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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Пропедевтика педіатрії
Викладач (-і) Савенко Ю.О.
Контактний телефон викладача +38(066)938- 30-24
E-mail викладача Podsnegnikl4@ ukr.net
Формат дисципліни Нормативна дисципліна
Обсяг дисципліни 150 год.
Посилання на сайт дистанційного 
навчання

Podsnegnikl4@ ukr.net

Консультації Протягом семестрів згідно граф іка , 16:00-18:00
2. Анотація дисципліни

При вивченні дисципліни «П ропедевтика педіатрії» студенти знайомляться з основними 
закономірностями ф ізичного та нервово-психічного розвитку дітей різних вікових груп, 
віковими анатом о-ф ізіологічними особливостями дитячого організму, опановую ть 
методику о б ’єктивно обстеж ення дитини. Своєрідність викладання пропедевтики 
педіатрії полягає в тому, що саме з цього предмету розпочинається вивчення педіатрії як 
науки про здорову і хвору дитину, причому пропедевтика педіатрії є не тільки вступом 
до клінічної педіатрії, але й ланкою , що зв ’язує викладання теоретичних і клінічних 
дисциплін.
П редметом вивчення навчальної дисципліни «П ропедевтика педіатрії» є основні 
закономірності ф ізичного та нервово-психічного розвитку дітей різних вікових груп, 
анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму, сем іотика синдромів ураж ення 
різних систем та найбільш  пош ирених захворю вань дитячого організму, принципи 
раціонального вигодовування та харчування здорових дітей раннього віку.

П рограм у навчальної дисципліни «П ропедевт ика педіат рії» розроблено з 
урахуванням, сучасних т енденцій в ум овах формування нових соціально-економ ічних  
відносин у  суспільстві, на основі системного погляду на сучасні т енденції медицини. 
Зміст овно програма спрямована на здобуття ст удент ами знань у  галузі педіат рії та  
ф ормування уявлення про семіот ику синдромів ураж ення р ізних  систем та найбільш  
пош ирених захворю вань дит ячого організму, а також: принципів раціонального
вигодовування та харчування здорових дітей раннього віку._______________________________

________________________ 3. Мета та завдання навчальної дисципліни________________________

М етою викладання навчальної дисципліни «П ропедевтика педіатрії» є формування 
умінь застосовувати знання з пропедевтики педіатрії в процесі подальш ого 
навчання й у проф есійній діяльності.
О сновними завданням и вивчення дисципліни «П ропедевтика педіатрії» є здобуття 

знань про:
^  П едіатрію  як науку про здорову і хвору дитину 
'Ґ Періоди дитячого віку
^  О собливості ф ізичного та психомоторного розвитку дітей різного віку 
^  Раціональне вигодовування немовлят та дітей старш их 1 року 
'Ґ  А натомо-фізіологічні особливості та методика обстеж ення органів і систем у 

дітей різного віку

^  Сем іотика захворю вань різних органів і систем у дітей

4. Результати навчання (компетентності)
В результаті вивчення дисципліни «Пропедевтика педіатрії» студенти повинні:

ЗНАТИ:
0 Історію  розвитку педіатрії;

О собливості періодів дитячого віку;
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О собливості фізичного та психомоторного розвитку дітей різного віку; 
А натомо-фізіологічні особливості та методики обстеж ення органів і систем у 
дітей різного віку;
С еміотику найбільш  пош ирених захворю вань різних органів і систем у дітей; 
Основи раціонального вигодовування немовлят та  харчування дітей 
старш их Іроку.

УМІТИ:
® Збирати дані про скарги хворої дитини, анамнез хвороби та анамнез життя.
• Збирати інформацію  про загальний стан хворої дитини та оціню вати 
зовніш нійвигляд, психомоторний та фізичний розвиток дитини;
• Здійсню вати обстеж ення стану серцево-судинної системи у дітей різного віку;
• Здійсню вати обстеження стану органів дихання у дітей різного віку; 
в Здійсню вати обстеж ення стану органів черевної порожнини;
® Здійсню вати обстеж ення стану шкіри та підш кірно-ж ирової клітковини у 
дітейрізного віку;
» Здійсню вати обстеж ення стану кістково-м ’язового апарату у дітей різного віку;
« Здійсню вати обстеж ення стану нервової системи у дітей різного віку;
• Здійсню вати обстеження стану видільної системи у дітей різного віку;
• Здійсню вати обстеж ення стану ендокринної системи у дітей різного віку;
• Здійсню вати обстеження стану системи крові у дітей різного віку;

• Здійсню вати обстеження стану імунної системи у дітей різного віку;

» Вміти інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних 
дослідж еньу дітей різного віку в нормі та при патології.

