального больового 

синдрому. Невідкладна допомога при ускладненому перебігу виразкової 

хвороби у дітей. 

4 

7 Диференціальна діагностика функціональних та органічних захворювань 

кишківника у дітеи ̆. Провідні клінічні симптоми та синдроми при 

функціональних та органічних захворюваннях кишківника у дітей ( 

функціональній диспепсії, синдромі подразненого кишківника, 

функціональному закрепі, дісахарідазній недостатності, ексудативній 

ентеропатії, целіакії, муковісцидозі,  хворобі Крона,  неспецифічному 

виразковому коліті). Клініко - інструментальні дослідження та 

диференціальна діагностика  абдомінального больового синдрому, та 

синдрому порушення кишкового всмоктування у дітей.  

4 

8 Диференціальна діагностика захворювань гепатобіліарної системи та 

підшлункової залози у дітеи ̆. Провідні клінічні симптоми та синдроми при 

біліарних дискінезіях, гострому та хронічному холециститі та хронічному 

гепатиті у дітей. Клінічні варіанти перебігу біліарних дискінезій, гострого 

та хронічного холециститу та хронічного гепатиту у дітей. Синдром 

4 



портальної гіпертензії. Невідкладна допомога при гострій печінковій 

недостатності. 

9 Диференціальна діагностика інфекційно-запальних захворювань сечової 

системи у дітей. Провідні клінічні симптоми та синдроми при інфекційно-

запальних захворюваннях сечової системи (інфекції сечової системи, 

уретриті, циститі, пієлонефриті), дизметаболічних нефропатіях, спадкових 

тубулопатіях (фосфат-діабеті, синдромі Дебре-де Тоні-Фанконі, 

нирковому нецукровому діабеті, нирковому тубулярному ацидозі) та 

інтерстиціальному нефриті у дітей. Клінічні варіанти перебігу та 

ускладнення інфекційно-запальних захворювань сечової системи, 

інтерстиціального нефриту, дизметаболічних нефропатій та спадкових 

тубулопатій у дітей. 

4 

10 Диференціальна діагностика гострого постстрептококового 

гломерулонефриту зі спадковим нефритом Альпорта, швидко 

прогресуючим гломерулонефритом, хворобою Берже тощо.  Нефротичний 

синдром у дітей:  диференціальна діагностика, ускладнення. Клінічні 

варіанти перебігу хронічного гломерулонефриту у дітей. Гостра та 

хронічна ниркова недостатність у дітеи ̆- неввідкладна допомога. 

4 

11 Диспансерний нагляд за здоровими та хворими  дітьми в умовах 

поліклініки. Невідкладна допомога при основних критичних станах. 
2 

12 Комплексний медичний огляд дітей різного віку. Організація паліативної 

допомоги дітям з невиліковними захворюваннями. 
2 

13 Диференційна діагностика та невідкладні стани при дитячих 

респіраторних інфекціях: дифтерія, кашлюк, паракашлюк, інфекційний 

мононуклеоз, паротитна інфекція  

4 

14 Диференційна діагностика нейроінфекцій у дітей Невідкладні стани при 

нейроінфекціях у дітей. Діагностика та лікування  
4 

15 Диференціи ̆на діагностика гострих кишкових інфекцій (ГКІ) у дітеи ̆. 
Невідкладні стани при ГКІ у дітеи ̆. Діагностика та лікування 

Диференціи ̆на діагностика та невідкладні стани при вірусних гепатитах у 

дітеи ̆  

4 

16 Диференційна діагностика та невідкладні стани при грипі та ГРВІ у дітей  3 

17 Диференційна діагностика інфекцій з синдромом екзантеми  4 

18 Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей 2 

 Всього 65 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

Згідно з навчальним планом лабораторні роботи не передбачаються. 

