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РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Опис навчальної дисципліни
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПЛАНІ ТА
РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦЯ
МЕТА ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ
2.2. ЗАВДАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ, ФОРМУЛЮВАННЯ ЗНАНЬ
ТА ВМІНЬ
МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
ПРОГРАМА
4. Структура НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Практичні заняття
Самостійна робота
Тема
Лекції

Змістовий модуль 1. Асфіксія новонароджених, пологова травма
Змістовий модуль 2. Недоношені діти
Змістовий модуль 3. Перинатальні інфекції
Змістовий модуль 4. Найбільш поширені неінфекційні хвороби
новонароджених
Змістовний модуль 5. Хвороби ендокринної системи у дітей
Змістовний модуль 6. Хвороби системи крові у дітей.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Кількість годин
Тема
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
МЕТОДИ НАВЧАННЯ
МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО
МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ
Зміст оцінюваної діяльності
Mах кіл-ть балів
Структура оцінювання історії хвороби
Рейтинг студента з дисципліни RD
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ОСНОВНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА
Примірн.
ДОДАТКОВА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
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1. ° ° ° ° °

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки,
освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

Кількість кредитів – 4,0

Галузь знань
1201 Медицина
(шифр і назва)

Нормативна
(за вибором)

Напрям підготовки
Модулів – 1

Спеціальність:
Лікувальна справа

Рік підготовки
Змістових модулів – 6 5-й
І н д и в і д у а л ь н е науково-
дослідне завдання
___________

(назва)
Семестр

Загальна кількість годин –
120

9-й
Лекції

Тижневих годин для денної
форми навчання:

аудиторних –80
с а м о с т і й н о ї роботи

студента – 40

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
спеціаліст

10 год.
Практичні
70 год.
Лабораторні
0 год.
Самостійна робота
40 год.
Індивідуальні
завдання:
0 год.
Вид контролю:
іспит

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи

становить (%): 73/36
для денної форми навчання – 73/36.

2. ° ° ° ° °

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В
НАВЧАЛЬНОМУ ПЛАНІ ТА РОЛЬ У
ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦЯ

МЕТА ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ 6



1. ° ° ° ° °

МЕТА ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В
СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦЯ

Викладання дисципліни “Педіатрія” для студентів 5 курсу починається після закінчення курсу
"Пропедевтичної педіатрії" та модуля “Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей” на 4
курсі. При цьому продовжується проведення професійної підготовки лікаря-педіатра. Метою
дисципліни “Педіатрія” на 5 курсі є продовження вивчення основних неінфекційних захворювань
дітей за принципом розподілу патології по періодам дитинства і за принципом органної
патології. Значна увага приділяється вивченню особливостей періоду новонародженості
здорової та хворої дитини. Це пов'язано з тим, що даний період є критичним, відбувається
перебудова роботи органів і систем з пренатального на постнатальный рівень, вплив у цей
момент несприятливих чинників може привести до важких наслідків у відношенні життя і
здоров'я. Від того як протікає період новонародженості, багато в чому залежить стан здоров'я
і психомоторний розвиток дитини не тільки в грудному віці, але і в наступних вікових періодах.
Проводиться вивчення патології новонароджених, її поширеності, особливостей перебігу ряду
захворювань у даному періоді. Майбутній лікар повинен вміти оцінити загальний стан
новонародженого, неврологічний статус, відокремити перебіг граничного стану від початку
патологічного процесу. Виходячи з цього, половина практичних і лекційних занять виділяється
на вивчення неонатології.

Крім того, на даному курсі проводиться вивчення гематологічних захворювань і захворювань
ендокринної системи. Вивчається поширеність нозологічних форм, питання етіології,
патогенезу, класифікації, клінічної картини, дані лабораторних і інструментальних досліджень,
диференційної діагностики, лікування, профілактики.

Опанування цією дисципліною відіграє важливу роль для майбутньої професійної діяльності,
оскільки дозволяє визначати етіологічні та патогенетичні фактори захворювань дитячого віку,
класифікувати та аналізувати типову клінічну картину, складати план обстеження та
аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу
захворювання, демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики
захворювань, ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при основних невідкладних станах,
проводити диференціальну діагностику та ставити попередній діагноз при типовому перебігу
хвороб, здійснювати оцінку прогнозу захворювання, демонструвати володіння морально-
деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у
педіатрії.

Останній змістовий модуль дисципліни присвячений вивченню дитячих інфекційних хвороб.
Студенти в ході вивчення цього розділу вчаться ставити попередній діагноз найбільш
поширених інфекційних хвороб у дітей, визначати їх етіологічні та патогенетичні фактори,
розрізняти особливості клінічного перебігу, визначати основні напрямки лікування,
застосовувати профілактичні та протиепідемічні заходи.

Студенти докладно ознайомлюються з останніми наказами МОЗ України та протоколами
діагностики та лікування захворювань у дітей.

Згідно навчального плану вивчення дисципліни здійснюється в ІX-Х семестрах протягом
п’ятого року навчання.

Програма структурована, складається зі змістових модулів, тем відповідно до вимог розробки
навчальних програм медичних дисциплін (Наказ МОЗ України №492 від 12.10.2004 р. «Про
внесення змін та доповнень до Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм медичних
дисциплін»).

2.2. ЗАВДАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ, ФОРМУЛЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 7



2.2. ЗАВДАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ
ДИСЦИПЛІНИ, ФОРМУЛЮВАННЯ
ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

При вивченні дисципліни “Педіатрія” на V курсі продовжується професійна підготовка педіатра.
У результаті вивчення дисципліни “Педіатрія” студент зобов’язаний знати:
- особливості перебігу періоду новонародженості здорової доношеної і недоношеної дитини;
- особливості догляду і ведення доношеної і недоношеної новонародженої дитини;
- структуру, поширеність, чинники, етіологію, патогенез, клінічну картину, диференційно -

діагностичні критерії захворювань періоду новонародженості;
- тактику ведення і лікування хворих доношених і недоношених новонароджених, питання

реабілітації і профілактики;
- поширеність, чинники, етіологію гематологічних захворювань та хвороб ендокринних органів

у дітей, патогенез даних захворювань, клінічну картину, диференційно - діагностичні критерії,
тактику ведення і лікування, питання профілактики;

- чинники, етіологію, патогенез найбільш поширених інфекційних захворювань у дітей, клінічну
картину, диференційно - діагностичні критерії, основні напрямки лікування, питання
профілактики та протиепідемічні заходи.

