
 
 



 



1. Опис навчальної дисципліни  

 

Найменування показників Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

Денна Заочна 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів/годин                          3 / 90   

Курс 5  

Семестр 10  

Кількість модулів 3 

Обсяг кредитів 3  

Обсяг годин, в тому числі: 90  

Аудиторні 30  

Модульний контроль 6  

Семестровий контроль 30  

Самостійна робота 24  

Форма семестрового контролю Екзамен  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни – формування цілісного уявлення, системи спеціальних 

знань про стан здоров’я дітей різного віку та дитячі хвороби. 

Завдання дисципліни: 

1. професійні проблеми, генерувати нові ідеї для вирішення клінічних, наукових та освітніх 

завдань, застосовати у практичній діяльності базові знання, клінічне та рефлективне 

мислення. 

2. (СК-1) Сформувати здатність розуміти складні патологічні процеси та 

порушення, які піддаються корекції заходами фізичної терапії.  

3. (СК-2) Сформувати здатність розуміти клінічний діагноз пацієнта/ 

клієнта, перебіг захворювання, принципи та характер лікування. 

4. (СК-3) Сформувати здатність проводити оперативний та поточний 

контроль стану пацієнта/клієнта, обстежувати та визначати функціональний стан, 

рівень фізичного розвитку, рухові та інші порушення осіб різного віку, 

нозологічних та професійних груп відповідними засобами та методами. 

5. Надати знання про стан здоров’я дітей та дитячі хвороби з позиції 

фізичного терапевта. 

6. Сформувати здатність розробляти пацієнт-центричний план фізичної 

терапії з дитиною, її батьками, членами мультидисциплінарної команди та іншими 

залученими сторонами при різних захворюваннях дітей.  

 

3. Результати навчання за дисципліною 

1. (ПР-2) Демонструвати здатність проводити фізичну терапію пацієнтів/ 

клієнтів різного віку зі складними патологічними процесами та порушеннями. 



2. (ПР-4) Демонструвати уміння виконувати обстеження 

пацієнтів/клієнтів різних нозологічних груп, використовуючи відповідний 

інструментарій. 

3. (ПР-11) Демонструвати уміння прогнозувати результати фізичної 

терапії пацієнтів/клієнтів  різних нозологічних груп та при складній прогресуючій 

та мультисистемній патології. 

4. (ПР-12) Постійно дотримуватись безпеки для практикуючого фахівця 

та пацієнта/клієнта. 

5. (ПР-13) Демонструвати уміння проводити самостійну практичну 

діяльність за фахом. 

6. Знати структурні та функціональні особливості організму дітей різного 

віку, особливості їх розвитку, особливості перебігу основних хвороб дітей різного 

віку.  

7. Вміти розробляти та застосовувати пацієнт-центричний план фізичної 

терапії дитини, з участю її батьків, членів мультидисциплінарної команди та 

іншими залученими сторонами.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Загальні питання педіатрії. Питання фізіології дітей 

раннього і дошкільного віку 

Тема 1.  Розвиток педіатрії в Україні. Періоди 

дитячого віку. Характеристика періодів 

розвитку дитини.  

2 2      

Тема 2.  Внутрішньоутробний період розвитку 

та вплив шкідливих чинників на організм 

дитини. Спадковість і патологія. 

4   2   2 

Тема 3.  Характеристика доношеної 

новонародженої дитини. Фізичний та нервово-

психічний розвиток дитини. Поняття про 

спадкові захворювання.  

4   2   2 

Тема 4.  Недоношені діти та діти після 

пологової травми. Причини. Ступені Ознаки. 

4   2   2 

Модульний контроль 2       
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Разом 16 2  6   6 

Змістовий модуль 2. Методи дослідження у педіатрії. 

Тема 5.  Методи дослідження дітей різного 

віку. Загальна характеристика.  

4 2      

Тема 6.  Клінічні методи дослідження 

(опитування, огляд, фізикальне обстеження) 

дітей різного віку. Семіотика основних 

захворювань.  

8 2  2   4 

Тема 7.  Лабораторні та інструментальні 

методи дослідження дітей різного віку. 

8 2  2   4 

Модульний контроль 2       

Разом 20 6  4   8 

Змістовий модуль 3. Основні захворювання дітей, що потребують 

застосквання фізичної терапії  

Тема 8.  Хвороби новонароджених, немовлят 

та дітей раннього віку. Аномалії конституції 

дітей. Вроджені вади розвитку. 

2 2      

Тема 9. Захворювання і травми нервової 

системи у дітей.  

4   2   2 

Тема 10. Захворювання і травми опорно-

рухового апарату у дітей.  

4   2   2 

Тема 11.  Захворювання органів кровообігу у 

дітей.  

4   2   2 

Тема 12.  Захворювання органів дихання у 

дітей.  

4   2   2 

Тема 13. Захворювання органів травлення у 

дітей.  

4   2   2 

Модульний контроль 2       

Разом 24 2  10   10 

Підготовка та проходження контрольних 

заходів (семестровий контроль) 

30       

Усього 90 10 - 20 - - 24 



5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальні питання педіатрії. Питання фізіології дітей 

раннього і дошкільного віку. 

