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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Сучасна педіатрія» складена відповідно до 

освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора філософії у галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я», за спеціальністю 228 «Педіатрія». 

Викладання навчальної дисципліни «Сучасна педіатрія» при підготовці доктора філософії 

засноване на дослідженні, що спонукатиме суб’єкта пізнавальної діяльності збагачувати знання. 

Орієнтація у викладанні на дослідження стимулюватиме аспіранта до самостійного аналітичного 

пошуку та наукового обґрунтування відповідей на проблемні питання. Важливою формою роботи є 

наукові диспути, на яких відпрацьовуються вміння формулювати точку зору на дискусійні наукові 

питання, розкривати суперечності у знанні та у процесах пізнання. Розвивання логіки наукового 

вирішення дослідницької проблеми шляхом поетапного роздрібнення навчального матеріалу з 

постановкою до кожної його частини питань і завдань спонукатиме аспіранта до самостійної 

теоретичної роботи з визначення алгоритму пошуку вирішення проблеми, активної участі у 

формулюванні проблемної ситуації, висунення припущень, доведення гіпотези та перевірки 

правильності її вирішення.  

Навчання організоване за розкладом у такій системі: лекції, практичні заняття та самостійна 

робота. Систематичне здійснення поточного та проміжного контролю знань дає змогу через систему 

зворотного зв’язку (від слухача до викладача) оперативно вносити до навчального процесу необхідні 

корективи. В організації навчального процесу особлива увага приділяється самостійній роботі 

аспірантів (72,3 %), практичним заняттям, спрямованим на відпрацювання дослідницьких вмінь на 

навичок, відвідування практичних занять та лекцій професорсько-викладацького складу кафедри. 

Співвідношення аудиторних годин і годин самостійної роботи складає 1:3. 

Програма навчальної дисципліни складається з одного модуля «Сучасна педіатрія», що 

містить 8 змістових модулів: 

1. Організація медичної служби охорони здоров'я дітей.  

2. Хвороби періоду новонародженості.  

3. Розлади харчування, дефіцитні стани та захворювання шлунково-кишкового тракту у дітей на 

сучасному етапі.   

4. Сучасні аспекти діагностики та лікування респіраторних захворювань у дітей. 

5. Сучасні погляди на діагностику та лікування захворювань серцево-судинної системи, 

патогенетичні механізми розвитку  артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків. 

6. Вибрані питання сучасного перебігу хвороб сечовивідної та ендокринної систем у дітей. 

7. Сучасна діагностика та лікування алергічних захворювань у детей.  

8. Реанімація та інтенсивна терапія на сучасному етапі реформування медичної галузі України на 

період 2015-2020 років. 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є педіатрія. 

Міждисциплінарні зв’язки: дитячі інфекційні хвороби, дитяча хірургія, внутрішня медицина, 

неврологія,  епідеміологія, онкологія, реанімація та анестезіологія. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасна педіатрія» є розвиток у майбутнього 

доктора філософії загальних та фахових компетентностей задля забезпечення підготовки кадрів 

вищої кваліфікації для здійснення науково-дослідницької діяльності, аналітичної роботи, наукового 

консультування лікарів практичного напрямку лікувально-профілактичних закладів, а також у 

викладацькій роботі. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни  «Сучасна педіатрія» є: 

- здобути поглиблені знання і систематичне розуміння педіатрії за напрямом та тематикою 

досліджень та майбутньої професійної діяльності; 

- здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для 

продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем в практичній сфері охорони 

здоров’я з питань педіатрії; 
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- самостійно збирати, аналізувати і узагальнювати результати опитування та огляду пацієнтів; 

- оволодіти термінологією у педіатрії та з досліджуваного наукового напряму; 

- поглиблено вивчити новітні методи дослідження у педіатрії, застосовувати широке коло 

додаткових методів діагностики дитячих хвороб згідно з обраною темою науково-

дослідницької роботи: молекулярно-генетичні, біохімічні, імунологічні та імуногістохімічні; 

- аналізувати клінічні симптоми дитячих хвороб, виявляти їх ускладнення; 

- складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних 

обстежень при захворюваннях у дітей та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та 

майбутньої працездатності; 

- визначати тактику ведення хворої дитини при соматичних захворюваннях, їх ускладненнях, 

при поєднанні з іншими коморбідними станами;  

- вміти застосовувати широке коло методів теоретичного та емпіричного аналізу медичних 

явищ і процесів; 

- проявити здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та 

загальнокультурного рівню; 

- бути ознайомленими з діючими законодавчими актами України про вищу освіту і концепцією 

адаптації української вищої школи до Загальноєвропейського простору вищої освіти; 

- вміти формувати науковий світогляд та методологію педагогічної діяльності та професійної 

компетентності; 

- виховати загальну і професійну культуру майбутнього викладача ВНЗ. 

 

1.3 Компетентності та результати навчання,  формуванню яких сприяє навчальна дисципліна 

«Сучасна педіатрія». 

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора філософії 

навчальна дисципліна «Сучасна педіатрія» забезпечує набуття аспірантами компетентностей:  

− інтегральні: 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі педатрії, проводити оригінальне наукове 

дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні здоров’я на 

основі глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних або 

практичних знань та/або професійної практики. 

−  загальні: 

1. Здатність до підвищення професійної кваліфікації 

2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність генерувати ідеї. 

3. Здатність до спілкування у професійному середовищі та з представниками інших професій у 

національному та міжнародному контексті. 

4. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт 

− спеціальні (фахові, предметні): 

1. Здатність до розуміння предметної області за обраним науковим напрямом та освітньою 

діяльністю 

2. Здатність виявляти потребу в додаткових знаннях у сфері медицини та за напрямком 

наукових досліджень, генерувати наукові гіпотези 

3. Здатність формулювати дослідницьке питання, розробляти проект наукового дослідження 

4. Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження відповідно до цілей та завдань 

наукового проекту. 

5. Володіння сучасними методами наукового дослідження 

6. Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їх коректний аналіз та 

узагальнення 

7. Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в науку, освіту та інші сектори 

суспільства.  

8. Здатність представлення результатів наукових досліджень в усній і письмовій мові відповідно 

до національних та міжнародних стандартів 

9. Здатність до організації та реалізації педагогічної діяльності 

10. Здатність до лідерства, керування колективом 

11. Дотримання етики та академічної доброчесності 
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Матриця компетентностей 

 

№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 
Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної медичної діяльності, проводити оригінальне 

наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні здоров’я на основі 

глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або 

професійної практики. 
Загальні компетентності 

1. Здатність до 

підвищення 

професійної 

кваліфікації 

• Знати: 

• Закономірності 

когнітивних 

процесів  

• Стратегію освіти 

протягом життя 

• Методи 

продуктивного 

навчання 

• Теорії ціннісних 

орієнтацій та 

мотивації 

особистості 

Вміти: 

• Оперувати 

філософськими 

категоріями та 

доктринами  

• Використовува

ти методи 

самонавчання 

• Оцінювати 

рівень мотивації 

• Постійно 

вдосконалювати 

свій освітній та 

загально 

культурний 

рівень 

Визначати 

ціннісні 

орієнтації та 

мотиваційний 

рівень 

особистості.   

Здатність до 

самонавчання та 

самореалізації. 

Здатність до 

ефективної 

організації 

власного часу. 

Формування 

системного 

професійного, 

наукового світогляду 

та загального 

культурного 

кругозору. 

Розвиток когнітивних 

можливостей. 

Здатність до 

самонавчання та 

самореалізації 

2. Здатність виявляти, 

ставити та 

вирішувати 

проблеми, здатність 

генерувати ідеї. 

Знати: 

• Закономірності 

розвитку 

фтизіатричної 

науки. 

• Етапи та 

закономірності 

когнітивного 

процесу. 

• Етапи 

дослідницького 

процесу. 

Вміти: 

Аналізувати дані, 

отримані з 

інформаційних 

джерел 

 

Комунікації з 

науковим 

керівником, 

колегами під час 

обговорення 

проблем, пошуку 

шляхів їх 

вирішення 

Здатність до 

самостійного та 

незалежного 

мислення, 

формулювання ідей 

та продукування 

гіпотез.  

 

3. Здатність до 

спілкування у 

професійному 

середовищі та з 

представниками 

інших професій у 

національному та 

міжнародному 

контексті. 

Знати: 

• особливості 

сприйняття 

різних цільових 

аудиторій; 

• основи риторики 

та теорії 

аргументації  

• професійну 

лексику та 

термінологію  в 

області педіатрії 

Вміти: 

• вести 

комунікації з 

різними цільовими 

аудиторіями  

• виконувати різні 

соціальні ролі, 

• володіти 

культурою 

мовлення, 

методами 

аргументації 

Відстоювання 

власних 

наукових 

поглядів. 

Володіння 

вербальними та 

невербальними 

навичками 

спілкування. 

Взаємодія в 

колективі для 

виконання 

завдань 

Поширення наукових 

досягнень та ідей. 

4. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість виконаних 

робіт 

Знати: 

• стандарти 

якості  

• критерії оцінки 

якості 

• форми і методи 

оцінки 

результатів 

професійної  

діяльності 

Вміти: 

• проводити 

моніторинг 

освітнього та 

наукового 

процесу,  

• застосовувати 

ефективні методи 

оцінки 

когнітивної 

сфери 

• розробляти 

пропозиції щодо 

Взаємодія,  

співробітництво 

з колегами та 

керівництвом, 

хворими 

Покращення 

результатів власної 

діяльності  і 

результатів 

діяльності інших 

Індивідуальна 

відповідальність за 

результати 

виконання завдань 

Доброчесність, 

довіра та 

відповідальність за 

власні дії. 
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його 

удосконалення 

Спеціальні (фахові) компетенції 

1. Здатність до 

розуміння 

предметної області 

за обраним 

науковим напрямом 

та освітньою 

діяльністю 

Знати: 

• Зміст 

дисципліни 

«Сучасна 

педіатрія» 

відповідно до 

майбутньої 

професійної 

діяльності 

• Ключові 

концепції за 

напрямом 

наукового 

дослідження 

• Пріоритетні 

напрямки 

розвитку науки та 

медицини 

Вміти: 

• Аналізувати 

основні теорії та 

концепції за 

напрямом 

дослідження  

• Інтерпретувати 

результати 

досліджень за 

обраним 

науковим 

напрямом 

Формулювання  

власного 

судження та 

участь у 

дискусіях щодо 

основного 

змісту, методів, 

новітніх 

досягнень у 

педіатрії та за 

напрямом 

наукового 

дослідження 

Безперервне 

самонавчання і 

самовдосконален з 

навчальної 

дисципліни. 

