
«Педіатрія» 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ: 

 

Модуль 1. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань 

органів дихання у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних 

станах. 

1. Диференційна діагностика синдрому кашлю у дітей. 

2. Диференційна діагностика синдрому задишки. Пневмонії у дітей. 

Ускладнення пневмонії. Невідкладна допомога при гострій дихальній 

недостатності у дітей. 

3. Диференційна діагностика респіраторних та шкірних алергозів у дітей. 

4. Диференційна діагностика бронхообструктивного синдрому у дітей.  

5. Диференційна діагностика бронхо-легеневої дисплазії у дітей.  

6. Диференційна діагностика синдрому ціанозу та хронічного кашлю. Хронічні 

бронхолегеневі захворювання у дітей. 

7. Диференційна діагностика спадкових та природжених захворювань 

бронхолегеневої системи у дітей. 

Модуль 2. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань 

системи кровообігу у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних 

станах. 

1. Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей. Запальні захворювання серця. 

Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності. 

1. Диференційна діагностика серцевих шумів. Вроджені та набуті вади серця, 

кардіоміопатії, аномалії розвитку хордально-клапанного апарату у дітей. 

Синдром недостатності кровообігу. 

2. Диференційна діагностика порушень серцевого ритму та провідності у дітей. 

Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях ритму та Морган’ї-

Адамс-Стокс-синдромі. 

3. Диференційна діагностика лихоманки неясного ґенезу, неінфекційного 

висипу. Системні захворювання сполучної тканини у дітей.  

4. Диференційна діагностика системних васкулітів у дітей. 

5. Диференційна діагностика суглобового синдрому у дітей. Ювенільний 

ревматоїдний артрит, реактивні артрити. Синдром гіпермобільності суглобів. 

6. Диференційна діагностика синдрому артеріальної гіпертензії.  

7. Диференційна діагностика синдрому болю у ділянці серця та артеріальної 

гіпотензії. Вегето-судинні дисфункції у дітей і підлітків. 

 

Модуль 3. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань 

органів травлення у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних 

станах. 



1. Диференційна діагностика синдрому абдомінального болю та диспепсичного 

синдрому. Функціональні та органічні захворювання стравоходу, шлунку та 

дванадцятипалої кишки у дітей. 

2. Диференційна діагностика синдрому зригувань та циклічного блювання. 

Функціональні гастроінтестінальні розлади у дітей раннього віку. 

3. Диференційна діагностика гепатолієнального та синдрому портальної 

гіпертензії. Захворювання гепатобіліарної системи у дітей. Невідкладна 

допомога при гострій печінковій недостатності.  

4. Диференціальна діагностика синдрому мальабсорбції, захворювань 

підшлункової залози у дітей. 

5. Диференційна діагностика синдрому хронічного закрепу. Функціональні та 

органічні захворювання кишківника у дітей. 

 

Модуль 4. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань 

органів сечової системи у дітей. Невідкладна допомога при основних 

невідкладних станах. 

1. Диференційна діагностика синдрому дизурії. Інфекційно-запальні 

захворювання сечової системи у дітей.  

2. Диференційна діагностика сечового синдрому. Дизметаболічні нефропатії, 

інтерстиційний нефрит. Тубулопатії. 

3. Диференційна діагностика набрякового та нефротичного синдрому. Первинні 

та вторинні гломерулонефрити у дітей. Спадковий нефрит. 

4. Гостре пошкодження нирок (гостра ниркова недостатність) у дітей. 

Гемолітико-уремічний синдром. Хронічна ниркова недостатність у дітей. 

 

Модуль 5. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань 

органів ендокринної системи та обміну речовин у дітей. Невідкладна допомога 

при основних невідкладних станах. 

1. Диференційна діагностика синдрому гіперглікемії. Цукровий діабет у дітей.  

2. Диференційна діагностика гострих та хронічних ускладнень цукрового діабету 

у дітей. Синдром гіпоглікемії. 