Лекція 1. Розвиток педіатрії в Україні. Періоди дитячого віку. Характеристика 

періодів розвитку дитини. 

Основні питання / ключові слова: Розвиток педіатрії в Україні. Вивчення 

історичних етапів розвитку педіатрії в Україні необхідно для формування лікаря як 

фахівця. Знання основних історичних етапів розвитку педіатрії в Україні. Періоди 

дитячого віку. Характеристика періодів розвитку дитини. Педіатрія, як наука. 

Основні поняття в педіатрії.  Періодизація дитячого віку. . Фізичний розвиток дітей 

різного віку.   Нормальний розвиток дитини.  Загальні методи дослідження в 

педіатрії. 

 

Практичне заняття 1. Внутрішньоутробний період розвитку та вплив 

шкідливих чинників на організм дитини. Спадковість і патологія. 

Основні питання / ключові слова: Нормальний розвиток дитини. 

Внутрішньоутробний період розвитку та вплив шкідливих чинників на організм 

дитини. Спадковість і патологія. Тератогени. Періодизація дитячого віку. Анатомо-

фізіологічні особливості дитячого організму в різні вікові періоди. 

Рекомендована література: 

1. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми [Текст]: підручник для 

студентів вищих медичних навчальних закладів / Т.В. Капітан. - Вид. 3-тє, доп. - 

Вінниця : ДП ДКФ, 2006. - 792 с. 

2. Сміян І.С. Лекції з педіатрії. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 

768 с. 

3. Педіатрія / За ред. О.В.Тяжкої. – 3 вид. – Вінниця: «Нова Книга», 2009. – 

1136 с. 

4. Майданник В.Г. Педиатрия. Учебник (2-е издание, испр. и доп.). – Харьков: 

Фолио, 2002. – 1125 с. 

5. Педіатрія: національний підручник: у 2-х т. /За ред. професора В.В. 

Бережного.-К., 2013. ‒ 1024 с.   

6. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. – К., 1999. – 

578 с. 

 

Практичне заняття 2. Характеристика доношеної новонародженої дитини. 

Фізичний та нервово-психічний розвиток дитини. Поняття про спадкові 

захворювання. 

Основні питання / ключові слова: Характеристика доношеної 

новонародженої дитини. Фізичний та нервово-психічний розвиток дитини. 

Поняття про спадкові захворювання. Характеристика основних заходів фізичної 

терапії недоношених дітей та дітей з родовими травмами. 

Рекомендована література: 



1. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми [Текст]: підручник для 

студентів вищих медичних навчальних закладів / Т.В. Капітан. - Вид. 3-тє, доп. - 

Вінниця : ДП ДКФ, 2006. - 792 с. 

2. Сміян І.С. Лекції з педіатрії. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 

768 с. 

3. Педіатрія / За ред. О.В.Тяжкої. – 3 вид. – Вінниця: «Нова Книга», 2009. – 

1136 с. 

4. Майданник В.Г. Педиатрия. Учебник (2-е издание, испр. и доп.). – Харьков: 

Фолио, 2002. – 1125 с. 

5. Педіатрія: національний підручник: у 2-х т. /За ред. професора В.В. 

Бережного.-К., 2013. ‒ 1024 с.   

6. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. – К., 1999. – 

578 с. 

 

Практичне заняття 3. Недоношені діти та діти після пологової травми. 

Причини. Ступені Ознаки. 

Основні питання / ключові слова: Визначення недоношеності дітей.  

Анатомо-фізіологічна характеристика недоношених дітей. Родові травми: види, 

характеристика. Причини недоношеності дітей. Ознаки недоношених дітей.  

Причини пологових травм. Форми пологових травм.  Особливості фізичної 

реабілітації дітей з пологовими травмами та недоношених. Характеристика 

основних заходів фізичної терапії у роботі з недоношеними дітьми та дітьми з 

пологовими травмами. 

Рекомендована література: 

1. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми [Текст]: підручник для 

студентів вищих медичних навчальних закладів / Т.В. Капітан. - Вид. 3-тє, доп. - 

Вінниця : ДП ДКФ, 2006. - 792 с. 

2. Сміян І.С. Лекції з педіатрії. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 

768 с. 

3. Педіатрія / За ред. О.В.Тяжкої. – 3 вид. – Вінниця: «Нова Книга», 2009. – 

1136 с. 

4. Майданник В.Г. Педиатрия. Учебник (2-е издание, испр. и доп.). – Харьков: 

Фолио, 2002. – 1125 с. 

5. Педіатрія: національний підручник: у 2-х т. /За ред. професора В.В. 

Бережного.-К., 2013. ‒ 1024 с.   

6. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. – К., 1999. – 

578 с. 

 

Змістовий модуль 2. Методи дослідження у педіатрії. 

Лекція 2. Методи дослідження дітей різного віку. Загальна характеристика. 

