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ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни “П
Педіатрія з оцінкою результатів
досліджень ” складена відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі – Стандарт)
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
галузі знань

1201 «Медицина»

напрям підготовки

120102 Лабораторна діагностика

освітня програма

Лабораторна діагностика

Опис навчальної дисципліни (анотація):
Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності фізичного та
психомоторного розвитку дітей різного віку, анатомо-фізіологічні особливості та семіотика
ураження різних органів та систем дитячого організму, принципи клініко-лабораторної
діагностики та дифдіагностики, сучасні принципи лікування основних нозологічних форм у
дітей різного віку. Педіатрія з оцінкою результатів досліджень як навчальна дисципліна
ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, медичної та біологічної фізики,
медичної хімії, біологічної та біоорганічної хімії, морфологічних дисциплін, анатомії,
гістології, фізіології й інтегрується з цими дисциплінами.
Програма складена у відповідності з наступними нормативними документами:

освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними
програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03
за №239 напряму підготовки “Медицина” освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за
спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”;

навчального плану
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
“спеціаліст” кваліфікації “лікар” для спеціальностей “Лікувальна справа”, “Педіатрія”,
“Медико-профілактична справа” затвердженого наказом МОЗ України від 08.07.2010 р №539
“Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців навчального плану підготовки
фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” кваліфікації “лікар” у вищих
навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальностями “Лікувальна справа”,
“Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”,
затвердженим наказом МОЗ України від
19.10.2009 №749”;

рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін,
затвердженими наказом МОЗ України від 24.03 2004 за №152 “Про затвердження
рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та
доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за №492 “Про внесення змін
та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних
дисциплін”;

інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах
впровадження Европейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу,
затвердженої МОЗ України 15.04.2014
1. Мета та завдання навчальної дисципліни

.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Педіатрія з оцінкою результатів досліджень“ є
формування умінь застосовувати знання з педіатрії з оцінкою результатів досліджень в
процесі подальшого навчання й у професійній діяльності.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Педіатрія з оцінкою результатів
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досліджень“ є здобуття знань про:
 Педіатрію як науку про здорову і хвору дитину
 Періоди дитячого віку
 Особливості фізичного та психомоторного розвитку дітей різного віку
 Анатомо-фізіологічні особливості та методика обстеження органів і систем у
дітей різного віку
 Семіотика захворювань різних органів і систем у дітей
 Клінічна та лабораторна діагностика захворювань різних органів і систем у дітей
 Інтерпритація результатів клініко-лабораторних досліджень у здорових та хворих
дутей різного віку
 Принципи лікування основних захворювань різних органів та систем.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
 Основні закономірності фізичного та нервово-психічного розвитку дітей різних
вікових груп.
 Клінічне значення вікових анатомо-фізіологічних особливостей дитячого організму.
 Семіотику синдромів ураження різних систем та найбільш поширених захворювань
дитячого організму.
 Показники клініко-лабораторних досліджень у здорових та хворих дутей різного віку
 Основні принципи лікування основних захворювань різних органів та систем.
вміти:
 Робити висновок про фізичний та психомоторний розвиток дітей різного віку.
 Інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень
у
дітей в нормі та при патології.

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 Стандарті).
Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами
компетентностей:
 інтегральна: Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень
та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю
умов та вимог
 загальні:
 Здатність застосовувати знання з педіатрії в практичних ситуаціях
 Знання та розуміння предметної області педіатрії
 Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді;
навички міжособистісної взаємодії
 Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність
спілкуватись другою мовою
 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися
і бути сучасно навченим
 Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які виконуються;
 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих
обов’язків
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 спеціальні (фахові, предметні):
 Здатність до оцінювання результатів лабораторних досліджень
Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці
компетентностей».