 

2. Здатність виявляти 

потребу в 

додаткових знаннях 

у сфері медицини 

та за напрямком 

наукових 

досліджень, 

генерувати наукові 

гіпотези 

Знати: 

• Інформаційні 

світові ресурси  

• Сутність 

дослідницького 

процесу 

• Сучасні 

досягнення за 

напрямком 

наукового 

дослідження 

• Новітні методи 

дослідження, їх 

інформативність, 

специфічність та 

чутливість 

Вміти: 

• Проводити 

критичний аналіз 

сучасної наукової 

літератури 

• Адекватно 

оцінювати 

досягнення та 

обмеження 

досліджень за 

обраним 

науковим 

напрямом 

• Визначати 

ступінь 

вирішення 

проблем та 

потреби сучасної 

науки та 

медицини  

Використання 

інформаційних 

ресурсів для 

отримання  

інформації  

Комунікації та 

дискусії з 

фахівцями в 

певній галузі 

наукової 

діяльності 

Використовувати 

сучасні інформаційні 

технології для 

проведення 

наукового пошуку 

Володіння 

методологією 

наукового 

дослідження для 

коректного 

формулювання 

гіпотез та 

дослідницьких 

питань 

3. Здатність 

формулювати 

дослідницьке 

питання, 

розробляти проект 

наукового 

дослідження 

Знати: 

• Методологію 

наукових 

досліджень 

• Принципи 

генерування 

статистичних та 

наукових гіпотез 

• Технологію 

формулювання 

дослідницького 

питання 

• Види 

систематичних 

помилок, способи 

їх запобігання 

Вміти: 

• Формулювати 

дослідницьке 

питання та 

гіпотези 

• Визначати 

дизайн 

дослідження 

• Розробляти план 

дослідження 

• Оцінювати вплив 

факторів, що 

вмішуються 

• Передбачувати 

системні помилки 

Аргументація та 

доказ переваг 

розробленого 

проекту.  

Ведення 

дискусій щодо 

мети та завдань 

наукового 

проекту. 

Використовува-

ти знання та 

вміння з 

методології 

наукових 

досліджень для 

пошуку 

партнерів 

Ініціативність, 

самостійність, 

відповідальність. 

Запобігання 

систематичних 

помилок при 

виконанні наукового 

дослідження 

4. Здатність обирати 

методи та критерії 

оцінки (кінцеві 

точки) дослідження 

відповідно до цілей 

та завдань 

наукового проекту 

Знати: 

• Сучасні методи 

дослідження 

• Біомаркери 

різних процесів та 

станів, їх 

інформативність  

Вміти: 

• Обирати методи 

дослідження, 

адекватні для 

досягнення мети та 

завдань наукового 

проекту 

Аргументація 

переваг обраних 

методів  

дослідження. 

Обговорювати  

інформативність 

методів 

Самостійний вибір 

адекватних методів 

дослідження 
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• Інформативні 

критерії оцінки 

процесів, функцій, 

явищ 

 

• Інтерпретувати 

результати різних 

методів досліджень 

дослідження з 

науковою 

спільнотою, 

можливість їх 

вдосконалення 

та комбінування 

5. Володіння 

сучасними 

методами 

наукового 

дослідження 

Знати  

• Специфічність 

та чутливість 

різних методів 

дослідження 

• Методики 

досліджень за 

тематикою 

наукового проекту, 

їх можливості та 

обмеження 

Вміти: 

• Використовувати 

сучасні методи 

дослідження 

• Використовувати 

методики 

дослідження 

• Модифікувати та 

поліпшувати  

методики 

дослідження 

Навчатися 

методам та 

методикам 

дослідження, 

обмінюватися 

інформацією та 

передавати 

знання колегам. 

 

Самостійне 

виконання наукового 

дослідження 

Точність та  

відтворюваність 

результатів 

дослідження 

6. Здатність 

інтерпретувати 

результати 

наукових 

досліджень, 

проводити їх 

коректний аналіз та 

узагальнення 

Знати: 

• Основи 

біостатистики 

• Методи 

статистичного 

аналізу 

• Представлення 

результатів 

статистичної 

обробки даних 

Вміти: 

• Обґрунтовувати 

розмір вибірки  

• Формулювати 

статистичні 

гіпотези 

• Адекватно 

використовувати 

методи 

статистичного 

аналізу  

 

Обґрунтування 

обраних методів 

аналізу та 

обговорення 

отриманих даних 

Відповідальність за 

проведення аналізу 

даних 

Отримання 

достовірних та 

відтворюваних 

результатів 

Запобігання 

шахрайства при 

обробці даних 

7. Здатність до 

впровадження 

нових знань 

(наукових даних) в 

науку, освіту та 

інші сектори 

суспільства. 

Знати: 

• Технологію 

інформаційно-

патентного пошуку 

• Основи 

авторського права 

• Етапи та 

принципи 

реєстрації 

авторського права 

• Технологію 

отримання патенту 

Вміти: 

• Проводити 

патентно-

інформаційний 

пошук 

• Реєструвати 

право 

інтелектуальної 

власності 

• Впроваджуват

и наукові 

досягнення у 

навчальний процес 

Комунікації та 

дискусії з 

фахівцями в 

певній галузі 

наукової 

діяльності 

Адаптувати 

результати 

наукових 

досліджень до 

освітніх програм 

та навчального 

процесу. 

Відповідальне 

патентування 

Регулярне оновлення 

освітніх програм та 

змісту навчання 

8. Здатність 

представлення 

результатів 

наукових 

досліджень в усній і 

письмовій мові 

відповідно до 

національних та 

міжнародних 

стандартів 

Знати: 

• Технологію 

презентації даних 

у виді постерів та 

презентацій 

• Технологія 

написання статей 

у національні 

наукові видання 

• Вимоги та 

технологія 

написання статті 

до міжнародного 

рецензованого 

видання 

• Перелік видань 

що індексуються у 

Scopus Web of 

Science 

• Стандарти 

оформлення 

наукових робіт 

Вміти: 

• Працювати в 

Power Point, Prezi, 

Adobe Photoshop, 

Adobe Reader 

• Підготувати 

презентацію 

• Підготувати 

усну доповідь 

• Написати 

статтю відповідно 

до вимог 

наукового 

видання 

 

Академічна 

доброчесність 

Спілкування з 

рецензентами та 

редакцією 

журналу 

Аргументувати, 

критично 

оцінювати 

результати 

досліджень, 

дискутувати з 

наукових 

проблем 

Відповідальність за 

результати наукового 

дослідження  

Запобігання плагіату 

та  фальсифікаціям  
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9. Здатність до 

організації та 

реалізації 

педагогічної 

діяльності 

Знати: 

• Стандарти вищої 

освіти за 

спеціальністю 

• Основи 

педагогіки  

• Дидактичні 

основи 

проблемного  

навчання  

• Компетентністни

й підхід при 

проектуванні та 

реалізації 

освітньої 

діяльності 

• Форми 

організації 

навчально-

пізнавальної 

діяльності 

• Принципи 

студент-

орієнтованого 

навчання 

• Програму та 

зміст 

дисципліни, що 

буде викладатися 

Вміти: 

• формулювати 

цілі навчання та 

способи х 

досягнення 

• грамотно 

визначати зміст 

навчання та 

форми контролю  

• застосовувати 

новітні 

педагогічні 

технології; 

• моніторувати 

та управляти 

процесом 

навчання 

• використовува

ти сучасні 

інформаційні 

технології для 

оптимізації 

навчання 

 

Володіння 

основами 

дидактики, 

риторики, 

аргументації 

Застосування 

методів 

інтерактивного 

навчання  

Демонструвати 

лідерство та 

управляти 

процесом 

навчання 

 

Набуття ораторської 

майстерності 

Лідерство.  

Здатність до само 

оцінювання та 

неперервного 

самовдосконалення 

Відповідальність за 

ефективність 

навчального процесу 

 

10

. 

Здатність до 

лідерства, 

керування 

колективом 

Знати: 

• Теорію 

комунікацій 

• Механізми 

ефективного 

управління 

• Психологію 

лідерства 

Вміти: 

• Формувати 

ефективні 

комунікації 

• Керувати 

колективом 

Здатність до 

комунікацій та 

керування 

різними 

групами, вміння 

надихати та 

мотивувати 

студентів та 

колег  

Ініціативність, 

Лідерство та 

здатність до 

керування, 

Самореалізація 

11

. 

Дотримання етики 

та академічної 

доброчесності 

Знати: 

• Дослідницьку 

етику  

• Правові основи 

авторського права 

• Принципи 

запобігання 

плагіату, 

фальсифікацій та 

корупційних дій 

Вміти: 

• Самостійно 

виконувати 

освітню та наукову 

діяльність  

• Викладати свої 

погляди 

• Приймати 

власні рішення 

• Використовуват

и інформаційні 

технології для 

визначення ознак 

плагіату 

Доброчесне та 

відповідальне 

виконання 

освітньої та 

наукової 

діяльності,  

Отримання 

довіри та поваги 

серед колег та 

студентів 

Відповідальність за 

результати діяльності  

Доброчесність, 

довіра та 

відповідальність за 

власні дії. 

Запобігання плагіату,  

фальсифікаціям та 

корупційним діям 

 
Результати навчання: 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна 

«Сучасна педіатрія»: 

1. Отримання знань з навчальної дисципліни обсягом 12 кредитів (360 годин).  

2. Складання заліків відповідно до навчального плану теоретичної підготовки (1-6 семестри). 

3. Подання реферату у вигляді І (огляд літератури) та ІІ (методи дослідження) розділів 

дисертаційної роботи, переліку використаних джерел (5 семестр).  

 

Результати навчання дисципліни «Сучасна педіатрія»: 

Знання:  
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- усвідомлювати й розуміти загальні тенденції розвитку педіатрії;  

- демонструвати знання основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, 

історії розвитку та сучасного стану наукових знань у педіатрії, оволодіння термінологією з 

досліджуваного наукового напряму;  

- знати основи застосування елементів теоретичного та експериментального дослідження у 

професійній діяльності, демонструвати систематичне сприйняття та розуміння системи 

теоретичних чи практичних знань в галузі дослідження;  

- створювати та пояснювати нові знання шляхом проведення дослідження, розширювати 

передові напрями галузі знань;  

- усвідомлення значущості та наявності потреби постійного удосконалення професійних знань, 

умінь, навичок та педагогічної майстерності.  

Уміння:  

- демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та загальнокультурного 

рівню, самореалізації; 

- інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням новітніх інформаційних 

технологій, критично мислити, застосовувати методи аналізу і синтезу, інтерпретувати, 

узагальнювати результати науково-дослідницької діяльності; 

- виявляти невирішені проблеми у педіатрії, формулювати питання та визначати шляхи їх 

рішення; 

- критично використовувати наукові теорії та засвоєні теоретичні знання при розв’язанні 

практичних дослідницьких завдань, обирати й використовувати відповідні засоби для 

побудови дослідження;  

- здійснювати пошук інформації в науковій та методичній літературі, використовуючи 

різноманітні ресурси: журнали, бази даних, он-лайн ресурси, архівні матеріали;  

- створювати та оприлюднювати наукові публікації в основних наукових журналах;  

- визначати завдання дослідницького пошуку та ефективно планувати час для отримання 

необхідних результатів, організовувати й аналізувати свою дослідницько-пошукову 

діяльність;  

- удосконалювати свої педагогічні знання з метою їх творчого застосування в теорії й практиці 

навчання і виховання студентів.  