3. Диференційна діагностика синдрому зобу, гіпо- та гіпертиреозу.  

4. Диференційна діагностика захворювань надниркових залоз. 

5. Диференційна діагностика захворювань гіпоталамо-гіпофізарної системи у 

дітей.  

6. Диференційна діагностика порушень росту у дітей. 

7. Диференційна діагностика синдрому передчасної статевої зрілості. 

Порушення статевого розвитку у дітей. 

8. Диференційна діагностика ожиріння у дітей. Метаболічний синдром. 

9. Диференційна діагностика білково-енергетичної та вітамінної недостатності у 

дітей.  



10. Синдром гіпо- та гіперпаратиреозу у дітей. 

 

Модуль 6. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань 

системи кровотворення у дітей. Невідкладна допомога при основних 

невідкладних станах. 

1. Диференційна діагностика анемій у дитячому віці. Гемолітична криза. 

2. Диференційна діагностика геморагічного синдрому у дітей. Вазопатії. 

Тромбоцитопенії. Тромбоцитопатії.  

3. Диференційна діагностика геморагічного синдрому у дітей. Синдром 

дисемінованоговнутрішньосудинного згортання. Коагулопатії.  

4. Диференційна діагностика лейкозів у дітей. 

5. Диференційна діагностика лімфопроліферативного синдрому у дітей.  

 

Модуль 7. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань дітей 

неонатального віку. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах. 

1. Диференційна діагностика перинатальнихгіпоксичних уражень нервової 

системи у новонароджених дітей. 

2. Диференційна діагностика перинатальних травматичних ушкоджень нервової 

системи у новонароджених дітей. 

3. Диференційна діагностика геморагічного синдрому у новонароджених дітей.  

4. Диференційна діагностика синдрому дихальних розладів у новонароджених.  

5. Диференційна діагностика жовтяниць новонароджених.  

6. Диференційна діагностика гнійно-запальних захворювань шкіри та підшкірної 

клітковини у новонароджених. Омфаліт новонароджених. Сепсис 

новонароджених. 

7. Диференційна діагностика внутрішньоутробних інфекцій у новонароджених.  

8. Недоношені діти та діти, які народжені з малою масою тіла.  

 

Модуль 8. Диспансерний нагляд за здоровими та хворими дітьми в умовах 

поліклініки. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах. 

1. Організація роботи дитячої поліклініки. 

2. Медичне спостереження дітей перших трьох років життя в поліклініці. 

3. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку.  

4. Особливості медичного спостереження за дітьми підліткового віку.  

5. Особливості медичного спостереження за дітьми з патологією органів 

дихання.  

6. Особливості медичного спостереження за дітьми з патологією органів 

травлення. 

7. Диспансерне спостереження дітей із серцево-судинними захворюваннями.  

8. Диспансерне спостереження за дітьми з патологією сечової системи.  

9. Синдром раптової смерті у дітей і раптова серцева смерть. 



10. Синдром жорстокого поводження з дитиною. 

11. Організація невідкладної допомоги дітям в амбулаторних умовах. 

 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО 

АСПІРАНТУРИ  

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПЕДІАТРІЯ» 

 

1. Провідні клінічні симптоми та синдроми при різних клінічних варіантах та 

ускладненнях перебігу пневмонії у дітей.  

2. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при різних клінічних 

варіантах пневмонії та її ускладненнях (плеврит, абсцес, піоторакс, 

пневмоторакс).  

3. Диференційна діагностика пневмонії, бронхіту і бронхіоліту у дітей. 

Встановлення попереднього діагнозу.  

4. Тактика ведення хворого при різних клінічних варіантах перебігу пневмонії та її 

ускладненнях.  

5. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності в залежності від 

причини виникнення та ступеня тяжкості.  

6. Провідні клінічні симптоми та синдроми при бронхіальній астмі, бронхіоліті і 

гострому обструктивному бронхіті у дітей.  

7. Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей в залежності від ступеню 

тяжкості та рівня контролю.  

8. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при бронхіальній астмі, 

бронхіоліті і гострому обструктивному бронхіті та їх ускладненнях.  

9. Диференційна  діагностика бронхіальної астми та синдрому бронхіальної 

обструкції на тлі гострих респіраторних захворювань у дітей різного віку. 

Встановлення попереднього діагнозу.  

10. Тактика ведення хворого при різних клінічних варіантах перебігу 

бронхообструктивного синдрому та його ускладненнях у дітей.  

11. Надання невідкладної допомоги при приступі ядухи та астматичному статусі.  

12. Профілактика бронхіальної астми та синдрому бронхіальної обструкції на тлі 

гострих респіраторних захворювань у дітей різного віку. 

13. Провідні клінічні симптоми та синдроми при хронічному бронхіті, 

бронхоектатичній хворобі, спадкових та вроджених захворюваннях 

бронхолегеневої системи (муковісцидозі, ідіопатичномугемосидерозі легень, 

первинній циліарнійдискінезії, синдромі Вільмса-Кемпбелла, бронхомаляції, 

аплазії і гіпоплазії легень, дефіциті α1–антитрипсину, бронхолегеневійдисплазії, 

секвестрації легень)  у дітей.  

14. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при хронічному бронхіті, 

бронхоектатичній хворобі, спадкових та вроджених захворюваннях 

бронхолегеневої системи та їх ускладненнях.  

15. Диференційна діагностика хронічних, спадкових та вроджених захворювань 

бронхолегеневої системи у дітей.  

16. Тактика ведення хворого при спадкових, природжених та хронічних 

захворювань бронхолегеневої системи та їх ускладненнях у дітей.  



17. Провідні клінічні симптоми та синдроми захворювань системи кровообігу у 

дітей, що супроводжуються кардіомегалією.  

18. Клінічні варіанти перебігу та ускладнення міокардиту, ендокардиту, 

перикардиту, кардіоміопатій,  вроджених та набутих вад серця у дітей.   

19. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при міокардиті, 

ендокардиті, перикардиті, кардіоміопатіях, вроджених та набутих вадах серця у 

дітей.  

20. Диференційна діагностика при запальних та незапальних захворюваннях 

системи кровообігу у дітей, що супроводжуються кардіомегалією.  

21. Тактика ведення хворого при міокардиті, ендокардиті, перикардиті, 

кардіоміопатіях, вроджених та набутих вадах серця у дітей.   

22. Надання невідкладної допомоги при гострій серцевій недостатності. Лікування 

та профілактика хронічної серцевої недостатності. 

23. Провідні клінічні симптоми та синдроми при екстрасистолії, пароксизмальній 

тахікардії, миготливій аритмії, повній АВ-блокаді.  

24. Клінічні варіанти перебігу пароксизмальної тахікардії і миготливої аритмії  у 

дітей.  

25. Дані інструментальних досліджень при екстрасистолії, пароксизмальній 

тахікардії, миготливій аритмії, повній атріовентрикулярній блокаді.  

26. Диференційна діагностика екстрасистолії, пароксизмальної тахікардії, 

миготливої аритмії та повної атріо-вентрикулярної блокади.  

27. Тактика ведення хворого при екстрасистолії, пароксизмальній тахікардії, 

миготливій аритмії, повній атріовентрикулярній блокаді у дітей.  

28. Надання невідкладної допомоги при пароксизмальній тахікардії, миготливій 

аритмії, Морган’ї-Адамс-Стокс-синдромі у дітей. Профілактика порушень 

серцевого ритму та провідності у дітей. 

29. Провідні клінічні симптоми та синдроми при ювенільному ревматоїдному 

артриті, системному червоному вовчаку, гострій ревматичній лихоманці, 

дерматоміозиті,  склеродермії, хворобі Кавасакі, вузликовому поліартеріїті та 

інших системних васкулітах у дітей.  