№

Компетентність

Матриця компетентностей
Знання
Уміння
Комунікація

Автономія та
відповідальність

Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у
професійній
діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю
умов
та вимог.
Загальні компетентності
1. Здатність
Мати
Вміти
Зрозуміле і
Відповідати за
застосовувати
спеціалізовані
розв’язувати
недвозначне
прийняття
знання педіатрії концептуальні
складні задачі і
донесення
рішень у
в
практичних знання, набуті
проблеми, які
власних
складних
ситуаціях
у процесі
виникають у
висновків, знань умовах
навчання.
професійній
та пояснень, що
діяльності.
їх обґрунтовують
до фахівців та
нефахівців.
2. Знання
та Мати глибокі
Вміти
Здатність
Нести
розуміння
знання із
здійснювати
ефективно
відповідальпредметної
структури
професійну
формувати
ність
області педіатрії професійної
діяльність, що
комунікаційну
за
діяльності.
потребує
стратегію у
професійний
оновлення та
професійній
розвиток,
інтеграції знань. діяльності
здатність
до подальшого
професійного
навчання
з високим
рівнем
автономності.
3
Здатність до
Знати тактики
Вміти обирати
Використовувати Нести
вибору стратегії та стратегії
способи та
стратегії
відповідальспілкування;
спілкування,
стратегії
спілкування та
ність
здатність
закони та
спілкування для навички
за вибір та
працювати в
способи
забезпечення
міжособистісної тактику
команді;
комунікативної ефективної
взаємодії
способу
навички
поведінки
командної
комунікації
міжособистісної
роботи
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взаємодії
Здатність
спілкуватися
рідною мовою
як усно, так і
письмово;
здатність
спілкуватись
другою мовою

Мати досконалі
знання рідної
мови та базові
знання
іноземної мови

Вміти
застосовувати
знання рідної
мові, як усно так
і письмово,
вміти
спілкуватись
іноземною
мовою.
Вміти
використовувати
інформаційні та
комунікаційні
технології у
професійній
галузі, що
потребує
оновлення та
інтеграції знань.
Вміти
проводити
аналіз
інформації,
приймати
обґрунтовані
рішення, вміти
придбати
сучасні знання
Вміти
забезпечувати
якісне
виконання робіт.
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Навички
використання
інформаційних і
комунікаційних
технологій

Мати глибокі
знання в галузі
інформаційних
і
комунікаційних
технологій, що
застосовуються
у професійній
діяльності
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Здатність до
абстрактного
мислення,
аналізу та
синтезу,
здатність
вчитися і бути
сучасно
навченим.
Здатність
оцінювати та
забезпечувати
якість виконаних
робіт.

Знати способи
аналізу,синтезу
та подальшого
сучасного
навчання

Визначеність і
наполегливість
щодо
поставлених
завдань і взятих
обов’язків

Знати
обов’язки та
шляхи
виконання
поставлених
завдань
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Знати методи
оцінювання
показників
якості
діяльності.

Вміти визначити
мету та завдання
бути
наполегливим та
сумлінним при
виконанні
обов’язків

Використовувати
при фаховому та
діловому
спілкуванні та
при підготовці
документів рідну
мову.
Використовувати
іноземну мову у
професійній
діяльності
Використовувати
інформаційні та
комунікаційні
технології у
професійній
діяльності

Нести
відповідальність
за вільне
володіння
рідною мовою,
за
розвиток
професійних
знань.

Встановлювати
відповідні
зв’язки для
досягнення
цілей.

Нести
відповідальність
за своєчасне
набуття
сучасних
знань.

Встановлювати
зв’язки для
забезпечення
якісного
виконання робіт.

