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ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни «ПЕДІАТРІЯ» складена
відповідно до Освітньо-наукової програми Вінницького національного
медичного університету імені М.І.Пирогова
на третьому (освітньо-науковому рівні)
(назва рівня вищої освіти)

галузі знань

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

спеціальність

228 «Педіатрія»
(код і найменування спеціальності)

Опис навчальної дисципліни (анотація)
Робоча програма навчання в аспірантурі зі спеціальності «Педіатрія»
відображає сучасний стан цієї галузі і включає питання про найважливіші
досягнення соматичної педіатрії, невідкладних станів в педіатрії, профілактики
та зниження дитячої захворюваності.
Під час навчання, аспірант повинен досягнути високого рівня теоретичної
і професійної підготовки, знання історії сучасної педіатрії, загальних її
концепцій та методологічних підходів. При цьому передбачається всебічне
розуміння в напрямку визначення різних клінічних варіантів та ускладнень
найбільш поширених захворювань дитячого віку, планування обстеження
хворої дитини та інтерпретування отриманих результатів при найбільш
поширених захворювань дитячого віку, проведення диференційної діагностики і
постановки попереднього клінічного діагнозу найбільш поширених
захворювань дитячого віку, визначення тактики ведення хворого при найбільш
поширених захворюваннях дитячого віку, діагностування невідкладних станів
та надання екстреної допомоги при основних невідкладних станах у клініці
дитячих хвороб, демонстрування вміння ведення медичної документації у
клініці дитячих хвороб.
Аспіранту винесені питання диференційної діагностики найбільш
поширених захворювань, а саме, органів дихання у дітей, захворювань системи
кровообігу, системи кровотворення, ендокринної патології у дітей, захворювань
органів травлення, органів сечової системи у дітей, найбільш поширених
захворювань дітей неонатального віку, з наданням невідкладної допомоги при
основних невідкладних станах в розрізі вищевказаних напрямків педіатрії та
диспансерний нагляд за здоровими та хворими дітьми в умовах поліклініки.
Статус навчальної дисципліни: нормативна, професійно-вибіркова
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Предметом вивчення навчальної дисципліни є засвоєння особливостей
перебігу, сучасних методів діагностики та використання новітніх технологій
при лікуванні дітей із різною патологією.
Міждисциплінарні зв’язки: відповідно до навчального плану, вивчення
навчальної дисципліни «Педіатрія» здійснюється, коли аспірантом набуті
відповідні знання з основних базових дисциплін на ІІ рівні вищої освіти, а
також дисциплін: Історія філософії, як методологічна основа розвитку науки та
цивілізації, Англійська мова у науково-медичному спілкуванні, Медична етика
та деонтологія, Культура мови лікаря в розрізі термінологічного аспекту,
Публікаційна активність та наукометричні бази даних, Біоетичні та медикоправові основи наукових досліджень, з якими інтегрується програма педіатрії. В
свою чергу, Педіатрія формує засади поглибленого вивчення аспірантом
наступних спеціалізованих дисциплін педіатричного профілю (пропедевтика
дитячих хвороб, дитячі інфекційні хвороби, клінічна фармакологія, фтизіатрія,
ендокринологія, алергологія, імунологія, соціальна медицина, клінічна біохімія
та мікробіологія, клінічна морфологія) та теоретичного (нормальна анатомія,
патологічна анатомія, фізіологія, патологічна фізіологія, фармакологія,
мікробіологія, гістологія та ембріологія).
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «педіатрії» є здобуття
аспірантами та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших
компетенцій, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних
завдань з цієї дисципліни, оволодіння методологією наукової та педагогічної
діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, що вирішує
актуальне наукове завдання в педіатрії, результати якого мають наукову
новизну, теоретичне та практичне значення.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «педіатрії» є формування
системи знань, професійних умінь, педагогічної майстерності, дослідницькоінноваційної діяльності та практичних навичок під час ведення хворих
педіатричного профілю.
1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє
дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів
вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у
освітньо-науковій програмі).
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Результати навчання
Програмні результати навчання (РН):
РН1 Демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та
загальнокультурного рівня, самореалізації
РН2 Інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням новітніх
інформаційних технологій
РН3 Виявляти невирішені проблеми у предметній області, формулювати
питання та визначати шляхи їх рішення
РН4 Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового
дослідження
РН5 Розробляти дизайн та план наукового дослідження
РН6 Виконувати оригінальне наукове дослідження
РН7 Пояснювати принципи, специфічність та чутливість методів
дослідження, інформативність обраних показників
РН8 Володіти, вдосконалювати та впроваджувати нові методи
дослідження за обраним напрямом наукового проекту та освітньої
діяльності
РН9 Аналізувати результати наукових досліджень, використовувати
методи статистичного дослідження
РН10 Впроваджувати результати наукових досліджень у освітній процес,
медичну практику та суспільство
РН11 Презентувати результати наукових досліджень у формі презентації,
постерних доповідей, публікацій
РН12 Розвивати комунікації в професійному середовищі й громадській
сфері
РН13 Організовувати освітній процес
РН14 Оцінювати ефективність освітнього процесу, рекомендувати шляхи
його удосконалення
РН15
Організовувати
роботу
колективу
(студентів,
колег,
міждисциплінарної команди)
РН16 Дотримуватися етичних принципів при роботі з пацієнтами,
лабораторними тваринами
РН17 Дотримуватися академічної доброчесності, нести відповідальність
за достовірність отриманих результатів
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Очікувані результати навчання з дисципліни:
1.
Здобувач вищої освіти може назвати клінічні прояви, сучасні методи
лабораторної та інструментальної діагностики гострих інфекцій верхніх та
нижніх дихальних шляхів. Він здатний призначити та обґрунтувати
базисну терапію цих інфекцій, оцінити її ефективність та безпечність.
2.
Здобувач вищої освіти здатний пояснити патогенез розвитку
обструктивних захворювань органів дихання, обґрунтувати та
інтерпретувати результати сучасних методів діагностики та динамічного
спостереження за пацієнтами, призначати лікування на підставі принципів
доказової медицини. Надавати невідкладну допомоги при гострій
дихальній недостатності у дітей, нападі БА у дітей.
3.
Пояснити сутність загально медичної проблеми профілактики, вчасної
діагностики та ефективного лікування дітей з алергологічною патологією.
Надавати невідкладну допомогу при анафілактичному шоці у дітей.
4.
Володіти навичками діагностики, диференційної діагностики та лікування
дітей з кардіальною патологією. Надавати невідкладну допомогу при
гострій серцевій та судинній недостатності у дітей, при гіпертензивному
кризі у дітей.
5.
Здобувач вищої освіти може назвати клінічні ознаки та класифікацію
порушень ритму і провідності серця відповідно до сучасних стандартів та
даних доказової медицини, діагностувати їх використовуючи сучасні
додаткові методи дослідження, обґрунтовувати та призначити лікування,
визначитись із тактикою ведення пацієнта. Надавати невідкладну
допомогу при порушеннях серцевого ритму та провідності у дітей.
6.
Здатний назвати сучасні дані щодо клінічних проявів, класифікації,
обґрунтувати найбільш інформативні новітні методи діагностики та
лікування дітей з ревматологічною патологією.
7.
Проводити диференційну діагностику суглобового синдрому. Володіти
навичками призначення специфічних найінформативніших лабораторних
та інструментальних досліджень, оцінювання їх результатів у пацієнтів із
системними захворюваннями сполучної тканини. Обґрунтовувати,
призначати відповідне лікування та оцінювати його ефективність.
8.
Володіти навичками діагностики захворювань травного тракту,
застосовуючи сучасні специфічні та найбільш інформативні методи,
призначати та оцінювати їх лікування, використовуючи новітні дані
доказової медицини. Надавати невідкладну допомогу при гострій
печінковій недостатності у дітей.
9.
Володіти навичками діагностики патології сечовидільної системи, назвати
основні ознаки захворювань нирок, призначати відповідне сучасне
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10.
11.

