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1. Загальна інформація про викладачів: 

Іванько Олег Григорович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики 

дитячих хвороб, iog@ukr.net. 

Круть Олександра Степановна – к.мед.н, доцент кафедри пропедевтики дитячих 

хвороб, as_krut@ukr.net 

Підкова Віра Ярославівна – к.мед.н, доцент кафедри пропедевтики дитячих 

хвороб, verap777@ukr.net 

Пащенко Ірина Володимирівна – к.мед.н, доцент кафедри пропедевтики дитячих 

хвороб, pair2006@ukr.net 

Пацера Марина Вікторівна – к.мед.н, доцент кафедри пропедевтики дитячих 

хвороб, 7dr.marina@gmail.com 

Радутна Олена Анатоліївна – к.мед.н, асистент кафедри пропедевтики дитячих 

хвороб, olena.radutna@ukr.net 

2. Назва навчальної дисципліни і кількість кредитів: тел. 

«Педіатрія з оцінкою результатів досліджень», 3 кредити ЄКТС. 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Вивчення здійснюється протягом 5-го семестрів на 3 курсі навчання, кафедра 

пропедевтики дитячих хвороб Запорізького державного медичного 

університету. 

4. Необхідні навчальні компоненти: 

Пререквізити: "Анатомія людини", "Фізіологія", "Гістологія, цитологія та 

ембріологія", "Медична біологія", "Мікробіологія, вірусологія та імунологія", 

"Біологічна та біоорганічна хімія", "Лабораторна діагностика". 

Кореквізити: "Внутрішня медицина", "Фтизіатрія", "Хірургія". 

Постреквізити: "Інфекційні хвороби», "Онкологія", "Фтизіатрія", "Загальна 

практика ( сімейна медицина )." 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни 

Теоретичні основи і практичні підходи до виявлення, діагностики, лікування 

та профілактики дитячих хвороб у дітей. 
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5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Підготовка «Лікаря лаборанта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

України галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 224 «Технології 

медичної діагностики на лікування» згідно з професійними вимогами до 

випускників медичних закладів вищої освіти. 

5.3 Завдання вивчення дисципліни 

Компетентності: 

-інтегральні: здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та 

вирішувати практичні проблеми у професійній діяльності в галузі охорони 

здоров’я, або у процесі навчання; 

-загальні: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність 

вчитися і бути сучасно навченим. Здатність застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. Здатність 

приймати обґрунтоване рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово; навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов΄язків. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. Прагнення до 

збереження навколишнього середовища 

-спеціальні (фахові, предметні):навички опитування та клінічного обстеження 

дітей різних вікових груп, здатність до визначення необхідного переліку 

лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів, 

здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання, 

здатність до визначення необхідного режиму навчання, праці та відпочинку 

здорових дітей та при лікуванні захворювань, здатність до визначення 

характеру харчування при лікуванні захворювань у дітей, здатність до 

визначення принципів та характеру лікування соматичних захворювань у 

дітей, здатність до діагностування невідкладних станів у дітей, здатність до 

визначення тактики надання екстреної медичної допомоги дітям різних 

вікових груп при найбільш частих захворюваннях, навички надання екстреної 

медичної допомоги, навички виконання медичних маніпуляцій. 

Результати навчання дисципліни: 

знати: етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених соматичних 

захворювань у дітей різного віку; класифікацію найбільш поширених 
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соматичних захворювань у дітей; методи обстеження та аналіз лабораторних 

та інструментальних показників при типовому перебігу гострих та хронічних 

захворювань у дітей; принципи діагностики, лікування, реабілітації і 

профілактики гострих та хронічних захворювань у дітей різного віку; 

морально-деонтологічні принципи медичного фахівця та принципами фахової 

субординації в педіатрії. 

вміти: визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених 

соматичних та неінфекційних захворювань дитячого віку; класифікувати та 

аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених соматичних та 

неінфекційних захворювань дитячого віку; визначати особливості перебігу 

захворювань дітей раннього віку; складати план обстеження та аналізувати 

дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу 

найбільш поширених соматичних та інфекційних захворювань дитячого віку; 

ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при основних невідкладних 

станах у дітей з найбільш поширеними соматичними та інфекційними 

захворюваннями дитячого віку; проводити диференціальну діагностику та 

ставити попередній діагноз при типовому перебігу найбільш поширених 

дитячих ті інфекційних хвороб; 