Нести
відповідальність
за якісне
виконання
робіт.
Відповідати за
якісне
виконання
поставлених
завдань

Встановлювати
міжособистісні
зв’язки для
ефективного
виконання
завдань та
обов’язків

Нести
відповідальність
за розвиток
професійних
знань
та умінь.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
1

Здатність до
оцінювання
результатів
лабораторних

Мати
спеціалізовані
знання
про
закономірності

Вміти
аналізувати
результати
лабораторних

Обґрунтовано
призначати та
оцінювати
результати

Нести
відповідальність
за
прийняття
рішення
щодо
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досліджень

розвитку
та
протікання
захворювань у
дітей,
знати
стандартні
методики
проведення
лабораторних
досліджень

досліджень та лабораторних
на їх підставі досліджень
оцінювати
інформацію
щодо діагнозу
хворого

оцінювання
результатів
лабораторних
досліджень

Результати навчання: Оцінювати інформацію щодо діагнозу в умовах закладу охорони
здоров’я, його підрозділу, використовуючи знання закономірності розвитку та протікання
захворювань у дітей,на підставі результатів лабораторних досліджень
Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції; б)
практичні заняття; в) самостійна робота студентів.
Лекції. Перевага віддається лекціям проблемним, оглядовим та концептуальноаналітичним. Лекція стає процесом, під час якого в студентів формуються знання,
забезпечуються мотиваційний компонент і загально-орієнтований етап оволодіння науковими
знаннями. Посилюється роль лекцій в якісному управлінні самостійною роботою студентів.
Практичні заняття за кредитно-модульною системою організації навчального
процесу проводяться в режимі ротації модулів клінічних дисциплін. Тривалість одного
практичного заняття не менше 4 годин. За методикою організації вони є клінічними,
спрямовані на контроль засвоєння теоретичного матеріалу й формування практичних вмінь
та навичок, а також уміння аналізувати й застосовувати одержані знання для вирішення
практичних завдань; вони передбачають:
збирання анамнезу;
огляд хворої дитини;
визначення попереднього діагнозу;
планування обстеження дитини;
інтерпретацію даних лабораторних та інструментальних досліджень;
проведення диференціальної діагностики найбільш поширених захворювань
дитячого віку при типовому їх перебігу.
Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних
цілей: вміння визначати етіологічні та патогенетичні фактори захворювань дитячого віку,
класифікувати та аналізувати типову клінічну картину, ставити попередній діагноз, складати
план та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому
перебігу захворювання, оцінювати прогноз захворювання, оволодіти моральнодеонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у
педіатрії.
Перелік критеріїв діагностики та лікування хвороб регламентується відповідними
протоколами за спеціальностями «Педіатрія» та ін. МОЗ України, Наказами МОЗ України
«Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» (Наказ МОЗ
України № 434 від 29.11.2002), «Про удосконалення організації медичної допомоги дітям
підліткового віку» (Наказ МОЗ України № 465 від 12.12.2002).
Засобами контролю є тестові завдання, клінічні ситуаційні задачі; контроль виконання
практичних навичок.
Самостійна робота студента – одна з організаційних форм навчання, що
регламентується робочим навчальним планом і виконується студентом самостійно поза
межами аудиторних занять. Можливі види самостійної роботи студентів: підготовка до
практичного заняття та вивчення тем, що винесені на поза аудиторне вивчення, створення
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алгоритмів, структурно-логічних схем, написання рефератів, анотацій, доповідей для виступу
з повідомленнями на практичних заняттях, чергування в клініці поза межами навчального
часу. Організація самостійної роботи у відділеннях педіатричного стаціонару повинна
забезпечуватися викладачами кафедри.
Індивідуальне завдання – форма організації навчання з метою поглиблення,
узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також
застосування цих знань на практиці, тобто індивідуальне навчально-дослідне завдання.
Підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється по його завершенню на
підсумковому заліку.
Оцінка успішності студента з дисципліни виставляється за багатобальною шкалою з
урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів.
Кафедри педіатрії мають право вносити зміни до типової навчальної програми у
межах 15% розподілу часу залежно від напрямків наукових досліджень, організаційних та
діагностичних можливостей клінічних баз, але зобов’язані виконати в цілому обсяг вимог з
навчальної дисципліни «Педіатрія, інфекційні хвороби» (IV-V курси) згідно з кінцевими
цілями ОКХ і ОПП за фахом підготовки та навчальним планом.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин 4 кредитів ЄКТС. зокрема: лекції – 28