12.

13.

14.

лікування та оцінювати його ефективність. Надавати невідкладну
допомогу при ГНН у дітей.
Володіти навичками диференційної діагностики гематологічних
захворювань дитячого віку та назвати принципи їх сучасного лікування.
Володіти навичками надання невідкладної допомоги при зупинці серцевої
діяльності та зовнішнього дихання у дітей. Надавати невідкладну
допомогу при лихоманці, судомах у дітей.
Проводити ранню діагностику та диференційну діагностику ендокринних
порушень у дітей. Призначати сучасне лікування ґрунтуючись на даних
доказової медицини.
Здобувач вищої освіти здатний пояснити принципи сучасної лабораторної
діагностики туберкульозу, назвати найінформативніші методи, оцінювати
їх результати.
Здобувач вищої освіти повинен знати принципи ведення хворих дітей
першого року життя. Знати принципи імунопрофілактика в педіатрії.
Знати методи профілактики, прогноз при захворюваннях у дітей та їх
ускладненнях.

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Дисципліна

Педатрія

Модулі

Загальна
кількість
годин

Кредити
ЄКТС

Практичні Самостійна
заняття
робота

1

150

5

45

2

150

5

45

Практика
медична

педагогічна

45

30

30

45

30

30

(2 рік)
Педіатрія
(3 рік)
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Змістові модулі
Змістовий модуль 1. Ведення хворих в педіатричній клініці відповідно
до сучасних стандартів та рекомендацій (27 годин – 3 кредити).
Ведення хворих у неонатальному періоді. Ведення хворих дітей першого
року життя. Імунопрофілактика в педіатрії. Ведення хворих дітей з патологією
бронхолегеневої системи. Ведення хворих дітей з алергологічною патологією.
Ведення хворих дітей з кардіоревматологічною патологією. Ведення хворих
дітей з патологією травної системи. Ведення хворих дітей з патологією сечової
системи. Ведення хворих дітей з ендокринною патологією.
Змістовий модуль 2. Актуальні питання педіатричної науки (18 годин
– 2 кредити).
Історія розвитку та сучасний стан наукових знань в педіатрії. Новітні
напрямки наукових досліджень в педіатрії. Сучасні методи лабораторної
діагностики в педіатрії. Сучасні методи інструментальної діагностики в
педіатрії. Доказова медицина в сучасній педіатричній науці. Коморбідність в
педіатрії як проблема сучасної науки. Загальні принципи побудови дизайну
наукового дослідження в педіатрії. Етика та методологія наукового
дослідження. Сучасні підходи до міждисциплінарних наукових досліджень.
Особливості викладання педіатрії у вищих медичних навчальних закладах,
технологія педагогічного процесу.
Змістовий модуль 3. Алгоритми надання невідкладної допомоги в
педіатрії (18 годин – 2 кредити).
Надання невідкладної допомоги при зупинці серцевої діяльності та
зовнішнього дихання у дітей. Надання невідкладної допомоги при гострій
дихальній недостатності у дітей. Надання невідкладної допомоги при гострій
серцевій та судинній недостатності у дітей, порушеннях серцевого ритму та
провідності у дітей. Надання невідкладної допомоги при гіпертензивному кризі
у дітей. Надання невідкладної допомоги при гострій печінковій недостатності у
дітей. Надання невідкладної допомоги при гострій нирковій недостатності у
дітей. Надання невідкладної допомоги при нападі бронхіальної астми у дітей.
Надання невідкладної допомоги при анафілактичному шоці у дітей. Надання
невідкладної допомоги при лихоманці у дітей. Надання невідкладної допомоги
при судомах у дітей.
Змістовий модуль 4. Профілактика захворювань дитячого віку (27
годин – 3 кредити).
Профілактика респіраторної патології у дітей, заходи попередження
захворюваності у дітей, які часто хворіють. Первинна та вторинна профілактика
гострої ревматичної лихоманки у дітей. Вторинна профілактика інфекційного
ендокардиту у дітей. Профілактика артеріальної гіпертензії у дітей.
Профілактика ожиріння у дітей. Профілактика патології травної системи у
8

дітей. Профілактика патології сечової системи у дітей. Профілактичні заходи в
дитячій алергології. Профілактика порушень фізичного та нервово-психічного
розвитку, формування дефіцитних станів у дітей першого року життя.
3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви модулів і тем
1

Кількість годин
усього у тому числі
пр.
с.р.
2
3
4

Змістовий модуль 1. Ведення хворих в педіатричній клініці відповідно до
сучасних стандартів та рекомендацій
Тема практичного заняття 1
Ведення хворих в неонатальному періоді
Тема самостійної роботи 1
Диференційний діагноз жовтяниці періоду новонародженості
Інфекції періоду новонародженості
Тема практичного заняття 2
Ведення хворих дітей першого року життя
Тема самостійної роботи 2
Антибіотикотерапія в педіатрії

6

3

3

6

3

3

Тема практичного заняття 3
Імунопрофілактика в педіатрії
Тема самостійної роботи 3
Роль генетичних досліджень в сучасній педіатричній науці.