 

ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

№ Види СРС Кількість 

годин 

Види контролю 

1 Індивідуальна СРС: курація хворих, написання та захист 

учбової історії хвороби 
13 Іспит 

2 Виконання матрикула «Діагностичні критерії гострої 

серцевої недостатності». 
3         Іспит 

3 Виконання матрикула «Діагностичні критерії синдрому 

мальабсорбції». 
3 Іспит 

4 Виконання матрикула «Діагностичні критерії судомного 

синдрому». 
3 Іспит 



5 Виконання матрикула «Діагностичні критерії системного 

васкуліту». 
3 Іспит 

6 Виконання матрикула «Діагностичні критерії кардіоміопатії». 3 Іспит 

7 Виконання матрикула «Діагностичні критерії синдрому 

портальної гіпертензії». 3 Іспит 

8 Виконання матрикула «Курація хворого з вродженою вадою 

серця» 
3 Іспит 

9 Виконання матрикула «Курація хворого на хронічні 

захворювання гепатобіліарної системи та підшлункової 

залози» 

3 Іспит 

10 Виконання матрикула «Курація хворого з функціональними 

порушеннями шлунка, жовчного міхура, жовчовивідних 

шляхів, кишечника» 

3 Іспит 

11 Виконання матрикула «Курація хворого з системним 

захворюванням сполучної тканини»  
3 Іспит 

12 Виконання матрикула «Курація хворого з хронічними 

захворюваннями стравоходу, шлунка та кишківника»  
3 Іспит 

13 Виконання матрикула «Курація хворого з бронхо-

обструктивним синдромом та дихальною недостатністю»  
3 Іспит 

14 Виконання матрикула «Курація хворого з інфекційно-

запальнимі захворюванням сечовидільної системи»  
3 Іспит 

15 Виконання матрикула «Курація хворого з гострим і 

хронічним гломерулонефритом»  
3 Іспит 

 Всього 55  

 

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;  

 

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, що 

складає 60% загальної оцінки з дисципліни, та оцінки, отриманої на іспиті, що складає 40% 

загальної оцінки з дисципліни.  
Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні дисципліни 

становить 200 балів, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за 
екзаменаційний підсумковий контроль (іспит) – 80 балів.  

Бали з дисципліни конвертуються у традиційну чотирибальну шкалу за 
абсолютними критеріями:  

Оцінка за 200-бальною  Оцінка за 4-бальною 

шкалою  шкалою 

170-200 балів 5 – відмінно 

140-179 балів 4– добре 

101-139 балів 3 – задовільно 

100 балів і менше 2– незадовільно 
 

Критерії оцінювання поточної успішності 

На початковому етапі заняття здійснюється тестовий контроль знань студента. 

Результати тестового контролю оцінюються позитивно, якщо студент дав не менше 70% 

правильних відповідей. При меншій кількості правильних відповідей студент не отримує 

балів. У загальній оцінці поточної навчальної діяльності цей етап становить 25% від 

оцінки під час роботи на занятті, тобто 1-3 бали. 

На основному етапі практичного заняття оцінюється практична робота студентів біля 

ліжка хворої дитини щодо визначення клінічних варіантів та ускладнень найбільш 

поширених захворювань дитячого віку, визначення тактики ведення хворого, планування 

обстеження хворої дитини та інтерпретації отриманих результатів, постановка 

попереднього клінічного діагнозу, ведення медичної документації, надання екстреної 

допомоги при основних невідкладних станах у клініці дитячих хвороб, а також вирішення 

ситуаційних задач, які включають практичні навички щодо оцінки даних лабораторних та 

інструментальних досліджень, алгоритмів надання невідкладної допомоги. У загальній 

оцінці поточної навчальної діяльності цей етап становить 45% від оцінки роботи під час 

практичного заняття. Максимальна оцінка - 5 балів. 

На кінцевому етапі практичного заняття контроль здійснюється через вирішення 

комплексних ситуаційних задач, включаючи задачі з невідкладних станів, що дозволяє 

оцінити ступінь досягнення навчальної мети. У загальній оцінці поточної навчальної 

діяльності цей етап становить 30%. Максимальна оцінка – 4 бали. 