Комунікація:  

- представляти для обговорення результати своєї наукової роботи;  

- уміти з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію з суб’єктами 

взаємодії, застосовувати демократичні технології прийняття колективних рішень, враховуючи 

власні інтереси і потреби інших, використовувати ефективні стратегії спілкування залежно від 

ситуації;  

- брати участь у дискусіях із фахівцями у педіатрії.  

Автономія і відповідальність:  

- демонструвати етичну поведінку в дотриманні принципів наукового дослідження; 

- дотримуватися етичних принципів при роботі з пацієнтами. 

- дотримуватися академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність отриманих 

наукових результатів; 

- виявляти ініціативу та соціальну відповідальність за результати прийняття рішень у різних 

ситуаціях;  

- виявляти здатність до самоорганізації професійної діяльності. 

 

2. Опис навчальної дисципліни «Сучасна педіатрія» (анотація)  

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  12 
Галузь знань 

22 «Охорона здоров’я» 
(шифр і назва галузі знань) 

Нормативна 
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Модулів – 1 
Спеціальність: 

222 «Медицина 
(код і найменування спеціальності) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 8 1-3 

Загальна кількість годин - 

360 

Семестри: І-VI 

Лекції 

Годин навчання: 

аудиторних – 100 

самостійної роботи - 260 

Освітньо-науковий рівень: 

доктор філософії 

20 год. 

Практичні 

80 год. 

  
Самостійна робота 

260 год. 

  Вид контролю: заліки 

Примітка. Співвідношення кількості годин: аудиторних – 27,7 %, самостійна робота – 72,3 %. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Організація медичної служби охорони здоров'я дітей.  

Тема 1. Державна і громадська політика в галузі охорони здоров'я дітей. Санітарна 

статистика дитячого населення. Аналіз статистичних показників за останні 3 роки.  

Основні принципи організації охорони здоров'я в Україні. Наукові основи організації 

лікувально-профілактичної допомоги дітям і підліткам. Досягнення педіатрії в області зниження 

дитячої захворюваності та смертності. Диспансеризація дітей та діяльність дитячих лікувально-

консультативних закладів на різних етапах медичної допомоги. Медична деонтологія. Роль 

вітчизняних вчених у розвитку педіатричної науки. 

Основні показники, що характеризують народжуваність населення на сучасному етапі. 

Загальний показник народжуваності, загальний коефіцієнт народжуваності. Фактори, що впливають 

на загальний показник народжуваності. Загальний показник смертності населення. Природний 

приріст населення. Методи вивчення захворюваності дітей. Індекс здоров'я. Вікові показники 

захворюваності дітей, її структура. Фактори, що сприяють захворюванням дітей. Групи ризику серед 

дитячого населення. Дитяча смертність (рання неонатальна, неонатальна, постнеонатальна 

смертність). Перинатальна смертність. Мертвонароджуваність. Структура дитячої смертності. 

Основні причини неонатальної, постнеонатальної і дитячої смертності. Фактори, що впливають на 

дитячу смертність. Спадкові та вроджені фактори ризику дитячої смертності. 

Тема 2. Національний календар щеплень. Медико-соціальні аспекти контрольованих 

інфекцій в Україні та світі. 

Сучасний календар щеплень у дітей. Організація та проведення профілактичних щеплень. 

Поствакцінальні реакції та ускладнення. Абсолютні протипоказання. 

 

Змістовий модуль 2. Сучасні досягнення неонатології. 

Тема 3. Сучасні вимоги до організації виходжування та годування недоношених дітей. 

Особливості адаптації недоношених новонароджених, оцінка їх фізичного розвитку, корекція 

дефіциту білків, жирів та вуглеводів. 

Принципи організації відділень патології недоношених новонароджених. Недоношені діти, 

діти з низькою масою і екстремально низькою масою тіла при народженні. Затримка 

внутрішньоутробного розвитку. Особливості фізичного та психомоторного розвитку недоношених 

дітей. Сучасне значення таблиць та кривих росту Фентона, термінів «хронологічний (календарний) та 

«скорегований» вік. Догляд та вигодовування недоношених дітей на сучасному етапі.  

Тема 4. Гемолітична хвороба новонароджених. Жовтяниці та основні принципи 

диференційної діагностики.  

Визначення та класифікація гемолітичної хвороби новонароджених. Причини. Симптоми. 

Діагностика. Лікування. Диференційна діагностика жовтяниць. 

Тема 5. Вроджені і спадкові захворювання легень. Респіраторний дистрес-синдром,  

бронхолегенева дисплазія та сучасна інгаляційна небулайзерна терапія. 

Синдром дихальних розладів, шкала Сильвермана. Пневмонії новонароджених: особливості 

патогенезу, диференційна діагностика і лікування. Хвороба Хамена-Річа, муковісцидоз, 

недостатність альфа1 антитрипсину, сучасні аспекти терапії. 
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Тема 6. Сучасна етіологія, класифікація, клініка, лікування перинатальних уражень 

центральної нервової системи (ЦНС) у дітей. Сучасні аспекти перинатальної психології плода і 

новонародженого. Особливості фізичної реабілітації дітей раннього віку.  

Особливості нервової системи у новонародженого. Пологова травма та асфіксія. Діагностичне 

та прогностичне значення застосування шкали Апгар для сучасної оцінки стану нервової системи у 

новонародженого. Лікування, реабілітація та диспансерне спостереження. 

 

Змістовий модуль 3. Сучасні погляди на діагностику та лікування захворювань серцево-

судинної системи, патогенетичні механізми розвитку  артеріальної гіпертензії у дітей та 

підлітків. 

Тема 7. Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей. Сучасні принципи лікування 

кардитів, кардіоміопатій та уроджених вад серця. Гостра та хронічна серцева недостатність.  

Сучасні погляди та результати наукових досліджень щодо диференційної діагностики та 

лікування запальних та незапальних захворювань серця, ревматичного кардиту. Класифікація 

уроджених вад серця, можливості лікування, сучасні аспекти трансплантації. 

Тема 8. Життєзагрозливі аритмогенні  стани у дітей. Сучасні методи діагностики та 

можливості лікування. 

Номотопні та ектопічні порушення серцевого ритму. Основні аспекти 

електрокардіографічного дослідження та варіабельності серцевого ритму. Показання до вживлення 

штучного водія серцевого ритму (пейсмекеру). Невідкладна допомога. 

Тема 9. Сучасний погляд на розповсюдженість артеріальної гіпертензії у дітей та 

підлітків, гендерні особливості частоти захворювання, клінічні прояви та лікування. Сучасні 

антигіпертензивні засоби та показання їх застосування в дитячому віці.  

Класифікація типів артеріальної гіпертензії з використанням центильних таблиць рівня 

артеріального тиску. Диференційний підхід до діагностики артеріальної гіпертензії у дітей та 

підлітків з вивченням гострих серцево-судинних випадків у сімейному анамнезі опитуваних. 

Тема 10. Сучасні методи та переваги ранньої діагностики первинної артеріальної 

гіпертензії у дітей та підлітків.  

Використання офісного вимірювання артеріального тиску, добового моніторингу 

артеріального тиску (ДМАТ), урахування варіабельності серцевого ритму. 

Тема 11. Реабілітація підлітків з первинною артеріальною гіпертензією з використанням 

немедикаментозних та медикаментозних засобів лікування.  

Сучасні погляди та результати наукових досліджень в Україні та світі щодо диференційного 

підходу до підбору схем лікування. Індивідуалізовані схеми призначення занять на велотренажері з 

метою підвищення фізичної працездатності у пацієнтів з артеріальною гіпертензією. 

 

Змістовний модуль 4. Розлади харчування, дефіцитні стани та захворювання шлунково-

кишкового тракту у дітей на сучасному етапі. 

Тема 12. Сучасне вигодовування дітей першого року життя та генетичні аспекти 

харчової непереносимості. Спадкові захворювання обміну речовин.  

Харчова цінність грудного молока та сучасних сумішей. Синдроми мальабсорбції та 

мальдигестії. Профілактика гіповітамінозів.  Нутріціологічна підтримка. Парентеральне харчування. 

Тема 13. Сучасний погляд на розповсюдженість та діагностику гіповітамінозів К у дітей 

першого року життя, дослідження вмісту субстанції PIVKA-II (proteininducedbyvitamin K 

absence). Класифікація вітамінів К, їх роль у метаболізмі та процесах гомеостазу в організмі 

дитини.  

Сучасна діагностика гіповітамінозу К у сироватці крові дітей з використанням методу 

імуноферментного аналізу (ІФА).  Клінічний перебіг  вітамін-К-дефіцитних станів, критерії тяжкості. 

Тема 14. Світовий та національний досвід профілактики наслідків гіповітамінозу К 

(геморагічної хвороби, життєзагрозливих кровотеч) після народження дитини. Особливості 

клінічного перебігу та терміни виникнення геморагічної  хвороби у дітей різних вікових груп.  

Тактика ведення дітей з геморагічною хворобою згідно до клінічних протоколів МОЗ України. 

Невідкладна допомога та лікування життєзагрозливих кровотеч. Сучасні погляди та результати 

наукових досліджень щодо діагностики та лікування гіповітамінозу К. 



11 

 

  

Тема 15. Рахіт у дітей. Діагностичні критерії, лікування, профілактика в Україні з 

урахуванням світового досвіду. 

Сучасна класифікація рахіту у дітей, антенатальна та післянатальна профілактика.  Сучасні 

профілактичні дози та тривалість призначення вітаміну  Д. Лікування. Клінічні симптоми 

гіпервітамінозу та гіперчутливості до вітаміну Д, латентної та маніфестної спазмофілії. 

Тема 16. Анемії у дітей. Сучасний підхід до диференційної діагностики, лікування та 

профілактики. 

Сучасні погляди та результати наукових досліджень щодо класифікації, діагностики та 

лікування анемії у дітей. Особливості показників периферичної крові у дітей різного віку.  

Гематологічні методи дослідження та клітинний склад кісткового мозку. Дієта та медикаментозна 

терапія. Світові стандарти диференційної діагностики та терапії хвороб органів кровотворення. 

Тема 17. Хвороби органів травлення. Диференційна діагностика функціональних та 

органічних захворювань шлунку, кишківника, підшлункової залози  та органів гепато-біліарної 

системи у дітей.    

Анатомо-фізіологічні особливості органів травлення у дітей. Римські критерії функціональних 

гастроінтестінальних порушень у дітей. Ускладнення виразкової хвороби. Сучасний підхід до 

лікування хелікобактерпілорної інфекції. Сучасні найбільш специфічні та чутливі інвазивні та 

неінвазивні методи діагностики патогенетичних змін при  хворобах органів травлення у дітей за 

результатами наукових досліджень в Україні та світі. Основні патофізіологічні синдроми ураження 

печінки, показання до оперативного лікування цирозу печінки та сучасні аспекти трансплантації. 