6

3

3

Тема практичного заняття 4
Ведення хворих дітей з патологією бронхолегеневої системи
Тема самостійної роботи 4
Кашель у дітей: диференційний діагноз, лікування
Тема практичного заняття 5
Ведення хворих дітей з алергологічною патологією
Тема самостійної роботи 5
Синдром бронхіальної обструкції у дітей різного віку
Тема практичного заняття 6
Ведення хворих дітей з кардіоревматологічною патологією
Тема самостійної роботи 6
Кардіомегалія у дітей: диференційний діагноз
Тема практичного заняття 7
Ведення хворих дітей з патологією травної системи
Тема самостійної роботи 7
Гепатомегалія у дітей: диференційний діагноз
Тема практичного заняття 8
Ведення хворих дітей з патологією сечової системи
Тема самостійної роботи 8
Лихоманка невідомого походження у дітей
Тема практичного заняття 9

6

3

3

6

3

3

6

3

3

6

3

3

6

3

3

6

3

3
9

Ведення хворих дітей з ендокринною патологією
Тема самостійної роботи 9
Геморагічний синдром у дітей
Разом за змістовий модуль 1

54

27

27

6

3

3

6

3

3

6

3

3

6

3

3

6

3

3

6

3

3

36

18

18

Змістовий модуль 2. Актуальні питання сучасної педіатрії
Тема практичного заняття 1
Історія розвитку та сучасний стан наукових знань в педіатрії. Новітні
напрямки наукових досліджень в педіатрії.
Тема самостійної роботи 1
Визначенні мети і завдань наукового дослідження в педіатрії.
Тема практичного заняття 2
Сучасні методи лабораторної та інструментальної діагностики в
педіатрії.
Тема самостійної роботи 2
Використання сучасних досягнень науки і техніки при проведенні
діагностичного пошуку в педіатрії.
Тема практичного заняття 3
Доказова медицина в сучасній педіатричній науці. Коморбідність в
педіатрії як проблема сучасної науки.
Тема самостійної роботи 3
Пошук нових наукових даних, що розширюють сферу знань в
досліджуваній проблемі.
Тема практичного заняття 4
Загальні принципи побудови дизайну наукового дослідження в педіатрії.
Етика та методологія наукового дослідження.
Тема самостійної роботи 4
Статистична обробка даних в педіатричних дослідженнях.
Тема практичного заняття 5
Сучасні підходи до міждисциплінарних наукових досліджень.
Тема самостійної роботи 5
Презентація отриманих даних у вигляді публікації та доповідей на
національному та міжнародному рівні.
Тема практичного заняття 6
Особливості викладання педіатрії у вищих медичних навчальних закладах,
технологія педагогічного процесу.
Тема самостійної роботи 6
Впровадження досягнень науки у педіатричну практику. Науково-методичні
засади викладання педіатрії на додипломному етапі навчання.

Разом за змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3. Алгоритми надання невідкладної допомоги в педіатрії
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Тема практичного заняття 1
Надання невідкладної допомоги при зупинці серцевої діяльності та
зовнішнього дихання у дітей.
Тема самостійної роботи 1
Сучасні принципи серцево-легеневої реанімації у новонароджених дітей.

6

3

3

Тема практичного заняття 2
Надання невідкладної допомоги при гострій дихальній недостатності,
серцево-судинній недостатності та порушеннях серцевого ритму та
провідності у дітей.
Тема самостійної роботи 2
Задишка у дітей: тактика лікаря.
Тема практичного заняття 3
Надання невідкладної допомоги при гіпертензивному кризі у дітей.
Тема самостійної роботи 3
Ціаноз у дітей: тактика лікаря.
Тема практичного заняття 4
Надання невідкладної допомоги при гострій печінковій та нирковій
недостатності у дітей.
Тема самостійної роботи 4
Синдром абдомінального болю у дітей: тактика лікаря.
Тема практичного заняття 5
Надання невідкладної допомоги при нападі бронхіальної астми у дітей.
Тема самостійної роботи 5
Синдром бронхіальної обструкції у дітей
Тема практичного заняття 6
Надання невідкладної допомоги при анафілактичному шоці, лихоманці
та судомах у дітей.
Тема самостійної роботи 6
Невідкладна допомога при утопленні, електротравмах, обмороженні,
перегріванні, укусах.
Разом за змістовий модуль 3