год, практичні заняття – 30 год, консультації – 2 год.
Програма поділена на 2 модулі.
Модуль 1. Розвиток дитини
Теми:
1. Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину.
2. Періоди дитячого віку.
3. Фізичний та психомоторний розвиток дітей.
4. Особливості періоду новонародженості.
5. Особливості вигодовування та харчування дітей раннього віку.
Модуль 2. Анатомо-фізіологічні особливості, клінічна картина та методика
обстеження, лабораторні методи діагностики на оцінка результатів дослідження
основних захворювань у дітей.
Теми:
6. Система дихання у дітей.
7. Серцево-судинна система у дітей.
8. Системи травлення у дітей.
9. Система виділення у дітей.
10. Ендокринна система у дітей.
11. Імунна система та система крові у дітей

3. Структура навчальної дисципліни

Структура
навчальної
дисципліни

Всього

Кількість годин, з них
Аудиторних
Лекцій

120

28

Практичн
их занять
30

СРС

Рік
навчання

60

3-й

Вид контролю
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Модуль 1:
Змістових
модулів 5
Модуль 2:
Змістових
модулів 6
В тому числі,
залік
Тижневе
навантаження

32 год. / 1,0
кредитів
ЕСТS
115 год. /3,0
кредитів
ЕСТS
120 год./4,0
кредит ЕСТS
7,5 год. /0,26
кредитів
ЕСТS

8

8

16

Залік

22

22

44

Залік

28

32

60

Лекції

Практичні
заняття

СРС

Тема

МОДУЛЬ 1: “Розвиток дитини”
Змістовий модуль I. Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину.
1. Предмет і місце педіатрії, основні етапи розвитку.
1
-

2

Змістовий модуль 2. Періоди дитячого віку.
2. Періоди дитячого віку.
1

2

2

2

2

4

4. Особливості періоду новонародженості

2

2

4

5. Вигодовування та харчування дітей раннього віку.

2

2

4

8

8

16

3. Фізичний та психомоторний розвиток дітей.

Усього годин – 32

Кредитів ЕСТS – 1,0
МОДУЛЬ 2: “ Анатомо-фізіологічні особливості, клінічна картина та методика
обстеження, лабораторні методи діагностики на оцінка результатів дослідження
основних захворювань у дітей ”
Змістовий модуль 6. Система дихання у дітей.
1. Анатомо-фізіологічні особливості, методика
1
2
2
обстеження органів дихання у дітей. Госрі бронхіти.
2. Пневмонія у дітей: класифікація, етіологія, клініка,
діагностика та принципи лікування.Дослідження
1
2
2
мокроти у дітей.
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Разом за змістовним модулем
Змістовий модуль 7. Серцево-судинна система у дітей.
1. Гостра ревматична лихоманка, хронічне ревматичне
захворювання серця у дітей.
2. Системні захворювання сполучної тканини та
реактивні артрити у дітей у дітей.
Разом за змістовним модулем
Змістовий модуль 8. Система травлення у дітей.
1. Вікові анатомо-фізіологічні особливості системи
травлення у дітей. Захворювання верхнього відділу
травного каналу та кішечнику у дітей: гастрит,
виразкова хвороба. Синдром «гострого живота».
2. Захворювання біліарної системи у дітей ( холецистит,
дискінезія жовчних шляхів та ін.). Захворювання
підшлункової залози у дітей. Лабораторні методи
дослідження органів травлення.
3. Захворювання підшлункової залози у дітей.
Разом за змістовним модулем