 

Змістовий модуль 5. Сучасні аспекти діагностики та лікування респіраторних 

захворювань у дітей. 

Тема 18. Значимість проблеми захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей на 

сучасному етапі. Поширеність, етіологічна структура, диференційна діагностика інфекційних 

захворювань верхніх дихальних шляхів.  

Клінічні прояви назофарингіту, тонзиліту, ларингіту, трахеїту, синуситу у дітей в залежності 

від виду збудника. Тактика ведення хворого при захворюваннях верхніх дихальних шляхів, 

невідкладна допомога при ларинготрахеїті зі стенозом. 

Тема 19. Сучасний погляд на діагностику та лікування гострих та рекурентних бронхітів 

у дітей.  

Основні етіологічні чинники, фактори, що сприяють розвитку рецидиву бронхітів. Основні 

критерії діагностики. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при різних клінічних 

варіантах перебігу бронхітів та їх ускладненнях. Диференційний підхід до лікування бронхітів у 

дітей. Показання для призначення антибактеріальної терапії. 

Тема 20. Сучасні проблеми диференційної діагностики і лікування пневмоній та їх 

ускладнень у дітей. Проблеми та сучасні стандарти антимікробної терапії пневмоній у дітей. 

Особливості клінічного перебігу пневмонії у дітей залежно від етіології збудника, місця 

виникнення захворювання (позалікарняні, внутрішньолікарняні), наявності ускладнень та віку 

дитини. Сучасні можливості профілактики пневмоній у дітей. 

Тема 21. Сучасні аспекти розвитку респіраторних захворювань у дітей. Преморбідні 

фактори, що впливають на перебіг респіраторної патології у дітей. Поняття про 

мукоциліарний кліренс та імунологічний захист дихального тракту. Сучасна роль ендогенних 

антимікробних пептидів у формуванні запального процесу дихальних шляхів.  

Сучасні методи діагностики респіраторних захворювань у дітей, стандарти терапії, прогноз в 

залежності від форми захворювання, віку дітей, коморбідних станів. Раціональний вибір 

антибактеріальних препаратів при захворюваннях органів дихання. Сучасні протикашльові засоби та 

їх застосування в педіатрії. Муколітична терапія та методи евакуації мокротиння у дітей. 

 

Змістовий модуль 6. Вибрані питання сучасного перебігу хвороб сечовивідної та 

ендокринної систем у дітей.  

Тема 22. Сучасна стратегія диференційної діагностики та лікування хвороб сечовивідної 

системи у дітей. Гостра та хронічна ниркова недостатність. Світовий досвід трансплантації 

нирок. 
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Сучасні методи та інформативність лабораторних та інструментальних методів дослідження 

порушень функції нирок. Спадкові та вроджені захворювання: спадковий нефрит, синдром Альпорта, 

амілоїдоз нирок, спадкові тубулопатії. Стандарти діагностики та лікування хвороб сечовивідної 

системи у дітей на Україні та у світі. Сучасні можливості терапії. Показання до діалізу та 

трансплантації нирок.  

Тема 23. Цукровий діабет у дітей. Сучасний аналіз захворюваності, лікування та 

профілактика. Коми, диференційна діагностика та невідкладна допомога. 

Сучасні можливості діагностики, лікування і профілактики цукрового діабету. Результати 

наукових досліджень в Україні та світі щодо дослідження механізмів розвитку захворювання. 

Тема 24. Сучасні можливості диференційної діагностики та лікування захворювань 

щитоподібної залози у дітей, інтерпретація результатів лабораторно-інструментальних 

методів дослідження. 

Система медичної допомоги дітям із захворюваннями щитоподібної залози в умовах 

реформування охорони здоров’я в Україні: медичні та соціальні аспекти. Сучасні неінвазивні та 

інвазивні методи дослідження, показання до біопсії, лабораторні маркери оцінки функціонального 

стану щитоподібної залози. Обґрунтування необхідності дієтотерапії та особливості 

медикаментозного лікування.  
 

Змістовний модуль 7. Сучасна діагностика та лікування алергічних захворювань у дітей. 

Тема 25. Сучасний погляд на діагностику та лікування бронхіальної астми у дітей за 

рекомендаціями Глобальної ініціативи по боротьбі з бронхіальною астмою (Global Initiative for 

Asthma, GINA, перегляд 2016). Лікування в періоді загострення та базисна терапія в періоді 

ремісії. Оцінка якості життя хворих.    

Сучасні фенотипи бронхіальної астми. Результати наукових досліджень в Україні та світі 

щодо дослідження механізмів розвитку гетерогенності формування бронхіальної астми. 

Прогнозування та рання діагностика захворювання на підставі вивчення  середовищних, генетичних,  

медико-біологічних і соціальних факторів. Критерії досягнення контролю над бронхіальною астмою. 

Показники спірографії в нормі та патології. Бронхолітичний тест. Сучасні принципи базисної 

терапії. 

Тема 26. Сучасні аспекти розвитку алергічного риніту та його наслідків у дітей  Основні 

критерії діагностики та особливості клінічного перебігу згідно з рекомендаціями сучасної угоди 

EAACI/ARIA. Диференційний підхід до лікування назальної обструкції у дітей. 

Сучасна класифікація алергічного риніту та його поширеність за даними офіційної статистики 

на Україні та в світі. «ARIA» діагностика та лікування алергічного риніту за рекомендацією 

Міжнародної групи по захворюваннях дихальних шляхів International Primary Care Airways Group 

(IPAG). Сучасні антигістамінні препарати, їх класифікація та властивості.  Сучасні погляди на 

застосування топічних стероїдів в терапії інтермітуючого та персистуючого алергічного риніту у 

дітей в Україні та світі. Результати наукових досліджень в щодо застосування антагоністів 

лейкотриєнів у хворих на алергічний риніт.  

Тема 27. Світовий досвід диференційованого підходу до діагностики атопічного 

дерматиту та шкірної форми харчової алергії у дітей. Оптимізація лікування. Сучасний догляд 

за сухою та атопічною шкірою.  

Сучасна класифікація атопічного дерматиту. Значення терміну  «Атопічний марш». Симптоми 

захворювання та шкала атопічного дерматиту SCОRAD. Стандарти діагностики та лікування 

алергодерматозів. Показання та методика проведення дихального тесту, визначення pH та вологості 

шкіри. Місце гіпоалергенної дієти та елімінаційного режиму в лікуванні та профілактиці 

захворювання.  

Тема 28. Сучасні проблеми діагностики та лікування кропив’янки, ангіонабряку та 

мастоцитозу у дітей. Сучасна терапія та критерії призначення глюкокортикостероїдної 

терапії. 

Основні симптоми та принципи терапії кропив’янки, ангіонабряку та мастоцитозу у дітей.  

Методи імунологічного впливу на сучасному етапі. 

Тема 29. Сучасні аспекти розвитку алергічних захворювань з позиції  екопатології та 

епігенетики. Особливості клінічного перебігу алергопатології з урахуванням  клімато-

географічного та екотоксичного впливу на адаптивні процеси дітей. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=34&ved=0ahUKEwjC-MfTpqjQAhWKFiwKHQCfC-A4HhAWCC8wAw&url=http%3A%2F%2Fpidruchniki.com%2F19080611%2Fmeditsina%2Fshkala_atopichnogo_dermatitu_scorad&usg=AFQjCNExV8_Cx4euUTN7F3qfZOzulxd6-Q&sig2=ZEbeTzkBDbhLs9eLjijqSw&cad=rja
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Сучасна роль факторів зовнішнього середовища та закономірностей епігенетичного 

успадкування у формуванні алергічних захворювань. Основні шляхи профілактики алергопатології у 

дітей.   

Тема 30. Сучасні стратегічні напрямки діагностики, терапії, профілактики алергії у 

дітей. Принципи молекулярної діагностики алергії та алерген-специфічної імунотерапії.    

Сучасне удосконалення діагностики та призначення специфічної імунотерапії при алергічних 

захворюваннях у дітей. Обґрунтування необхідності визначення мажорних та мінорних алергенів при 

молекулярній діагностиці. Показання до алерготестування та проведення провокаційних проб, умови 

проведення та можливі ускладнення. Значення загального Іg E, специфічних Іg E, еозинофільного 

катіонного протеїну (ЕКП), біомаркерів запалення (інтерлейкінів) в діагностиці алергопатології.  

Алерген-специфічна імунотерапія (АСІТ), диференційний підхід до вибору АСІТ-терапії, показання 

та протипоказання, схеми призначення. Прогноз та очікувані результати. 

 

Змістовий модуль 8. Сучасна невідкладна допомога при алергічних життєзагрозливих 

станах у дітей 

Тема 31.Медикаментозна алергія у дітей. 

Сучасні уявлення про розвиток медикаментозної алергії у дітей. Показання до визначення 

показників системи комплементу та рівня триптази у дітей. Гістамін та його роль у функціонуванні 

систем та органів. 

Тема 32. Сучасна медична допомога при медикаментозній алергії. 

Проколи надання невідкладної допомоги при медикаментозній терапії у дітей, досвід Європи 

та Америки. 

Тема 33. Діагностика та лікування токсикоз-алергічних реакцій. 

Причини, патогенез, надання допомоги при синдромі Лайєла та Стивенса-Джонсона. 

Тема 34. Сучасні причини анафілаксії. 

Сучасна класифікація та патогенез алергічних реакцій за Джелом та Кумбсом. Розуміння 

патогенезу розвитку анафілактичного шоку, типові алергени. 

Тема 35. Клінічні ознаки анафілактичного шокового стану. 

Основні симптоми анафілаксії, засвоєння компетенцій щодо вимірювання АТ, оцінки ЧСС, 

оцінки вітальних функцій. 

Тема 36. Сучасна невідкладна допомога при анафілаксії. 

Проколи надання невідкладної допомоги при анафілаксії у дітей, досвід Європи та Америки 

надання невідкладної допомоги. Ознайомлення з сучасним епінефрином та пристроями для доставки 

медикаменту. 

Тема 37. Профілактика розвитку анафілактичного шоку у дітей.  

Робота алергоцентрів, знання пацієнта про можливість розвитку анафілаксії, просвітницька 

діяльність лікарів-алергологів. 

 

Змістовий модуль 9. Реанімація та інтенсивна терапія на сучасному етапі реформування 

медичної галузі України на період 2015-2020 років. 

Тема 38. Сучасні методи реанімації та інтенсивної терапії на догоспітальному етапі. 

АВС-реанімація. Діагностика смерті мозку. Сучасні принципи реанімації новонароджених.   