6

3

3

6

3

3

6

3

3

6

3

3

6

3

3

36

18

18

6

3

3

6

3

3

6

3

3

Змістовий модуль 4. Профілактика захворювань дитячого віку
Тема практичного заняття 1
Профілактика порушень фізичного та нервово-психічного розвитку,
формування дефіцитних станів у дітей першого року життя.
Тема самостійної роботи 1
Роль вітаміну Д в профілактичній педіатрії.
Тема практичного заняття 2
Профілактика респіраторної патології у дітей, заходи попередження
6захворюваності у дітей, які часто хворіють.
Тема самостійної роботи 2
Профілактика залізодефіциту у дітей.
Тема практичного заняття 3
Первинна та вторинна профілактика гострої ревматичної лихоманки у
дітей.
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Тема самостійної роботи 3
Основна облікова медична документація в закладах охорони здоров’я, її
значення в профілактичній педіатрії.
Тема практичного заняття 4
Вторинна профілактика інфекційного ендокардиту у дітей.
Тема самостійної роботи 4
Профілактика захворювань вірусної та бактеріальної етіології у дітей
Тема практичного заняття 5
Профілактика артеріальної гіпертензії у дітей.
Тема самостійної роботи 5
Профілактика травматизму у дітей
Тема практичного заняття 6
Профілактика ожиріння у дітей.
Тема самостійної роботи 6
Педіатричні аспекти профілактики метаболічного синдрому.
Тема практичного заняття 7
Профілактика патології травної системи у дітей.
Тема самостійної роботи 7
Профілактика отруєнь у дітей
Тема практичного заняття 8
Профілактика патології сечової системи у дітей.
Тема самостійної роботи 8
Профілактика синдрому жорстокого поводження з дитиною.
Тема практичного заняття 9
Профілактичні заходи в дитячій алергології.
Тема самостійної роботи 9
Профілактика медикаментозної алергії у дітей.
Разом за змістовий модуль 4
ВСЬОГО

180

6

3

3

6

3

3

6

3

3

6

3

3

6

3

3

6

3

3

54

27

27

4. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№
Назва теми
п/п
1.
Ведення хворих в неонатальному періоді
2.
Ведення хворих дітей першого року життя
3.
Імунопрофілактика в педіатрії.
4.
Ведення хворих дітей з патологією бронхолегеневої системи
5.
Ведення хворих дітей з алергологічною патологією
6.
Ведення хворих дітей з кардіоревматологічною патологією
7.
Ведення хворих дітей з патологією травної системи
8.
Ведення хворих дітей з патологією сечової системи
9.
Ведення хворих дітей з ендокринною патологією

Кількість
годин
3
3
3
3
3
3
3
3
3
12

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Історія розвитку та сучасний стан наукових знань в
педіатрії. Новітні напрямки наукових досліджень в
педіатрії.
Сучасні методи лабораторної та інструментальної
діагностики в педіатрії.
Доказова медицина в сучасній педіатричній науці.
Коморбідність в педіатрії як проблема сучасної науки.
Загальні
принципи
побудови
дизайну
наукового
дослідження в педіатрії. Етика та методологія наукового
дослідження.
Сучасні підходи до міждисциплінарних наукових
досліджень.
Особливості викладання педіатрії у вищих медичних
навчальних закладах, технологія педагогічного процесу.
Надання невідкладної допомоги при зупинці серцевої
діяльності та зовнішнього дихання у дітей.
Надання невідкладної допомоги при гострій дихальній
недостатності,
серцево-судинній
недостатності
та
порушеннях серцевого ритму та провідності у дітей.
Надання невідкладної допомоги при гіпертензивному кризі
у дітей.
Надання невідкладної допомоги при гострій печінковій та
нирковій недостатності у дітей.
Надання невідкладної допомоги при нападі БА у дітей.
Надання невідкладної допомоги при анафілактичному шоці,
лихоманці та судомах у дітей.
Профілактика порушень фізичного та нервово-психічного
розвитку, формування дефіцитних станів у дітей першого
року життя.
Профілактика респіраторної патології у дітей, заходи
попередження захворюваності у дітей, які часто хворіють.
Первинна та вторинна профілактика гострої ревматичної
лихоманки у дітей.
Вторинна профілактика інфекційного ендокардиту у дітей.
Профілактика артеріальної гіпертензії у дітей.
Профілактика ожиріння у дітей.
Профілактика патології травної системи у дітей.
Профілактика патології сечової системи у дітей.
Профілактичні заходи в дитячій алергології.
Всього годин