30. Клінічні варіанти перебігу та ускладнення системних захворювань сполучної 

тканини та системних васкулітів у дітей.  

31. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при системних 

захворюваннях сполучної тканини та системних васкулітах у дітей.   

32. Диференційна діагностика системних захворювань сполучної тканини у дітей. 

Диференційна діагностика артритів у дітей.  

33. Тактика ведення хворих при системних захворюваннях сполучної тканини та 

системних васкулітах у дітей. Первинна та вторинна профілактика гострої 

ревматичної лихоманки у дітей. 

34. Провідні клінічні симптоми та синдроми при функціональних та органічних 

захворюваннях шлунку та кишківника у дітей (функціональній диспепсії, 

синдромі подразненого кишківника, функціональному закрепі, рефлюксній 

хворобі, гастритах, виразковій хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки, 

дісахарідазній недостатності, ексудативній ентеропатії, целіакії, муковісцидозі, 

хворобі Крона, неспецифічному виразковому коліті).  



35. Клініко-інструментальні дослідження та диференціальна діагностика 

диспептичного, абдомінального больового синдрому та синдрому порушення 

кишкового всмоктування у дітей.  

36. Клінічні варіанти перебігу виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої 

кишки, неспецифічного виразкового коліту.  

37. Тактика ведення дітей при функціональних та органічних захворюваннях 

шлунку та кишківника.  

38. Діагностика ускладненого перебігу виразкової хвороби шлунку та 

дванадцятипалої кишки у дітей, тактика лікаря загальної практики, надання 

невідкладної допомоги. Профілактика функціональних та органічних 

захворювань шлунку та кишківника у дітей. 

39. Провідні клінічні симптоми та синдроми при біліарнихдискінезіях, гострому та 

хронічному холециститі, гострому та хронічному панкреатиті та хронічному 

гепатиті у дітей.  

40. Клінічні варіанти перебігу біліарнихдискінезій, гострого та хронічного 

холециститу, гострого та хрон. панкреатиту та хронічного гепатиту у дітей.  

41. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при біліарнихдискінезіях, 

гострому та хронічному холециститі, гострому та хронічному панкреатиті та 

хронічному гепатиті у дітей.  

42. Диференційна діагностика біліарнихдискінезій, гострого та хронічного 

холециститу, гострого та хрон. панкреатиту та хронічного гепатиту у дітей.  

43. Тактика ведення хворого при біліарнихдискінезіях, гострому та хронічному 

холециститі, гострому та хрон. панкреатиті та хронічному гепатиті у дітей.  

44. Надання невідкладної допомоги при гострій печінковій недостатності та 

ускладненнях синдрому портальної гіпертензії.  

45. Профілактика біліарнихдискінезій, гострого та хронічного холециститу, 

гострого та хронічного панкреатиту та хронічного гепатиту у дітей. 

46. Провідні клінічні симптоми та синдроми при інфекційно-запальних 

захворюваннях сечової системи (інфекції сечової системи, уретриті, циститі, 

пієлонефриті), дизметаболічних нефропатіях, спадкових тубулопатіях (фосфат-

діабеті, синдромі Дебре-де Тоні-Фанконі, нирковому нецукровому діабеті, 

нирковому тубулярному ацидозі) та інтерстиціальному нефриті у дітей.  

47. Клінічні варіанти перебігу та ускладнення інфекційно-запальних захворювань 

сечової системи, інтерстиціального нефриту, дизметаболічних нефропатій та 

спадкових тубулопатій у дітей.  

48. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при найбільш поширених 

інфекційно-запальних захворюваннях сечової системи, інтерстиціальному 

нефриті, дизметаболічних нефропатіях та спадкових тубулопатіях у дітей.  

49. Диференційна діагностика найбільш поширених інфекційно-запальних 

захворювань сечової системи, інтерстиціального нефриту, дизметаболічних 

нефропатій та спадкових тубулопатій у дітей.  

