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2. Анотація курсу: 

Навчальна дисципліна «Педіатрія» є складовою обов’язкової компоненти освітньо-професійної 

програми професійної підготовки, вивчається студентами зі спеціальності  221 «Стоматологія» 
протягом 4-го року навчання.   

Семестр(и): 7.  

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 45 год., з них лекції – 6 год., практичні заняття – 24 

год., самостійна робота – 15 год., кількість кредитів ЄКТС – 1?5.  

 

Мета курсу: набуття студентом знань з анатомо-фізіологічних особливостей дитячого організму 

у різні вікові періоди, найбільш поширених соматичних та інфекційних захворювань дитячого 

віку; професійних вмінь з клінічного, лабораторного та інструментального обстеження дитини із 

дотриманням принципів медичної етики та деонтології та розвиток у майбутнього магістра 

медицини наступних компетентностей:  

 

- Інтегральні - здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров'я за 

спеціальністю «Cтоматологія» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень і/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

- Загальні компетентності – універсальні компетентності, що не залежать від предметної  області, 

але важливі для успішної подальшої професійної та соціальної діяльності здобувача в різних 

галузях та для його особистісного розвитку.  
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- Спеціальні (фахові, предметні) компетентності – компетентності, що залежать від предметної 

області, та є важливими для успішної професійної діяльності за певною спеціальністю. 

 

Результати навчання дисципліни: 

Знання:  
- Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. 

- Мати глибокі знання із структури професійної діяльності. 

- Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної поведінки 

- Мати глибокі знання в галузі інформаційних і комунікаційних технологій, що застосовуються у 

професійній діяльності 

- Знати методи застосування знань при вирішенні практичних питань. 

- Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки 

-  Мати спеціалізовані знання про періоди дитячого віку,  анатомо-фізіологічні особливості дітей 

різного віку; знання стандартних методик обстеження; алгоритмів діагностики захворювань; 

алгоритмів виділення провідних симптомів або синдромів; попередніх та клінічних діагнозів; 

знання методів лабораторного та інструментального обстеження знання щодо оцінки загального 

стану дитини . 

- Мати спеціалізовані знання про дитину, ії органи та системи, анатомо-фізіологічні особливості 

дітей різного віку, знати методики та стандартні схеми опитування та фізикального обстеження 

пацієнта різного віку. 

- Знати етапи та методи обстеження психомоторного та фізичного розвитку дитини 

- Мати спеціалізовані знання щодо  анатомо-фізіологічних особливостей дітей різного віку, знати 

стандартні методики проведення лабораторних та інструментальних досліджень. 

- Мати спеціалізовані знання щодо алгоритмів та стандартних схем лікування найбільш 

розповсюджених захворювань дитячого віку 

- Мати спеціалізовані  знання щодо  анатомо-фізіологічних особливостей дітей різного віку, її 

органів та системи, стандартних методик обстеження дитини (вдома, на вулиці, у закладі 

охорони здоров’я) в умовах нестачі інформації. 

- Знати законодавчу базу щодо надання екстреної медичної допомоги, зокрема закон України «Про 

екстрену медичну допомогу». Мати спеціалізовані знання про невідкладні стани  у дітей; 

принципи надання екстреної медичної допомоги.  

- Мати спеціалізовані знання про анатомо-фізіологічні особливості дітей різного віку, алгоритми 

надання екстреної медичної допомоги при невідкладних станах. 

- Мати спеціалізовані знання про анатомо-фізіологічні особливості дітей різного віку; знання 

алгоритмів виконання медичних маніпуляцій . 

- Мати спеціалізовані знання про  анатомо-фізіологічні особливості дітей різного віку; знання 

алгоритмів та стандартних схем призначення лікувального харчування при лікуванні 

захворювань   

- Знати принципи та системи планування профілактичних та протиепідемічних заходів в осередку 

найбільш поширених інфекційних захворювань у дітей  в типових умовах та в умовах 

епідемічного неблагополуччя на підставі результатів аналізу, даних обстеження осередку 

інфекційних хвороб. 

- Знати профілактичні та протиепідемічні методи організації заходів щодо запобігання 

розповсюдження інфекційних хвороб. 

 

 

Уміння:  
- Вміти розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. 

- Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. 

- Вміти обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення ефективної командної роботи 

- Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній галузі, що 

потребує оновлення та інтеграції знань. 

- Вміти використовувати знання при різноманітних практичних ситуаціях. 



- Формувати свою громадянську свідомість, вміти діяти відповідно до неї 

- Вміти проводити фізикальне обстеження дитини; вміти приймати обґрунтоване рішення щодо 

виділення провідного клінічного симптому або синдрому; вміти поставити попередній діагноз 

захворювання; призначити лабораторне та інструментальне обстеження хворого шляхом 

застосування стандартних методик 

- Вміти провести бесіду з пацієнтом (у т.ч з дитиною та її батьками), на підставі алгоритмів та 

стандартів, використовуючи стандартні методики провести фізикальне обстеження пацієнта. 

