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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Педіатрія
Викладач (-і) Боброва В.І.
Контактний телефон викладача +38(050)280- 66-78
E-mail викладача Bobrova30@ukr.net
Формат дисципліни Нормативна дисципліна
Обсяг дисципліни 135 год.
Посилання на сайт дистанційного 
навчання

Bobrova30@ukr.net

Консультації Протягом семестрів згідно графіку
2. Анотація дисципліни

П редметом вивчення навчальної дисципліни «П едіатрія» є найбільш  пош ирені 
соматичні хвороби дитячого віку.
М іж дисциплінарні зв ’язки: відповідно до навчального плану, вивчення навчальної 

дисципліни «П едіатрія» передбачено у УІІ-УПІ семестрах. До цього студентом набуті 
відповідні знання з основних базових дисциплін: медичної біології, нормальної 
анатомії, норм альної ф ізіології, гістології та ембріології, б іоорганічної та біологічної 
хімії, м ікробіології, вірусології та імунології, патоморфології, патоф ізіології, 
фармакології, та клінічних дисциплін: пропедевтичної педіатрії, терапії, хірургії, з 
якими інтегрується програма навчальної дисципліни «Педіатрія».

Н авчальна дисципліна «Педіатрія» - це обов’язковим компонентом освітньо- 
професійної програми роф есійної підготовки. При вивченні дисципліни «Педіатрія» 
студенти закріплю ю ть знання, отримані під час занять на каф едрі пропедевтики педіатрії, 
вивченні педіатрії на 4 курсі, проходж енні практики у дитячому стаціонарі. 
Вдосконалю ю ть вміння збирання анамнезу, систематизування симптомів у синдроми, 
планування обстеж ення хворої дитини, інтерпретацію  даних лабораторних та 
інструментальних дослідж ень, проведення диф еренціальної діагностики найбільш  
пош ирених захворю вань періоду новонародж еності, основні патологічні стани 
ендокринної та кровотворної системи у дітей, визначення попереднього клінічного 
діагнозу, визначення терапевтичної тактики, призначення лікування з дозами препаратів, 
проведення реанім аційних заходів новонародженій дитині, надання екстреної медичної 
допомоги, виріш ення ситуаційних задач, відпрацю вання практичних навичок на муляж ах
та біля ліж ка хворої дитини, ведення медичної документації.._____________________________

________________________ 3. Мета та завдання навчальної дисципліни________________________

М етою викладання навчальної дисципліни «Педіатрія» є набуття студентом знань та 
професійних вмінь з найбільш  пош ирених соматичних захворю вань у дітей на основі 
знань вікових анатомо-ф ізіологічних особливостей дитячого організму, анатомії 
лю дини, норм альної ф ізіології, гістології, цитології та ембріології, біологічної та 
біоорганічної хімії, м ікробіології, вірусології та імунології, патоморфології, 
патофізіології, ф армакології, радіології.
О сновними завданням и вивчення дисципліни «Педіатрія» є:

^  Засвоєння основних теоретичних знань з етіології, патогенезу, клінічних
проявів, даних лабораторно-інструментальних методів дослідж ень, лікування, 
профілактики та прогнозунайбільш  пош ирених соматичніх захворю вань дитячого віку.
• /  О володіння основними практичними навичками та вм іннями діагностики,

диф еренційної діагностики, лікування та надання невідкладної допомоги при найбільш  
пош ирених соматичніх захворю ваннях дитячого віку.
^  Ф ормування у студентів м орально-етичних та деонтологічних якостей при

професійному спілкуванні з хворою  дитиною  та особами, які здійсню ю ть догляд за 
дитиною , а також  формування принципів ф ахової субординації в педіатрії.
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4. Результати навчання (компетентності)
В результаті вивчення дисципліни «педіатрія» студенти повинні:

ЗНАТИ:
® визначення, пош иреність, класифікацію , етіологію  та 

патогенез
найбільш пош ирених соматичних захворю вань дитячого віку;

© клінічні прояви при неускладненому та ускладненом у перебігу
найбільш пош ирених соматичних захворю вань дитячого віку;

• критерії встановлення попереднього клінічного діагнозу найбільш  
пош иренихсоматичніх захворю вань дитячого віку;

• план лабораторного та інструментального обстеж ення
дітей при найбільш пош ирених соматичніх захворю ваннях
дитячого віку;

• критерії встановлення заклю чного клінічного діагнозу при найбільш  
пош иренихсоматичних захворю вань дитячого віку;

® лікування найбільш  пош ирених соматичних захворю вань дитячого віку;
© протокол надання невідкладної допомоги при найбільш  пош ирених 