здатен продемонструвати: навички опитування (визначення скарг та збір 

анамнезу) осіб, що супроводжують дітей і самих дітей різного віку; методику 

фізикального обстеження (огляд, пальпація, перкусія) кожної з систем 

організму; уміння призначати необхідний перелік лабораторно- 

інструментальних досліджень і оцінювати їх результати; володіння 

принципами лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених 

соматичних та інфекційних захворювань дитячого віку; володіння морально- 

етичними принципами медичного фахівця у спілкуванні з дітьми та їх 

родичами; здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

володіти навичками: 

опитування (за стандартною схемою), клінічного обстеження пацієнта (за 

встановленим алгоритмом), визначення основних клінічних симптомів та 

синдромів, призначення необхідного переліку лабораторно-інструментальних 

досліджень та їх оцінки, виконання медичних маніпуляцій і процедур (за 

встановленим переліком); призначення лікування в типових випадках 

захворювання; користування інформаційними і комунікаційними 

технологіями; 

самостійно вирішувати: 
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тактику лікаря щодо поглибленого обстеження, складання плану лікування, 

подальшого спостереження, консультування хворої дитини. 

Зміст дисципліни: 
 

Теми практичних занять 
 

№ Тема 

1 Суб’єктивне та об’єктивне обстеження новонароджених з патологією. 

Діагностика внутрішньочерепної пологової травми, гемолітичної хвороби, 

асфіксії, сепсису. 

2 Сучасні підходи до грудного вигодовування. Значення грудного вигодовування 

для здоров’я дитини. Терміни введення продуктів і страв прикорму при 

природному вигодовуванні дітям 1 року життя (клінічний протокол медичного 

догляду за здоровою дитиною віком до 3 років № 149 від 20.03.2008 р.). 

3 Суб’єктивне та об’єктивне обстеження дітей грудного віку з патологією. 

Діагностика гострих розладів травлення і хронічних розладів живлення. 

Діагностичні критерії. Принципи лікування. Гіпотрофія. Етіологія, патогенез, 

класифікація. Клінічні ознаки відповідно до ступенів. Основні принципи 

дієтотерапії та лікування. 

4 Діагностика рахіту, спазмофілії та алергічних станів у дітей раннього віку. 

Надання невідкладної допомоги дітям з гіпертермічним та судомним синдромами. 

5 Суб’єктивне та об’єктивне обстеження дітей з хворобами органів травлення. 

Діагностика гастриту, виразкової хвороби, захворювань печінки. 

6 Суб’єктивне та об’єктивне обстеження дітей з хворобами дихальної системи. 

Діагностика захворювань органів дихання: ларинготрахеїту, бронхіту, гострої 

пневмонії, бронхіальної астми. 

7 Суб’єктивне та об’єктивне обстеження дітей з хворобами серцево-судинної 

системи. Діагностика патології серцево-судинної системи: вроджених вад серця, 

гострої ревматичної лихоманки. 

8 Суб’єктивне та об’єктивне обстеження дітей з хворобами системи крові: анеміями, 

лейкеміями, геморагічними захворюваннями. Надання невідкладної допомоги при 

геморагічному синдромі. 

9 Суб’єктивне та об’єктивне обстеження дітей з патологією сечової системи: 

гломеруло-, пієлонефритом, циститом. Надання невідкладної допомоги при 

гострій затримці сечі, гострій нирковій. 

10 Суб’єктивне та об’єктивне обстеження дітей з патологією ендокринної системи: 

цукровим діабетом, гіпо- та гіпертиреозом. Надання невідкладної допомоги при 

гіпо- та гіперглікемічній комі, наднирниковій недостатності. 

11 Екзантематозні дитячі повітряно-краплинні інфекції: Кір, краснуха, вітряна віспа, 

скарлатина. Визначення, етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічна картина 

відповідно до форм. Лабораторна діагностика.Принципи лікування. 

Профілактика: специфічна та неспецифічна. Наказ МОЗ України №947 від 
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 18.05.2018р. «Про проведення профілактичних щеплень в Україні». 

12 Дифтерія, менінгококова інфекція, епідемічний паротит, кашлюк. Визначення, 

етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічні ознаки відповідно до форм. 

13 Суб’єктивне та об’єктивне обстеження дітей з туберкульозом. Діагностика 

14 Залік 

 
 

Теми лекцій 
 

№ з/п Тема 

1 Захворювання новонароджених. 

2 Рахіт, спазмофілія, гострі розлади травлення та хронічні розлади живлення у 

дітей. Алергічний дерматит 

3 Хвороби органів травлення у дітей. 

4 Хвороби органів дихання та серцево-судинної системи в дитячому віці. 