Повинен уміти:
- оцінити загальний стан і неврологічний статус новонародженої дитини; виділити чинники

ризику в розвитку патології і визначити її спрямованість;
- відмежувати граничні стани новонароджених від патології періоду новонародженості;
- визначити наявність і ступінь недоношеності, морфофункціональної незрілості,

внутрішньоутробної гіпотрофії;
- визначити необхідний обсяг заходів при наявності асфіксії або синдрому асфіксії в пологах;
- зібрати скарги в дитини з гематологічними, ендокринними захворюваннями, виділити їх у

синдроми і симптоми, характерні для даної нозологічної форми;
- оцінити анамнестичні дані, виділити моменти, характерні для даного захворювання;
- оцінити загальний стан, визначити причину, яка зумовлює тяжкість стану;
- вміти поставити діагноз відповідно до загальноприйнятої класифікації;
- призначити обстеження, що дозволяє веріфікувати поставлений діагноз;
- оцінити дані лабораторних та інструментальних досліджень;
- визначити тактику ведення хворого;
- визначити умови догляду за хворим;
- призначити дієтотерапію;
- вибрати і призначити відповідне даній нозологічній формі лікування (включаючи вміння

вибрати спосіб застосування препарату, розрахунок дози, уміння виписати рецепт);
- визначити заходи для профілактики розвитку ускладнень, рецидивів захворювання, заходи,

спрямовані на повне видужання хворої дитини;
- організувати протиепідемічні заходи щодо найбільш поширених інфекційних захворювань.
Повинен опанувати практичними навичками:
- туалет новонародженої дитини, сповивання, купання, викладення новонародженої дитини;
- первинний туалет новонародженої дитини;
- туалет шкіри, очей, носа і вух;
- догляд при захворюваннях пуповинного залишку і пупочної ранки;
- зважування і вимір температури тіла новонародженого;
- оцінка стану новонародженого за шкалою Апгар;
- методи первинної реанімації новонароджених;
- відсмоктування вмісту з верхніх дихальних шляхів;
- проведення інгаляційної оксигенотерапії (із використанням "масочного" способу, "вуса",

кисневих наметів та інших засобів);
- метод спонтанного дихання з постійним позитивним тиском на видиху;
- техніка прикладання дитини до грудей;
- збір сечі, кала на дослідження в новонародженого, недоношеного новонародженого;
- розрахунок харчування для новонародженого, недоношеного новонародженого,

вигодовування хворих новонароджених;
- профілактика туберкульозу в новонароджених;
- методика обстеження новонароджених дітей: рефлекси - хобітковий, пошуковий,

смоктальний, Бабкіна, хватальний, Моро, Бабінського, Керніга, автоматичної ходи, Бауера,
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Галанта, симетричний/асиметричний шийний тонічний; визначення м’язового тонусу;
- методика замінного переливання крові немовляті при ГХН. Показання, техніка (однократного

і повторного);
- транспортування важкохворих і недоношених новонароджених;
- надання невідкладної допомоги немовлятам при: гіпертермічному синдромі; судомному;

серцево-судинній недостатності; гострій наднирковій недостатності; гіпер- та гіпоглікемічній
комі; при шлунково-кишковій кровотечі; ДВЗ- синдромі, синдромі непрямої гіпербілірубінемії,
синдромі дихальних розладів; бактеріальному шоці;

- виходжування недоношених і травмованих новонароджених у кювезах, апаратура,
методика, техніка;

- дезинфекція і прибирання приміщення, де знаходяться новонароджені діти, приготування
дезінфікуючих розчинів, опромінення палат;

- дотримання особистої гігієни студента, що працює у відділенні фізіології і патології
новонароджених;

- методика опитування ендокринних хворих;
- методи клінічного дослідження ендокринних хворих;
- методи лабораторних досліджень і рентгенологічної діагностики гіпоталамо-гіпофізарної

системи;
- методи дослідження функції і рентгенологічна діагностика захворювань щитовидної

залози;
- методи дослідження функції і рентгенологічна діагностика захворювань паращитовидних

залоз;
- методи дослідження функції і рентгенологічна діагностика захворювань наднирників;
- методи дослідження внутрішньосекреторної функції підшлункової залози;
- методи дослідження функції статевих залоз у дітей;
- методика збору епідеміологічного анамнезу;
- методи клінічного обстеження хворих на інфекційну патологію, в т.ч. знання специфічних

клінічних симптомів інфекційних захворювань;
- методи лабораторних досліджень, необхідних для верифікації інфекційного захворювання;
- план протиепідемічних заходів у вогнищі інфекції.
Кінцеві цілі навчальної дисципліни «Педіатрія» на 5 курсі ґрунтуються на базі навчальних

цілей, визначених в освітньо-професійній програмі (ОПП) та освітньо – кваліфікаційній
характеристиці (ОКХ). Вони визначаються таким чином:

№
п/п Кінцева ціль Код

ОПП Код ОКХ

1.
Визначати етіологію і патогенетичні фактори хвороб
новонароджених та найбільш поширених дитячих
неінфекційних захворювань.

ПП.101 3.ПФ.С.8.ПР.Р.20

2. Визначати особливості захворювань новонароджених
дітей і ставити попередній клінічний діагноз. ПП.119 1.ПФ.Д.1.ПР.Р.5

3.ПФ.С.8.ПР.Р.20

3.
Демонст руват и володіння принципами лікування,
реабілітації і профілактики хвороб новонароджених та
найбільш поширених дитячих неінфекційних
захворювань.

ПП.157

1. 2.ПФ.С.1.ПР.О.3
2. 2.ПФ.С.1.ПР.О.4
3. 2.ПФ.С.1.ПР.О.6
4. 2.ПФ.С.1.ПР.О.7
5. 3.ПФ.С.3.ЗР.Р.10
6. 3.ПФ.С.4.ЗР.Р.11
7. 3.ПФ.С.6.ЗР.Р.13

4.
Планувати обстеження і інтерпретувати лабораторні
дані при типовому перебігу хвороб новонароджених
та найбільш поширених дитячих неінфекційних
захворювань.

ПП.220 1.ПФ.Д.1.ПР.Р.3
3.ПФ.Д.2.ЗР.Р.9

5.
Провод ит и диференціальну діагностику і ставити
попередній діагноз хвороб новонароджених та
найбільш поширених дитячих неінфекційних
захворювань.

ПП.230 1.ПФ.Д.1.ПР.Р.4
1.ПФ.Д.1.ПР.Р.5

6.
Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при
основних невідкладних станах у новонароджених та у
дітей з найбільш поширеними неінфекційними
захворюваннями.

ПП.251

1. 1.ПФ.Е.2.ПР.Р.6
2. 3.ПФ.С.9.ПР.Н.24
3. 3.ПФ.С.10.ПР.Н.25
4. 3.ПФ.С.11.ПП.Н.26

7. Визначат и етіологічні та патогенетичні фактори
найбільш поширених інфекційних захворювань дітей. ПП.021 3.ПФ.С.12.ЗР.О.27

3.ПФ.С.12.ПР.Р.29

8. Визначат и основні напрямки лікування найбільш
поширених інфекційних захворювань у дітей. ПП.022

1. 3.ПФ.С.3.ЗР.Р.10
2. 3.ПФ.С.4.ЗР.Р.11
3. 3.ПФ.С.5.ЗР.Р.12
4. 3.ПФ.С.6.ЗР.Р.13
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9.
Визначати профілактичні та протиепідемічні заходи
щодо найбільш поширених інфекційних захворювань
дітей.

