
«Дитячі інфекційні хвороби»  

 
ПРОГРАМА  

ІСПИТУ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ 

                   

Тема 1. Введення в курс інфектології. Поняття „інфекція”, 

„інфекційний процес”, „інфекційна хвороба”. Особливості інфекційних 

хвороб.  

Тема 2. Особливості перебігу інфекційних хвороб у дітей в сучасних 

умовах. Клінічні форми та класифікація дитячих інфекційних хвороб. Основи 

епідеміології інфекційних хвороб у дитячому віці. Діагностика інфекційних 

захворювань. Опорні критерії попереднього діагнозу. Клінічні симптоми, 

синдроми в дитячій інфектології: екзантема, жовтяниця, діарея, кишкові 

токсикози, неспецифічні ураження нервової системи, інфекційно-токсичний 

шок, синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ). Основні 

принципи лікування дітей з інфекційними захворюваннями. 

Тема 3. Діарейний синдром у клініці інфекційних хвороб. 

Шигельози. Сальмонельози. Ешерихіози. Ротавірусна інфекція. 

Етіологія, епідеміологія, патогенез. Класифікація. Клініка типових форм у 

дітей різного віку. Ускладнення. Лабораторна діагностика. Принципи 

лікування та профілактики. 

Тема 4. Загальна характеристика групи інфекційних хвороб із 

повітряно-крапельним механізмом передачі. Грип та інші ГРВІ. Кашлюк. 

Гострі респіраторні вірусні інфекції (грип, парагрип, аденовірусна, 

респіраторно-синцитіальна, риновірусна інфекція).  

Етіологія, епідеміологічні особливості, патогенез. Клінічні форми. 

Ускладнення. Діагностика. Принципи лікування та профілактики.  

Гіпертермічний та судомний синдром при грипі та ГРВІ у дітей, 

невідкладна допомога. Клініко-патогенетичні особливості справжнього та 

несправжнього крупу. Диференційна діагностика та тактика ведення хворого з 

синдромом ГСЛТ при ГРВІ та при дифтерійному крупі. Невідкладна 

допомога.  

Кашлюк. етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клініка, 

особливості перебігу у дорослих, лабораторна діагностика, диференціальний 

діагноз, ускладнення, лікування, протиепідемічні заходи, принципи 

імунопрофілактики. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із 

інфекційного стаціонару. Діагностика невідкладних станів при кашлюку. 

Невідкладна допомога при апное.  

Тема 5. Герпесвірусні інфекції.  

Класифікація герпес-вірусів людини. Загальна характеристка 



герпесвірусних хвороб. 

Герпетична інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, 

клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, 

ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації.  

Вітряна віспа. Оперізувальний герпес. Етіологія, епідеміологія, 

патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний 

діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації, 

правила виписки хворих із стаціонару Інфекційний мононуклеоз: етіологія, 

епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

Показання до госпіталізації. Особливості перебігу герпесвірусних інфекцій у 

хворих на ВІЛ/СНІД. 

Тема 6. Захворювання, що супроводжуються екзантемами у дітей. 

Кір: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клініка, 

особливості  перебігу у дорослих, лабораторна діагностика, диференціальний 

діагноз, ускладнення, лікування, протиепідемічні заходи, принципи 

імунопрофілактики. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із 

інфекційного стаціонару. 

Краснуха: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клініка, 

особливості  перебігу у дорослих, лабораторна діагностика, диференціальний 

діагноз, ускладнення, лікування, протиепідемічні заходи, принципи 

імунопрофілактики. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із 

інфекційного стаціонару.  

Скарлатина. Етіологія, епідеміологія, патогенез, клініка типових форм, 

ускладнення. Принципи лікування. Протиепідемічні заходи у вогнищі 

інфекції. 

Тема 7. Псевдотуберкульоз. Кишковий ієрсиніоз. 

Етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

принципи профілактики. Порядок госпіталізації, правила виписки із 

інфекційного стаціонару. 

Тема 8. Епідемічний паротит: етіологія, епідеміологія, патогенез, 

класифікація, клініка, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, 

ускладнення, лікування, протиепідемічні заходи, принципи 

імунопрофілактики. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із 

інфекційного стаціонару. 

Тема 9. Диференціальна діагностика ангін. Дифтерія.  