Оцінювання самостійної роботи студентів по підготовці до аудиторних практичних 

занять здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному 

занятті. 

Оцінювання тем СРС, які не входять до тем практичних занять, контролюється лише 

при підсумковому контролі.  



 

1 - Виставляється, коли студент не розкриває зміст навчального матеріалу, не 

виконав практичної роботи, не оформив протоколи 

2 - Виставляється, коли студент погано орієнтується в навчальному матеріалі, 

виявляє незнання змісту виконання практичної роботи. 

3 - Виставляється, коли студент допускає грубі помилки у визначенні понять та при 

використанні термінології, виконав практичну роботу, частково оформив протокол. 

4 - Виставляється, коли студент орієнтується в основному матеріалі, але не може 

самостійно і послідовно сформулювати відповідь, фрагментарно виконав практичну 

роботу. 

5 - Виставляється, коли студент фрагментарно розкриває зміст навчального 

матеріалу, показує початкову уяву про предмет вивчення, виконав практичне завдання не 

до кінця. 

6 - Виставляється, коли студент відтворює основний навчальний матеріал, але при 

його викладенні допускає суттєві помилки, наводить прості приклади, визначення понять 

недостатні, характеризує загальні поняття про захворювання, недооформив протокол 

заняття. 
7 - Виставляється, коли студент розкриває основний зміст матеріалу; допускає 

незначні порушення у послідовності викладення матеріалу, нечітко формулює висновки, 

орієнтується в методиці виконання практичної роботи, але виконав її не в повному обсязі. 
8 - Виставляється, коли стуедент розкриває основний зміст матеріалу; дає неповні 

визначення понять, нечітко формулює висновки, виконав практичну роботу, але допустив 

незначні помилки під час проведення обстеження хворого. 

9 - Виставляється, коли студент розкриває основний зміст матеріалу; дає повні 

визначення клінічних понять та термінів, допускаючи незначні порушення у послідовності 

викладення, самостійно, зі знанням методики виконав практичну роботу, але допустив 

неточності у послідовності проведення роботи. 

10 - Виставляється, коли студент виявляє повне знання фактичного матеріалу, вміє 

аналізувати та розкривати суть, обгрунтовує діагноз, проводить дифдіагносттику; логічно 

будує висновки, оформив протокол практичного заняття, допускаючи незначні помилки 

при застосувані наукових термінів і понять, призначає лікування. 
11 - Виставляється, коли студент показує глибокі, міцні та системні знання в об’ємі 

навчальної програми, безпомилково відповідає на всі запитання, формулює висновки, 

використовуючи матеріали, що виносяться на самостійну роботу студента; грамотно і 

послідовно, зі знанням методики, виконав практичну роботу; в повному об’ємі оформив 

протокол практичного заняття. 
12 - Виставляється, коли студент самостійно, грамотно і 

послідовно,використовуючи дані додаткової літератури, відповів на запитання з вмінням 

характеризувати діагностичні критерії, постановити клінічний діагноз, провести 

дифдіагностику, призначити лікування; самостійно та правильно виконав практичну 

роботу, без помилок оформив протокол практичного заняття. 

Оцінки 10-12 – відмінно «5» 

Оцінки 7-9 – добре «4» 

Оцінки 4-6 – задовільно «3» 

Оцінка 1-3 – незадовільно «2» 

Оцінювання поточної успішності проводиться шляхом підрахунку середнього 
балу поточної успішності по завершенню вивчення дисципліни. При цьому 
заокруглення ОЦІНКИ здійснюється за схемою: в діапазоні від 0 до 0,24 
заокруглюється до меншої одиниці; в діапазоні від 0,25 до 0,74 заокруглюється до 0,5; в 
діапазоні від 0,75 до 0,99 заокруглюється до більшої одиниці. 