5 Захворювання органів кровотворення в дітей. Анемія. Лейкемія. Геморагічні 

захворювання 

6 Захворювання сечової системи у дітей 

7 Захворювання ендокринної системи у дітей 

8 Екзантематозні дитячі повітряно-краплинні інфекції. 

9 Неекзантематозні дитячі повітряно-краплинні інфекції. 

 
Теми для суто самостійного опрацювання 

 

№ з/п Тема 

1 Наказ МОЗ України № 152 від 04.04.2005р. «Про затвердження Протоколу 

медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною» 

2 Пологові травми (кефалогематома, перелом ключиці, парези та паралічі 

периферійної нервової системи) 

3 Хвороби пупка, шкіри (омфаліт, везикулопустульоз, міхурчатка) 

4 Наказ МОЗ України № 149 від 20.03.2008 р. «Про затвердження клінічного 

протоколу медичного нагляду за здоровою дитиною віком до 3-х років» 

5 Алергія та алергічні реакції. Загальна характеристика екзо- та ендоалергенів. 
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 Імунологічні механізми розвитку алергічних реакцій. Значення лабораторних 

досліджень, алергологічних тестів. Надання невідкладної допомоги при гострих 

алергічних станах у дітей (кропив’янка, набряк Квінке, анафілактичний шок тощо). 

6 Стоматити у дітей 

7 Гельмінтози (аскаридоз, ентеробіоз, трихоцефальоз, ехінококоз тощо) 

8 Гострий риніт, отит, фарингіт 

9 Диференціальна діагностика виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки 

у дітей 

10 Спадкові захворювання у дітей 

11 Захворювання щитоподібної залози 

12 Вроджена патологія наднирників. Гостра і хронічна недостатність 

13 Імунодефіцитні стани у дітей 

14 Наказ МОЗ України №947 від 18.05.2018 р. «Про удосконалення проведення 

профілактичних щеплень в Україні». 

15 Гострі респіраторні вірусні інфекції. 

16 Вірусний гепатит у дитячому віці 

17 Кишкові інфекції у дітей 

18 Ентеро- та рота-вірусні інфекції у дітей 

19 Сучасні погляди на поліомієліт 

Види навчальних занять: лекція, практичне заняття, консультація. 

Форми навчання: денна. 

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, метод 

проблемного викладання. 

Методи контролю: усний, письмовий, практичний, тестовий. 

Форми підсумкового контролю: диференційний залік, екзамен. 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, 

презентації, питання для поточного контролю, тести, задачі, питання для 

підсумкового контролю (диференційного заліку),усного екзамену. 

Мова навчання: українська. 

2. Оцінювання: 

Види оцінювання: 
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Поточний контроль (оцінки 2-5 балів) 

Підсумковий контроль (ПК) - диференційний залік в кінці семестру -2-5 балів 

Екзамен (мах 200 балів, min 110 балів) 

Сума балів за дисципліну 200 / 110 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті, 

передбачає 100 % оцінювання студентів групи за усіма його складовими 

елементами. За кожний етап заняття і елемент поточного контролю студент 

отримує традиційну оцінку «5-4-3-2», із яких викладач формує середню 

арифметичну оцінку за заняття. Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, 

коли студент повністю володіє теоретичними засадами засвоюваних 

практичних дій, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; дає 

вичерпно точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає 

матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує ситуаційні задачі різного 

ступеню складності; активно опановує практичною частиною заняття та 

методично правильно демонструє передбачені програмою практичні навички 

та вірно діє у змодульованих клінічних ситуаціях; проявляє ініціативу. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та 

добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, 

послідовно,систематично, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові 

питання студент відповідає без помилок; вирішує всі ситуаційні задачі, 

відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках; виконує передбачені для 

опанування практичні навички, але може припускатися помилок, які 

виправляє самостійно; активно працює на занятті. 

Оцінка «задовільно» ставиться студентові на основі його знань основного 

змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння, автоматичному 

засвоєнні найсуттєвіших практичних навичок. Студент спроможний 

вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; 

вирішує ситуаційні задачі, відчуваючи складнощі у простих випадках; студент 

не завжди спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на 

прямо поставлені запитання відповідає правильно; здатний виконати основні 

практичні завдання та діяти у змодульованих клінічних ситуаціях тільки після 

відповідних зауважень та допомоги викладача; при проведенні самостійної 

роботи виникають труднощі , вирішити які студент потенційно може за 

допомогою викладача. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння 

студента не відповідають вимогам оцінки «3 бали»; студент пасивно поводить 

себе на занятті та під час самостійної роботи, має явні труднощі при вирішенні 

ситуаційних завдань, засвоєнні практичних навичок, не здатен приймати 
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рішення та діяти у типових клінічних ситуаціях, навіть після відповідних 

зауважень та корекції викладача. 