Дифтерія: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний 

перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, 

лікування, принципи імунопрофілактики. Порядок госпіталізації, правила 

виписки із інфекційного стаціонару. 



Тема 10. Диференційна діагностика вірусних гепатитів (ВГ) у дітей.  

Вірусні гепатити А, В, С, D та інші. 

Етіологія, епідеміологічні особливості, патогенез. Класифікація. Клініка 

різних форм. Лабораторна діагностика. Принципи лікування та профілактики. 

Провідні клінічні симптоми гострої печінкової недостатності при ВГ у дітей. 

Показники лабораторних та інструментальних досліджень в оцінці ступеня 

тяжкості та прогнозу перебігу ВГ з синдромом гострої печінкової 

недостатності . Тактика ведення хворого, невідкладна допомога.  

Тема 11. Діагностика найбільш поширених інфекційних 

захворювань нервової системи у дітей.  

Менінгококова інфекція. Поліомієліт. Ентеровірусна інфекція. 

Етіологія, епідеміологія, патогенез. Класифікація. Клініка різних форм. 

Ускладнення. Діагностика. Диференційна діагностика вражень ЦНС 

[менінгіти (серозні та гнійні), енцефаліти, в тому числі туберкульозний]. 

Наслідки. Принципи лікування. Специфічна профілактика та протиепідемічні 

заходи у вогнищі інфекції. 

Тема 12. ВІЛ/СНІД у дітей. СНІД-опортуністичні інфекції 

(пневмоцистна, кандидозна, криптококозна інфекція та інші).  

Епідеміологічні особливості у дітей. Клініко-лабораторна діагностика 

СНІД-опортуністичних інфекцій. Принципи лікування. Профілактика 

вродженої ВІЛ.  

Тема 13. TORCH-інфекції у дітей: токсоплазмоз, цитомегаловірусна 

інфекція, герпетична інфекція.  

Етіологія, епідеміологія, патогенез. Клініка набутих та вроджених форм. 

Лабораторна діагностика. Принципи лікування та профілактики. 

Тема 14. Імунопрофілактика інфекційних захворювань. 

Невідкладна допомога при основних невідкладних станах. 

Анафілактичний шок, діагностика, невідкладна допомога. Календар 

профілактичних щеплень. Щеплення за віком. Рекомендовані щеплення. 

Щеплення за станом здоров’я. Протипоказання до вакцинації. 

Поствакцинальні реакції та ускладнення, їх діагностика та лікування.  

 

Оцінювання дисципліни  

 

Система оцінювання здійснюються за «5» бальною системою відповідно 

до вимог програми дисципліни та інструкцій про систему оцінювання.  

Вступаючий до аспірантури отримує оцінку «5», якщо він відповів 

правильно не менше 90 % завдань, оцінку «4», якщо відповів правильно не 

менше 80 % завдань, оцінку «3», при виконанні не менше 60 % та «2» при 

виконанні менше 60 % завдань. 

 



Перелік питань для вступу в аспірантуру зі спеціальності 

 «Дитячі інфекційні хвороби». 

 

1. Особливості інфекційного процесу та імунітету у дітей. Профілактика 

дитячих інфекційних хвороб (специфічна і неспецифічна). Організація 

профілактичних щеплень дітям. 

2. Дифтерія. Етіологія, епідеміологія. Патогенез різних клінічних форм. 

Дифтерія мигділиків. Клінічні форми. Ускладнення. Дифтерійний 

ларинготрахеїт. Дифтерія носа, ока, статевих органів, шкіри. Діагностика. 

Лікування дифтерії. Протидифтерійна сироватка, умови її ефективної дії, 

методика введення. Профілактика дифтерії. 

3. Скарлатина. Етіологія, епідеміологія, патогенез. Класифікація скарлатини. 

Клінічна картина типових і атипових форм. Ускладнення. Лікування. 

Профілактика. 

4. Кір. Етіологія, епідеміологія, патогенез. Клініка типових та атипових форм. 

Ускладнення. Основні принципи лікування. Профілактика кору.  

5. Краснуха. Етіологія, патогенез. Клініка, діагностика. Вроджена краснуха. 

Лікування. Профілактика. 

6. Коклюш. Етіологія. Епідеміологія. Патогенез. Клініка. Особливості 

коклюшу у дітей грудного віку. Ускладнення. Лабораторні методи  діагностики. 