Сучасні аспекти проведення серцево-легеневої реанімації у дітей. Сучасна термінологія, 

класифікація стадій реанімації, методологія проведення штучної вентиляції легень (ШВЛ), принцип 

роботи сучасного дефібрилятора-конденсатора. Сучасні положення неонатальної реанімації згідно 

Наказу МОЗ України 28.03.2014 N 225 «Уніфікований клінічний протокол «Початкова, реанімаційна 

і післяреанімаційна допомога новонародженим в Україні».  

Тема 39. Дихальна недостатність у дітей. Сучасна невідкладна допомога та лікування.  

Сучасні уявлення про патогенез, клініку та лікування дихальної недостатності у дітей та 

стандарти невідкладної допомоги. 

Тема 40. Сучасні уявлення про інтенсивну терапію невідкладних станів в кардіології. 

Сучасна епідеміологія, патофізіологічні концепції та спектр серцево-судинних розладів, які 

становлять загрозу виникнення раптової серцевої смерті. Нові можливості невідкладної допомоги та 

раціональні підходи щодо профілактики.  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE_42Vu6jQAhVFBSwKHfH5AfsQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ifp.kiev.ua%2Fdoc%2Fjournals%2Faa%2F14%2Fpdf14-1%2F56.pdf&usg=AFQjCNF4i4MzIc7Rorp8peeIIx3x91xuHQ&sig2=cHPPT94ANJFmSaMllkzBUQ&bvm=bv.138493631,d.bGg
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Тема 41. Гостра печінкова недостатність. Синдром Рея. Невідкладна допомога та сучасні 

можливості лікування. 

 Сучасні аспекти механізму розвитку гострої печінкової недостатності та синдрому Рея.  

Стандарти лікування та невідкладної допомоги. Профілактика.   

Тема 42. Сучасний погляд на ниркову і надниркову недостатність. Невідкладна допомога 

та лікування. 

Сучасні уявлення про етіологію і патогенез формування ниркової і надниркової недостатності. 

Найбільш значимі синдроми та диференційний підхід до діагностики. Засоби невідкладної корекції 

порушень. 

Тема 43. Гіпертермічний та судомний синдроми. Невідкладна допомога. 

Сучасні причини виникнення, діагностика, клінічні прояви невідкладних станів, перша та 

невідкладна швидка медична допомога. 

Тема 44. Сучасна екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована) та третинна 

(високоспеціалізована) медична допомога при медикаментозній алергії, включаючи анафілаксію. 

Діагностика та лікування токсико-алергічних реакцій та шокових станів.  

Актуальність проблеми діагностики та лікування токсико-алергічних реакцій на сучасному 

етапі. Результати наукових досліджень в Україні та світі щодо дослідження їх механізмів розвитку.  

Диференційно-діагностичні ознаки анафілактичного шоку і схожих станів. Сучасні аспекти надання 

невідкладної медичної допомоги.   

Змістовий модуль 10. Сучасна діагностика соматичних захворювань у дітей. 

Тема 45. Сучасна лабораторна та інструментальна діагностика в педіатрії. 

Сучасні методи діагностики захворювань у дітей. Показання до використання 

імуноферментного та імуногістохімічних аналізів, молекулярно-генетичних досліджень. 

Використання референтних значень для порівняння отриманих даних. Розуміння специфічності та 

чутливості діагностичних методів. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів 

і тем 

 

Кількість годин 

денна форма 

усьо

го 

у тому числі   

л п 

л

а

б. 

інд. 
с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 

1-й рік навчання 

 І семестр 

Змістовий модуль 1. Організація медичної служби охорони здоров'я дітей.  

Тема 1. Державна і громадська політика в галузі охорони 

здоров'я дітей. Санітарна статистика дитячого населення. Аналіз 

статистичних показників за останні 3 роки. 

5  2   3 

Тема 2. Національний календар щеплень. Медико-соціальні 

аспекти контрольованих інфекцій в Україні та світі. 
5  2   3 

Змістовий модуль 2. Сучасні досягнення неонатології.  

Тема 3. Сучасні вимоги до організації виходжування та 

годування недоношених дітей. Особливості адаптації 

недоношених новонароджених, оцінка їх фізичного розвитку, 

корекція дефіциту білків, жирів та вуглеводів.  

6 2 2   2 

Тема 4. Гемолітична хвороба новонароджених. Жовтяниці та 

основні принципи диференційної діагностики.  
6 2 2   2 

Тема 5. Вроджені і спадкові захворювання легень. 

Респіраторний дистрес-синдром, бронхолегенева дисплазія та 

сучасна інгаляційна небулайзерна терапія. 

5  2   3 

Тема 6. Сучасна етіологія, класифікація, клініка, лікування 

перинатальних уражень центральної нервової системи (ЦНС) у 
5  2   3 

http://www.dovidnyk.org/img/dir/17/83.gif
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дітей. Сучасні аспекти перинатальної психології плода і 

новонародженого. Особливості фізичної реабілітації дітей 

раннього віку.  

Змістовий модуль 3. Сучасні погляди на діагностику та лікування захворювань серцево-судинної 

системи, результати наукових досліджень патогенетичних механізмів розвитку  артеріальної 

гіпертензії у дітей та підлітків. 

Тема 7. Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей. 

Сучасні принципи лікування кардитів, кардіоміопатій та 

уроджених вад серця. Гостра та хронічна серцева недостатність. 

7  1   6 

Тема 8. Життєзагрозливі аритмогенні  стани у дітей. Сучасні 

методи діагностики та можливості лікування. 
8  1   7 

Тема 9. Сучасний погляд на розповсюдженість артеріальної 

гіпертензії у дітей та підлітків, гендерні особливості частоти 

захворювання, клінічні прояви та лікування. Сучасні 

антигіпертензивні засоби та показання до їх застосування в 

дитячому віці.  

8  1   7 

Тема 10. Сучасні методи та переваги ранньої діагностики 

первинної артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків.  
8  1   7 

Тема 11. Реабілітація підлітків з первинною артеріальною 

гіпертензією з використанням немедикаментозних та 

медикаментозних засобів лікування.  

8  2   6 

Залік 1       

Всього годин за І семестр 61 4 14   43 

ІІ семестр 

Змістовий модуль 4. Розлади харчування, дефіцитні стани та захворювання шлунково-

кишкового тракту у дітей на сучасному етапі. 

Тема 12. Сучасне вигодовування дітей першого року життя та 

генетичні аспекти харчової непереносимості. Спадкові 

захворювання обміну речовин.  

6  2   4 

Тема 13. Сучасний погляд на розповсюдженість та діагностику 

гіповітамінозів К у дітей першого року життя, дослідження 

вмісту субстанції PIVKA-II (protein induced by vitamin K 

absence). Класифікація вітамінів К, їх роль у метаболізмі та 

процесах гомеостазу в організмі дитини.  

6  2   4 

Тема 14. Світовий та Національний досвід профілактики 

наслідків гіповітамінозу К (геморагічної хвороби, 

життєзагрозливих кровотеч) після народження дитини. 

Особливості клінічного перебігу та терміни виникнення 

геморагічної  хвороби у дітей різних вікових груп. 

5  1   4 

Тема 15. Рахіт у дітей. Діагностичні критерії, лікування, 

профілактика в Україні з урахуванням світового досвіду.  
5  1   4 

Тема 16. Анемії у дітей. Сучасний підхід до диференційної 

діагностики, лікування та профілактики. 
5  1   4 

Тема 17. Хвороби органів травлення. Диференційна діагностика 

функціональних та органічних захворювань шлунку, 

кишківника, підшлункової залози  та органів гепато-біліарної 

системи у дітей.    

6 2 1   3 

Змістовний модуль 5. Сучасні аспекти діагностики та лікування респіраторних захворювань у 

дітей. 

Тема 18. Значимість проблеми захворювань верхніх дихальних 

шляхів у дітей на сучасному етапі. Поширеність, етіологічна 

структура, диференційна діагностика інфекційних захворювань 

верхніх дихальних шляхів. 

6  1   5 

Тема 19. Сучасний погляд на діагностику та лікування гострих 6  1   5 
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та рекурентних бронхітів у дітей.  

Тема 20. Сучасні проблеми диференційної діагностики і 

лікування пневмоній та їх ускладнень у дітей. Проблеми та 

сучасні стандарти антимікробної терапії пневмоній у дітей. 

8 2 1   5 

Тема 21. Сучасні аспекти розвитку респіраторних захворювань у 

дітей. Преморбідні фактори, що впливають на перебіг 

респіраторної патології у дітей. Поняття про мукоциліарний 

кліренс та імунологічний захист дихального тракту. Сучасна 

роль ендогенних антимікробних пептидів у формуванні 

запального процесу дихальних шляхів.  

6  1   5 

Залік 2       

Всього годин за ІІ семестр 59 4 12   43 

2-й рік навчання 

ІІІ семестр 

Змістовий модуль 6. Вибрані питання сучасного перебігу хвороб сечовивідної та ендокринної 

систем у дітей.   

Тема 22. Сучасна стратегія диференційної діагностики та 

лікування хвороб сечовивідної системи у дітей. Гостра та 

хронічна ниркова недостатність. Світовий досвід трансплантації 

нирок. 

6  2   4 

Тема 23. Цукровий діабет у дітей. Сучасний аналіз 

захворюваності, лікування та профілактика. Коми, 

диференційна діагностика та невідкладна допомога. 

8 2 2   4 

Тема 24. Сучасні можливості диференційної діагностики та 

лікування захворювань щитоподібної залози у дітей. 

Інтерпретація результатів лабораторно-інструментальних 

методів дослідження. 

7  2   5 

Змістовний модуль 7. Сучасна діагностика та лікування алергічних захворювань у дітей. 

Тема 25. Сучасний погляд на діагностику та лікування 

бронхіальної астми у дітей за рекомендаціями Глобальної 

ініціативи по боротьбі з бронхіальною астмою (Global Initiative 

for Asthma, GINA, перегляд 2016). Лікування в періоді 

загострення та базисна терапія в періоді ремісії. Оцінка якості 

життя хворих.    

8 2 2   4 

Тема 26. Сучасні аспекти розвитку алергічного риніту та його 

наслідків у дітей  Основні критерії діагностики та особливості 

клінічного перебігу згідно з рекомендаціями сучасної угоди 

EAACI/ARIA. Диференційний підхід до лікування назальної 

обструкції у дітей. 

8  2   6 

Тема 27. Світовий досвід диференційованого підходу до 

діагностики атопічного дерматиту та шкірної форми харчової 

алергії у дітей. Оптимізація лікування. Сучасний догляд за 

сухою та атопічною шкірою.  

6  1   5 

Тема 28. Сучасні проблеми діагностики та лікування 

кропив’янки, ангіонабряку та мастоцитозу у дітей. Сучасна 

терапія та критерії призначення глюкокортикостероїдної 

терапії. 

6  1   5 

Тема 29. Сучасні аспекти розвитку алергічних захворювань з 

позиції  екопатології та епігенетики. Особливості клінічного 

перебігу алергопатології з урахуванням  клімато-географічного 

та екотоксичного впливу на адаптивні процеси дітей. 