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3

3
3
3
3
3
90
13

5. САМОСТІЙНА РОБОТА
№
Назва теми
п/п
1.
Диференційний
діагноз
жовтяниці
періоду
новонародженості. Інфекції періоду новонародженості
2.
Антибіотикотерапія в педіатрії
3.
Роль генетичних досліджень в сучасній педіатричній науці.
4.
Кашель у дітей: диференційний діагноз, лікування
5.
Синдром бронхіальної обструкції у дітей різного віку
6.
Кардіомегалія у дітей: диференційний діагноз
7.
Гепатомегалія у дітей: диференційний діагноз
8.
Лихоманка невідомого походження у дітей
9.
Геморагічний синдром у дітей
10.
Визначенні мети і завдань наукового дослідження в
педіатрії.
11.
Використання сучасних досягнень науки і техніки при
проведенні діагностичного пошуку в педіатрії.
12.
Пошук нових наукових даних, що розширюють сферу
знань в досліджуваній проблемі.
13.
Статистична обробка даних в педіатричних дослідженнях.
14.
Презентація отриманих даних у вигляді публікації та
доповідей на національному та міжнародному рівні.
15.
Впровадження досягнень науки у педіатричну практику.
Науково-методичні засади викладання педіатрії на
додипломному етапі навчання.
16.
Сучасні принципи серцево-легеневої реанімації у
новонароджених дітей.
17.
Задишка у дітей: тактика лікаря.
18.
Ціаноз у дітей: тактика лікаря.
19.
Синдром абдомінального болю у дітей: тактика лікаря.
20.
Синдром бронхіальної обструкції у дітей
21.
Невідкладна допомога при утопленні, електротравмах,
обмороженні, перегріванні, укусах.
22.
Роль вітаміну Д в профілактичній педіатрії.
23.
Профілактика залізодефіциту у дітей.
24.
Основна облікова медична документація в закладах
охорони здоров’я, її значення в профілактичній педіатрії.
25.
Профілактика захворювань вірусної та бактеріальної

Кількість
годин
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3
14

26.
27.
28.
29.
30.

етіології у дітей
Профілактика травматизму у дітей
Педіатричні
аспекти
профілактики
метаболічного
синдрому.
Профілактика отруєнь у дітей.
Профілактика синдрому жорстокого поводження з
дитиною.
Профілактика медикаментозної алергії у дітей.
Всього годин

3
3
3
3
3
90

Медична (лабораторна) практика здійснюється під час роботи з хворими (в
лабораторії)
№ п/п
Тема
Кількість
годин
1.
Ведення хворих в неонатальному періоді
2
2.
Ведення хворих дітей першого року життя
2
3.
Ведення хворих дітей з патологією бронхолегеневої
2
системи
4.
Ведення хворих дітей з алергологічною патологією
2
5.
Ведення хворих дітей з кардіоревматологічною патологією
2
6.
Ведення хворих дітей з патологією травної системи
2
7.
Ведення хворих дітей з патологією сечової системи
2
8.
Історія розвитку та сучасний стан наукових знань в
педіатрії. Новітні напрямки наукових досліджень в
2
педіатрії.
9.
Сучасні методи лабораторної та інструментальної
2
діагностики в педіатрії.
10.
Доказова медицина в сучасній педіатричній науці.
2
Коморбідність в педіатрії як проблема сучасної науки.
11.
Загальні принципи побудови дизайну наукового
2
дослідження в педіатрії. Етика та методологія наукового
дослідження.
12.
Сучасні підходи до міждисциплінарних наукових
2
досліджень.
13.
Особливості викладання педіатрії у вищих медичних
2
навчальних закладах, технологія педагогічного процесу.
14.
Надання невідкладної допомоги при зупинці серцевої
2
діяльності та зовнішнього дихання у дітей.
15