Основні питання / ключові слова: Анатомо-фізіологічні особливості систем у 

дітей різного віку.  Фізіологічні рефлекси та патологічні новонароджених.  Методи 

дослідження відповідних систем у дитячому віці. Проведення суб’єктивного та 

об’єктивного обстеження хворого. Особливості обстеження та порівняльна 



характеристика дітей різних вікових періодів. Суб’єктивні методи обстеження. 

Дайте визначення об’єктивним методам обстеження. 

 

Лекція 3. Клінічні методи дослідження (опитування, огляд, фізикальне 

обстеження) дітей різного віку. Семіотика основних захворювань. 

Основні питання / ключові слова: Клінічні методи дослідження дітей різного 

віку. Опитування: паспортні дані, анамнез захворювання (скарги хворого або 

батьків, перебіг захворювання), алергологічний анамнез. Огляд: огляд шкіри, огляд 

слизових оболонок порожнини рота. Фізикальне обстеження: пальпація, перкусія, 

аускультація. Семіотика при хворобах органів дихання, кровообігу, травлення, 

сече-видільної системи.  

 

Лекція 4. Лабораторні та інструментальні методи дослідження дітей різного 

віку. 

Основні питання / ключові слова: Загальний аналіз крові. Загальний аналіз 

сечі. Аналіз калу на приховану кров.  Бактеріологічне дослідження калу. Аналіз 

калу на дисбактеріоз. Аналіз калу на яйця глистів. Біохімічний аналіз крові. 

Копрограма. Визначення діастази сечі, амілази в крові.  рН-метрія шлункового 

вмісту. Рентгенологічні методи дослідження. Ультразвукові методи дослідження. 

Ендоскопічні методи дослідження.  

 

Практичне заняття 4. Клінічні методи дослідження (опитування, огляд, 

фізикальне обстеження) дітей різного віку.  

Основні питання / ключові слова: Клінічні методи дослідження дітей різного 

віку. Опитування: паспортні дані (прізвище, ім'я, по батькові дитини; дата 

народження, вік; домашня адреса; яку дитячу установу відвідує дитина; відомості 

про батьків), анамнез захворювання (скарги хворого або батьків; перебіг 

захворювання: час початку захворювання; обставини виникнення захворювання; з 

яких симптомів почалося захворювання; динаміка симптомів до моменту 

обстеження; яке лікування отримував хворий (амбулаторне, стаціонарне, 

санаторно-курортне, дієтотерапія, лікарські препарати, фітотерапія, фізіотерапія, 

та ін.), його ефективність; відомості щодо інструментальних та лабораторних 

методів дослідження; при хронічному перебігу захворювання з'ясувати: кратність 

загострень, динаміку; наявність і ефективність диспансерного спостереження), 

алергологічний анамнез.  

Огляд. Огляд шкіри тулуба, кінцівок, долонь, підошов, волосистої частини 

голови (колір шкіри; вираженість венозній мережі (на голові, грудях, животі та ін.); 

наявність висипань (локалізація, поширеність, симетричність, характеристика 

морфологічних елементів); наявність вроджених вад розвитку (гемангіоми, невуси 

і ін.); характер обволосіння (надлишкове (локальне, поширене); алопеція 

(осередкова, дифузна); стан нігтів: колір,  форма, товщина, наявність деформацій, 

поперечній покресленій; стан підшкірної жирової клітковини: вираженість, 

рівномірність розподілу). Огляд слизових оболонок порожнини рота (губ, щік, 

ясен, піднебіння, піднебінних мигдалин, піднебінних дужок, задньої стінки глотки, 

язика), кон'юнктив: колір, вологість, наявність висипань).  



Фізикальне обстеження. Пальпація: товщина шкірної складки; еластичність 

шкіри; вологість шкіри; температура шкіри; тургор м'яких тканин (на кінцівках), 

наявність набряків (на ногах, грудині,  крижах); наявність ущільнень. Перкусія 

серця, грудної клітки. Ааускультація серця, грудної клітки.  

Рутинні фізикальні методи дослідження: дослідження дермографізму — 

вигляд, швидкість появи, час зникнення, розміри; товщина підшкірної жирової 

клітковини (на животі, грудях, спині, кінцівках, особі); проби на резистентність 

капілярів — симптом джгута (Кончаловського - Румпель - Лєєде); симптом щипка; 

молоточковый симптом. 

Рекомендована література: 

1. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми [Текст]: підручник для 

студентів вищих медичних навчальних закладів / Т.В. Капітан. - Вид. 3-тє, доп. - 

Вінниця : ДП ДКФ, 2006. - 792 с. 

2. Сміян І.С. Лекції з педіатрії. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 

768 с. 

3. Педіатрія / За ред. О.В.Тяжкої. – 3 вид. – Вінниця: «Нова Книга», 2009. – 

1136 с. 

4. Майданник В.Г. Педиатрия. Учебник (2-е издание, испр. и доп.). – Харьков: 

Фолио, 2002. – 1125 с. 

5. Педіатрія: національний підручник: у 2-х т. /За ред. професора В.В. 

Бережного.-К., 2013. ‒ 1024 с.   

6. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. – К., 1999. – 

578 с. 