Переведення оцінок за поточну успішність з 12-ти бальної шкали у 120-ти 
бальну шкалу здійснюється наступним чином:  



Рейтингова Шкала оцінювання 
12-ти бальна шкала поточної успішності 

4 66 
4,5 69 
5 72 

5,5 75 
6 78 

6,5 81 
7 84 

7,5 87 
8 90 

8,5 93 
9 96 

9,5 99 
10 102 

10,5 105 
11 108 

11,5 11 
12 114 

 

 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи студентів (ІРС): 
1 - Підбір двох відеоматеріалів із розділів навчальної дисципліни  
2 - Виготовлення ламінованої таблиці з відповідних тем дисципліни або виступ на 

засіданні студентського наукового гуртка  

3 - Участь в студентській олімпіаді з дисципліни або робота на студентському 

науковому форумі у вигляді публікації тез  

4 - Підготовка рефератів та доповіді по тематиці або робота на студентському 

науковому форумі у вигляді стендової доповіді  

5 - Робота на студентському науковому форумі у вигляді усної доповіді  

6 - Призове місце за участь у студентській олімпіаді з дисципліни або призове 

місце за участь в роботі наукового форума 

Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні циклу, дорівнює 

120 балам. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці 

«5», на кількість тем з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу. 

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, 

вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кількість 

тем у модулі.  

 
Критерії оцінювання знань та вмінь студентів під час підсумкового контролю 

 Умови допуску до ПК: Студент не має академічної заборгованості і має середній 

бал за поточну навчальну діяльність не менше, ніж 66 балів. 

 Оцінка  за  іспит  вираховується  з  врахуванням  питомої  ваги  кількості балів, 

отриманих студентом за складання тестового контролю (75%) та питомої ваги кількості 

балів, отриманих студентом під час усної співбесіди з екзаменатором (25%). 

 Максимальна кількість балів за іспит, яку може набрати студент, становить 80. 

Іспит вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів. Якщо студент не 

склав однієї їз складових частин іспиту, він вважається таким, що не склав 

екзаменаційний підсумковий контроль у цілому. Студент перескладає лише ту частину, 

яку не склав. 

 Для проведення оцінювання навчальних досягнень студентів під час складання 

семестрового іспиту пропонується:  



– складання тестової частини іспиту у незалежному центрі оцінювання знань студентів 

з використанням 48 тестових завдань, оцінювання яких здійснюється шляхом виставлення 

балів у відповідності до шкали, наведеній у критеріях до зарахування; 

- співбесіда з викладачем, яка здійснюється в день складання тестової частини іспиту на 

кафедрі шляхом опитування по 3 (трьох) питаннях із числа тих, які були висвітлені 

кафедрою на початку семестру у розділі «Питання до іспиту». Оцінювання знань 

студентів здійснюється шляхом виставлення балів в залежності від повноти правильності 

відповідей у відповідності до шкали, наведеній у критеріях до зарахування. Мінімальна 

кількість балів, яка виставляється студенту за співбесіду – 12 балів, максимальна кількість 

балів – 20.  
 

Критерії оцінювання письмового тестового контролю   
Кількість правильних відповідей при складанні тестової частини іспиту у незалежному 

центрі оцінювання знань студентів дорівнює такій кількості балів: 

1-24 - не склав 

25, 26 - 38 

27 - 39 

28 - 40 

29 - 41 

30 - 42 

31 - 43 

32 - 44 

33 - 45 

34 - 46 

35 - 47 

36 - 48 

37 - 49 

38 - 50 

39 - 51 

40 - 52 

41 - 53 

42 - 54 

43 - 55 

44 - 56 

45 - 57 

46 - 58 

47 - 59 

48 – 60 

Критерії оцінювання усної співбесіди з екзаменатором 

Шкала оцінювання відповіді студента на одне питання під час співбесіди з екзаменатором: 

«0» - Відсутність правильної відповіді на питання  

«1» - Часткова відповідь на питання  

«2» - Неповна відповідь на питання  

«3» - Повна відповідь на питання 

Шкала переведення (сумарна кількість балів, отриманих при відповіді на окремі питання 

дорівнює такій кількості балів): 

Відсутність правильних відповідей на жодне питання - не склав  

3 - 12  

4 - 13  

5 - 14  

6 - 15  

7 - 16  



8 - 18  

9 – 20 
Мінімальна кількість балів, яку може отримати студент при усній співбесіді з 

екзаменатором – 13 балів, максимальна кількість балів – 20. 
 