Етіотропна та патогенетична терапія хворих на коклюш. Профілактика.  

7. Вітряна віспа. Етіологія, епідеміологія, патогенез. Клінічна картина типових і 

атипових форм вітряної віспи. Ускладнення. Лікування, профілактика.  

8. Оперізуючий герпес. Діагностика. Лікування. 

9. Герпетична інфекція (простий герпес). Етіологія, шляхи зараження. Клінічні 

форми, діагностика. Лікування. 

10. Паротитна інфекція. Етіологія, епідеміологія. Класифікація. Клінічна 

картина різних форм епідемічного паротиту (паротит, субмаксиліт, сублінгвіт, 

панкреатит, орхіт, менінгіт та ін.). Лікування. Профілактика. 

11. Грип. Клінічний перебіг. Особливості у дітей раннього віку. Ускладнення, їх 

патогенез. Лікування. Профілактика. 

12. Парагрипозна і респіраторно-синцитіальна інфекції у дітей. Особливості 

клінічних проявів. Лікування, профілактика. 

13. Аденовірусна інфекція. Шляхи передачі. Особливості перебігу у дітей 

раннього віку. Лікування. Профілактика. 

14. Ангіни у дітей. Етіологічні особливості залежно від віку. Клініка. 

Діагностика. Дифереціальна діагностика. Лікування. Тактика ведення хворих на 

ангіни вдома. 

15. Менінгококова інфекція. Етіологія. Епідеміологія. Патогенез. Клінічні 

форми. Клінічна картина менінгококового менінгіту. Особливості перебігу у 

дітей 1-го року життя. 

16. Менінгококцемія, клінічна картина. Лабораторна діагностика. Основні 

принципи лікування. Профілактика. Невідкладні стани при менінгококовій 

інфекції (інфекційно-токсичний шок, набряк мозку), діагностика, лікування на 

догоспітальному етапі і в стаціонарі. 

17. Інфекційний мононуклеоз. Етіологія. Клінічна картина. Лабораторні методи 

діагностики. Основні принципи лікування. 



18. Поліомієліт. Етіологія. Клініка. Лікування. Профілактика.  

19. Ентеровірусна інфекція. Етіологія. Епідеміологія. Клінічні форми. 

Діагностика. Лікування. Профілактика. 

20. Шигельози у дітей. Захворюваність в різних вікових групах. Клініка, 

діагностика. Лікування. Профілактика. 

21. Сальмонельози у дітей. Етіологія, патогенез. Клінічні форми. 

Лікування.Профілактика. 

22. Ешерихіози у дітей. Етіологія. Клінічні особливості у дітей різних вікових 

груп залежно від збудника. Лікування. Профілактика. 

23. Гострі кишкові інфекції у новонароджених. Етіологічна структура. Клінічні 

особливості. Діагностика. Лікування. 

24. Псевдотуберкульоз. Епідеміологічні особливості у дітей. Патогенез. 

Клініка. Діагностика. Лікування, профілактика. 

25. Ієрсініоз кишковий. Особливості епідеміології у дітей різного віку. 

Патогенез. Клінічні форми. Діагностика. Лікування. Профілактика. 

26. Ротавірусна інфекція. Етіологія, епідеміологія, патогенез. Клінічна картина. 

Лікування.                                                      

27. Вірусний гепатит А. Етіологія. Клінічна картина у дітей. Лабораторна 

діагностика. Лікування. Профілактика.                              

28. Вірусний гепатит В. Етіологія, патогенез. Особливості перебігу у дітей 

раннього віку. Лабораторна діагностика. Принципи терапії. 

29. Особливості діагностики і перебігу вірусних гепатитів С, D, Е та інших у 

дітей. 

30. ВІЛ-інфекція/СНІД у дітей. Епідеміологія. Клініка. Діагностика. Лікування. 

Профілактика. 

31. TORCH-інфекції: токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловірусна інфекція,  

герпетична інфекція. Характеристика збудників, епідеміологія, патогенез 

вроджених та набутих форм, клінічні прояви в залежності від шляху та термінів 

зараження. Лабораторна діагностика гострих, реактивованих та  латентних 

форм. Принципи лікування та профілактики. 

32. Геморагічна лихоманка Ебола. 
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