 

Практичне заняття 5. Лабораторні та інструментальні методи дослідження 

дітей різного віку. 

Основні питання / ключові слова: Загальний аналіз крові. Загальний аналіз 

сечі. Аналіз калу на приховану кров.  Бактеріологічне дослідження калу. Аналіз 

калу на дисбактеріоз. Аналіз калу на яйця глистів. Біохімічний аналіз крові. 

Копрограма. Визначення діастази сечі, амілази в крові.  рН-метрія шлункового 

вмісту. Рентгенологічні методи дослідження органів дихання та серця.. 

Ультразвукові методи дослідження серця, органів травлення, сечевидільної 

системи. Ендоскопічні методи дослідження органів кровообігу, дихання, 

травлення. 

Рекомендована література: 

1. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми [Текст]: підручник для 

студентів вищих медичних навчальних закладів / Т.В. Капітан. - Вид. 3-тє, доп. - 

Вінниця : ДП ДКФ, 2006. - 792 с. 

2. Сміян І.С. Лекції з педіатрії. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 

768 с. 

3. Педіатрія / За ред. О.В.Тяжкої. – 3 вид. – Вінниця: «Нова Книга», 2009. – 

1136 с. 

4. Майданник В.Г. Педиатрия. Учебник (2-е издание, испр. и доп.). – Харьков: 

Фолио, 2002. – 1125 с. 



5. Педіатрія: національний підручник: у 2-х т. /За ред. професора В.В. 

Бережного.-К., 2013. ‒ 1024 с.   

6. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. – К., 1999. – 

578 с. 

 

Змістовий модуль 3. Основні захворювання дітей, що потребують 

застосування фізичної терапії. 

Лекція 5. Хвороби новонароджених, немовлят та дітей раннього віку. 

Аномалії конституції дітей. Вроджені вади розвитку. 

Основні питання / ключові слова: Хвороби новонароджених, немовлят та 

дітей раннього віку. Аномалії конституції дітей. Вроджені вади розвитку: вивих 

стегна, клишоногість, кривошия, гаметопатії, бластопатії, ембріопатіі, фетопатії, 

гіпоплазія і криптохізм.  

Дитячий церебральний параліч, синдром Аазе-Сміта, синдром Аарскога, 

синдром Абдалла-Девіса-Фарража, синдром Адамса-Олівера, синдром Акерманів, 

синдром Аллана-Герндона-Дадлі, синдром Ашара, синдром Кавасакі.  Аути́зм. 

Елективний мутизм (F94.0). Заїкання. Олігофре́нія.  Синдро́м А́спергера . Синдро́м 

пору́шення акти́вності та ува́ги. Хвороба Вільяма Александера. 

Внутрішньопологова травма. Сепсис новонароджених. 

 

Практичне заняття 6. Захворювання і травми нервової системи у дітей. 

Дитячий церебральний параліч.  

Основні питання / ключові слова: Захворювання і травми нервової системи у 

дітей. Дитячий церебральний параліч. Родовий параліч Дюшена-Ерба. Поліомієліт. 

Дитячі міопатії.  Загальна характеристика дітей з особливими потребами.  

Менінгіальний синдром. Енцефалітний синдром. Синдром рухових порушень. 

Синдром порушення свідомості (сомнолентність, ступор, сопор та кома). 

Судомний синдром.  

Рекомендована література: 

1. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми [Текст]: підручник для 

студентів вищих медичних навчальних закладів / Т.В. Капітан. - Вид. 3-тє, доп. - 

Вінниця : ДП ДКФ, 2006. - 792 с. 

2. Сміян І.С. Лекції з педіатрії. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 

768 с. 

3. Педіатрія / За ред. О.В.Тяжкої. – 3 вид. – Вінниця: «Нова Книга», 2009. – 

1136 с. 

4. Майданник В.Г. Педиатрия. Учебник (2-е издание, испр. и доп.). – Харьков: 

Фолио, 2002. – 1125 с. 

5. Педіатрія: національний підручник: у 2-х т. /За ред. професора В.В. 

Бережного.-К., 2013. ‒ 1024 с.   

6. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. – К., 1999. – 

578 с. 

 

Практичне заняття 7. Захворювання і травми опорно-рухового апарату у 

дітей.  



Основні питання / ключові слова: Характеристика основних захворювань та 

порушень опорно-рухового апарату в дитячому віці. Порушення постави. Сколіоз. 

Остеохондроз. Черепно-мозкова травма. Рахіт. Плоскостопість. Дисплазії 

сполучної тканини. 

Рекомендована література: 

1. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми [Текст]: підручник для 

студентів вищих медичних навчальних закладів / Т.В. Капітан. - Вид. 3-тє, доп. - 

Вінниця : ДП ДКФ, 2006. - 792 с. 

2. Сміян І.С. Лекції з педіатрії. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 

768 с. 

3. Педіатрія / За ред. О.В.Тяжкої. – 3 вид. – Вінниця: «Нова Книга», 2009. – 

1136 с. 

4. Майданник В.Г. Педиатрия. Учебник (2-е издание, испр. и доп.). – Харьков: 

Фолио, 2002. – 1125 с. 