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Надання невідкладної допомоги при гострій дихальній
недостатності у дітей.
Надання невідкладної допомоги при гострій серцевій та
судинній недостатності у дітей, порушеннях серцевого
ритму та провідності у дітей.
Надання невідкладної допомоги при гіпертензивному кризі
у дітей.
Надання невідкладної допомоги при гострій печінковій,
нирковій недостатності у дітей.
Надання невідкладної допомоги при нападі бронхіальної
астми у дітей.
Надання невідкладної допомоги при анафілактичному
шоці, лихоманці та судомах у дітей.
Імунопрофілактика в педіатрії.
Профілактика порушень фізичного та нервово-психічного
розвитку, формування дефіцитних станів у дітей першого
року життя.
Профілактика респіраторної патології у дітей, заходи
попередження захворюваності у дітей, які часто хворіють.
Первинна та вторинна профілактика гострої ревматичної
лихоманки у дітей. Вторинна профілактика інфекційного
ендокардиту у дітей.
Профілактика артеріальної гіпертензії у дітей.
Профілактика ожиріння у дітей.
Профілактика патології травної системи у дітей.
Профілактика патології сечової системи у дітей.
Профілактичні заходи в дитячій алергології.
Надання невідкладної допомоги при захворюваннях
органів дихання та серцево-судинній патології у дітей.
Всього

Педагогічна практика здійснюється під час роботи на кафедрі
№ п/п
Тема
1.
2.
3.

Диференційний
діагноз
жовтяниці
новонародженості
Інфекції періоду новонародженості
Антибіотикотерапія в педіатрії

періоду

2
2

2
2
2
2
2
2

2
2

2
2
2
2
2
2
60 годин

Кількість
годин
2
2
2
16

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Кашель у дітей: диференційний діагноз, лікування
Синдром бронхіальної обструкції у дітей різного віку
Кардіомегалія у дітей: диференційний діагноз
Гепатомегалія у дітей: диференційний діагноз
Лихоманка невідомого походження у дітей
Визначенні мети і завдань наукового дослідження в
педіатрії.
Використання сучасних досягнень науки і техніки при
проведенні діагностичного пошуку в педіатрії.
Пошук нових наукових даних, що розширюють сферу
знань в досліджуваній проблемі.
Статистична обробка даних в педіатричних дослідженнях.
Презентація отриманих даних у вигляді публікації та
доповідей на національному та міжнародному рівні.
Впровадження досягнень науки у педіатричну практику.
Роль генетичних досліджень в сучасній педіатричній науці.
Науково-методичні засади викладання педіатрії на до
дипломному етапі навчання.
Сучасні принципи серцево-легеневої реанімації у
новонароджених дітей.
Задишка у дітей: тактика лікаря.
Ціаноз у дітей: тактика лікаря.
Синдром абдомінального болю у дітей: тактика лікаря.
Невідкладна допомога при отруєннях у дітей.
Невідкладна допомога при утопленні, електротравмах,
обмороженні, перегріванні, укусах.
Основна облікова медична документація в закладах
охорони здоров’я, її значення в профілактичній педіатрії.
Роль вітаміну Д в профілактичній педіатрії.
Профілактика залізодефіциту у дітей.
Педіатричні
аспекти
профілактики
метаболічного
синдрому.
Профілактика медикаментозної алергії у дітей.
Профілактика травматизму у дітей та синдрому
жорстокого поводження з дитиною.
Доказова медицина в сучасній клінічній педіатрії
Інноваційні напрямки наукових досліджень в педіатрії
Всього