50. Тактика ведення хворої дитини при найбільш поширених інфекційно-запальних 

захворюваннях сечової системи та їх ускладненнях, при інтерстиціальному 

нефриті, при дизметаболічних нефропатіях та спадкових тубулопатіях у дітей.   

51. Невідкладна допомога при гострій затримці сечі. Профілактика уретриту, 

циститу, пієлонефриту. 

52. Клініко-морфологічні варіанти первинних гломерулонефритів у дітей.  



53. Диференціальна діагностика гострого постстрептококовогогломерулонефриту 

зі спадковим нефритом Альпорта, швидко прогресуючим гломерулонефритом, 

хворобою Берже тощо.   

54. Нефротичний синдром у дітей: диференціальна діагностика, ускладнення.  

55. Клінічні варіанти перебігу хронічного гломерулонефриту у дітей. Показання до 

біопсії нирок у дітей.  

56. Тактика ведення хворої дитини при гострому та хронічному гломерулонефриті.  

57. Гостре пошкодження нирок (гостра ниркова недостатність) у дітей: етіологія, 

патогенез, клініко-лабораторні симптоми, диференціальна діагностика, 

екстрена допомога, тактика ведення хворих дітей.  

58. Хронічна хвороба нирок у дітей: провідні клініко-лабораторні симптоми та 

синдроми, диференціальна діагностика, тактика лікування та профілактика. 

59. Провідні клінічні симптоми та синдроми лейкемій у дітей в залежності від 

стадії хвороби. 

60. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при різних формах 

лейкемій у дітей. 

61. Диференційна діагностика лейкемій у дітей.  

62. Тактика ведення хворого з лейкемією. 

63. Провідні клінічні симптоми та синдроми лімфопроліферативного синдрому у 

дітей.  

64. Дані лабораторних та інструментальних досліджень лімфопроліферативного 

синдрому у дітей. 

65. Диференційна  діагностика лімфопроліферативного синдрому у дітей. 

66. Тактика ведення хворого з лімфопроліферативним синдромом у дітей. 

67. Раціональне вигодовування та харчування дитини віком до трьох років.  

68. Оцінка фізичного та психо-моторного розвитку дитини до трьох років.   

69. Диференційна діагностика та профілактика найбільш поширених дефіцитних 

станів (рахіт, залізодефіцитна анемія) у дітей раннього віку. Профілактичні 

щеплення дітей до трьох років. 

70. Провідні клінічні симптоми та синдроми у дітей з проявами жовтяниці в періоді 

новонародженості.  

71. Клінічні варіанти та ускладнення перебігу жовтяниць новонароджених на 

поліклінічному етапі спостереження.  

72. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при діагностиці 

гемолітичних, кон’югаційних та механічних жовтяниць у новонароджених.  

73. Диференційна діагностика жовтяниці у новонароджених дітей. Тактика ведення 

новонароджених з проявами жовтяниці на дільниці.   

74. Провідні клінічні симптоми та синдроми у дітей з перинатальною патологією 

нервової системи. Клінічні варіанти пізніх проявів пологової травми та асфіксії 

новонароджених.   

75. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при перинатальних 

ураженнях нервової системи у дітей.  

76. Диференціальна діагностика перинатальних уражень ЦНС у немовлят.  

77. Стратегія інтегрованого ведення хвороб дитячого віку та її мета. Загальні 

ознаки небезпеки стану дитини.  

78. Раціональне харчування: профілактика ожиріння, цукрового діабету. Оцінка 

статевого дозрівання. Медичне та психологічне консультування.   



79. Тактика лікаря загальної практики при вегетативних дисфункціях та АГ.  

80. Диференційна діагностика первинної та вторинної артеріальної гіпертензії у 

дітей підліткового віку.  

81. Тактика ведення хворого на артеріальну гіпертензію на дільниці. Надання 

невідкладної допомоги при вегетативних кризах, гіпертензивній кризі.  
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