ПП.023

1. 2.ПФ.С.1.ПР.О.2
2. 2.ПФ.С.1.ПР.О.6
3. 2.ПФ.С.1.ПР.О.7
4. 2.ПФ.С.2.ЗП.О.8
5. 2.ПФ.С.3.ПР.О.10
6. 2.ПФ.С.3.ПР.О.11

10. Розрізняти особливості клінічного перебігу найбільш
поширених інфекційних захворювань дітей. ПП.039 1.ПФ.Д.1.ПР.Р.2

1.ПФ.Д.1.ПР.Р.5

11. Ст ав ит и попередній діагноз найбільш поширених
інфекційних захворювань дітей. ПП.043 1.ПФ.Д.1.ПР.Р.5

2.ПФ.С.3.ЗП.О.9

12. Визначат и тактику ведення дитини, хворої на
найбільш поширені інфекційні захворювання. ПП.052

1. 3.ПФ.С.3.ЗР.Р.10
2. 3.ПФ.С.4.ЗР.Р.11
3. 3.ПФ.С.5.ЗР.Р.12
4. 3.ПФ.С.6.ЗР.Р.13
5. 3.ПФ.С.7.ПР.О.14

13.
Над ават и невідкладну допомогу при критичних
станах для найбільш поширених інфекційних
захворювань дітей.

ПП.070 3.ПФ.С.10.ПР.Н.25

14.
Планувати профілактичні та протиепідемічні заходи
щодо найбільш поширених інфекційних захворювань
дітей.

ПП.073

1. 2.ПФ.С.1.ПР.О.2
2. 2.ПФ.С.1.ПР.О.6
3. 2.ПФ.С.1.ПР.О.7
4. 2.ПФ.С.2.ЗП.О.8
5. 2.ПФ.С.3.ПР.О.10
6. 2.ПФ.С.3.ПР.О.11

15.
Проводити диференціальну діагностику та ставити
попередній діагноз найбільш поширених інфекційних
захворювань та їх ускладнень у дітей.

ПП.077
1. 1.ПФ.Д.1.ПР.Р.4
2. 1.ПФ.Д.1.ПР.Р.5
3. 2.ПФ.С.3.ЗП.О.9

16.
Розрізняти клінічну симптоматику невідкладних станів
при найбільш поширених інфекційних захворюваннях
дітей.

ПП.083 1.ПФ.Е.2.ПР.Р.6
2.ПФ.С.3.ЗП.О.9

3. ° ° ° ° °

МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ У
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Педіатрія як навчальна дисципліна:
а) базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні медичної біології, нормальної та

патологічної фізіології, нормальної та патологічної анатомії, гістології, фармакології,
пропедевтики дитячих хвороб й інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи формування студентами умінь та навичок, які визначаються кінцевими
цілями вивчення педіатрії як самостійної дисципліни та можуть бути використані студентами
при вивченні педіатрії, дитячих інфекційних хвороб та інших клінічних дисциплін на VI курсі та у
професійній діяльності.

2. ° ° ° ° °

ПРОГРАМА
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Обсяг навчальної роботи 4,0 кред.
Змістовій модуль 1. Асфіксія новонароджених, пологова травма.
Конкретні цілі:

1. Визначат и особливості адаптації новонароджених дітей та діагностувати синдроми
дезадаптації.

2. Складат и план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних
обстежень новонароджених.

3. Володіти різними методиками розрахунку об’єму вигодовування для новонароджених
дітей.

4. Визначат и етіологічні та патогенетичні фактори асфіксії га пологової травми
новонароджених.

1. 2 Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину асфіксії га пологової травми
новонароджених.

2. 3. Визначати особливості перебігу асфіксії та пологової травми новонароджених і ставити
попередній клінічний діагноз.

3. 4. Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних
обстежень при типовому перебігу асфіксії та пологової травми новонароджених.

4. 5. Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики асфіксії та
пологової травми новонароджених.

5. 6. Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при основних невідкладних станах у
новонароджених з проявами асфіксії та пологової травми.

6. 7. Проводити диференціальну діагностику асфіксії та пологової травми та ставити
попередній діагноз.

7. 8. Здійснювати прогноз життя при асфіксії та пологовій травмі.
8. 9. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та

принципами фахової субординації в неонатології.

Тема 1. Введення у неонатологію. Вигодовування новонародженої дитини.
Тема 2. Принципи надання первинної допомоги новонародженій дитині. Асфіксія

новонародженого. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка Діагностика. Диференціальна
діагностика. Лікування. Профілактика. Прогноз.

Тема 3. Пологова травма. Перинатальні ураження ЦНС у новонароджених дітей. Етіологія.
Патогенез. Класифікація. Клініка. Діагностика. Диференціальна діагностика. Лікування.
Профілактика. Прогноз.

Змістовий модуль 2. Недоношені діти
Конкретні цілі:

1. Визначати етіологічні фактори недоношеності у новонароджених.
2. Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину ступенів морфологічної та нейро-

функціональної зрілості недоношених дітей.
3. Визначати особливості адаптації недоношених новонароджених дітей та діагностувати

синдроми дезадаптації.
4. Складат и план обстеження та аналізувати дат лабораторних та інструментальних

обстежень недоношених новонароджених.
5. Демонст руват и володіння принципами виходжування недоношених новонароджених,

лікування та профілактики синдромів дизадаптації, реабілітації недоношених
новонароджених.

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

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

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

принципами фахової субординації в неонатології.

Тема 4. Особливості адаптації, організація виходжування та годування недоношених дітей.
Недоношені діти. Етіологічні фактори недоношеності. Анатомо-фізіологічні особливості.

Ступені морфологічної та нейро- функціональної зрілості недоношених дітей. Особливості
адаптації недоношених новонароджених та синдроми дезадаптації. Диференціальна
діагностика гіпербілірубінемії у недоношених. Затримка внутрішньоутробного розвитку плода
(ЗВУР): причини діагностика, лікування, профілактика.

Принципи виходжування недоношених дітей в пологовому будинку, на другому етапі
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виходжування та з позиції сімейного лікаря. Особливості вигодовування недоношених дітей.
Екстрена допомога при основних невідкладних станах у недоношених новонароджених:
дихальній недостатності, парезі кишечника, гіпербілірубінемії, гіпоглікемії у практиці сімейного
лікаря.

Змістовий модуль 3. Перинатальні інфекції
Конкретні цілі:

1. Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та фактори ризику при перинатальних
інфекційних захворюваннях у новонароджених.

2. Класифікуват и і аналізувати типову клінічну картину перинатальних інфекційних
захворювань у новонароджених: внутрішньоутробна інфекція, локальна та генералізована
інфекція.

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

4. С к л а д а т и план обстеження при перинатальних інфекційних захворюваннях
новонароджених (внутрішньоутробної інфекції, локальної та генералізованої інфекції) та
аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при їх типовому перебігу.

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

6. Ст авит и діагноз і надавати екстрену допомогу при гострій дихальній недостатності,
гострій нирковій недостатності, судомному синдромі, некротичному ентероколіті, синдромі
дисемінованого внутрішньо судинного згортання при перинатальних інфекційних
захворюваннях у новонароджених на етапі сімейної медицини.