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.  

Проведення підсумкового модульного контролю забезпечується методичними 

розробками лекцій і практичних занять, інформаційним ресурсом кафедр, тестовими 

завданнями типу «Крок-2» для допуску студентів до диференційованого заліку, 

стандартизованими контрольними питаннями, структурованими алгоритмами контролю 

практичних вмінь. 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ 

1. Диференційна діагностика пневмонії у дітей. Тактика ведення хворого при різних 

клінічних варіантах перебігу пневмонії. Профілактика ускладнень пневмонії у дітей. 

2. Диференційна  діагностика ускладнень пневмонії (плеврит, абсцес, піоторакс, 

пневмоторакс) у дітей. Тактика ведення хворого при різних клінічних варіантах 

ускладнень пневмонії у дітей.  

3. Диференційна  діагностика  обструктивного бронхіту і бронхіоліту у дітей. Тактика 

ведення хворого при різних клінічних варіантах перебігу бронхіту у дітей.  

4. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності в залежності від 

причини виникнення та ступеня тяжкості.  

5. Диференційна  діагностика бронхіальної астми та синдрому бронхіальної 

обструкції на тлі гострих респіраторних захворювань у дітей різного віку. Тактика 

ведення хворого при різних клінічних варіантах перебігу бронхообструктивного 

синдрому та його ускладненнях у дітей.  

6. Надання невідкладної допомоги при астматичному статусі.  

7. Профілактика синдрому бронхіальної обструкції на тлі гострих респіраторних 

захворювань у дітей різного віку. 

8. Диференційна  діагностика хронічних, спадкових та вроджених захворюваннях 

бронхолегеневої системи (муковісцидозі, первинній циліарній дискінезії, синдромі 

Вільмса-Кемпбелла, бронхомаляції, аплазії і гіпоплазії легень, дефіциті α1–

антитрипсину, бронхолегеневій дисплазії, секвестрації легень). Тактика ведення дитини 

при спадкових, природжених та хронічних захворювань бронхолегеневої системи. 

9. Диференційна діагностика запальних захворювань серця (міокардит, ендокардит, 

перикардит) у дітей. Тактика ведення хворої дитини при міокардиті, ендокардиті, 

перикардиті. 



10. Диференційна діагностика кардіоміопатій у дітей. Тактика ведення хворої дитини 

при різних кардіоміопатіях. 

11. Диференційна діагностика вроджених та набутих вад серця у дітей. Тактика 

ведення дітей при вроджених та набутих  вадах серця. 

12. Надання невідкладної допомоги дітям при гострій серцевій недостатності.  

13. Диференційна  діагностика екстрасистолії, пароксизмальної тахікардії, миготливої 

аритмії та повної атріо-вентрикулярної блокади. Тактика ведення хворої дитини при 

екстрасистолії, пароксизмальній тахікардії, миготливій аритмії, повній 

атріовентрикулярній блокаді. Профілактика порушень серцевого ритму та провідності  у 

дітей. 

14. Надання невідкладної допомоги при  пароксизмальній тахікардії,  миготливій 

аритмії, МАС-синдромі у дітей.  

15. Диференційна  діагностика системних захворювань сполучної тканини у дітей. 

Тактика ведення хворих при системних захворюваннях сполучної тканини у дітей. 

Первинна та вторинна профілактика гострої ревматичної лихоманки у дітей. 

16. Диференційна  діагностика системних васкулітів у дітей. Тактика ведення хворої на  

системний васкуліт дитини. 

