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Спеціальність: 227 -  Фізична терапія, ерготерапія 

 

Форма проведення: письмове тестування 

 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

 

Максимальна кількість: 40 балів 

 

Критерії оцінювання ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ БІЛЕТІВ 

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 

Вищий рівень – вияв студентом повних, систематичних знань в 

заданому обсязі, передбаченому навчальною програмою; 

здатність до самостійного інтерпретування одержаних знань; 

успішне виконання всіх практичних завдань; відсутність помилок.  

36 – 40 

Дуже добре 

Вище середнього рівень – вияв студентом повних, систематичних 

знань в заданому обсязі, передбаченому навчальною програмою; 

здатність до самостійного інтерпретування одержаних знань; 

наявність декількох (1-2) несуттєвих помилок у виконанні 

теоретичних і практичних завдань. 

31 – 35  

Добре 

Середній рівень – вияв студентом неповних знань, передбачених  

обсягом навчальної програми; неповна здатність до самостійного 

інтерпретування одержаних знань; наявність незначної кількісті 

(1-2) суттєвих помилок у виконанні теоретичних і практичних 

завдань. 

21 – 30  

Задовільно 16-20 



  

Оцінка Кількість балів 

Нижче середнього рівень – вияв студентом неповних знань, 

передбачених обсягом навчальної програми; наявність значної 

кількісті (3-5) суттєвих помилок у виконанні теоретичних і 

практичних завдань. 

Достатньо 

Нижче середнього рівень – знання, виконання в неповному обсязі, 

передбачених обсягом навчальної програми, але є достатніми і  

задовольняють мінімальні вимоги майбутньої фахової діяльності.   

11-15 

Незадовільно 

Низький рівень – знання недостатні, поверхові, фрагментарні і 

відповідають початковим уявленням про предмет вивчення; 

невміння виконувати теоретичні практичні завдання; наявні 

мінімальні знання дозволяють повторне складання екзамену. 

6-10 

Незадовільно 

Знання, вміння відсутні. Обов'язковий повторний курс дисципліни.  

1-5 

 

 

Перелік допоміжних матеріалів 
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. 1024с.  

6. Основи соціальної педіатрії. За редакцією Мартинюка В. Ю. / ФОП Верес О. І.- 

2016. У 2-х томах. 960 с. 

7. Оптимізація системи надання медичної допомоги дітям і матерям в Україні: 

реалії і перспективи: / Р.О. Моісеєнко. – К.: Логос, 2013.- 232с. (ISBN 978-966-171-

798-4) 

8. Дитячі хвороби: підручник для учнів медичних училищ / за ред. С.К. Ткаченко. – 

К.: Вища школа, 1991. – 442 с.  

9.  Медицина дитинства / За ред. Мощича П.С. - К.: Здоров'я, 1994. – Т.1-4. – 2350 

с. 

10. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. – К., 1999. – 578 с.  

11.  Моісеєнко Р.О., Мартинюк В.Ю. Концепція соціальної педіатрії (комплексної 

медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженнями життєдіяльності) // Ж.: 

Реабілітація та паліативна медицина, 2015, № 1 (1), с.118-129 

12.  В. Ю. Мартинюк, Ю. В. Вороненко, Р. О. Моісеєнко, В. М. Князевич. Питання 

розвитку паліативної допомоги дітям в Україні // Ж.: Реабілітація та паліативна 

медицина, 2015, № 1 (1), с.27-33 



  

 

Інтернет-ресурси по міжнародним протоколам:  

www.nice.org.uk , www.medscape.com  

www.bmj.com 

 

 

Перелік питань 

 

1. Охарактеризуйте особливості гемолітичної хвороби новонароджених: 

причини, форми, діагностика, принципи лікування та догляду, профілактика.  

2. Опишіть стани та захворювання, що пов'язані з пологами.  

3. Охарактеризуйте особливості асфіксії, пологової травми.  

4. Опишіть внутрішньоутробні інфекції: види, клініка, діагностика, принципи 

лікування та догляду, профілактика.  

5. Охарактеризуйте гнійно-септичні захворювання новонароджених: види, 

клініка, діагностика, принципи лікування та догляду, профілактика.  

6. Вкажіть аномалії конституції, основні причини, прояви, догляд і лікування.  

7. Опишіть гострі розлади травлення, їх причини, симптоми, діагностика.  

8. Охарактеризуйте кишкові токсикози. Методи лікування, догляд  

9. Опишіть особливості природнього, змішаного та штучного вигодовування. 