Вміти обстежити психомоторний та фізичний розвиток дитини. Вміти оцінити стан здоров’я 

людини (у т.ч. дитини). 

- Вміти аналізувати результати лабораторних та інструментальних досліджень та на їх підставі 

оцінити інформацію щодо діагнозу дитини. 

- Вміти визначати принципи та характер лікування захворювання 

- Вміти, в умовах нестачі інформації, використовуючи стандартні методики, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення оцінити стан дитини та поставити діагноз  

- Вміти визначити невідкладні стани; принципи та тактику надання екстреної медичної допомоги; 

провести організаційні та діагностичні заходи спрямовані на рятування та збереження життя 

дітей. 

- Вміти надавати екстрену медичне допомогу при невідкладних станах у дітей різного віку: 

o рахітогенній тетанії; 

o гострому стенозуючому ларинготрахеїті; 

o судомах; 

o гострій серцево-судинній недостатності; 

o гострій дихальній недостатності; 

o гіпертермії; 

o гострій судинній недостатності у дитини (запаморочення); 

o набряку Квінке; 

o анафілактичному шоці. 

- Вміти виконувати основні медичні маніпуляції. 

- Вміти визначати, на підставі попереднього клінічного діагнозу, характер лікувального 

харчування при лікуванні захворювань   

- Вміти на підставі епідеміологічного аналізу, використовуючи профілактичні та протиепідемічні 

методи, планувати (складати плани) вакцинацію та інших заходів для запобігання 

розповсюдження інфекційних хвороб  

 

Комунікація:  
- Зрозуміле і недвозначне донесення власних виснов-ків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують 

до фахівців та нефахівців. 

- Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності 

- Використовувати стратегії спілкування та навички міжособистісної взаємодії 

- Використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності 

- Встановлювати зв’язки по вертикалі та горизонталі в залежності від практичної ситуації.  

- Здатність донести свою громадську та соціальну позицію 

- На підставі нормативних документів вести медичну документацію щодо пацієнта (карту 

індивідуального розвитку дитини, карту амбулаторного/стаціонарного хворого). 

- Вносити інформацію про стан здоров’я  дитини  до відповідної медичної документації 

- Обґрунтовано призначати та оцінювати результати лабораторних та інструментальних 

досліджень 

- Формувати та донести до пацієнта, його батьків та фахівців власні висновки щодо принципів та 

характеру лікування 

- За будь-яких обставин, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм прийняти 

обґрунтоване рішення щодо оцінки стану дитини, діагнозу та організації необхідних медичних 

заходів в залежності від стану дитини; заповнити відповідні медичні документи. 



- Обґрунтовано формулювати та довести до дитини чи його законного представника необхідність 

надання невідкладної допомоги та отримати згоду на медичне втручання. 

- Пояснити необхідність дотримання правильного проведення лікувальних заходів екстреної 

медичної допомоги. 

- Обґрунтовано сформулювати та донести до дитини, його батьків висновки щодо необхідності 

проведення медичних маніпуляцій 

- Формувати та донести до пацієнта, його батьків, фахівців висновки щодо лікувального 

харчування при лікуванні захворювання   

- Інформувати та  проводити пропаганду серед населення, керівників відповідних установ та 

підприємств своєчасне проведення профілактичних та протиепідемічних заходів, проведення 

щеплень, тощо. 

 

Автономія і відповідальність:  
- Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

- Нести відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

- Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації 

- Нести відповідальність за розвиток професійних знань та умінь. 

- Нести відповідальність за своєчасність прийнятих рішень у даних ситуаціях. 

- Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність 

- Дотримуючись етичних та юридичних норм, нести відповідальність за прийняття обґрунтованих 

рішень і дій щодо правильності встановленого попереднього клінічного діагнозу захворювання 

- Нести відповідальність за якісний збір отриманої інформації, на підставі співбесіди, опитування, 

огляду, пальпації, перкусії органів та систем та своєчасне оцінювання загального стану дитини та 

психомоторного та фізичного розвитку; та прийняття відповідних заходів  

- Нести відповідальність за прийняття рішення щодо оцінювання результатів лабораторних та 

інструментальних досліджень у дітей різного віку. 

- Нести відповідальність за прийняття рішення щодо принципів та характеру лікування 

захворювання 

- Нести відповідальність за своєчасність та ефективність медичних заходів щодо діагностування 

невідкладних станів.  