6  1   5 

Тема 30. Сучасні стратегічні напрямки діагностики, терапії, 

профілактики алергії у дітей. Принципи молекулярної 

діагностики алергії та алерген-специфічної імунотерапії.    

6  1   5 
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Залік  3       

Всього годин за ІІІ семестр 61 4 14   43 

IV семестр 

Змістовний модуль 8. Сучасна невідкладна допомога при алергічних життєзагрозливих станах у 

дітей. 

Тема 31. Медикаментозна алергія у дітей.  9 2 1   6 

Тема 32.Сучасна медична допомога при медикаментозній 

алергії. 
9 2 1   6 

Тема 33. Діагностика та лікування токсико-алергічних реакцій. 9  2   7 

Тема 34.Сучасні причини анафілаксії. 8  2   6 

Тема 35. Клінічні ознаки анафілактичного щокового стану. 8  2   6 

Тема 36. Сучасна невідкладна допомога при анафілаксії. 8  2   6 

Тема 37. Профілактика розвитку анафілактичного шоку у дітей. 8  2   6 

Залік 4       

Всього годин за IV семестр 59 4 12   43 

 3-й рік навчання 

V семестр 

Змістовий модуль 9. Реанімація та інтенсивна терапія на сучасному етапі реформування 

медичної галузі України на період 2015-2020 років. 

Тема 38. Сучасні методи реанімації та інтенсивної терапії на 

догоспітальному етапі. АВС-реанімація. Діагностика смерті 

мозку. Сучасні принципи реанімації двтец різного віку.  

8  2   6 

Тема 39. Дихальна недостатність у дітей. Сучасна невідкладна 

допомога та лікування.  
8  2   6 

Тема 40. Сучасні уявлення про інтенсивну терапію 

невідкладних станів в кардіології. 
9 2 2   6 

Тема 41. Гостра печінкова недостатність. Синдром Рея. 

Невідкладна допомога та сучасні можливості лікування. 
8  2   6 

Тема 42. Сучасний погляд на ниркову і надниркову 

недостатність. Невідкладна допомога та лікування. 
9  2   7 

Тема 43. Гіпертермічний та судомний синдроми. Невідкладна 

допомога. 
9  2   7 

Тема 44. Сучасна екстренна, первинна, вторинна 

(спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична 

допомога при медикаментозній алергії, включаючи анафілаксію. 

Діагностика та лікування токсико-алергічних реакцій та 

шокових станів.  

8  2   6 

Залік 5       

Всього годин за V семестр 60 2 14   44 

VI семестр 

Змістовий модуль 10. Сучасна діагностика соматичних захворювань у дітей. 

Тема 45. Сучасна лабораторна та інструментальна діагностика в 

педіатрії 
8 2 2   4 

Вивчення та аналіз наукової літератури за темою 

дисертаційного дослідження, написання реферату 
13     10 
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Опанування методами діагностики імуноферментного аналізу у 

відділі функціональної біохімії Навчального медико-

лабораторного центру 

13     10 

Опанування методами діагностики у відділі молекулярно-

генетичних досліджень Навчального медико-лабораторного 

центру 

13     10 

Опанування методами діагностики в лабораторії імуногістохімії 

Інституту патології людини 
13     10 

Залік 6       

Всього годин за VI семестр 60 2 14   44 

Усього годин  360 20 80   260 

 

 

4. Теми лекцій 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Особливості адаптації недоношених новонароджених. Організація 

виходжування та годування недоношених дітей.  
2 

2 Гемолітична хвороба новонароджених. 2 

3 
Функціональні захворювання шлунково-кишкового тракту. 

Хронічні ентерити та коліти, диференційна діагностика. 
2 

4 Пневмонії у дітей та раціональна антибіотикотерапія. 2 

5 Цукровий діабет у дітей. Коматозні стани в ендокринології. 2 

6 Сучасна діагностика та лікування бронхіальної астми у дітей. 2 

7 Медикаментозна алергія у дітей 2 

8 Сучасна медична допомога при медикаментозній алергії. 2 

9 Невідкладні стани в кардіології. 2 

10 Сучасна лабораторна та інструментальна діагностика в педіатрії 2 

Разом  20 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кіл

ькі

сть 

год

ин 

1 
Державна і громадська політика в галузі охорони здоров'я дітей. Санітарна 

статистика дитячого населення.  
2 

2 Національний календар щеплень.  2 

3 Сучасні вимоги до організації виходжування та годування недоношених дітей.  2 

4 Жовтяниці та основні принципи диференційної діагностики. 2 

5 Вроджені і спадкові захворювання легень.  2 

6 
Сучасна етіологія, класифікація, клініка, лікування перинатальних уражень 

центральної нервової системи (ЦНС) у дітей.    
2 

7 

Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей. Сучасні принципи лікування 

кардитів, кардіоміопатій та уроджених вад серця. Гостра та хронічна серцева 

недостатність. 

1 

8 
Життєзагрозливі аритмогенні  стани у дітей. Сучасні методи діагностики та 

можливості лікування. 
1 

9 
Сучасний погляд на розповсюдженість артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків, 

гендерні особливості частоти захворювання, клінічні прояви та лікування. Сучасні 
1 
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антигіпертензивні засоби та показання до їх застосування в дитячому віці.  

10 
Сучасні методи та переваги ранньої діагностики первинної артеріальної гіпертензії у 

дітей та підлітків.  
1 

11 
Реабілітація підлітків з первинною артеріальною гіпертензією з використанням 

немедикаментозних та медикаментозних засобів лікування.  
2 

12 
Сучасне вигодовування дітей першого року життя та генетичні аспекти харчової 

непереносимості. 
2 

13 

Сучасний погляд на розповсюдженість та діагностику гіповітамінозів К у дітей 

першого року життя, дослідження вмісту субстанції PIVKA-II (protein induced by 

vitamin K absence). Класифікація вітамінів К, їх роль у метаболізмі та процесах 

гомеостазу в організмі дитини.  

2 

14 

Світовий та Національний досвід профілактики наслідків гіповітамінозу К 

(геморагічної хвороби, життєзагрозливих кровотеч) після народження дитини. 

Особливості клінічного перебігу та терміни виникнення геморагічної  хвороби у 

дітей різних вікових груп. 

1 

15 
Рахіт у дітей. Діагностичні критерії, лікування, профілактика в Україні з 

урахуванням світового досвіду.  
1 

16 
Анемії у дітей. Сучасний підхід до диференційної діагностики, лікування та 

профілактики. 
1 

17 

Хвороби органів травлення. Диференційна діагностика функціональних та 

органічних захворювань шлунку, кишківника, підшлункової залози  та органів 

гепато-біліарної системи у дітей.    

1 

18 

Значимість проблеми захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей на сучасному 

етапі. Поширеність, етіологічна структура, диференційна діагностика інфекційних 

захворювань верхніх дихальних шляхів. 

1 

19 
Сучасний погляд на діагностику та лікування гострих та рекурентних бронхітів у 

дітей.  
1 

20 

Сучасні проблеми диференційної діагностики і лікування пневмоній та їх 

ускладнень у дітей. Проблеми та сучасні стандарти антимікробної терапії пневмоній 

у дітей. 

1 

21 

Сучасні аспекти розвитку респіраторних захворювань у дітей. Преморбідні фактори, 

що впливають на перебіг респіраторної патології у дітей. Поняття про 

мукоциліарний кліренс та імунологічний захист дихального тракту. Роль ендогенних 

антимікробних пептидів у формуванні запального процесу дихальних шляхів.  

1 

22 

Сучасна стратегія диференційної діагностики та лікування хвороб сечовивідної 

системи у дітей. Гостра та хронічна ниркова недостатність. Світовий досвід 

трансплантації нирок. 

2 

23 
Цукровий діабет у дітей. Сучасний аналіз захворюваності, лікування та 

профілактика. Коми, диференційна діагностика та невідкладна допомога. 
2 

24 

Сучасні можливості диференційної діагностики та лікування захворювань 

щитоподібної залози у дітей. Інтерпретація результатів лабораторно-

інструментальних методів дослідження.  

2 

25 

Сучасний погляд на діагностику та лікування бронхіальної астми у дітей за 

рекомендаціями Глобальної ініціативи по боротьбі з бронхиальною астмою (Global 

Initiative for Asthma, GINA, перегляд 2016). Лікування в періоді загострення та 

базисна терапія в періоді ремісії. Оцінка якості життя хворих.    

2 

26 

Сучасні аспекти розвитку алергічного риніту та його наслідків у дітей  Основні 

критерії діагностики та особливості клінічного перебігу згідно з рекомендаціями 

сучасної угоди EAACI/ARIA. Диференційний підхід до лікування назальної 

обструкції у дітей. 

2 

27 

Світовий досвід диференційованого підходу до діагностики атопічного дерматиту та 

шкірної форми харчової алергії у дітей. Оптимізація лікування. Сучасний догляд за 

сухою та атопічною шкірою.  

1 

28 Сучасні проблеми діагностики та лікування медикаментозної алергії. Кропив’янка, 1 
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ангіонабряк та мастоцитоз у дітей. Сучасна терапія та критерії призначення 

глюкокортикостероїдної терапії.  

29 
Сучасні аспекти розвитку алергічних захворювань з позиції  екопатології та 

епігенетики.  
1 

30 
Сучасні стратегічні напрямки діагностики, терапії, профілактики алергії у дітей. 

Принципи молекулярної діагностики алергії та алерген-специфічної імунотерапії.    
1 

31 Медикаментозна алергія у дітей.  1 

32 Сучасна медична допомога при медикаментозній алергії. 1 

33 Діагностика та лікування токсико-алергічних реакцій. 2 

34 Сучасні причини анафілаксії. 2 

35 Клінічні ознаки анафілактичного щокового стану. 2 

36 Сучасна невідкладна допомога при анафілаксії. 2 

37 Профілактика розвитку анафілактичного шоку у дітей. 2 

38 

Сучасні методи реанімації та інтенсивної терапії на догоспітальному етапі. АВС-

реанімація. Діагностика смерті мозку. Сучасні принципи реанімації 

новонароджених.  

2 

39 Дихальна недостатність у дітей. Сучасна невідкладна допомога та лікування. 2 

40 Сучасні уявлення про інтенсивну терапію невідкладних станів в кардіології. 2 

41 
Гостра печінкова недостатність. Синдром Рея. Невідкладна допомога та сучасні 

можливості лікування. 
2 

42 
Сучасний погляд на ниркову і надниркову недостатність. Невідкладна допомога та 

лікування. 
2 

43 Гіпертермічний та судомний синдроми. Невідкладна допомога. 2 

44 

Сучасна екстренна, первинна, вторинна (спеціалізована) та третинна 

(високоспеціалізована) медична допомога при медикаментозній алергії, включаючи 

анафілаксію. Діагностика та лікування токсико-алергічних реакцій та шокових 

станів.  