соматичнихзахворю ваннях дитячого віку;
• проф ілактику найбільш  пош ирених соматичних захворю вань дитячого віку;
• прогноз при найбільш  пош ирених соматичних захворю ваннях дитячого віку;
© основні принципи медичної етики та деонтології при професійному

спілкуванні зхворою  дитиною  та особами, які здійсню ю ть догляд за 
дитиною ;основні принципи ф ахової субординації в педіатрії

УМІТИ:
® В изначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш  пош ирених 

соматичнихзахворю вань дитячого віку;
© В изначати провідні патологічні симптоми і синдроми при найбільш  

пош иренихзахворю ваннях дитячого віку;
• В изначати різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш  пош ирених 

захворю ваньдитячого віку;
® В изначати тактику ведення хворого при найбільш  пош ирених 

захворю ванняхдитячого віку;
© Д ем онструвати вміння ведення медичної докум ентації у клініці дитячих 

хвороб;

• Д емонструвати володіння морально-деонтологічним и принципами 
медичного фахівця та принципами ф ахової субординації у клініці педіатрії;

« Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при основних невідкладних 
станах у клініці дитячих хвороб;

» Здійсню вати прогноз життя при найбільш  пош ирених соматичних 
захворю ваннях дитячого віку;

® Д іагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах в 
клініці дитячих хвороб

® Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину найбільш  пош ирених 
соматичних захворю вань дитячого віку

® П ланувати обстеж ення хворої дитини та інтерпретувати отримані результати 
при найбільш  пош ирених захворю ваннях дитячого віку;

» Складати план обстеження та аналізувати данні лабораторних та 
інструментальних обстежень при типовому перебігу найбільш  пош ирених 
соматичних захворю вань дитячого віку;

© Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики 
___________ найбільш  пош ирених соматичних захворю вань дитячого віку._______________



©
ПЕРЕЛІК ОБОВ ’ЯЗКОВИХ НАВИЧОК ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРАКТИКИ

1. використання інформаційних і комунікаційних технологій
2. опитування та клінічного обстеження пацієнта
3. надання екстреної медичної допомоги
4. виконання медичних маніпуляцій

5. Організація вивчення навчальної дисципліни
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин 135
Лекції 10
Практичні (семінарські) заняття 70
Самостійна робота 55

Ознаки курсу
Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Нормативний/вибірко вий
VII-VIII 222 Медицина 4 Нормативний

Тематика курсу

Тема, план

Фор
ма
заня
ття

Літерат
ура

Завдання,
год.

Вага
оцінк
и

Термін
виконан
ня

МОДУЛЬ 1
Змістовний модуль 1

ТЕМА 1. Ф ункціональні 
гастроінтестинальні 

розлади у дітей раннього віку

ПЗ 1-9,
15

Робота на 
парах 

4,7 год.

5,3 Згідно
розкладу

ТЕМА 2. Рахіт. Г іпервітам іноз Б . 
Білково-енергетична недостатність у 
дітей

ПЗ 1-9, 12, 
14

Робота на 
парах 

4,7 год.

5,3 Згідно
розкладу

Змістовний модуль 2
ТЕМ А 3. Гострі респіраторні інфекції 
верхніх 

дихальних ш ляхів та у дітей

ПЗ 1- 9 Робота на 
парах 

4,7 год.

5,3 Згідно
розкладу

ТЕМА 4 Гострі бронхіти у дітей
ПЗ 1-9,

14,15
Робота на 

парах 
4,7 год.

5,3 Згідно
розкладу

ТЕМ А 5. П невмонії у дітей ПЗ 1-9, 11 Робота на 
парах 

4,7 год.

5,3 Згідно
розкладу

Змістовний модуль 3
ТЕМА 6. А топічний дерматит та 
алергічний риніт у дітей. К ропив’янка у 
дітей

ПЗ Робота на 
парах 

4,7 год.

5,3 Згідно
розкладу

ТЕМА 7. Бронхіальна астма у дітей
ПЗ 1-9,

10
Робота на 

парах 
4,7 год.

5,3 Згідно
розкладу

Змістовний модуль 4

ТЕМА 8. Н айбільш  пош ирені вроджені 
вадисерця у дітей

ПЗ 1- 9 Робота на 
парах 

4,7 год.

5,3 Згідно
розкладу

ТЕМА 9. Запальні та незаггальні 
захворю вання серця у дітей. Гостра 
ревматична лихом анка у дітей

ПЗ 1- 9,10 

«6.

Робота на 
парах 

4,7 год.