10. Надайте загальну характеристику рахіту. Вкажіть причини виникнення. 

Клінічні прояви. Лікування і профілактика.  

11. Охарактеризуйте  етіологію, форми, профілактику та особливості  

невідкладної допомога при судомах.  

12. Розкрийте суть та особливості туберкульозу. Етіологія, епідеміологія, 

форми хвороби, діагностика, профілактика.  

13. Опишіть особливості скарлатини. Вкажіть етіологію, епідеміологію, 

клініку, діагностику, профілактику.  

14. Опишіть особливості кір. Етіологія, епідеміологія, клініка, діагностика, 

профілактика.  

15. Опишіть особливості захворювання краснуха. Етіологія, епідеміологія, 

клініка, діагностика, профілактика.  

16. Опишіть особливості захворювання менінгококова інфекція. Етіологія, 

епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика.  

17. Опишіть особливості захворювання Кашлюк. Етіологія, епідеміологія, 

клініка, діагностика, профілактика.  

18. Опишіть особливості захворювання Дифтерія. Етіологія, епідеміологія, 

клініка, діагностика, профілактика.  

19. Опишіть особливості захворювання Вітряна віспа. Етіологія, епідеміологія, 

клініка, діагностика, профілактика. 

 20. Охарактеризуйте гострі респіраторні вірусні інфекції. Етіологія, 

епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика.  

21. Опишіть особливості захворювання Епідемічний паротит. Етіологія, 

епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика.  

http://www.nice.org.uk/
http://www.medscape.com/
http://www.bmj.com/


  

22.  Опишіть особливості захворювання Дизентерія. Етіологія, епідеміологія, 

клініка, діагностика, профілактика.  

23. Опишіть особливості захворювання Вірусний гепатит у дітей.  

24. Охарактеризуйте  поняття етіологія, епідеміологія, клініка, діагностика, 

профілактика.  

25. Опишіть поняття етіологія, епідеміологія, клініка, діагностика, 

профілактика.  

26. Опишіть особливості захворювання верхніх дихальних шляхів Ангіни. 

Причини, клінічні прояви, діагностика, лікування.  

27. Охарактеризуйте пневмонію у дітей. Вкажіть етіологію, клініку, 

діагностику, лікування і профілактику захворювання.  

28. Опишіть особливості захворювання бронхіти у дітей. Вкажіть причини, 

клінічні прояви, діагностика, лікування.  

29. Охарактеризуйте хронічні неспецифічні захворювання легень. Вкажіть 

причини, клінічні прояви, діагностика, лікування.  

30. Охарактеризуйте особливості захворювання бронхіальна астма. Вкажіть 

причини, класифікація, клініка, принципи лікування, невідкладна допомога.  

31. Ревматизм. Етіологія. Класифікація. Вкажіть причини, клініка, діагностика, 

методи лікування, профілактика.  

32. Опишіть вроджені пороки серця та крупних судин. Класифікація. Клініка, 

діагностика, методи лікування, профілактика.  

33. Охарактеризуйте неревматичні кардити. Вкажіть причини, клінічні прояви, 

діагностика, лікування.  

34. Надайте характеристику гострої та хронічної недостатності кровообігу. 

Вкажіть причини, класифікація, клініка, діагностика, методи лікування, 

профілактика.  

35. Охарактеризуйте захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки. 

Причини, класифікація, клініка, діагностика, методи лікування, профілактика. 

 36.  Опишіть гельмінтози у дітей.  

37. Охарактеризуйте пієлонефрит у дитячому віці: причини, основні клінічні 

ознаки, діагностика, лікування, профілактика.  

38. Вкажіть особливості цукрового діабету. Вкажіть причини, клінічні прояви, 

діагностика, лікування.  Ускладнення.  

39. Охарактеризуйте хвороби щитовидної залози. Причини, клінічні прояви, 

діагностика, лікування.  

40.  Вкажіть роль організації диспансерного обслуговування здорових немовлят. 

41.  Вкажіть роль організації роботи та документація дільничного лікаря-

педіатра. 

42.  Вкажіть роль організації роботи та документація кабінету 

вакцинопрофілактики. 

43.  Вкажіть роль планової вакцинації та календару профілактичних щеплень. 

44.  Опишіть поствакцинальні реакції та ускладнення. 

45.  Охарактеризуйте передвакцинальна підготовка дітей із групи ризику. 