17. Диференційна діагностика артритів у дітей. Профілактика реактивних артритів  у 

дітей. 

18. Диференційна діагностика функціональних (синдрому циклічної блювоти, 

функціональної диспепсії) та органічних (хронічного гастриту, хронічного 

гастродуоденіту, виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки) захворювань 

верхнього відділу травного тракту у дітей.  Тактика ведення дітей при функціональних 

та органічних захворюваннях верхнього відділу травного тракту у дітей. Профілактика 

виразкової хвороби та її ускладнень. Надання невідкладної допомоги при ускладненому 

перебігу виразкової хвороби у дітей  

19. Диференційна діагностика функціональних (абдомінального болю, синдрому 

подразненого кишечнику, функціонального закрепу) та органічних (неспецифічний 

виразковий коліт, хвороба Крона) захворювань кишківника у дітей.  Тактика ведення 

дітей при функціональних та органічних захворюваннях кишківника.  

20. Диференційна діагностика первинного (дісахаридазна недостатність, ексудативна 

ентеропатія, целіакія, муковісцидоз) та вторинного (хронічний ентерит, ентероколіт)  

порушення кишкового всмоктування у дітей. Тактика ведення дітей при первинному та 

вторинному синдромі порушення кишкового всмоктування. 

21. Диференційна  діагностика функціональних розладів біліарного тракту, гострого та 

хронічного холециститу у дітей. Тактика ведення хворих дітей при функціональних 

розладах біліарного тракту, гострому та хронічному холециститі. Профілактика 

функціональних розладів біліарного тракту. 

22. Диференційна  діагностика гострого та хронічного панкреатиту у дітей. Тактика 

ведення хворих дітей при  гострому та хронічному панкреатиті. Профілактика гострого 

та хронічного панкреатиту у дітей.  

23. Диференційна  діагностика хронічного гепатиту у дітей. Тактика ведення хворого 

при хронічному гепатиті у дітей. Профілактика хронічного гепатиту та портальної 

гіпертензії у дітей. 

24. Надання невідкладної допомоги дітям при гострій печінковій недостатності та 

ускладненнях синдрому портальної гіпертензії. 

25. Диференційна діагностика найбільш поширених інфекційно-запальних 

захворювань сечової системи (інфекції сечової системи, уретрит, цистит, пієлонефрит). 

Тактика ведення хворої дитини при інфекційно-запальних захворюваннях сечової 

системи та їх ускладненнях. Профілактика уретриту, циститу, пієлонефриту. 



26. Диференційна діагностика спадкових тубулопатій (фосфат-діабет, синдром Дебре-

де Тоні-Фанконі, нирковий нецукровий діабет, нирковий тубулярний ацидоз) у дітей. 

Тактика ведення хворої дитини при спадкових тубулопатіях. 

27. Диференційна діагностика дисметаболічних нефропатій у дітей. Тактика ведення 

хворої дитини при дисметаболічних нефропатіях.  

28. Принципи лікування хронічної хвороби нирок у дітей. 

29. Невідкладна допомога при гострій затримці сечі.  

30. Диференційна  діагностика гострого та хронічного гломерулонефриту, 

інтерстиціального та спадкового нефриту у дітей. Тактика ведення хворої дитини при 

гострому та хронічному гломерулонефриті.  

31. Надання невідкладної допомоги при гострому пошкоджені нирок у дітей.  

32. Порядок проведення обов’язкових профілактичних оглядів дитини віком до трьох 

років (нормативний документ). Оцінка фізичного та психо-моторного розвитку дитини 

до трьох років.  

33. Раціональне вигодовування та харчування дитини віком до трьох років. Принципи 

ефективного консультування. 

34. Тактика лікаря загальної практики при порушенні фізичного та нервово-психічного 

розвитку дітей перших трьох років життя.  

35. Диференційна діагностика та профілактика найбільш поширених дефіцитних станів 

(рахіт, залізодефіцитна анемія, білково-енергетична недостатність) у дітей раннього віку.  