2 

45 Сучасна лабораторна та інструментальна діагностика в педіатрії 2 

Разом 80 

 

6. Самостійна робота 

 

№ Назва теми Кількість 

годин 

1 Аналіз статистичних показників за останні 3 роки.  3 

2 Медико-соціальні аспекти контрольованих інфекцій в Україні та світі. 3 

3 Особливості адаптації недоношених новонароджених, оцінка їх фізичного 

розвитку, корекція дефіциту білків, жирів та вуглеводів.  

2 

4 Жовтяниці та основні принципи диференційної діагностики.  2 

5 Респіраторний дистрес-синдром,  бронхолегенева дисплазія та сучасна інгаляційна 

небулайзерна терапія. 

3 

6 Сучасні аспекти перинатальної психології плода і новонародженого. Особливості 

фізичної реабілітації дітей ранньог віку.  

3 

7 Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей. Сучасні принципи лікування 

кардитів, кардіоміопатій та уроджених вад серця. Гостра та хронічна серцева 

недостатність. 

6 

8 Життєзагрозливі аритмогенні  стани у дітей. Сучасні методи діагностики та 

можливості лікування. 

7 

9 Сучасний погляд на розповсюдженість артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків, 

гендерні особливості частоти захворювання, клінічні прояви та лікування. Сучасні 

антигіпертензивні засоби та показання до їх застосування в дитячому віці. 

7 

10 Сучасні методи та переваги ранньої діагностики первинної артеріальної гіпертензії 

у дітей та підлітків. 

7 
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11 Реабілітація підлітків з первинною артеріальною гіпертензією з використанням 

немедикаментозних та медикаментозних засобів лікування. 

6 

12 Спадкові захворювання обміну речовин. 4 

13 Класифікація вітамінів К, їх роль у метаболізмі та процесах гомеостазу в організмі 

дитини. 

4 

14 Особливості клінічного перебігу та терміни виникнення геморагічної  хвороби у 

дітей різних вікових груп. 

4 

15 Рахіт у дітей. Діагностичні критерії, лікування, профілактика в Україні з 

урахуванням світового досвіду. 

4 

16 Анемії у дітей. Сучасний підхід до диференційної діагностики, лікування та 

профілактики. 

4 

17 Хвороби органів травлення. Диференційна діагностика функціональних та 

органічних захворювань шлунку, кишківника, підшлункової залози  та органів 

гепато-біліарної системи у дітей.    

3 

18 Значимість проблеми захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей на сучасному 

етапі. Поширеність, етіологічна структура, диференційна діагностика інфекційних 

захворювань верхніх дихальних шляхів. 

5 

19 Сучасний погляд на діагностику та лікування гострих та рекурентних бронхітів у 

дітей. 

5 

20 Сучасні проблеми диференційної діагностики і лікування пневмоній та їх 

ускладнень у дітей. Проблеми та сучасні стандарти антимікробної терапії 

пневмоній у дітей. 

5 

21 Сучасна роль ендогенних антимікробних пептидів у формуванні запального 

процесу дихальних шляхів. 

5 

22 Сучасна стратегія диференційної діагностики та лікування хвороб сечовивідної 

системи у дітей. Гостра та хронічна ниркова недостатність. Світовий досвід 

трансплантації нирок. 

4 

23 Цукровий діабет у дітей. Сучасний аналіз захворюваності, лікування та 

профілактика. Коми, диференційна діагностика та невідкладна допомога. 

4 

24 Сучасні можливості диференційної діагностики та лікування захворювань 

щитоподібної залози у дітей. Інтерпретація результатів лабораторно-

інструментальних методів дослідження. 

5 

25 Сучасний погляд на діагностику та лікування бронхіальної астми у дітей за 

рекомендаціями Глобальної ініціативи по боротьбі з бронхиальною астмою (Global 

Initiative for Asthma, GINA, перегляд 2016). Лікування в періоді загострення та 

базисна терапія в періоді ремісії. Оцінка якості життя хворих.    

4 

26 Сучасні аспекти розвитку алергічного риніту та його наслідків у дітей  

Диференційний підхід до лікування назальної обструкції у дітей. 

6 

27 Світовий досвід диференційованого підходу до діагностики атопічного дерматиту 

та шкірної форми харчової алергії у дітей. Оптимізація лікування. Сучасний догляд 

за сухою та атопічною шкірою. 

5 

28 Сучасні проблеми діагностики та лікування кропив’янки, ангіонабряку та 

мастоцитозу у дітей. Сучасна терапія та критерії призначення 

глюкокортикостероїдної терапії. 

5 

29 Особливості клінічного перебігу алергопатології з урахуванням  клімато-

географічного та екотоксичного впливу на адаптивні процеси дітей. 

5 

30 Сучасні стратегічні напрямки діагностики, терапії, профілактики алергії у дітей. 

Принципи молекулярної діагностики алергії та алерген-специфічної імунотерапії.    

5 

31 Медикаментозна алергія у дітей.  6 

32 Сучасна медична допомога при медикаментозній алергії. 6 

33 Діагностика та лікування токсико-алергічних реакцій. 7 

34 Сучасні причини анафілаксії. 6 
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35 Клінічні ознаки анафілактичного щокового стану. 6 

36 Сучасна невідкладна допомога при анафілаксії. 6 

37 Профілактика розвитку анафілактичного шоку у дітей. 6 

38 Сучасні методи реанімації та інтенсивної терапії на догоспітальному етапі. АВС-

реанімація. Діагностика смерті мозку. Сучасні принципи реанімації 

новонароджених.  

6 

39 Дихальна недостатність у дітей. Сучасна невідкладна допомога та лікування. 6 

40 Сучасні уявлення про інтенсивну терапію невідкладних станів в кардіології. 6 

41 Гостра печінкова недостатність. Синдром Рея. Невідкладна допомога та сучасні 

можливості лікування. 

6 

42 Сучасний погляд на ниркову і надниркову недостатність. Невідкладна допомога та 

лікування. 

7 

43 Гіпертермічний та судомний синдроми. Невідкладна допомога. 7 

44 Сучасна екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована) та третинна 

(високоспеціалізована) медична допомога при медикаментозній алергії, включаючи 

анафілаксію. Діагностика та лікування токсико-алергічних реакцій та шокових 

станів.  

6 

45 Сучасна лабораторна та інструментальна діагностика в педіатрії 4 

46 Вивчення та аналіз наукової літератури за темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

10 

47 Опанування методами діагностики у відділі молекулярної фармакології і 

функціональної біохімії Навчального медико-лабораторного центру 

10 

48 Опанування методами діагностики у відділі молекулярно-генетичних досліджень 

Навчального медико-лабораторного центру 
10 

49 Опанування методами діагностики в лабораторії імуногістохімії Інституту 

патології людини 
10 

РАЗОМ 260 

 

7. Індивідуальні завдання   

1. Підготовка до друку навчально-методичного посібника та комплекту тестових завдань за 

одним з розділів дисципліни «Сучасна педіатрія». 
 

8. Методи навчання  

Видами навчальних занять з дисципліни «Сучасна педіатрія» є:  

а) лекції,  

б) практичні заняття із використанням комп’ютерної техніки,  

в) самостійна робота аспірантів,  

г) індивідуальні консультації; 

д) дистанційне навчання (залученням аспірантів до міжнародно визнаних курсів та освітніх 

ресурсів). 
 

9. Методи контролю  

 

При оцінюванні успішності здобувачів застосовується Інструкція з методики оцінювання 

успішності студентів, яку перезатверджено згідно Наказу від 06.08.2020 р. № 298 «Про організацію 

освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році». 

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

оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних 

знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою навчальної дисципліни. 

 Максимальна кількість балів, яку аспірант може набрати при вивченні кожного модуля, 

становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів. Підсумковий контроль 

здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з 
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модуля. Форми проведення підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати 

контроль теоретичної та практичної підготовки. 

 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 

п’ятибальною системою незалежно від кількості занять в модулі. При цьому враховуються усі види 

робіт, передбачені методичною розробкою для запланованої теми. 

 Остаточна конвертація середньої арифметичної кількості балів проводиться перед 

підсумковим модульним контролем відповідно наступної таблиці: 

 

Середня арифметична 

оцінка за п’ятибальною 

шкалою 

 

Бали ECTS 

Середня арифметична 

оцінка за п’ятибальною 

шкалою 

 

Бали ECTS 

4,97-5 110 3,97-4,0 85 

4,93-4,96 109 3,93-3,96 84 

4,89-4,92 108 3,89-3,92 83 

4,85-4,88 107 3,85-3,88 82 

4,81-4,84 106 3,81-3,84 81 

4,77-4,8 105 3,77-3,80 80 

4,73-4,76 104 3,73-3,76 79 

4,69-4,72 103 3,69-3,72 78 

4,65-4,68 102 3,65-3,68 77 

4,61-4,64 101 3,61-3,64 76 

4,57-4,6 100 3,57-3,60 75 

4,53-4,56 99 3,53-3,56 74 

4,49-4,52 98 3,49-3,52 73 

4,45-4,48 97 3,45-3,48 72 

4,41-4,44 96 3,41-3,44 71 

4,37-4,4 95 3,37-3,40 70 

4,33-4,36 94 3,33-3,36 69 

4,29-4,32 93 3,29-3,32 68 

4,25-4,28 92 3,25-3,28 67 

4,21-4,24 91 3,21-3,24 66 

4,17-4,20 90 3,17-3,20 65 

4,13-4,16 89 3,13-3,16 64 

4,09-4,12 88 3,09-3,12 63 

4,05-4,08 87 3,05-3,08 62 

4,01-4,04 86 3,01-3,04 61 

3,0 60 

 

Перевірка знань здійснюється з метою одержання зворотної інформації про зміст і характер 

досягнення аспірантів у навчальному процесі, а також про успішність викладання. Перевірка може 

здійснюватися в усній, письмовій та практичних формах. Об’єктом оцінювання можуть виступати: 

результати написання тестових, ситуаційних, клінічних, розрахунково-аналітичних, творчих завдань; 

реферативні доповіді, участь у дискусії тощо. 

 

Залік здійснюється по завершенні вивчення всіх тем семестру на останньому практичному 

занятті в семестрі. До підсумкового модульного контролю допускаються аспіранти, які відвідали усі 
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передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні заняття, та при вивченні модуля набрали 

кількість балів, не меншу за мінімальну.    

Програма заліку включає обов’язкову і варіативну частини.  