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



  

47.  Опишіть муковісцидоз у дітей: успадкування, причини розвитку. 

48.  Охарактеризуйте муковісцидоз у дітей:  вкажіть клінічні прояви, 

ускладнення. 

49. Вкажіть особливості методів діагностики спадкових захворювань. Показання 

до генетичного консультування. 

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

51.  Розкрийте особливості синдрому Шерешевського-Тернера: діагностика, 

диференціальна діагностика, лікування. 

52.  Опишіть синдром Клайнфельтера: етіологія, патогенез, клініка, прогноз. 

53.  Опишіть класифікаційні форми респіраторних алергозів у дітей. 

54. Розкрийте провідні етіологічні фактори та патогенез респіраторних алергозів 

у дітей. 

55.  Розкрийте прогноз і профілактика респіраторних алергозів у дітей. 

56.  Найбільш поширені алергічні захворювання травного тракту. 

57.  Вкажіть провідні етіологічні фактори та патогенез алергічних захворювань 

травного тракту в дітей. 

58.  Вкажіть особливості невідкладної терапії алергічних захворювань травного 

тракту в дітей, подальша тактика ведення. 

59.  Опишіть прогноз і профілактику алергічних захворювань травного тракту в 

дітей. 

60.  Охарактеризуйте провідні етіологічні фактори та патогенез анафілактичного 

шоку в дітей. 

61. Опишіть клінічну картину анафілактичного шоку в дітей. 

62. Невідкладна терапія дітей з анафілактичним шоком, подальша тактика 

ведення. 

63.  Вкажіть роль прогноз і профілактика анафілактичного шоку в дітей. 

64.  Опишіть провідні етіологічні фактори та патогенез кропивниці, 

ангіоневротичного набряку та атопічного дерматиту в дітей. 

65.   Розкрийте особливості клінічної картини атопічного дерматиту в дітей 

раннього і старшого віку. 

66.  Принципи лікування дітей з атопічним дерматитом у фазі загострення, 

тактика подальшого ведення. 

67.  Вкажіть роль прогноз і профілактика шкірних алергозів у дітей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЇ В ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ 

 

При наявності карантину у період складання сесії екзамен буде проводитися 

дистанційно. 

Форма проведення екзамену – у вигляді комп’ютерного тестування. 

Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента автоматично 

заносяться до електронного журналу після тестування. 

Кількість питань – 40 з варіантами відповідей. 

Критерії оцінювання: 1 питання – 1 бал. 

Максимальна кількість балів за екзамен – 40 балів.  

Кількість спроб – 1. Обмеження в часі – 40 хвилин. 

 

 

 

Тестові запитання будуть складені за наступними темами дисципліни 

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

розвитку дитини. 

2. Внутрішньоутробний період розвитку та вплив шкідливих чинників на 

організм дитини.  

3. Спадковість і патологія. 

4. Характеристика доношеної новонародженої дитини. Фізичний та нервово-

психічний розвиток дитини.  

5. Поняття про спадкові захворювання. 

6. Недоношені діти та діти післяпологової травми. Причини. Ступені.  Ознаки. 

7. Методи дослідження дітей різного віку.  

8. Клінічні методи дослідження (опитування, огляд, фізикальне обстеження) 

дітей різного віку. Семіотика основних захворювань. 

9. Хвороби новонароджених, немовлят та дітей раннього віку. Аномалії 

конституції дітей.  

10.  Захворювання і травми нервової системи у дітей.  

11.  Дитячий церебральний параліч.  

12.  Пологовий параліч Дюшена-Ерба.  

13.  Поліомієліт. Дитячі міопатії.  

14. Захворювання і травми опорно-рухового апарату у дітей.  

15.  Захворювання органів кровообігу у дітей.  

16. Захворювання органів дихання у дітей.  

17.  Пневмонія. Бронхіальна астма. Бронхіти. 

18. Захворювання органів травлення у дітей. Гастрити. Виразкова хвороба. 

Коліти.  

19. Календар щеплень. Вакцинація. Особливості вакцинації.  

20.  Роль планової вакцинації та календару профілактичних щеплень. 

Поствакцинальні реакції та ускладнення. 

21. Передвакцинальна підготовка дітей із групи ризику. 

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



  

23.  Муковісцидоз у дітей: успадкування, причини розвитку. 

24.  Муковісцидоз у дітей:  клінічні прояви, ускладнення. 

25.  Методи діагностики спадкових захворювань. Показання до генетичного 

консультування. 
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