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

8. З д ійснюв ат и прогноз життя при перинатальних інфекційних захворюваннях
новонароджених (внутрішньоутробній інфекції, локальній т а генералізованій інфекції) у
роботі сімейного лікаря.

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

1. Тема 5. Внутрішньоутробні інфекції новонародженого (TORCH - інфекції). Класифікація,
етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування,
профілактика, прогноз.

2. Тема 6. Бактеріальні інфекції новонародженого. Пневмонія новонароджених: класифікація,
етіологія, патогенез, клинка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування,
профілактика, прогноз. Сепсис новонароджених: класифікація, етіологія, патогенез,
клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика, прогноз.

3. Змістовій модуль 4. Найбільш поширені неінфекційні хвороби новонароджених
4. 1. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори хвороб органів дихання у

новонароджених, гемолітичної та геморагічної хвороб новонароджених.
5. 2 Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину хвороб органів дихання у

новонароджених, гемолітичної та геморагічної хвороб новонароджених.
6. 3. Визначати особливості перебігу хвороб органів дихання у новонароджених, гемолітичної

та геморагічної хвороб новонароджених і ставити попередній клінічний діагноз.
7. 4. Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних

обстежень при типовому перебігу хвороб органів дихання у новонароджених, гемолітичної
та геморагічної хвороб новонароджених.

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

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

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

11. 8. Здійснювати прогноз життя при хворобах органів дихання, гемолітичній та геморагічній
хворобах новонароджених.

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

1. Тема 7. Хвороби органів дихання у новонароджених. Етіологія. Патогенез. Класифікація.
Клініка. Діагностика. Диференціальна діагностика. Лікування. Профілактика. Прогноз.
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2. Тема 8. Геморагічна хвороба новонароджених. Неонатальні жовтяниці. Етіологія.
Патогенез. Класифікація Клініка. Діагностика. Диференціальна діагностика. Лікування.
Профілактика. Прогноз.

3. Тема 9. Гемолітична хвороба новонароджених. Етіологія. Патогенез. Класифікація Клініка.
Діагностика. Диференціальна діагностика. Лікування. Профілактика. Прогноз.

Змістовий модуль 5. Хвороби ендокринної системи у дітей
Конкретні цілі:

1. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори цукрового діабету у дітей; дифузного
токсичного зобу, гіпотиреозу, аутоімунного тиреоідиту, ендемічного зобу у дітей; різних
клінічних форм патології росту, ожиріння.

2. Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину цукрового діабету у дітей; дифузного
токсичного зобу, гіпотиреозу, аутоімунного тиреоідиту, ендемічного зобу у дітей; різних
клінічних форм патології росту, ожиріння.

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

4. Складат и план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних
обстежень при типовому перебігу цукрового діабету у дітей; при типовому перебігу
дифузного токсичного зобу, гіпотиреозу, аутоімунного тиреоідиту, ендемічного зобу у
дітей; при різних клінічних формах патології росту, ожирінні.

5. Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики цукрового
діабету у дітей; дифузного токсичного зобу, гіпотиреозу, аутоімунного тиреоідиту,
ендемічного зобу, у дітей; різних клінічних форм патології росту, ожиріння,.

6. Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при гіперглікемічній кетоацидотичній та
гіпоглікемічній комах та при тиреотоксичній кризі у дітей.

7. Проводит и диференціальну діагностику цукрового діабету у дітей, різних видів ком;
дифузного токсичною зобу, гіпотиреозу, аутоімунного тиреоідиту, ендемічного зобу у
дітей; різних клінічних форм патології росту, ожиріння.

8. Зд ійснюват и прогноз життя при цукровому діабеті, дифузному токсичному зобі,
гіпотиреозі, аутоімунному тиреоідиті, ендемічному зобі у дітей, різних клінічних формах
патології росту; ожирінні.

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

1. Тема 10. Цукровий діабет у дітей. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика,
диференційна діагностика, лікування, профілактика, прогноз цукрового діабету у дітей.
Інсулінотерапія. Гіперглікемічна кетоацидотична та гіпоглікемічна коми; етіологія,
патогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, надання
невідкладної допомоги та профілактика. Прогноз.

2. Тема 11. Захворювання щитовидної залози у дітей. Класифікація захворювань щитовидної
залози у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика,
лікування, профілактика дифузного токсичного зобу, гіпотиреозу, аутоімунного
тиреоідиту, ендемічного зобу у дітей. Ступені зобу. Невідкладна допомога при
тиреотоксичній кризі у дітей. Прогноз.

3. Тема 12. Захворювання гіпоталамо- гіпофізарної системи. Етіологія, патогенез,
класифікація, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика
різних клінічних форм патології росту (екзогенно-конституціональної, гіпофізарної,
соматогенної); ожиріння (екзогенно-конституціонального, гіпоталамічного). Прогноз.

4. Тема 13. Адреногенітальний синдром. Гостра та хронічна надниркова недостатність.
Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференціальна діагностика,
лікування, профілактика, прогноз.

Змістовий модуль 6. Хвороби системи крові у дітей
Конкретні цілі:

1. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори дефіцитних анемій, лейкемій та лімфом,
гемофілії, тромбоцитопеній та тромбоцитопатій у дітей.

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

3. Визначати особливості дефіцитних анемій, лейкемій та лімфом, гемофілії, тромбоцитопеній
та тромбоцитопатій у дітей і ставити попередній клінічний діагноз.

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

5. Демонст руват и володіння принципами лікування і профілактики дефіцитних анемій,
лікування, профілактики і реабілітації лейкемій та лімфом, гемофілії. тромбоцитопеній та
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тромбоцитопатій у дітей.
6. Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при гострій кровотечі, геморагічному шоку

у дітей.

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

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

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

Тема 14. Геморагічні захворювання у дітей
Гемофілія, тромбоцитопенії та геморагічні васкуліти у дітей. Етіологія. Патогенез.

Класифікація. Діагностика. Диференціальна діагностика з іншими геморагічними станами у
дітей. Лікування. Невідкладна допомога при кровотечах та геморагічних станах, які
потребують лікування. Прогноз.

Тема 15. Гемобластози у дітей. Лейкемії та лімфоми у дітей: Етіологія. Патогенез.
Класифікація Діагностика. Диференціальна діагностика з іншими захворюваннями системи крові
та захворюваннями, що перебігають з гіперпластичним синдромом. Лікування. Невідкладна
допомога при геморагічному синдромі та синдромах стискання. Прогноз.

Тема 16. Залізо-, білково- та вітамінодефіцитні анемії у дітей. Етіологія. Патогенез.
Класифікація. Клініка. Діагностика. Диференціальна діагностика Лікування. Невідкладна
допомога при кровотечах. Профілактика. Прогноз.

Тема 17. Захист історії хвороби.
Тема 18. Підсумковий модульний контроль.

4. Структура НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ

Тема
° ° ° ° °

Лекції
° ° ° ° °

Практичні
заняття

° ° ° ° °

Самостійна
робота

Змістовий модуль 1. Асфіксія новонароджених, пологова травма

1. Введення у
неонатологію.
Вигодовування
новонародженої
дитини.