® Складати раціони харчування здорових дітей різного віку.

ПЕРЕЛІК ОБОВ ’ЯЗКОВИХНАВИЧОК ДЛ Я МАЙБУТНЬОЇ ПРАКТИКИ
1. Навички опитування та огляду пацієнта
2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних 
досліджень та оцінки їх результатів.
3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворю вання .
4. Здатність до діагностування невідкладних станів.
5. Проведення антропометричних вимірю вань дітей та  робити висновок про фізичний 

розвиток.
6. Оціню вання психомоторного розвитку дітей різного віку;
7. Аналіз вікових особливостей функцій організму;
8. П роведення клінічного обстеження різних органів та  систем у здорових і хворих 
дітей; 9. Аналіз результатів інструментальних, лабораторних методів дослідж ення 
різних органів та  систем у здорових і хворих дітей;
10. Інтерпретація стану систем організму дитини.
11. Розраховувати та складати добовий раціон харчування для дітей раннього віку.
12. Коректувати раціон харчування дітей старш их одного року

______________________ 5. Організація вивчення навчальної дисципліни___________________
________________________________________ Обсяг курсу__________________________________ ___
Вид заняття Загальна кількість годин 150
Лекції 30
Практичні (семінарські) заняття 70



Самостійна робота 50
Ознаки курсу

Семестр Спеціальність К урс(рік  навчання) Нормативний/вибірко вий
У-УІ 222 М едицина 3 Нормативний

Тематика курсу

Тема, план
Форма
заняття

Літе
рату
ра

Завдання,
год.

Вага
оцінк
и

Термін
виконан
ня

М О Д У Л Ь  1
Змістовний модуль 1

ТЕМА 1. П редм ет і м ісце педіатрії в 
системі охорони здоров 'я , основні етапи 
розвитку. О рганізація лікувально- 
проф ілактичноїдопомоги дітям  в Україні.

СРС 1-9 Самостійна 
робота 

студента 
2 год.

4,61 Згідно
розкладу

ТЕМ А 2. П еріоди дитячого віку. п з 1-9 Робота на 
парах 

2,5год.

4,61 Згідно
розкладу

ТЕМ А 3. О собливості періоду 
новонародженості.

п з 1-9 Робота на 
парах 

2,5год.

Згідно
розкладу

ТЕМА 4. Ф ізичний розвиток дітей, його 
оцінка.
Семіотика поруш ень фізичного розвитку 
дітей

п з 1-9 Робота на 
парах 

2,5год..

4,61 Згідно
розкладу

ТЕМ А 5. П сихомоторний розвиток дітей. п з 1-9 Робота на 
парах 

2,5год.

4,61 Згідно
розкладу

ТЕМ А 6. О цінка психомоторного 
розвитку дітей. Семіотика поруш ень 
психомоторного розвитку дітей.

п з 4,6,9,
12

Робота на 
парах 

2,5год.

4,61 Згідно
розкладу

Змістовний модуль 2
ТЕМ А 7. А натомо-фізіологічні 
особливості, м етодика обстеження 
нервової системи у дітей. Семіотика 
захворю вань нервової системи удітей.

п з 1-9 Робота на 
парах 

2,5год.

4,61 Згідно
розкладу

ТЕМ А 8. А натомо-фізіологічні 
особливості,методика обстеж ення шкіри 
та підш кірної основи. Семіотика 
захворю вань ш кіри,п ідш кірної основи у 
дітей.

п з 1- 9 Робота на 
парах 

2,5год..

4,61 Згідно
розкладу

ТЕМА 9. А натомо-фізіологічні 
особливості,методика обстеження 
кістково-м ’язової системи. Семіотика 
захворю вань кістково- м ’язової системи у 
дітей

п з 1-9 Робота на 
парах 

2,5год.

4,61 Згідно
розкладу

ТЕМА 10. А натомо-фізіологічні 
особливості, м етодика обстеження 
органів дихання удітей

п з Робота на 
парах 

2,5год.

4,61 Згідно
розкладу

ТЕМ А 11. Перкусія легень у дітей. 
А ускультація легень у дітей.

п з 1-9 Робота на 
парах 

2,5год.

Згідно
розкладу

ТЕМА 12. С ем іотика захворю вань органів 
дихання.

п з *1-9 Робота на 
парах

4,61 Згідно
розкладу



2,5год.
ТЕМ А 13. А натомо-фізіологічні 
особливості, м етодика обстеження 
серцево-судинної системи у дітей

ПЗ 1-9 Робота на 
парах 
1 год.