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
60 годин
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6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: Участь в клінічних розборах, реферативні
повідомлення, написання реферату, доповідь на науково-практичних
конференціях, засвоєння ключових методів діагностики, засвоєння основних
принципів надання невідкладної допомоги.
7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: опрацювання матеріалу
згідно тематичного плану із застосуванням сучасних інформативних технологій,
опрацюванням ситуаційних задач, моделюванням клінічних ситуацій, пошуку
on-line спеціалізованих ресурсів з презентацією сучасних методів дослідження
та лікування.
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекція, пояснення, бесіда, організація досліджень,
розповідь, ілюстрація, спостереження, клінічно-дослідні роботи, навчальна
дискусія, суперечка, обговорення будь-якого питання навчального матеріалу,
пізнавальні ігри шляхом моделювання життєвих ситуацій, що викликають
інтерес до навчальних предметів, створення ситуації інтересу в процесі
викладання навчального матеріалу з використання пригод, гумористичних
уривків, створення ситуації новизни навчального матеріалу, опора на життєвий
досвід.
9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ (КОНТРОЛЮ): усний контроль: основне
запитання, додаткові, допоміжні; запитання у вигляді проблеми; індивідуальне,
фронтальне опитування і комбіноване; письмовий контроль; програмований
контроль.
10. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ:
диференційний залік аспіранта складається з суми поточного контролю та балів,
отриманих за залікове заняття.
11. ФОРМА ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ:
Оцінка з дисципліни «Педіатрія» визначається з урахуванням поточної
навчальної діяльності аспіранта із відповідних тем за традиційною 4-бальною
системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) з подальшим
перерахуванням у багатобальну систему.
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Оцінка “Відмінно” виставляється у випадку, коли аспірант знає зміст
заняття та лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді
різноманітними прикладами; дає вичерпні, точні та ясні відповіді без будь-яких
навідних питань; викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує
задачі та виконує практичні завдання різного ступеня складності, самостійно
генерує ідеї.
Оцінка “Добре” виставляється за умови, коли аспірант знає зміст заняття
та добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та
систематично, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання аспірант
відповідає без помилок; вирішує всі задачі і виконує практичні завдання,
відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках.
Оцінка “Задовільно” ставиться аспірантові на основі його знань всього
змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння. Аспірант спроможний
вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань;
вирішує задачі та виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих
випадках; не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на
прямо поставлені запитання відповідає правильно.
Оцінка “Незадовільно” виставляється у випадках, коли знання і вміння
аспіранта не відповідають вимогам «задовільної» оцінки.
Оцінювання самостійної роботи.
Оцінювання самостійної роботи аспіранта, яка передбачена в темі поряд з
аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на
відповідному практичному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на
самостійну роботу і не входять до тем аудиторних навчальних занять,
контролюється при проведенні диференційного заліку.
Критерії оцінювання
Шкала перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали (200 балів) для
дисциплін, що закінчується заліком та Шкала перерахунку традиційних оцінок у
рейтингові бали (120 балів) для дисциплін, що закінчуються підсумковим
модульним контролем (ПМК), прийнятих рішенням Вченої ради ВНМУ
протокол №2 від 28.09.10.
Інструкція оцінювання іспитів та диференційних заліків згідно рішення
Вченої ради ВНМУ від 27.09.12 р. (в основних положеннях з організації
навчального процесу).
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Підсумковий модульний контроль є диференційним заліком, що
проводиться на останньому занятті за розкладом. Диференційний залік
передбачає обстеження хворого, оцінку наявних даних обстеження та
додаткових методів, обґрунтування діагнозу, призначення плану обстеження та
лікування, вирішення ситуаційної задачі та задачі з невідкладної допомоги.
Максимальна кількість балів, яку може отримати аспірант під час модульного
контролю, складає 80. Підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо
аспірант набрав не менше 50 балів.
Оцінка за диференційний залік відповідає шкалі: оцінка «5» 80-71 бал,
оцінка «4» 70-61 бал, оцінка «3» 60-50 балів.
Поточна успішність вираховується за весь курс вивчення дисципліни,
середня оцінка переводиться у бали згідно 120-бальної шкали.
Отримані бали відповідають фіксованій шкалі оцінок: оцінка «5» 200-180
балів, оцінка «4» 179-160 балів, оцінка «3» 159-122 бали.
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка ECTS

180-200
170-179,99
160-169,99
141-159,99
122-140,99

А
В
С
D
E
FX
F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту
(роботи), практики
Відмінно
Добре
Задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: навчальний контент (конспект або
розширений план лекцій), плани практичних (семінарських занять), самостійної
роботи, питання, методичні вказівки, завдання або кейси для поточного та
підсумкового контролю знань і вмінь.
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