4 2

2. Принципи надання
первинної
допомоги
новонародженій 1 4 2

Змістовий модуль 2. Недоношені діти 14



дитині. Асфіксія
новонародженого.

3. Пологова травма.
Перинатальні
ураження ЦНС у
новонароджених
дітей.

1 4 3

Разом за змістовим
модулем 2 12 7

Змістовий модуль 2. Недоношені діти

4. Особливості
адаптації,
організація та
годування
недоношених
дітей.

4 2

Разом за змістовим
модулем 4 2

Змістовий модуль 3. Перинатальні
інфекції

5. Внутрішньоутробні
інфекції
новонародженого
(TORCH-інфекції).

1 4 2

6. Бактеріальні
інфекції
новонародженого.
Пневмонія
новонароджених.
Сепсис
неонатальний.

4 3

Разом за змістовим
модулем 1 4 5

Змістовий модуль 4. Найбільш поширені неінфекційні хвороби новонароджених 15



Змістовий модуль 4. Найбільш
поширені неінфекційні хвороби
новонароджених

7. Хвороби органів
дихання у
новонароджених. 4 2

8. Геморагічна
хвороби
новонароджених.
Неонатальні
жовтяниці

4 3

9. Гемолітична
хвороба
новонароджених. 1 4 3

Разом за змістовим
модулем 1 12 8

Змістовний модуль 5. Хвороби
ендокринної системи у дітей

10. Цукровий діабет у
дітей. 1 4 3

11. Захворювання
щитоподібної
залози у дітей.

12. 
1 4 2

12. Захворювання
гіпоталамо-
гіпофізарної
системи: патологія
росту та ожиріння.

4 3

12. Адреногенітальний
синдром. Гостра та
хронічна
надниркова
недостатність.

4 2

Разом за змістовим
модулем 2 16 10

Змістовний модуль 6. Хвороби системи крові у дітей. 16



Змістовний модуль 6. Хвороби системи
крові у дітей.

12. Геморагічні
захворювання у
дітей. Гемофілія,
тромбоцитопенія
та геморагічні
васкуліти у дітей..

2 4 3

12. Гемобластози у
дітей. Лейкемії та
лімфоми у дітей. 1 4 3

12. Залізо-, білково- та
вітамінодефіцитні
анемії у дітей. 1 4 2

12. Захист історії
хвороби. 4

12. Підсумковий
модульний
контроль.. 2

Разом за змістовим
модулем 4 18 8

Всього: кредитів ECTS -
4,0 , годин - 120; з них: 10 70 40

5. ° ° ° ° °

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

№
п/п Тема Кількість

годин

1.
Асфіксія новонароджених. Перинатальні ураження ЦНС.

Гемолітична хвороба новонароджених. Внутрішньоутробні інфекції
у новонароджених. 4 1

2.
Ід іопат ична тромбоцитопенічна пурпура. Геморагічний васкуліт.
Гемофілія.

Анемії. Гемобластози. 4 1

3. Цукровий діабет. Захворювання щитоподібної залози. 2 1
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6. ° ° ° ° °

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№
п/п

° ° ° ° °

Тема
° ° ° ° °

Кількість
годин

1
Введення у неонатологію. Транзиторні стани. Первинний
огляд новонародженої дитини. Вигодовування
новонародженої дитини.

Курація хворих.
4

2
Принципи надання первинної допомоги новонародженій
дитині.

Асфіксія новонароджених.
4

3 Перинатальні ураження ЦНС. Пологова травма.
Лікування асфіксії та перинатальних уражень ЦНС. 4

4
Особливості адаптації недоношених новонароджених.

Затримка внутрішньоутробного розвитку.
Курація хворих.

4

5
Внут рішньоут робні інфекції новонародженого (TORCH-
інфекції).

Лікування внутрішньоутробних інфекцій новонароджених
(TORCH-інфекцій).

4

6
Пневмонія новонароджених. Неонатальний сепсис.

Лікування пневмонії та неонатального сепсису. 4

7 Хвороби органів дихання у новонароджених. 4

8
Ге м о р а г і ч н а хвороба новонароджених. Жовтяниці
новонароджених.

Л і к у в а н н я г е мо ра г іч но ї хвороби та жовтяниць
новонароджених.

4

9 Гемолітична хвороба новонароджених.
Лікування гемолітичної хвороби новонароджених. 4

10 Цукровий діабет у дітей. Лікування цукрового діабету. 4
11 Захворювання щитовидної залози у дітей. 4
12 Ожиріння. Патологія зросту. 4

13 Адреногенітальний синдром.
Гостра та хронічна недостатність надниркової залози. 4

14 Геморагічні захворювання у дітей (гемофілія, ідіопатична
тромбоцитопенічна пурпура, геморагічний васкуліт) 4

15 Гемобластози у дітей. 4
16 Дефіцитні анемії у дітей. 4
17 Захист історії хвороби 4
18 Підсумковий модульний контроль 2

ВСЬОГО 70
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7. ° ° ° ° °

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ

№
п/п Види СРС Кількість

годин Види контролю

1 Підготовка до практичних занять 22 П о т о ч н и й контроль на
практичних заняттях

2 Опрацювання тем, які не входять до плану
аудиторних занять: 8 П і д с у м к о в и й модульний

контроль

3 Індивідуальна СРС: курація хворих, написання
учбової історії хвороби 6 П і д с у м к о в и й модульній

контроль

4 Під гот овка до підсумкового модульного
контролю 4 П і д с у м к о в и й модульний

контроль
Всього годин 40

8. ° ° ° ° °

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

1. Лекції (оглядове викладення навчального матеріалу) із застосуванням мультимедійного
проектора; практичні заняття – робота за індивідуальними завданнями під керівництвом
викладача (вирішення багатоваріантних задач на основі розрахунків на прикладі
найпростіших завдань); самостійне опрацювання навчального матеріалу із використанням
конспекту лекцій та основної навчальної літератури, робота із довідниками, опанування
практичних навичок біля ліжка хворого.

2. Виконання індивідуальної СРС на основі курації хворих – написання учбової історії хвороби.
3. Контроль навчальної роботи – тестування з теоретичного матеріалу, спостереження за

правильністю виконання практичних навичок, співбесіда з проблемних питань, контроль
самостійного виконання індивідуальної СРС.

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ
ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО
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КОНТРОЛЮ

Методи контролю
1. Теоретичні питання:

1. Визначення поняття «недоношеність». Класифікація недоношених
д і т е й за показником «маса тіла при народженні» та
співвідношенням фізичного розвитку та гестаційного віку.

2. Причини затримки внутрішньоутробного розвитку плода.
Особливості адаптації дітей зі ЗВУР та принципи виходжування.

3. О ц і н к а морфологічної та нейро- функціональної зрілості
недоношених дітей (за шкалою Балард).

4. Особлив ост і терморегуляції недоношених дітей, методи
профілактики гіпотермії.