5,3 Згідно
розкладу



ТЕМ А  10. Ю венільний ідіопатичний 
артрит та  реактивні артропатії у дітей

ПЗ 18,15,17 Робота на 
парах 

4,7 год.

5,3 Згідно
розкладу

ТЕМ А 11. П оруш ення ритм у серця та 
провідності у дітей

ПЗ 12-15,19 Робота на 
парах 

4,7 год.

5,3 Згідно
розкладу

Змістовний модуль 5
ТЕМ А 12. Ф ункціональні та органічні 
захворю вання стравоходу та ш лунку у 

дітей старш ого віку

ПЗ 1-10 Робота на 
парах 

4,7 год.

5,3 Згідно
розкладу

ТЕМ А 13. Ф ункціональні та органічні 
захворю вання киш ечнику та біліарної 
системи у дітей

113 2, 8,9 Робота на 
парах 

4,7 год.

5,3 Згідно
розкладу

Змістовний модуль 6

ТЕМ А 14. Інф екції сечової системи у 
дітей

ПЗ 7, 9,12, 
16

Робота на 
парах 

4,7 год.

Згідно
розкладу

ТЕМ А 15. Глом ерулонеф рит у дітей. 
Х ронічна ниркова недостатність удітей

ПЗ 11, 15.13 Робота на 
парах 

4,7 год

5,3 Згідно
розкладу

Індивідуальна робота: Курація 
хворого, написання та захист історії 
хвороби.

Днф. залік ПК 1-11 Тести 
4 год.

80 Згідно
розкладу

6. Система оціню вання курсу
Загальна 
система 
оцінюван 
ня курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і 
вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на 
практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль 
здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння 
студентами навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної 
послідовності дій, з визначенням відповідності;
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) контроль практичних навичок;
д) розв’язання типових задач з діагностики, надання медичної допомоги, медичної 
евакуації, лікування і профілактики.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  3, 
«незадовільно» - 2 ) ,  отримані студентами, виставляю ться у журналах обліку 
відвідування та успіш ності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді диф. заліку 
(усно і тестових завдань).
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до ГІК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості балів 
проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною (національною) 
шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення 
середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми.
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час 
поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться 
лише на самостійну роботу, перевіряєтеся під час підсумкового модульного 
контролю.

Д!



Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну 
шкалу (для дисциплін, що завершуються іспитом (диференційованим заліком))

4-
бал
ьна
шка
ла

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-бальна
шкала

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81
4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 1 11 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше

3
Недостатньо

4,54 109 3,99 96 3,45 83
4,5 108 3,95 95 3,41 82

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового 
контролю засвоєння студентом знань, становить 80 балів.

Таблиця 2. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту)
заліку:

Національна шкала Бальна шкала
«5» 70-80
«4» 60-69
«3» 50-59

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент 
набрав не менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали -  не 
менше 50 балів).
Кінцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни  визначається як сума 
балів за поточну навчальну діяльність (Таблиця 1) та за підсумковий контроль 
(диференційований залік) ( Таблиця 2).

Вимоги
ДО

підсумков
ого
тестового
контролю

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє 
володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю 
теоретичної підготовки не менше 50 балів.

Максимальна кількість балів за підсумковий контроль студента (диференційний 
залік) - 80 балів.

Критерії оцінювання студентів за підсумковий контроль здійснюються за 
схемою:
«2» - 0-49 балів;
«3» - 50-60 балів;
«4» - 61-70 балів 
«5» - 71 -  80 балів

Оцінювання підсумкового тестового завдання здійснюється шляхом ділення 
максимального балу підсумкового контролю -  80 - на кількість тестових питань у 
варіанті і перемножується на кількість правильних тестових відповідей студента.

Практичн 
і заняття Модуль 1

Аудиторна робота (Змістовий модуль 1)

Т 1-6
Сума - 120 (Максимальна кількість балів, яку може 
набрати студенТ*за поточну навчальну діяльність для 
допуску до ПК становить 120 балів)



Контрольна робота 20
Тест 10
Робота на парах
Реферат

Умови допуску до підсумкового 
контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. 
Передбачає підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як 
сума оцінок за поточний контроль знань (усне 
опитування, тести, перевірка рефератів), результатів 
складання за змістовий модуль.________________________

7. Політика вивчення навчальної дисципліни
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно- 
трансферної системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при 
поточному опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому 
обов’язково враховується присутність студента на заняттях та його активність під час практичних 
робіт. Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, 
планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених 
навчальним планом та методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; 
несвоєчасне виконання поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок і більше зданого
теоретичного і практичного матеріалу.
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