5. Педіатрія: національний підручник: у 2-х т. /За ред. професора В.В. 

Бережного.-К., 2013. ‒ 1024 с.   

6. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. – К., 1999. – 

578 с. 

 

Практичне заняття 8. Захворювання органів кровообігу у дітей.  

Основні питання / ключові слова: Захворювання органів кровообігу у дітей. 

Вроджені вади (етіологія, патогенез, клініка, діагностика, основи лікування). 

Ревматизм (етіологія, патогенез, клініка, діагностика, основи лікування). 

Міокардити (етіологія, патогенез, клініка, діагностика, основи лікування).  

Рекомендована література: 

1. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми [Текст]: підручник для 

студентів вищих медичних навчальних закладів / Т.В. Капітан. - Вид. 3-тє, доп. - 

Вінниця : ДП ДКФ, 2006. - 792 с. 

2. Сміян І.С. Лекції з педіатрії. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 

768 с. 

3. Педіатрія / За ред. О.В.Тяжкої. – 3 вид. – Вінниця: «Нова Книга», 2009. – 

1136 с. 

4. Майданник В.Г. Педиатрия. Учебник (2-е издание, испр. и доп.). – Харьков: 

Фолио, 2002. – 1125 с. 

5. Педіатрія: національний підручник: у 2-х т. /За ред. професора В.В. 

Бережного.-К., 2013. ‒ 1024 с.   

6. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. – К., 1999. – 

578 с. 

 

Практичне заняття 9. Захворювання органів дихання у дітей.  

Основні питання / ключові слова: Захворювання органів дихання у дітей. 

Пневмонія (етіологія, патогенез, клініка, діагностика, основи лікування). 

Бронхіальна астма (етіологія, патогенез, клініка, діагностика, основи лікування). 

Бронхіти (етіологія, патогенез, клініка, діагностика, основи лікування). 

Рекомендована література: 



1. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми [Текст]: підручник для 

студентів вищих медичних навчальних закладів / Т.В. Капітан. - Вид. 3-тє, доп. - 

Вінниця : ДП ДКФ, 2006. - 792 с. 

2. Сміян І.С. Лекції з педіатрії. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 

768 с. 

3. Педіатрія / За ред. О.В.Тяжкої. – 3 вид. – Вінниця: «Нова Книга», 2009. – 

1136 с. 

4. Майданник В.Г. Педиатрия. Учебник (2-е издание, испр. и доп.). – Харьков: 

Фолио, 2002. – 1125 с. 

5. Педіатрія: національний підручник: у 2-х т. /За ред. професора В.В. 

Бережного.-К., 2013. ‒ 1024 с.   

6. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. – К., 1999. – 

578 с. 

 

Практичне заняття 10. Захворювання органів травлення у дітей.  

Основні питання / ключові слова: Захворювання органів травлення у дітей. 

Гастрити (етіологія, патогенез, клініка, діагностика, основи лікування). Виразкова 

хвороба (етіологія, патогенез, клініка, діагностика, основи лікування). Коліти 

(етіологія, патогенез, клініка, діагностика, основи лікування). 

Рекомендована література: 

1. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми [Текст]: підручник для 

студентів вищих медичних навчальних закладів / Т.В. Капітан. - Вид. 3-тє, доп. - 

Вінниця : ДП ДКФ, 2006. - 792 с. 

2. Сміян І.С. Лекції з педіатрії. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 

768 с. 

3. Педіатрія / За ред. О.В.Тяжкої. – 3 вид. – Вінниця: «Нова Книга», 2009. – 

1136 с. 

4. Майданник В.Г. Педиатрия. Учебник (2-е издание, испр. и доп.). – Харьков: 

Фолио, 2002. – 1125 с. 

5. Педіатрія: національний підручник: у 2-х т. /За ред. професора В.В. 

Бережного.-К., 2013. ‒ 1024 с.   

6. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. – К., 1999. – 

578 с. 

 

  



6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 1 1 3 3 1 1 

Відвідування семінарських        

Відвідування практичних занять 1 3 3 2 2 5 5 

Робота на семінарському занятті        

Робота на практичному занятті 10 3 30 2 20 5 50 

Лабораторна робота (в тому числі допуск, 

виконання, захист) 

       

Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ        

Разом   64  55  86 

Максимальна кількість балів:  205 

Розрахунок коефіцієнта:  205 / 60 = 3,42 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

 

Змістовий модуль теми курсу 
Академічний 

контроль 
Бали 

Змістовий модуль 1. Загальні питання педіатрії. Питання фізіології дітей 

раннього і дошкільного віку. (6 год.)  

Внутрішньоутробний період розвитку та вплив шкідливих 

чинників на організм дитини. Спадковість і патологія. 

Характеристика доношеної новонародженої дитини. 

Фізичний та нервово-психічний розвиток дитини. Поняття 

про спадкові захворювання.  

Недоношені діти та діти після пологової травми. 

Причини. Ступені Ознаки. 

Поточний 5 

Змістовий модуль 2. Методи дослідження у педіатрії. (8 год.)  