36. Профілактичні щеплення дітей до трьох років. 

37. Порядок  та терміни проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів 

дітей підліткового віку.  

38. Оцінка фізичного розвитку та статевого дозрівання дітей підліткового віку.  

Профілактика ожиріння у підлітків. Медичне та психологічне консультування.   

39. Диференційна діагностика первинної та вторинної артеріальної гіпертензії у дітей 

підліткового віку. Тактика ведення хворого на артеріальну гіпертензію на дільниці.  

40. Надання невідкладної допомоги при вегетативних кризах, гіпертензивному кризі.  

41. Організація паліативної допомоги дітям з невиліковними захворюваннями. 

42. Психологічні, духовні та соціальні питання паліативної допомоги дітям та їх 

близьким з невиліковними захворюваннями. 

43. Особливості тактики лікаря при наданні швидкої медичної допомоги дітям. 

Особливості огляду дитини. Діагностика невідкладних станів. Специфіка діагностичного 

процесу. 

44. Первинна реанімація при зупинці дихання. Невідкладна терапія та порядок 

реанімаційних заходів при зупинці дихання. 

45. Атопія та принципи невідкладної допомоги при анафілактичних станах.  

46. Кровотечі та принципи невідкладної допомоги дітям з гострими кровотечами.  

47. Синкопе особливості тактики лікаря при наданні швидкої медичної допомоги 

дітям. 

48. Нещасні випадки та особливості тактики лікаря при наданні швидкої медичної 

допомоги дітям. 

49. Кір. Клініка типових та атипових  форм. Ускладнення. Диференційна діагностика. 

Лікування.  Профілактика. 

50. Краснуха. Диференційна діагностика набутої та вродженої краснухи. Лікування.  

Профілактика. 

51. Вітряна віспа. Клінічна картина  типових і атипових форм вітряної віспи. 

Ускладнення. Диференційна діагностика. Лікування, профілактика. 

52. Оперізуючий герпес. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. 

Профілактика. 

53. Герпетична інфекція (простий герпес). Клінічні форми. Диференційна діагностика. 

Лікування. Профілактика. 



54. Скарлатина. Клінічна картина типових і атипових форм. Ускладнення. 

Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика. 

55. Гострі тонзиліти у дітей. Етіологічні особливості залежно від віку. Клініка. 

Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Тактика ведення хворих на тонзиліт 

вдома. 

56. Псевдотуберкульоз. Диференціальна діагностика. Лікування, профілактика. 

57. Дифтерія. Клінічні форми. Ускладнення. Диференційна діагностика. Лікування. 

Профілактика дифтерії. 

58. Дифтерійний ларинготрахеїт. Клініка. Диференційна діагностика справжнього та 

несправжнього крупу. Невідкладна допомога. 

59. Інфекційний мононуклеоз. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика. 

60. Коклюш. Особливості перебігу у дітей грудного віку. Ускладнення. Диференційна 

діагностика. Лікування  Профілактика. Апнойна форма коклюшу. Профілактика зупинки 

дихання у дітей при коклюші. Невідкладна допомога при апное. 

61. Паротитна інфекція. Клінічна  картина різних форм епідемічного паротиту 

(паротит, субмаксиліт, сублінгвіт, панкреатит, орхіт, менінгіт та ін.). Диференційна 

діагностика. Лікування. Профілактика. 

62. Менінгококова інфекція. Клінічні форми. Особливості перебігу у дітей 1-го року 

життя. Диференційна діагностика менінгококцемії.  Лікування. Профілактика. 

63. Інфекційно-токсичний шок при менінгококцемії. Діагностика. Невідкладна 

допомога. 

64. Бактеріальні та вірусні менінгіти у дітей. Клінічні особливості в залежності від віку 

дитини. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика. 

65. Енцефаліти у дітей. Етіологічна структура. Клінічні особливості. Лабораторна та 

інструментальна діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика. 