2

4

4

2

2

2

2

2

2

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

4

6

6

2

2

2

2

2

2

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Змістовий модуль 9. Система виділення у дітей.
1. Інфекції сечової системи у дітей. Пієлонефрит у
дітей.
2. Гломерулонефрит у дітей. Семіотика мікроскопічних
змін сечового осаду (протеїн-, еритроцит-, лейкоцит- і
циліндрурія та ін.).
Разом за змістовним модулем
Змістовий модуль 10. Ендокринна система у дітей.
1. Анатомо-фізіологічні особливості, методика
обстеження, семіотика захворювань ендокринної
системи у дітей. Цукровий діабет.
Разом за змістовним модулем

Змістовий модуль 11. Імунна система та система крові у дітей.
1. Анатомо-фізіологічні особливості, методика
обстеження, семіотика захворювань імунної системи у
2
дітей.
2. Анатомо-фізіологічні особливості, методика
обстеження системи крові у дітей. Клінікогематологічна семіотика основних синдромів
2
(анемічний, гемолітичний, геморагічний та ін.) та
захворювань системи крові у дітей.
Разом за змістовним модулем
4
Підсумковий залік

-

4
2

4

11
Усього годин – 88

20

24

44

28

32

60

Кредитів ЕСТS – 3,0
Усього годин – 120
Кредитів ЕСТS – 4,0

4. Теми лекцій

№
з.п.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

ТЕМА
Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину, її місце в системі
загальної медицини. Основні історичні етапи розвитку педіатрії в
Україні. Принципи організації і методи лікувально-профілактичної
допомоги дітям в Україні. Періоди дитячого віку, їх характеристика
і особливості.
Фізичний та психомоторний розвиток дітей різних вікових груп.
Принципи і методи оцінки фізичного розвитку дітей. Поняття про
акселерацію розвитку дітей, основні гіпотези і механізми
акселерації. Семіотика порушень фізичного та психомоторного
розвитку дітей.
Новонароджена дитина. Фізіологічні і перехідні стани в періоді
новонародженості.
Гемолітична
хвороба
новонароджених.
Кон’югаційні жовтяниці новонароджених. Особливості клінічного
та лабораторного обстеження новонарожденних. Рахіт, спазмофілія,
гіпервітаміноз „Д”.
Принципи догляду, вигодовування та харчування здорових дітей
раннього віку. Функціональні гастроінтестінальні розлади у дітей
раннього віку.
Анатомо-фізіологічні особливості системи дихання у дітей. Гострі
бронхіти у дітей: критерії діагностики, принципи лікування.
Пневмонії у дітей: класифікація, клінічні та лабораторні критерії
діагностики, принципи лікування. Лабораторні методи дослідження
мокротиння.
Анатомофізіологічні особливості серця і судин у дитячому віці.
Клінічні ознаки ураження серцево-судинної системи у дітей.
Гостра ревматична лихоманка, хронічне ревматичне захворювання
серця у дітей.
Неревматичний кардит, інфекційний ендокардит у дітей. Системні
захворювання сполучної тканини та реактивні артрити у дітей у
дітей.
Вікові анатомо-фізіологічні особливості системи травлення у дітей.
Захворювання верхнього відділу травного каналу та кішечнику у
дітей: гастрит, виразкова хвороба. Синдром «гострого живота».
Захворювання міліарної системи у дітей ( холецистит, дискінезія
жовчних шляхів та ін.). Захворювання підшлункової залози у дітей.
Лабораторні методи дослідження органів травлення.

Кількість
годин
2

2

2

2
2

2

2
2
2

12
10.

Анатомо-фізіологічні особливості органів сечової системи у
дитячому віці. Інфекції сечової системи та дисметаболічні
нефропатії у дітей. Пієлонефрит у дітей.

2

11.