Змістовий модуль теми курсу 
Академічний 

контроль 
Бали 

Клінічні методи дослідження (опитування, огляд, 

фізикальне обстеження) дітей різного віку. Семіотика 

основних захворювань.  

Лабораторні та інструментальні методи дослідження 

дітей різного віку. 

Поточний 5 

Змістовий модуль 3. Основні захворювання дітей, що потребують 

застосування фізичної терапії. (10 год.)  

Захворювання і травми нервової системи у дітей. Дитячий 

церебральний параліч. Родовий параліч Дюшена-Ерба. 

Поліомієліт. Дитячі міопатії.  

Захворювання і травми опорно-рухового апарату у дітей. 

Порушення постави. Сколіоз. Остеохондроз. Черепно-

мозкова травма. Рахіт. Плоскостопість. Дисплазії 

сполучної тканини.  

Захворювання органів кровообігу у дітей. Вроджені вади. 

Ревматизм. Міокардити.  

Захворювання органів дихання у дітей. Пневмонія. 

Бронхіальна астма. Бронхіти. 

Захворювання органів травлення у дітей. Гастрити. 

Виразкова хвороба. Коліти. 

Поточний 5 

Всього: 24 години  15 

 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 

під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 

✓ своєчасність виконання навчальних завдань; 

✓ повний обсяг їх виконання; 

✓ якість виконання навчальних завдань; 

✓ самостійність виконання; 

✓ творчий підхід у виконанні завдань; 

✓ ініціативність у навчальній діяльності. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Форма контролю — модульне письмове тестування. 

 

Критерії оцінювання модульного письмове тестування: 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 

Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) 

несуттєвих помилок (вищий рівень) 

24 - 25 

Дуже добре 21 - 23 



Оцінка Кількість балів 

Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) 

несуттєвих помилок  (вище середнього рівень) 

Добре 

Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-

2) суттєвих помилок (середній рівень) 

18 – 20 

Задовільно 

Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-

5) суттєвих помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 

13 – 17 

Достатньо 

Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  

задовольняють  мінімальні вимоги результатів навчання  

(нижче середнього рівень) 

10 -13 

Незадовільно 

Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні 

вимоги результатів навчання з можливістю повторного 

складання модулю (низький рівень) 

6 – 9 

Незадовільно 

З обов'язковим повторним курсом модуля (знання, вміння 

відсутні) 

1-5 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Форма контролю — екзамен. 

Умови допуску — 35 і більше балів. 

Критерії оцінювання підсумкового письмового тестування: 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 

Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) 

несуттєвих помилок (вищий рівень) 

36 – 40 

Дуже добре 

Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) 

несуттєвих помилок  (вище середнього рівень) 

31 – 35  

Добре 

Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-

2) суттєвих помилок (середній рівень) 

21 – 30  

Задовільно 

Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-

5) суттєвих помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 

16-20 

Достатньо 

Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  

задовольняють  мінімальні вимоги результатів навчання  

(нижче середнього рівень) 

11-15 

Незадовільно 6-10 



Оцінка Кількість балів 

Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні 

вимоги результатів навчання з можливістю повторного 

складання модулю (низький рівень) 

Незадовільно 

З обов'язковим повторним курсом модуля (знання, вміння 

відсутні) 

1-5 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

 

1. Охарактеризуйте вікову періодизацію дитячого віку. 

2. Вроджений вивих стегна. Опишіть етіологію, патогенез, клініку та 

основні методи лікування.  

3. Вроджена м’язова кривошия. Надайте визначення. Опишіть етіологію, 

патогенез, клініку та основні методи лікування. 

4. Вроджена косолапість у дітей. Опишіть етіологію, патогенез, клініку та 

основні методи лікування.  

5. Плоскостопість у дітей. Опишіть етіологію, патогенез, клініку та 

основні методи лікування. 

6. Родовий параліч Дюшена-Ерба. Опишіть етіологію, патогенез, клініку 

та основні методи лікування. 

7. Дитячий церебральний параліч. Надайте визначення. Опишіть 

етіологію, патогенез. Наведіть класифікаці. 

8. Наведіть та дайте характеристику клінічним формам дитячого 

церебрального паралічу. 

9. Наведіть та дайте характеристику основним методам лікування 

дитячого церебрального паралічу. 

10. Воронкоподібна деформація грудної клітки у дітей. Опишіть етіологію, 

патогенез, клініку та основні методи лікування. 

11. Порушення постави у дітей. Класифікація. Методи діагностики. 

Основні клінічні прояви. Основні методи лікування. 

12. Сколіоз. Надайте визначення. Опишіть етіологію, патогенез, клініку та 

основні методи лікування. 

13. Черепно-мозкова травма у дітей. Наведіть загальну клінічну 

характеристику, ступені тяжкості, основні методи лікування. 

14. Дисплазія сполучної тканини у дітей. Опишіть етіологію, патогенез, 

клініку та основні методи лікування. 

15. Поліомієліт. Опишіть етіологію, патогенез, клініку та основні методи 

лікування. 

16. Гемолітична хвороба новонароджених: причини, форми, діагностика, 

принципи лікування та догляду, профілактика.  