5. Профілактика та лікування гіпоглікемії у недоношених дітей.
6. Механізми розвитку гіпербілірубінемії недоношених, можливі

наслідки. Тактика ведення.
7. Невідкладна допомога при апное у недоношених дітей. Показання

до застосування штучної вентиляції легень. Ускладнення
тривалої ШВЛ: бронхолегенева дисплазія, ретинопатія
недоношених дітей.

8. Е т а п и виходжування недоношених дітей. Принципи
транспортування. Критерії виписки зі стаціонару.

9. Особливост і диспансерного спостереження за недоношеними
дітьми в поліклініці. Профілактика анемії, лактазної
недостатності, дисбактеріозу, рахіту.

10. Принципи вигодовування недоношених новонароджених. Вибір
засобу годування в залежності від гестаційного віку та стану
дитини. Рекомендовані об'єми ентерального харчування.

11. Ет іологічні, клінічні та лабораторні критерії діагнозу «асфіксії
новонародженого».

12. Сучасні уявлення про патогенез асфіксії. Компенсаторні механізми
організму плода у відповідь на гіпоксію.

13. Крит ерії ступеню важкості асфіксії в залежності від оцінки за
шкалою Апгар, показників рН та ознак дисфункції органів та
систем.

14. Алгоритм надання невідкладної допомоги дитині у стані асфіксії
при народженні в залежності від наявності або відсутності ознак
меконіальної аспірації.

15. Визначення терміну «пологова травма» та чинники її розвитку.
16. Пологові травми м'яких тканин. Адипонекроз. Пошкодження

грудинно-ключично-соскопод ібного м'язу. Диференціальний
діагноз пологової пухлини та кефалогематоми.

17. Пологова травма спинного мозку та плечового сплетення. Парези
і паралічі Дюшена-Ерба, Дежерін-Клюмпке.

18. Диференціальна діагностика внутршіньочерепних крововиливів
гіпоксичного та травматичного ґенезу у новонароджених.

19. Понят т я про сурфактантну систему легень. Чинники розвитку
СДР у новонароджених. Механізм розвитку гіалінових мембран.
Методи антенатальної профілактики.

20. Оцінка ступеня тяжкості дихальної недостатності при синдромі
дихальних розладів за допомогою шкали Сільвермана та Довнеса.

21. М е т о д и антенатального прогнозування та постнатальної
діагностики СДР. Рентгенологічні ознаки СДР.

22. Принципи лікування СДР у новонароджених. Респіраторна
підтримка. Сурфактантзамісна терапія.

23. Класифікація пневмоній новонароджених в залежності від шляху
та терміну інфікування. Етіологія.

24. Фактори ризику розвитку пневмоній у новонароджених.
Патогенез.

25. Особливост і перебігу пневмоній у новонароджених в залежності
від шляху інфікування та етіології.

26. Принципи діагностики та лікування пневмоній у новонароджених.
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Особливості етіотропної терапії.
27. Ерит роцит арні антигенні системи крові людини. Етіологія,

патогенез ГХН.
28. Класифікація ГХН. Клінічно-лабораторні критерії анемічної,

жовтяничної та набрякової форм ГХН.
29. Крит ерії ступеню важкості ГХН. Стадії перебігу білі рубінової

енцефалопатії.
30. Методи антенатальної діагностики та профілактики гемолітичної

хвороби плода.
31. Показання до проведення операції замінного переливання крові.

Техніка операції та її можливі ускладнення.
32. Методи консервативної терапії ГХН. Механізм дії фототерапії.
33. Особливост і системи гемостазу у новонароджених. Чинники

розвитку геморагічної хвороби. Клінічні особливості ранньої,
класичної та пізньої форм геморагічної хвороби.

34. Диференційна діагностика геморагічної хвороби та синдрому
«заковт нут ої крові». Невідкладна допомога при шлунково-
кишковій кровотечі. Лікування та профілактика геморагічної
хвороби.

35. Визначення терміну «TORCH-інфекції». Фактори ризику розвитку
ВУІ.

36. Характ ер уражень при ВУЇ в залежності від терміну та шляху
інфікування плода.

37. Методи ранньої діагностики та профілактики ВУІ.
38. Клінічні прояви ВУІ в залежності від етіології (вроджений

т ок соплаз моз , краснуха, неонатальна герпетична та
цитомегаловірусна інфекція).

39. Принципи лікування ВУІ. Етіотропна та імунотерапія.
40. Омфа літ . Етіологія. Патогенез. Класифікація. Діагностика.

Профілактика та лікування.
41. В е з и к у л о п у с т у л ь о з , пухирчатка новонародженого,

ексфоліативний дерматит Ріттера. Етіологія, клініка, лікування.
Профілактика.

42. Визначення терміну «неонатальний сепсис». Чинники розвитку .
43. Класифікація та етіологія неонатального сепсису.

17. Клінічно-лабораторні критерії неонатального сепсису.
18. Принципи лікування та профілактики неонатального сепсису.
19. Визначення поняття анемії. Класифікація анемій у дітей.
20. Залізодефіцитні анемії у дітей. Причини виникнення, клініка,

діагностика, диференціальна діагностика.
21. Лікування та профілактика залізо дефіцитної анемії у дітей.
22. Хронічна постгеморагічна анемія у дітей. Етіологія, патогенез,

діагностика. Невідкладна допомога при кровотечах.
23. Лейкемії у дітей. Причини виникнення. Класифікація лейкемій. Їх

зв'язок зі схемою кровотворення.
24. Клінічні варіанти перебігу, діагностика та диференціальна

діагностика гострої лімфобластної лейкемії у дітей.
25. Програми лікування лейкемій у дітей (гострої лімфобластної

лейкемії, гострої мієлоїдної лейкемії, хронічної мієлоїдної лейкемії).
Ц ит о с т а т ик и . Класифікація лікувальних засобів, що
застосовуються як цитостатики. Показання до їх застосування.
Ускладнення цитостатичної терапії (негайні, відстрочені,
віддалені).

26. Класифікац ія гемобласт озів . Лімфогранулематоз у дітей.
Етіологія, патогенез, стадії захворювання (по Анн-Арбор).

27. Діагностика, диференціальна діагностика лімфогранулематозу у
дітей з іншими лімфаденопатіями, лімфаденітами;
гемобластозами.

28. Клініка, лікування, прогноз лімфогранульоматозу у дітей.
Невідкладна допомога при синдромі стискання верхньої
порожнистої вени.

29. Поняття про геморагічні діатези. Класифікація.
30. Гемофілія А та В. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика.

Прогноз у дітей.
31. Замісна терапія при наданні невідкладної допомоги хворим на

гемофілію. Антигемофільні препарати (концентрати факторів
згортання крові, СЗП) та їх застосування.

32. Геморагічний васкуліт у дітей. Етіологія, патогенез, клінічні
форми, діагностика диференціальна діагностика, лікування,
прогноз.

33. Тромбоцитопенічна пурпура у дітей. Етіологія, патогенез, клініка,

Індивідуальне
усне
опитування
Рішення
типових
задач
Тестовий
(тести 2
рівня)
Письмовий
теоретичний
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33. Тромбоцитопенічна пурпура у дітей. Етіологія, патогенез, клініка,
д іагност ика, диференціальна діагностика, лікування, прогноз.
Невідкладна допомога при кровотечах.