Гломерулонефріт у дітей. Лабораторні методи дослідження сечі,
мікроскопічних змін сечового осаду (протеїн-, еритроцит-,
лейкоцит-, циліндрурія та ін.).
Гостра і хронічна ниркова
недостатність у дітей, поняття про хронічне захворювання нирок.
Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи у дітей.
Захворювання щитоподібної залози у дітей. Цукровий діабет у
дітей. Діагностика і лікування. . Захворювання гіпоталамогіпофізарної системи та наднирниківу дітей.
Імунна система та особливості її функціонування у дітей. Поняття
про імунодефіцити, класифікація та семіотика імунодефіцит них
станів. Клініко-імунологічна семіотика ВІЛ-інфекції у дітей.
Особливості системи крові у дітей різних вікових груп. Анемії у
дітей. Причини, класифікація, клінічні прояви та сучасні методи
діагностики та принципи лікування. Геморагічні діатези у дітей.
Причини, механізми розвитку, класифікація, клінічні прояви та
сучасні методи діагностики та принципи лікування. Гемобластози у
дітей. Причини, механізми розвитку, класифікація, клінічні прояви
та сучасні методи діагностики та принципи лікування.
РАЗОМ

2

12.

13.
14.

2

2
2

28

5. Теми практичних занять
№
з.п.
1
2

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ТЕМА
Періоди дитячого віку, їх характеристика і особливості. Фізичний та
психомоторний розвиток дітей
Новонароджена дитина. Фізіологічні і перехідні стани в періоді
новонародженості. Кон’югаційні жовтяниці новонароджених. Рахіт,
спазмофілія, гіпервітаміноз „Д”.Особливості клінічного та
лабораторного обстеження новонарожденних.
Анатомо-фізіологічні особливості методик органів дихання у дітей.
Гострі бронхіти.
Пневмонія у дітей: класифікація, етіологія, клініка, діагностика та
принципи лікування.Дослідження мокроти у дітей.
Гостра ревматична лихоманка, хронічне ревматичне захворювання
серця у дітей.
Системні захворювання сполучної тканини та реактивні артрити у
дітей у дітей.
Захворювання верхнього відділу травного каналу та кішечнику у дітей:
гастрит, виразкова хвороба.
Захворювання біліарної системи у дітей ( холецистит, дискінезія
жовчних шляхів та ін.).
Захворювання підшлункової залози у дітей.
Інфекції сечової системи у дітей. Пієлонефрит у дітей.

Кількість
годин
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

13
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Гломерулонефрит у дітей.
Цукровий діабет у дітей. Діагностика та невідкладна допомога при
комі
Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження, семіотика
захворювань імунної системи у дітей. Методи діагностики
імунодефіцитів у дітей
Особливості системи крові у дітей різних вікових груп. Клінікогематологічна семіотика основних синдромів (анемічний,
гемолітичний, геморагічний тощо) та захворювань системи крові у
дітей.Методи клініко-лабораторного обстеження дітей з ураженням
системи крові.
Принципи вигодовування та харчування немовлят. Кількісний і
якісний склад материнського молока. Підгодовування (прикорм) і
корекція харчування.
Підсумковий контроль (залік):
РАЗОМ

2
2
2
2

2
2
30

9. Індивідуальні завдання: написання рефератів, підготовка презентацій, виготовлення
наочних засобів навчання (таблиці, постери, вірусологічні препарати)
10. Завдання для самостійної роботи:
підготовка рефератів або презентацій ю
11. Методи навчання: а)лекції,
б).практичні заняття,
в).самостійна робота студентів (СРС), в організації якої значну роль мають
консультації викладача,
г).індивідуальна робота,
д).участь у додаткових консультативних заняттях.
12. Методи контролю: а) тестові завдання,
б). типові ситуаційні задачі,
в) стандартизовані питання,
г).контроль виконання практичних навичок.
13. Форма підсумкового контролю успішності навчання: контроль засвоєння практичних
навичок (робота з електронномікроскопіцчними зображеннями вірусів, детекція вірусів у
вірусвмісному матеріалі методом ІФА та ПЛР), тестовий контроль, письмова відповідь на
запитання з білета