- Нести відповідальність за правильність визначення невідкладного стану, ступеню його важкості 

та тактики надання екстреної медичної допомоги. 

- Нести відповідальність за своєчасність та якість надання екстреної медичної допомоги при 

невідкладних станах у дітей різного віку:  

- Нести відповідальність за якість виконання медичних маніпуляцій. 

- Нести відповідальність за обґрунтованість визначення лікувального харчування при лікуванні 

захворювання   

 

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити, кореквізити і пост реквізити): в межах 

другого (освітньо-наукового) рівня (див. структурно-логічна схема освітньо-наукової програми).  

Зміст дисципліни: 2 змістових модулів, 8 тем: 

Змістовий модуль 1. Фізіологічні особливості та патологічні стани у новонароджених і дітей 

раннього віку. 

Тема 1. Фізичний і нервово-психічний розвиток дітей. Новонароджена дитина. Методика 

клінічного обстеження дітей. 

Вікові особливості основних показників функціонального стану організму здорових дітей. 

Закономірності фізичного і нервово-психічного розвитку. Критерії оцінки загального стану 

хворих дітей. Фізіологічні та граничні стани новонародженої дитини. Первинний туалет 

новонародженого. Асфіксія новонародженого, реанімаційні заходи. Методика клінічного 

обстеження дітей. Схема і методика збирання анамнезу в залежності від віку дитини. Методичні 

особливості та техніка пальпації, перкусії, аускультації при обстеженні дітей. Аспекти етики і 

деонтології в педіатрії. 



Тема 2. Вигодовування та харчування здорових дітей. Хронічні розлади харчування у дітей 

раннього віку. Рахіт і його вплив на формування зубощелепної системи. 

Основні принципи та правила природного, змішаного, штучного вигодовування дітей. Переваги 

природного вигодовування. Значення основних харчових інгредієнтів для дитячого організму. 

Принципи раціонального харчування дітей від 1 до 3 років та старшого віку. Класифікація, 

етіопатогенез та клінічні прояви дистрофій. Принципи дієтотерапії, медикаментозного лікування 

та профілактика дистрофій у дітей. Рахіт: етіопатогенез, класифікація, клініка. Принципи 

профілактики та лікування. Взаємозв язок розвитку рахіту та дистрофій і 

формуваннястоматологічної патології у дітей. Рахітогенна тетанія (спазмофілія), клінічні 

особливості. Невідкладна допомога при судомному синдромі. 

 

Змістовий модуль 2. Найбільш поширені соматичні та інфекційні захворювання дитячого 

віку. 

Тема 3. Найбільш поширені захворювання органів дихання, травлення, сечової системи у 

дитячому віці. 

Особливості етіопатогенезу, клініки захворювань верхніх дихальних шляхів, бронхітів, 

пневмоній у дітей. Принципи діагностики, лікування, профілактики. Невідкладна допомога при 

стенозуючому ларингіті, обструктивному синдромі. Хронічні захворювання органів травлення у 

дітей. Етіопатогенез, клініка хронічного гастриту, виразкової хвороби, хронічного гепатиту у 

дітей. Діагностика, лікування, профілактика. Захворювання нирок та сечових шляхів у дітей. 

Етіологія, патогенез, клінічні особливості пієлонефриту, гломерулонефриту у дітей. Принципи 

діагностики, лікування, профілактики. Взаємозв’язок захворювань органів дихання, травлення, 

сечової системи і стоматологічної патології у дітей.  

Тема 4. Найбільш поширені серцево-судинні захворювання, геморагічні діатези у дітей. 

Етіопатогенетичні та клінічні особливості запальних та незапальних захворювань серця у дітей. 

Неревматичні кардити, інфекційний ендокардит, гостра ревматична лихоманка, вегетативні 

дисфункції у дітей. Вроджені вади серця та судин у дітей. Принципи лікування. Ускладнення. 

Невідкладна допомога при серцево-судинній недостатності (запаморочення, колапс, шок, гостра 

серцева недостатність). Роль лікаря-стоматолога в профілактиці серцево-судинних захворювань 

у дітей. Геморагічні діатези у дітей. Класифікація. Клінічні особливості гемофілії, 

тромбоцитопенічної пурпури, геморагічного васкуліту у дітей. Клініко-лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз. Принципи лікування, профілактики. Невідкладна допомога при 

кровотечах у дітей.  

Тема 5. Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання, серцево-судинної, травної та 

сечової системи у дітей. 

Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання, серцево-судинної, травної та сечової системи 

у дітей різних вікових груп. Анатомо-фізіологічні особливості легень, серцево-судинної системи, 

сечовивідної систем, ротової порожнини, стравоходу, шлунка, сфінктерів шлунка, кишок, 

слизової оболонки органів травлення, печінки, жовчного міхура, підшлункової залози у дітей 

(фактори, які забезпечують процес ссання, особливості салівації в дітей). Особливості 

секреторної функції системи травлення. Особливості всмоктування харчових інгредієнтів: білків, 

жирів, вуглеводів, мінеральних солей, води в різних відділах травного тракту. Особливості 

евакуаторної функції травного тракту у дітей раннього віку. Особливості мікрофлори кишечнику 

в різні вікові періоди та її роль. Симптоми та синдроми, які найчастіше спостерігають при 

захворюваннях органів дихання, травлення, серцево-судинної, сечової  систем у дітей. Причини 

захворювань органів дихання, травлення, серцево-судинної, сечової  систем у дітей. 

Лабораторно-інструментальні методи дослідження органів дихання, травлення, серцево-

судинної, сечової  систем у дітей. 

Тема 6. Інфекційні  захворювання  дитячого віку. Імунопрофілактика дитячих інфекціних 

захворювань. 

Дитячі інфекційні захворювання з синдромом нашкірного висипу. Кір, краснуха, вітряна віспа, 

скарлатина у дітей. Етіологія, епідеміологія. Клініка, діагностика. Диференційний діагноз кору, 

краснухи, вітряної віспи, скарлатини у дітей. Паротитна інфекція. Дифтерія. Принципи 



лікування, комплекс протиепідемічних заходів у вогнищі інфекційного захворювання. 

Вакцинопрофілактика дитячих інфекційних захворювань  

Тема 7. Вітаміни та їх значення для розвитку дитини. Семіотика гіпо-   та гіпервітамінозів у 

дітей. 

Значення вітамінів для обмінних процесів дитячого організму. Джерела надходження та добові 

потреби дітей у вітамінах. Етіологічні та патогенетичні фактори  гіпо- та гіпервітамінозів у дітей. 

Клінічні прояви гіпо- та гіпервітамінозів у дітей. Основні принципи лікування та профілактики 

гіпо- та гіпервітамінозів у дітей.  

Тема 8. Синдром кишкового токсикозу з ексикозом у дітей. Визначення ступеню та типу 

ексикозу. Дієтотерапія та оральна регідратація, принципи інфузійної терапії при 

кишковому ексикозі.  

Синдром кишкового токсикозу: визначення, етіологія, патогенез, основні клінічні прояви, 

диференційна діагностика. Лабораторна діагностика водно-електролітних порушень при різних 

ступенях зневоднення у дитини. Основні принципи лікування, та надання невідкладної допомоги 

хворим на догоспітальному етапі; 

 

Види навчальних занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів (СРС), усне 

обговорення питань теми із залученням більшої частини студентів групи, дискусії з проблемних 

ситуацій, реферативні виступи та їх обговорення , індивідуальні консультації тощо. Поєднання 

модульних технологій навчання та залікових модульних кредитів. 

Форма навчання: денна. 

Види контролю: поточний, , контроль володіння практичними навичками, диференційний залік 

методи контролю тестування та бліц-опитування; розв'язування ситуаційних задач; оцінка і 

трактування клініко-лабораторних та інструментальних обстежень; питання до поточного 

контролю і диференційного заліку; контроль практичних навичок.  

Форми підсумкового контролю: диференційний залік. 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, презентації, питання для 

поточного контролю, тести, задачі, питання для диференційованого заліку 

Мова навчання: українська. 

3. Оцінювання: 

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки 

диференційного заліку (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та 

практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модулю 

(залікового кредиту) - 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність - 120 балів (60%), за 

результатами модульного підсумкового контролю - 80 балів (40%). 

Диференційний залік здійснюється по завершенню вивчення всіх тем на останньому 

контрольному занятті. До підсумкового контролю допускають студентів, які виконали всі види 

робіт, що передбачені навчальною програмою, та при вивчені модуля набрали кількість балів, не 

меншу за мінімальну. Форма проведення підсумкового модульного контролю має бути 

стандартизованою і включати контроль теоретичної і практичної підготовки. Максимальна 

кількість балів, яку може набрати студент при складанні диференційного заліку, становить 80. 

Диференційний залік вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів. 

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка визначає 

фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної кількості балів (110 

балів, якщо поточні оцінки – «відмінно» та 60 балів, якщо поточні – «задовільно». До 110 

максимальних балів можуть додаватись бали за індивідуальну роботу – не більше 10). Бали за 

поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за традиційною 

чотирибальною системою незалежно від кількості занять в модулі. При цьому враховуються усі 

види робіт, передбачені методичною розробкою для запланованої теми. 

4. Політика курсу: обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 

програмою даної навчальної дисципліни; 



- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової) діяльності, 

використані методики досліджень і джерела інформації. 

 