17. Стани та захворювання, що пов'язані з пологами. Асфіксія, пологова 

травма.  

18. Аномалії конституції, основні причини, прояви, догляд і лікування.  



19. Хронічні порушення живлення: причини, ступені, клінічна 

симптоматика, діагностика, принципи лікування, профілактика.  

20. Рахіт. Причини виникнення. Клінічні прояви. Лікування і 

профілактика.  

21. Гіпокальциемічний синдром. Етіологія, форми. профілактика. 

невідкладна допомога при судомах.  

22. Туберкульоз. Етіологія, епідеміологія, форми хвороби, діагностика, 

профілактика.  

23. Скарлатина. Етіологія, епідеміологія, клініка, діагностика, 

профілактика.  

24. Кір. Етіологія, епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика.  

25. Краснуха. Етіологія, епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика.  

26. Менінгококова інфекція. Етіологія, епідеміологія, клініка, діагностика, 

профілактика.  

27. Кашлюк. Етіологія, епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика.  

28. Дифтерія. Етіологія, епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика.  

29. Вітряна віспа. Етіологія, епідеміологія, клініка, діагностика, 

профілактика. 

30. Епідемічний паротит. Етіологія, епідеміологія, клініка, діагностика, 

профілактика.  

31. Гострі респіраторні вірусні інфекції. Етіологія, епідеміологія, клініка, 

діагностика, профілактика.  

32. Дизентерія. Етіологія, епідеміологія, клініка, діагностика, 

профілактика.  

33. Вірусний гепатит у дітей. Етіологія, епідеміологія, клініка, діагностика, 

профілактика.  

34. Захворювання верхніх дихальних шляхів. Етіологія, епідеміологія, 

клініка, діагностика, профілактика.   

35. Ангіни. Причини, клінічні прояви, діагностика, лікування.  

36. Пневмонія у дітей. Етіологія, клініка, діагностика, лікування і 

профілактика.  

37. Бронхіти у дітей. Причини, клінічні прояви, діагностика, лікування.  

38. Бронхіальна астма. Причини, класифікація, клініка, принципи 

лікування, невідкладна допомога.  

39. Ревматизм. Етіологія. Класифікація. Причини, клініка, діагностика, 

методи лікування, профілактика.  

40. Вроджені пороки серця та крупних судин. Класифікація. Клініка, 

діагностика, методи лікування, профілактика.  

41. Неревматичні кардити. Причини, клінічні прояви, діагностика, 

лікування.  

42. Захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки. Причини, 

класифікація, клініка, діагностика, методи лікування, профілактика. 

43. Гельмінтози у дітей.  

44. Пієлонефрит у дитячому віці: причини, основні клінічні ознаки, 

діагностика, лікування, профілактика.  



45. Гломерулонефріт у дитячому віці: причини, основні клінічні ознаки, 

діагностика, лікування, профілактика.  

46. Анемії. Причини, клінічні прояви, діагностика, лікування.. Особливості 

гемограми.  

47. Лейкози і геморагічні діатези. Види, клініка, діагностика.  

48. Цукровий діабет. Причини, клінічні прояви, діагностика, лікування.  

Ускладнення.  

49. Хвороби щитовидної залози. Причини, клінічні прояви, діагностика, 

лікування.  

50. ВІЛ/ СНІД. Етіологія, епідеміологія, клініка, діагностика, 

профілактика. Права ВІЛ інфікованих. 

51.  Вузликовий періартеріїт у дітей: етіологія, патогенез, клінічна 

картина, діагностика, лікування. 

52. Фенілкетонурія: клінічні прояви, скринінг-діагностика, лікування. 

53. Поняття про лізосомні захворювання. Клінічні прояви при 

мукополісахаридозах. 

54. Генетичні порушення метаболізму ліпопротеїнів у дітей. Клінічні 

прояви. 

55. Захворювання, пов'язані з порушенням обміну ліпідів (захворювання 

Тея-Сакса, Гоше) у дітей. Клінічні прояви. 

56.  Муковісцидоз у дітей: успадкування, причини, патогенез, клінічні 

прояви, ускладнення, лікування. 

57. Хвороба Дауна: етіологія, патогенез, клініка, прогноз. 

58.  Синдром Шерешевського-Тернера: етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, лікування. 

59.  Синдром Клайнфельтера: етіологія, патогенез, клініка, прогноз. 

60. Респіраторні алергози у дітей. Види. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, лікування, профілактика. 

61. Шкірні алергози у дітей. Види. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, лікування, профілактика. 

62. Методи діагностики спадкових захворювань. Показання до 

генетичного консультування. 

63. Надайте характеристику клінічним методам (опитування, фізикальні 

методи) обстеження в діагностиці хвороб у дітей. 

64. Надайте характеристику лабораторним і біохімічним методам 

обстеження в діагностиці хвороб у дітей. 

65. Надайте характеристику інструментальним обстеження в діагностиці 

хвороб у дітей. 

66. Роль і задачі поліклінічного закладу в системі охорони материнства і 

дитинства. 