66. Набряк-набухання головного мозку при менінгітах та енцефалітах у дітей. 

Діагностика. Невідкладна допомога. 

67. Поліомієліт. Клінічні форми. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика. 

68. Ентеровірусна інфекція. Клінічні форми. Диференційна діагностика. Лікування. 

Профілактика. 

69. Ротавірусна інфекція. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика. 

70. Шигельози у дітей. Особливості перебігу в різних вікових групах. Диференційна 

діагностика. Лікування. Профілактика. 

71. Сальмонельози у дітей. Особливості перебігу в різних вікових групах.      

Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика. 

72. Ешерихіози у дітей. Клінічні особливості у дітей різних вікових груп залежно від 

збудника. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика. 

73. Ієрсиніоз кишковий. Особливості перебігу у дітей різного віку. Диференційна 

діагностика. Лікування. Профілактика. 

74. Токсико-ексикоз при гострих кишкових інфекціях. Етіологічна структура. Види 

ексикозу. Клініко-лабораторна діагностика. Невідкладна допомога. 

75. Нейротоксикоз при гострих кишкових інфекціях. Етіологічна структура. 

Клініколабораторна діагностика. Невідкладна допомога. 

76. Вірусний гепатит А.Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика. 

77. Вірусний гепатит В. Особливості перебігу у  дітей раннього віку. Диференційна 

діагностика Лікування. Профілактика. 

78. Особливості діагностики і перебігу вірусних гепатитів С, D, Е та інших гепатитів у 

дітей. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика. 

79. Гостра печінкова недостатність при вірусних гепатитах у дітей. Клініко-

лабораторна діагностика. Невідкладна допомога. 



80. Грип. Клінічний перебіг. Особливості у дітей раннього віку. Ускладнення. 

Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика. Невідкладна допомога при 

гіпертермічному та судомному синдромі. 

81. Парагрип. Особливості клінічних проявів. Диференційна діагностика. Лікування. 

Профілактика. 

82. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт (ГСЛТ) при ГРВІ у дітей. Діагностика. 

Диференційна діагностика зі справжнім крупом. Невідкладна допомога. 

83. Респіраторно-синцитіальні інфекції у дітей. Особливості клінічних проявів. 

Диференційна діагностика. Лікування, профілактика. 

84. Аденовірусна інфекція. Особливості перебігу у дітей   раннього віку. Диференційна 

діагностика. Лікування. Профілактика. 

85. Імунопрофілактика дитячих інфекційних хвороб. Організація профілактичних 

щеплень дітям. Протипоказання до вакцинації. Поствакцинальні реакції та ускладнення, 

їх діагностика та лікування. 

86. Анафілактичний шок при щепленні. Діагностика, невідкладна допомога. 

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЗАСВОЄННЯ ЯКИХ 

КОНТРОЛЮЄТЬСЯ 

1. Аналіз лабораторних та інструментальних досліджень:  
o Загальний аналіз крові 
o Загальний аналіз сечі 
o Загальний аналіз ліквору  
o Копрограма 
o Серологічні реакції при інфекційних захворюваннях  
o Бактеріологічне дослідження біологічних рідин та виділень 
o Імунологічні маркери інфекційних захворювань  
o Білірубін крові та його фракції 
o Лужна фосфатаза, тимолова проба, трансамінази крові  

2. Надання допомоги при невідкладних станах: 

o Дифтерійний круп; 

o Апное при коклюші; 

o Інфекційно-токсичний шок при менінгококовій інфекції; 

o Набряк-набухання головного мозку при менінгітах та енцефалітах; 

o Токсико-ексикоз при гострих кишкових інфекціях; 

o Нейротоксикоз при гострих кишкових інфекціях; 

o Гостра печінкова недостатність при вірусних гепатитах; 

o Гострий стенозуючий ларинготрахеїт при ГРВІ; 

o Гіпертермічний синдром при грипі; 

o Фебрильні судоми при грипі; 

o Анафілактичний шок при щепленні. 
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