Оцінювання самостійної роботи студентів по підготовці до аудиторних 

практичних занять здійснюється під час поточного контролю теми на 

відповідному аудиторному занятті. Оцінювання засвоєння тем, які виносяться 

лише на самостійну роботу i не входять до тем аудиторних навчальних занять, 

здійснюється під час підсумкового контролю (диференційого заліку). 

Обов‘язкова індивідуальна робота студента (написання історії хвороби) 

оцінюється: 2,3,4,5 балів. 

Регламент оцінювання диференційного заліку. Диференційний залік 

здійснюється по завершенню вивчення вcix тем семестра на останньому 

контрольному занятті семестра. До підсумкового контролю допускаються 

студенти, які виконали програму вивчення дисципліни в семестрі, та написали 

обов’язкову індивідуальну роботу. Студенти, що не виконали обов’язкову 

індивідуальну роботу, або та /або мають пропущені практичні заняття та 

лекції (у загальному підрахунку) і не відпрацювали їх , або мають незадовільну 

оцінку, до складання диференційного заліку не допускаються. Форма 

проведення диференційного заліку є стандартизованою i включає контроль 

теоретичної підготовки: усна відповідь на теоретичні питання. Оцінка 2-5 

балів. Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли студент повністю 

володіє теоретичними засадами засвоюваних практичних дій, ілюструючи 

відповіді різноманітними прикладами; дає вичерпно точні та ясні відповіді без 

будь-яких навідних питань; викладає матеріал без помилок і неточностей. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли студент знає зміст питання та 

добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно, 

систематично, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент 

відповідає без помилок; може припускатися помилок, які виправляє 

самостійно. 

Оцінка «задовільно» ставиться студентові на основі його знань основного 

змісту питання та при задовільному рівні його розуміння. Студент 

спроможний відповідати на питання за допомогою навідних питань; відчуває 

складнощі у простих випадках; студент не завжди спроможний самостійно 

систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання 

відповідає правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання студента не 

відповідають вимогам оцінки «3 бали»; студент пасивно поводить себе під час 

відповіді, має явні труднощі при вирішенні, як відповідати на питання, не 

здатен приймати рішення, навіть після відповідних зауважень та корекції 
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викладача. За кожен семестр після здачі диференційного заліку 

підраховується загальний бал (110-200)за допомогою комп'ютерної програми. 

Екзамен проводиться в кінці навчального року після вивчення всіх тем та здачі 

диференційних заліків після кожного семестру. Екзамен включає тестовий 

контроль(60 тестів), вирішення ситуаційної задачі, усну відповідь на питання. 

Оцінюється за 200-бальною шкалою. Сумарний бал дисципліни 

перераховується за спеціальними формулами з урахуванням семестрових 

результатів. Оцінювання дисципліни проводять за 200-бальною шкалою. 

Переклад балів в традиційну оцінку: 

110-139 балів -     3 

140-169 балів   -    4 

170-200 балів   -    5 

3. Політика курсу: обов'язкове дотримання академічної доброчесності 

студентами, а саме: 

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

передбачених робочою програмою навчальної дисципліни "Педіатрія з 

оцінкою результатів досліджень"; 

- 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, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Ліквідаця заборгованості студентами : 

* Навчальні заняття, які були пропущені студентом з будь-якої причини, в 

тому числі і з приводу хвороби, опановуються ним самостійно в 

позааудиторний час за регламентом кафедри (шляхом написання конспекту 

навчальної теми), відповіді викладачу в позааудиторний час, з демонстрацією 

конспекту з виконаними завданнями. 

* Конспект пропущеного навчального заняття викладач повертає студенту. 

Фіксує відробку заняття у спеціальному журналі. 

Питання перездачі ПК/повторного вивчення дисципліни: за умови 

незадовільної оцінки з дисципліни в межах 60-109 балів (FX), студент має 

право повторно скласти ПК двічі: перший раз - комісії за участю завідуючого 

кафедри, останній раз – комісії за участю завідуючого кафедри та декана 

факультету; за умови незадовільної оцінки студент має право на повторне 



11  

навчання дисципліни (за рішенням керівництва ВНЗ відповідно до 

нормативних документів). 
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