67.  Організація диспансерного обслуговування дітей, що мають хронічні 

захворювання. 

68. Планова вакцинація і календар профілактичних щеплень. 

Поствакцинальні реакції та ускладнення.  Передвакцинальна підготовка дітей із 

групи ризику. 



 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 

Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) 

несуттєвих помилок (вищий рівень) 

90-100 

Дуже добре 

Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) 

несуттєвих помилок  (вище середнього рівень) 

82-89 

Добре 

Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-

2) суттєвих помилок (середній рівень) 

75-81 

Задовільно 

Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-

5) суттєвих помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 

69-74 

Достатньо 

Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  

задовольняють  мінімальні вимоги результатів навчання  

(нижче середнього рівень) 

60-68 

Незадовільно 

Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні 

вимоги результатів навчання з можливістю повторного 

складання модулю (низький рівень) 

35-59 

Незадовільно 

З обов'язковим повторним курсом модуля (знання, вміння 

відсутні) 

1-34 

 

 



7. Навчально-методична картка дисципліни 

Разом - 90 год.:  лекції - 10 год., практ. заняття - 20 год., самостійна робота - 24 год., модульн. контроль – 6 год., семестровий 

контроль – 30 год, екзамен – 2 год. 

Модулі ЗМ 1. Загальні питання педіатрії. Питання фізіології дітей раннього і дошкільного віку (64 бали) 

Лекції 1 

Теми 

лекцій 

Розвиток педіатрії в Україні. Періоди дитячого віку. Характеристика періодів розвитку дитини 

Лекції, відвід. (бали) 1 

Практичні заняття 1 2 3 

Теми практичних 

занять 

.  Внутрішньоутробний 

період розвитку та вплив 

шкідливих чинників на 

організм дитини. 

Спадковість і патологія. 

Характеристика доношеної 

новонародженої дитини. Фізичний та 

нервово-психічний розвиток дитини. 

Поняття про спадкові захворювання. 

Недоношені діти та діти після 

пологової травми. Причини. Ступені 

Ознаки. 

Робота на практ. 

зан.+відвід. (бали) 
10+1 10+1 10+1 

Самост. роб, (бали) 5 

Види пот. контр. (бали) Мод. контр. робота №1 (25 балів) 

Підсум. 

контроль 
 

 

  



Модулі ЗМ 2. Методи дослідження у педіатрії. (55 балів) 

Лекції 2 3 4 

Теми 

лекцій 

Методи дослідження дітей різного 

віку. Загальна характеристика. 

Клінічні методи дослідження 

(опитування, огляд, фізикальне 

обстеження) дітей різного віку. 

Семіотика основних захворювань. 

Лабораторні та інструментальні 

методи дослідження дітей різного 

віку. 

Лекції, відвід. (бали) 1 1 1 

Практичні заняття 4 5 

Теми практичних 

занять 

Клінічні методи дослідження (опитування, огляд, 

фізикальне обстеження) дітей різного віку. 

Семіотика основних захворювань. 

Лабораторні та інструментальні методи дослідження 

дітей різного віку. 

Робота на практ. 

зан.+відвід. (бали) 
10+1 10+1 

Самост. роб, (бали) 5 

Види пот. контр. 

(бали) 
Мод. контр. робота № 2 (25 балів) 

Підсум. 

контроль 
 

 

  



Модулі ЗМ 3. Основні захворювання дітей, що потребують застосування фізичної терапії. (86 балів) 

Лекції 5 

Теми 

лекцій 

Хвороби новонароджених, немовлят та дітей раннього віку. Аномалії конституції дітей. Вроджені вади 

розвитку (вивих стегна, клишоногість, кривошия тощо). 

Лекції, відвід. (бали) 1 

Практичні заняття 6 7 8 9 10 

Теми практичних 

занять 

Захворювання і 

травми нервової 

системи у дітей. 

Дитячий 

церебральний 

параліч. Родовий 

параліч Дюшена-

Ерба. Поліомієліт. 

Дитячі міопатії. 

Захворювання і травми 

опорно-рухового апарату 

у дітей. Порушення 

постави. Сколіоз. 

Остеохондроз. Черепно-

мозкова травма. Рахіт. 

Плоскостопість. Дисплазії 

сполучної тканини. 

Захворювання 

органів 

кровообігу у 

дітей. Вроджені 

вади. 

Ревматизм. 

Міокардити. 

Захворювання 

органів дихання у 

дітей. Пневмонія. 

Бронхіальна астма. 

Бронхіти. 

Захворювання органів 

травлення у дітей. 

Гастрити. Виразкова 

хвороба. Коліти. 

Робота на практ. 

зан.+відвід. (бали) 
10+1 10+1 10+1 10+1 10+1 

Самост. роб, (бали) 5 

Види пот. контр. 

(бали) 
Мод. контр. робота № 3 (25 балів) 

Підсум. 

контроль 
Екзамен 

 

 

 



8. Рекомендовані джерела 

Основна 

1. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми [Текст]: підручник 

для студентів вищих медичних навчальних закладів / Т.В. Капітан. - Вид. 3-тє, 
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