4,61 Згідно
розкладу

ТЕМ А 14. Перкусія та аускультація серця 
у дітей.

ПЗ 1-11 Робота на 
парах 

2,5год.

4,61 Згідно
розкладу

ТЕМ А 15. Сем іотика захворю вань 
серцево- судинної системи 
(ендокардиту, м іокардиту, 
перикардиту, вродж ених та 
набутих вад серця).

ПЗ Робота на 
парах 

2,5год.

4,61

ТЕМ А 16. Електрокардіографія, 
ехокардіографія у дітей.

ПЗ 11-17 Робота на 
парах 

2,5год.

4,61 Згідно
розкладу

ТЕМ А 17. А натомо-фізіологічні 
особливості, м етодика обстеження 
травної системи у дітей.

ПЗ 17,19
,21,
23

Робота на 
парах 

2,5год.

4,61 Згідно
розкладу

ТЕМ А 18. Сем іотика уражень органів 
травлення у дітей.

ПЗ 1-8,
22,23

Робота на 
парах 

2,5 год.

4,61 Згідно
розкладу

ТЕМ А 19. А натомо-фізіологічні 
особливості, м етодика обстеження 
системи виділення у дітей.

ПЗ 3-7 Робота на 
парах 

2,5год.

4,61 Згідно
розкладу

ТЕМ А 20. С ем іотика уражень системи 
виділення удітей. Семіотика 
м ікроскопічних змін сечового осаду.

ПЗ 7-13 Робота на 
парах 

2,5год.

4,61 Згідно
розкладу

ТЕМА 21. А натомо-фізіологічні 
особливості, м етодика обстеження 
системи крові у дітей .К лініко- 
гематологічна семіотика основних 
синдромів (анемічний, гемолітичний, 
геморагічний та ін.) та захворю вань 
системикрові у дітей. Л абораторні 
методи дослідж ення функціонального 
стану органівта систем дитячого 
організму. П равила і техніка взяття 
матеріалу для дослідж ення.

113 2,4,
5,
16,17

Робота на 
парах 

2,5год.

4,61 Згідно
розкладу

ТЕМ А 22. Анатомо-фізіологічні 
особливості,методика 
обстеження, семіотика 
захворю вань імунної системи у дітей.

ПЗ 1,5,
10,12

Робота на 
парах 

2,5 год.

4,61 Згідно
розкладу

ТЕМА 23. Анатомо-фізіологічні 
особливості, методика 
обстеження. Семіотика 
захворю вань ендокринної 
системи у дітей.

ПЗ Робота на 
парах 

2,5 год.

4,61 Згідно
розкладу

ТЕМ А 24. Енергетичний обмін у дітей. 
Білковий, вуглеводний, ліпідний обмін у 
дітей.

л

*

1-14 Робота на 
парах 
2 год.

Згідно
розкладу



ТЕМ А  25. В одно-електролітний та 
кислотно- луж ний баланс у дітей.

Л 1-12 Робота на 
парах 

1,5 год.

Згідно
розкладу 1

’ТЕМ А  26. В ітаміни, їх значення для 
розвитку дитини.

Л 1-23 Робота на 
парах 
1,5 год.

Згідно
розкладу

ТЕМА 27. Курація хворої дитини
ПЗ 2,14,

16.20
Робота на 

парах 
2 год.

4,61 Згідно
розкладу

ТЕМ А  28. Н аписання та  захист історії 
розвитку дитини.

Л 1-7 Робота на 
парах 
4 год.

Згідно
розкладу

Змістовний модуль 3

ТЕМА 29. П риродне вигодовування 
немовлят.

ПЗ 5,9,
11,19

Робота на 
парах 

2,5 год.

4,61 Згідно
розкладу

ТЕМ А ЗО. П риродне вигодовування 
немовлят після 
введення прикорму.

ПЗ 7-18 Робота на 
парах 

2,5 год.

4,61 Згідно
розкладу

ТЕМ А 31. Ш тучне та зміш ане 
вигодовування немовлят.

ПЗ 7-
12,13

Робота на 
парах 

2,5 год.

4,61 Згідно
розкладу

ТЕМ А 32. О рганізація та принципи 
раціонального харчування дітей старш их 
одного року.

ПЗ Робота на 
парах 

2,5 год.

4,61 Згідно
розкладу

Диф. залік- ПК 1-11 Тести 
2,5 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.
О цінки 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 ПК 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
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лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового модульного 
контролю.

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 М енше

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.

М аксимальна 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» - 7 1 - 8 0  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 (М аксимальна 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 5
Реферат 15

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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