34. Цук ро в ий діабет у дітей. Етіологія, патогенез, клініка,
діагностика, принципи лікування, критерії компенсації цукрового
діабету у дітей.

35. Особливост і перебігу цукрового діабету в ранньому та
підлітковому віці.

36. Режим інсулінотерапії цукрового діабету у дітей. Препарати
інсуліну.

37. Особливост і дієти при компенсованому та некомпенсованому
цукровому діабеті у дітей.

38. Гіперглікемічна кетоацидотична кома у дітей. Причини, клініка,
діагностика, невідкладна допомога.

39. Гіпоглікемічна кома у дітей. Причини виникнення, клініка,
діагностика, невідкладна допомога

40. Диференціальна діагностика гіперглікемічної та гіпоглікемічної
ком у дітей.

41. Порушення росту у дітей. Гіпофізарний нанізм. Причини, клініка,
диференціальний діагноз. Лікування та прогноз.

42. Ожиріння у дітей. Причини, клінічні форми.
43. Принципи комплексного лікування різних клінічних форм ожиріння

у дітей. Профілактика.
44. Авт оімунний тиреоідит у дітей. Етіологія, патогенез, клініка,

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

діагностика, диференціальний діагноз. Лікування. Прогноз.
46. Ендемічний зоб у дітей. Причини, клініка, діагностика, лікування,

профілактика.
47. Гіпот иреоз у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, рання

діагностика. Лікування, прогноз.
48. Кл інік а та діагностика вродженого гіпотиреозу у дітей.

Лікування. Прогноз.
49. Клініка та діагностика адрено-генітального синдрому у дітей.

Лікування. Невідкладна допомога при сільвтрачаючій формі
адрено-генітального синдрому.

50. Порушення статевого розвитку у хлопчиків і дівчаток. Етіологія,
пат огенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика,
лікування.

51. Диференціальна діагностика варіантів інтерсексуалізму. Методи
дослідження. Принципи лікування.

2. Практичні навики

- надавати первинну реанімацію новонародженим;
- знати алгорит м надання невідкладної допомоги дитині у стані

асфіксії при народженні в залежності від наявності або відсутності
ознак меконіальної аспірації;

- виконувати штучну вентиляцію легень, непрямий масаж серця
новонародженим;

- проводити визначення ЧСС новонародженим під час проведення
первинної реанімації;

- ставити шлунковий зонд новонародженим;
- проводити ін’єкції лікарських речовин (внутрішньовенне (в т.ч. в

в ену пуповини) струминне та крапельне введення, інтратрахеальне
введення препаратів);

- вимірювати артеріальний тиск новонародженому;
- проводити інгаляційну оксігенотерапію (із застосуванням кисневих

наметів та ін. засобів);
- виконувати плевральну пункцію;
- визначати групи крові, резус-належність;
- переливати компоненти крові і кровозамінники;
- оцінювати морфологічну зрілість недоношених д іт ей (за шкалою

Балард);
- оцінювати ступінь тяжкості дихальної недостатності за допомогою

шкали Сільвермана та Довнеса;
- проводити фототерапію при ГХН;
- проводити замінне переливання крові при ГХН.
- надавати невідкладну допомогу при кровотечах;
- надавати невідкладну допомогу при синдромі стискання верхньої

порожнистої вени;
- проводити пальпацію реґіонарних лімфатичних вузлів;

Індивідуальний
контроль
практичних дій
студента або їх
результату
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- провод ит и пальпацію печінки, визначати розміри печінки за
Курловим;

- проводити пальпацію та перкусію селезінки;
- проводити замісну терапію хворим на гемофілію;
- п р о в о д и т и і н ’ є к ц і ї лікарських речовин (підшкірне,

внутрішньом’язеве, внутрішньовенне струминне та крапельне введення
препаратів);

- вимірювати артеріальний тиск;
- розраховувати режим інсулінотерапії хворим на цукровий діабет;
- визначати групи крові, резус-належність;
- переливати компоненти крові і кровозамінники;
- надавати невідкладну допомогу при кетоацидотичній та

гіпоглікемічній комах;
- розраховувати індекс маси тіла;
- проводити пальпацію щитовидної залози, визначати ступінь її

збільшення;
- надавати невідкладну допомогу при сільвтрачаючій формі адрено -

геніального синдрому.
3. Професійні вміння

Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш
поширених соматичних та неінфекційних захворювань
дитячого віку, хвороб новонароджених.
Класифікувати та аналізувати типову клінічну картину
найбільш поширених соматичних та неінфекційних
захворювань дитячого віку, хвороб новонароджених.
Визначит и особливості захворювань новонароджених
дітей.
Ск ла д а т и план обстеження та аналізувати дані
лабораторних та інструментальних обстежень при
типовому перебігу найбільш поширених соматичних та
інфекційних захворювань дитячого віку.
Д емонст рув ат и володіння принципами лікування,
реабілітації і профілактики хвороб новонароджених та
найбільш поширених соматичних та неінфекційних
захворювань дитячого віку.
Ст авит и діагноз і надавати екстрену допомогу при
основних невідкладних станах у новонароджених та у
дітей з найбільш поширеними соматичними та
неінфекційними захворюваннями.
Провод ит и диференціальну діагностику та ставити
попередній діагноз при типовому перебігу хвороб
новонарод жених та найбільш поширених дитячих
неінфекційних хвороб.
Здійснюват и оцінку прогнозу при найбільш поширених
соматичних та неінфекційних захворюваннях дитячого
віку, хворобах новонароджених.
Д емонст руват и володіння морально-деонтологічними
принципами медичного фахівця та принципами фахової
субординації у педіатрії.

Вирішення ситеми
нетипових задач (як
додатковий метод –
тестовий контроль 3 рівня)

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за модульно-рейтинговою
системою.
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Зміст оцінюваної
діяльності

° ° ° ° °

Mах кіл-ть
балів

Разом поточна навчальна діяльність, в т.ч.
Разом практичні заняття
Індивідуальна самостійна робота - курація хворих та

написання історії хвороби

1. 120
2. 110
3. 10

Іспит 80
СУМА БАЛІВ ЗА МОДУЛЬ 200

При засвоєнні матеріалів модулю студенту за кожне практичне заняття присвоюється
максимум 5 балів (оцінка виставляється в традиційній 4 бальній системі оцінювання). Студент
може отримати оцінку за теоретична відповідь за темою заняття, практичну роботу на занятті
(робота біля ліжка хворого, виконання практичних навичок, розв’язання ситуаційних задач,
інтерпретація лабораторних та інструментальних даних), складання проміжного тестового
комп’ютерного тестування. Наприкінці навчального року обраховується середнє арифметичне
успішності студента.

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати на практичних заняттях протягом
навчального року, – 110. Кількість балів студента вираховується за формулою 110хĀ/5, де Ā -
середнє арифметичне успішності студента.