Обов’язкова частина охоплює наукові та практичні питання «Сучасної педіатрії» та 

складається з виконання завдань різних типів:  

- теоретичне завдання передбачає письмову відповідь на теоретичні питання, що стосуються 

етіології, патогенезу, діагностики та лікування дитячих захворювань, що дає можливість 

оцінити теоретичний рівень професійної підготовки за спеціальністю;  

- аналітичне завдання – це письмове розв’язання комплексного ситуаційного завдання, а саме 

аналіз клінічного випадку пацієнта, за результатами якого формується розгорнуте аналітичне 

заключення – постановка діагнозу, розробка схеми додаткового обстеження з аналізом 

отриманих результатів лабораторних і інструментальних досліджень, та призначення 

лікування пацієнту (відповідно до напряму дослідження). 

Варіативна частина стосується наукових та практичних аспектів відповідно до обраного 

напряму дисертаційної роботи: 

- методологічне завдання передбачає визначення та обґрунтування методологічних засад 

проведення дослідження чи процедур за запропонованою темою, визначення дизайну 

дослідження. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати аспірант при складанні заліку, становить 

80 балів. 

Залік вважається зарахованим, якщо аспірант набрав не менше 50 балів.  
10. Методичне забезпечення       

1. Лекції з дисципліни. 

2. Методичні розробки для викладачів з навчальних занять. 

3. Методичні розробки для аспірантів з навчальних занять. 

4. Методичні розробки для аспірантів із самостійної позааудиторної роботи. 

5. Збірник тестових завдань; електронний банк тестових завдань, банк тестових завдань на 

паперових носіях, ситуаційні завдання у складі методичних розробок для аспірантів. 

6. Перелік навчального обладнання, технічних засобів навчання: 

1.       Мультимедійні презентації лекцій: 

2. Архів історій хвороб з лабораторними та інструментальними дослідженнями. 

3. Технічні засоби навчання: комп'ютер, діагностична апаратура. 

 
11. Рекомендована література 

 

Основна (базова) література 

1. Бережний В.В. Педіатрія. У 2-х т. Національний підручник / В.В. Бережний - К., 2013 р. - Т.1.–

1040 с. Т.2.–1024 с. 

2. Боднар П.М. Ендокринологія: підручник для студентів вищих мед. навч.. закладів / П.М. 

Боднар, Г.П. Михальчишин, Ю.І. Комісаренко та ін. – Вид. 3, переробл. та допов. – Вінниця: 

Нова книга, 2013. – 480 с.  

3. Знаменська Т. К. Неонатологія. Навчальний посібник / Т.К. Знаменська - Київ: Асоціація 

неонатологів України, Макарів: Софія, 2012.-980 с. 

4. Зубаренко О.В. Педіатрія (пульмонологія та алергологія дитячого віку). Посібник для 

студентів вищих медичних закладів ІV рівня акредитації та лікарів-інтернів / О.В. Зубаренко, 

О.О.Портнова, О.П. Волосовець, С.П. Кривопустов, Н.Л. Весілик - Одеса: Друкарський дім, 

Друк. Південь, 2011.-288 с. 

5. Екстренна та невідкладна медична допомога: навч. посіб. / О.Ю. Бодулев, О.М. Дикий, А.І. 

Могильник та ін..за аг. Ред.. Д.А. Шкурупія; Вищ. держ. навч. заклад України «Українська 

медична стоматологічна академія» - Вінниця; Нова Книга, 2017. – 234 с. 

6. Іванько О.Г. Клінічне обстеження здорової та хворої дитини. Оновлений та доповнений. 

Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації 

та лікарів-інтернів / О.Г. Іванько, Л.М. Боярська, С.М Недельська - Запоріжжя – 2014. – 162 с. 

7. Клінічне обстеження дитини: навч. посіб.: пер. з рос., 2-ге видання / О.В. Катілов, Д.В. 

Дмитрієв, К.Ю. Дмітрієва та ін.. – Вінниця: Нова Книга, 2019. – 518с. 
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8. Леженко Г.О. Захворювання гіпофізарно-надниркової системи у дітей / Г.О. Леженко, О.Є. 

Абатуров, Ю.Г. Резніченко та ін. - Запоріжжя, 2014.-288 с. 

9. Майданник В.Г. Клінічна діагностика в педіатрії / В.Г. Майданник, О.В. Бутиліна - К.: 

«Дорадо-друк», 2012.-286с. 

10. Недельська С.М. Аритмії у дітей. Навчальний посібник / С.М. Недельська, І.О. Жиленко, Т.Є. 

Шумна та ін. - Запоріжжя, 2015. – 86 с. 

11. Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики. : підручник для 

студентів медичних (фармацевтичних) училищ, коледжів, академії та інститутів 

медсестринства / С. К. Ткаченко [та ін.]; ред.:  

С. К. Ткаченко, Р. І. Поцюрко. - 7-е вид., випр. - Київ : Медицина , 2018.-590 с. 

12. Шумна Т.Є. Діагностика, клініка, лікуваня серцево-судинних захворювань, що 

супроводжуються розвитком кардіомегалії у дітей / Т.Є. Шумна, С.М. Недельська, В.І.Мазур, 

І.О. Жиленко та ін. // Навчальний посібник, 2-ге вид., доопрац. та доповн. Запоріжжя, 2018. – 

154с.  («Затверджено на Вченій раді ЗДМУ протокол №10 від 2.05.2018 р.) 

13. Чернишова Л.І. Дитяча імунологія: підруч. для лікарів-інтернів, лікарів-курсантів вищ. мед. 

закл. (ф-тів) післядипломної освіти, а також для студ., викладачів вищ. мед. навч. закл. ІV рівня 

акредитації / Л.І. Чернишова, А.П. Волоха - К.: Медицина, 2013.-719 с. 

14. Тяжка О. В. Педіатрія / О. В. Тяжка – Вінниця. – 3 вид. - „Нова Книга”, 2016 – 1136 с. 

15. Майданник В. Г. Пропедевтична педіатрія: підручник для студентів вищих медичних 

навчальних закладів / В.Г. Майданник, В.Г. Бурлай, О.З. Гнатейко та ін. – Вінниця: Нова 

Книга, 2012. – 880с. 

16. Nelson Textbook of Pediatrics /Robert M. Kliegman, Bonita F. Stanton, Yosef W. Geme, Nina F. 

Schor, Richard E. Berhman. – 2016.  
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1. Берман Р. Э. Педіатрія по Нельсону в 5 т. (пер. з англ.) / Р. Е. Берман, Р. М. Клігман, Х. Б. 

Дженсон - Рід Элсівер, 2009. - Том 1-5. 

2. Бломбек М. Порушення згортання крові. Практичні рекомендації з діагностики та лікування 

(пер.с англ.) / М. Бломбек - Медична література, 2014.-208 с. 

3. Вдовиченко Ю. П. Дихальна підтримка у новонароджених дітей. Ч. 1 (для слухача) / Ю. П 

Вдовиченко: навч. посiбник - К., 2011. - 522 с. 

4. Картелишев А. В. Ожиріння у дітей та підлітків. Причини та сучасні технології терапії та 

профілактики / А. В. Кертелишев - Біном. Лабораторія знань, 2013.-279 с. 

5. Катвинкель К. Реанімація ново роджених / К. Катвинкель - Логосфера, 2012.-408 с. 

6. Мхайри Дж. Мак-Дональд. Атлас маніпуляцій в неонатології / Мхайри Дж. Мак-Дональд, 

Джаяшри Рамасезу - ГЕОТАР-медіа, 2012.-496 с. 

7. Марушко Ю. В. Невідкладні стани в педіатрії: Навч. посіб. / Ю. В. Марушко, О.П. Волосовець - 

Х.: Прапор. - 2016. – 200 с. 

8. Робін Олс. Гематологія, імунологія та інфекційні хвороби / Олс Робін, Едер Мервин - 

Логосфера, 2013.-408с. 
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1. Наказ Міністра охорони здоров‘я України 18.05.2018 № 947 «Зміни до Календаря 

профілактичних щеплень в Україні». 

2. Наказ Міністра охорони здоров‘я України 28.03.2014 № 225 «Уніфікований клінічний протокол 

«Початкова, реанімаційна і післяреанімаційна допомога новонародженим в Україні». 

3. Наказ від 03.02.2009 № 55 Про затвердження протоколів лікування дітей з ендокринними 

захворюваннями. 

4. Наказ від 03.02.2009 № 55 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за 
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післяреанімаційної допомоги новонародженим в Україні». 

6. Наказ МОЗ України №255 від 27.04.2006р. „Про затвердження клінічного протоколу надання 

неонатологічної допомоги дітям „Жовтяниця новонароджених”.  
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допомоги новонародженій дитині з дихальними розладами. 

8. Наказ МОЗ України від 23.07.2010 № 617 "Про внесення змін до наказу МОЗ від 20.07.2005 № 

364 "Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "Дитяча 
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9. Наказ МОЗ України від 29.08.2006 № 584 Про затвердження Протоколу медичного догляду за 

новонародженою дитиною з малою массою тіла при народженні 

10. Накази МОЗ України «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в 

Україні», «Про удосконалення організації медичної допомоги дітям підліткового віку», та по 

протоколах за спеціальностями «педіатрія» та ін. МОЗ України. – Київ, 2005 р. – 414 с. 

11. Наказ МОЗ України від 29.12.2011 № 10005 "Про внесення змін до наказу МОЗ від 27.12.2006 
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медичного застосування: наказ МОЗ України» – 48 с. 

12. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги: наказ МОЗ України № 620 від 04.09.2014 р. –70 с. 

13. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та 

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Медикаментозна алергія, включаючи 

анафілаксію», Наказ МОЗ України від 30.12.2015 № 916 . 

14. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та 

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Атопічний дерматит», Наказ МОЗ 

України від 04.07.2016 № 670 . 

15. Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги 

«Залізодефіцитна анемія», Наказ МОЗ України від 02.11.2015 № 709. 

16. Про затвердження Інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної 

порожнини певних категорій населення України: наказ МОЗ України № 254 від 17.05.2008. – 

Київ, 2008. – 48 с. 

17. Про проведення планової профілактики геморагічної хвороби після народження із 

застосуванням канавіту,  згідно з наказом МОЗ України №152 від 2005р. 

 

12. Інформаційні ресурси 

1. http://pedinfo.wustl.edu   

2. http://www.nlm.nih.gov  

3. http://www.nbuv.gov.ua/portal/  

4. http://www.scirus.com  

5. http://www.zdravinform.ru/dev/html/rus/index.php  

6. http://www.medliter.ru/ - медична література 

7. http://www.freepatentsonline.com/ 

8. http://www.freepatentsonline.com/ 

9. http://www.e-catalog.name/ua.html 

10. http://library.ukrpatent.org/ 

11. http://ru.espacenet.com/search 

12. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/gquery 

13. http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

14. http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

15. http://www.lib.ua-ru.net/disser/ru.html 

16. http://sips.gov.ua/ua/adrbd.html 

17. http://worldwide.espacenet.com/ 

18. http://springerlink.com/home/main.mpx 

19. http://www.sdip.gov.ua/ua/systems.html 

20. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis 

21. http://ru-patent.info/ 

22. www.z-l.com.uа 

23. www.medcom 

24. www.pubmed 
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