За написання історії хвороби присвоюються такі бали: «5» - 5 балів, «4» - 4 бали, «3» - 3 бали,
«2» - 0 балів. Захист історії хвороби: «5» - 5 балів, «4» - 4 бали, «3» - 3 бали, «2» - 0 балів.

Загалом за історію хвороби студент максимально може отримати 10 бали, мінімально
необхідний бал 6.

Структура оцінювання історії
хвороби

max min
Написання 5 3
Захист 5 3

10,0 6,0

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента - 120. Студент
допускається до іспиту за умови виконання вимог навчальної програми та у разі, якщо за
поточну навчальну діяльність він набрав не менше 72 балів: 66,0 балів під час практичних занять
та 6,0 бали за написання історії хвороби. Студенти, які протягом навчального року набрали 118-
120 балів на практичних заняттях, звільняються від іспиту з зарахуванням за нього
максимальної кількості балів (80 балів). Переможці та призери Всеукраїнських предметних
олімпіад з педіатрії, переможці та призери Всеукраїнського конкурсу - захисту студентських
наукових робіт, незалежно від кількості отриманих протягом року балів звільняються від іспиту
з зарахуванням за нього максимальної кількості балів (80 балів).

Іспит проводиться відповідно до розкладу наприкінці семестру.
Оцінка за іспит виставляється в традиційній 4 бальній системі оцінювання з подальшим

переводом в бали, при цьому оцінці «5» відповідає 80 балів, «4» - 64 бали, «3» - 48 балів, «2» - 0
балів.

Іспит зараховується студенту, якщо він набрав не менше 48 з 80 балів.

6. 

Рейтинг студента з дисципліни RD 24



Оцінка з дисципліни виставляється студенту за його рейтингом:

Рейтинг студента з дисципліни
RD

У балах Чотирибальна національна шкала оцінювання
170 ≤ RD ≤ 200 5 (відмінно)
169 ≤ RD < 140 4 (добре)
139 ≤ RD < 120 3 (задовільно)
RD < 120 2 (незадовільно)

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ОСНОВНА НАВЧАЛЬНА
ЛІТЕРАТУРА

№
п/п Назва навчально-методичних матеріалів Вид

Наявність

° ° ° ° °

Примірн.
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1. Навчальна література (підручники, навчальні
посібники)

1 Дитячі хвороби / Під ред. В.М. Сідельникова, В.В.
Бережного. - К.: Здоров'я, 1999.-523 с. Підручник 101

2 Медицина дитинства/Під ред. П.С. Мощича.-К.:
Здоров'я, 1994. Підручник

Т.1 -248
Т.2 – 248
Т.4 – 50

3 Сміян І.С. Педіатрія. - Тернопіль, 1999.-712с. Підручник 40

4 Шабалов Н.П. . “Детские болезни”. - С.-Пб:Питер
.- т.1,2 , 2004 .- 648с., 687с. Підручник Т.1 -5

Т.2 – 5

5 Інфекційні хвороби у дітей (Клінічні лекції) /За
ред. С.О.Крамарєва. – К.: МОРІОН, 2003. – 480 с. Підручник 8

6 Шабалов Н. П. Неонатология. - I, II ч.- С.-Пб.,
2004. -608 с., 627 с. Підручник Т.1 -4

Т.2 - 4
2. Навчально-методичні матеріали для забезпечення практичних занять

7
Маркевич В.Е.,Тарасова І.В., Лобода А.М. та ін.
"Перинатальні ураження". – Суми: вид-во
СумДУ. – 2008.- 64 с.

Навчальний
посібник 100

8
Маркевич В.Е., Тарасова І.В., Клименко Т.М та ін.
"Практическая неонатология" –Суми: МакДен,
2004. -386 с.

Навчальний
посібник 100

9 Методичні вказівки за курсом “Госпітальна
педіатрія” модуль “Ендокринологія” з IV частин

Методичні
вказівки 250

10 Методичні вказівки за курсом “Госпітальна
педіатрія” модуль “Гематологія” з II частин

Методичні
вказівки 250

11

Організація і проведення диспансерного
спостереження за дітьми – реконвалесцентами
інфекційних хвороб в умовах поліклініки. -Суми,
СумДУ. 2000.

Методичні
вказівки 140

12 И м м у н о п р о ф и л а к т и к а инфекционных
заболеваний у детей”.-Сумы, СумДУ. 1999.

Методичні
вказівки 180

3 . Навчально-методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи (в т.ч. для
виконання індивідуальних завдань)

13 Аряєв М.Л. "Неонатологія".—Київ: АДЕФ-Україна,
2006. – 754 с. Підручник ---

14 Учайкин В.Ф. “Детские инфекционные болезни”.
–Москва – 2000 –674с. Підручник ---

15

Неонатологія: Навчальний посібник./П.С.Мощич,
О.Г.Суліма, Ю.Г.Антипкін та ін.; За ред.
П.С.Мощича, О.Г.Суліми. - К.: Вища школа., 2004.
- 407 с.

Підручник ---

16
Осн о в ы перинатологии: Учебник. Под ред.
П р о ф . Н.П.Шабалова и проф. Ю.В.Цвелева.-
М.:Медпресс –информ, 2004.-3 изд.- 640 с.

Підручник ---

17

П ід р у ч н ик з реанiмацiї новонароджених
/ А м е р и к а н с ь к а Кардіологічна Асоціація,
Американська Академія Педіатрії / - Львів. –
2004. – 655 с.

Підручник ---

18 Методичні вказівки за курсом "Дитячі соматичні
захворювання" до проведення курації

Методичні
вказівки 250

19

Маркевич В.Е., Майданник В.Г., Павлюк П.О. та
і н . М о р ф о - фун кц іон альн і та біохімічні
показники у дітей і дорослих. - Київ-Суми:
МакДен, 2002. - 268 с.

Довідник 100

20 Мет одич н і вказівки „Класифікації дитячих
хвороб”

Методичні
вказівки 100

4. Методичні матеріали для поточного і підсумкового контролю

21 Тестові завдання Електронне
видання Не передбачено
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ДОДАТКОВА РЕКОМЕНДОВАНА
ЛІТЕРАТУРА

1. Педиат рия: Учебник для студентов Высших мед. учеб. заведений III IV уровней
аккредитации. -2-е изд./В.Г.Майданник.- Харьков:ФОЛИО, 2004.- 425с.

2. Строев Ю.И., Чурилов Л.П. Эндокринология подростков.–СПб.: “ЭЛБИ–СПб”, 2004–384
с.

3. Хертл М.. “Дифференциальная диагностика детских болезней”, т.1,2., Новосибирск,
2000. – 638с., 722с.

4. Юлиш Е.И., Волосовец А.П. Врожденные и приобретенные TORCH – инфекции у детей.
–Донецк: Регина, 2005.-216 с.

5. Интенсивная терапия в педиатрии / под ред. Проф. Г.И.Белебезьева/. – К.:Здоров’я.
– 2004. –583 с.

6. Петрушина А.Д ., Мальченко Л.А., Кретинина Л.Н. и др. Неотложные состояния у
детей. – М.:»Медицинская книга», 2001.-176 с.

21
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