14
14. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти:
Форми оцінювання студентів: (зазначається перелік видів робіт та форм їх контролю /
оцінювання із зазначенням Min. – рубіжної та Mах. кількості балів чи відсотків)
Оцінювання за формами контролю:
ЗМ1
ЗМ 2
Min. 18 Max. 30 Min. 18 Max.
30
балів
балів
балів
балів
Усна відповідь на
6
10
6
10
практичних их
заняттях
Тестові завдання 1
12
20
Тестові завдання 2
12
20
12/20 – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент.
- семестрове оцінювання:
1. Модуль 1 – розвиток дитини – Мін. – 18, Мак. 30.
2. Модуль 2 . Анатомо-фізіологічні особливості, клінічна картина та методика
обстеження, лабораторні методи діагностики на оцінка результатів дослідження основних
захворювань у дітей.– Мін. – 18, Мак. 30.
- Підсумкове оцінювання у формі заліку1:
ЗМ1/Частина 1

ЗМ2/Частина 2

залік

Мінімум

18

18

24

Підсумкова
оцінка
60

Максимум

30

30

40

100

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів.2 для допуску до
екзамену обов’язково (слід чітко прописати умови, які висуваються викладачами даної
дисципліни). Оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної
оцінки за курс.
Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених
робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням, у тому числі, результатів
навчання, опанування яких перевіряється конкретним оцінюванням).

1

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі теоретичного засвоєння матеріалу з усіх
розділів дисципліни, семінарських занять, виконання практичних, лабораторних, індивідуальних, підсумкових
контрольних робіт, творчих робіт впродовж семестру, передбачених робочою навчальною програмою (100 балів - для
залікових дисциплін, у випадку, якщо дисципліна завершується екзаменом, то розподіл здійснюється за таким
алгоритмом: 60 балів (60%) – семестровий контроль і 40 балів (40%) – екзамен).
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Єдина шкала оцінок для студентів
Оцінка ЕCTS

Статистичний

показник

А

Найкращі 10% студентів

B

Наступні 25 % студентів

C

Наступні 30 % студентів

D

Наступні 25 % студентів

E

Останні 25 % студентів

FX

Повторне перескладання

F

Обов’язковий повторний курс навчання

Шкала оцінювання в Україні та її відповідність ECTS:

За 100 – бальною
шкалою
90 – 100
85 – 89
75 – 84
65 – 74
60 – 64
35 – 59
1 – 34

За шкалою ECTS
A

відмінно

B,C

добре

D, E

задовільно

FX, X

не задовільно

15. Методичне забезпечення

1.
2.

Методичні рекомендації для студентів
Методичні рекомендації для викладачів

16. Рекомендована література

Базова література
1.Майданник В.Г., Бутиліна О.В. Клінічна діагностика в педіатрії.- К., Дорадо-Друк,
2012.- 286 с.
2. Пропедевтична педіатрія. Підручник для студентів вищих навч. закл./Під редакцією
акад. НАМН України, проф. В.Г. Майданника.- Вінниця: Нова книга,2012.-880 с.
3.Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми /За ред. В.Г. Майданника,
К.Д. Дуки.- К.: Знання України, 2002.- 356 с.
4. Тестові завдання з педіатрії /За ред. чл.-кор. НАМН України, проф. В.Г.
Майданника.- К., 2007.-429 с.
Допоміжня література
1. Майданник В.Г. Основи клінічної діагностики в педіатрії.- К., 1998.- 213 с.
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2. Майданник В.Г., Дадакіна М.А. Діагностика порушень фізичного та психічного
розвитку дітей.- К., 1995.-124 с.
3. Маркевич В.Е., Майданник В.Г., Павлюк П.О. та ін. Морфофункціональні та
біохімічні показники у дітей і дорослих.- Київ-Суми: МакДен, 2002.- 268 с.
4. Нечитайло Ю.Н., Лоскутова И.Е., Фокина С.Е. Нутрициология детского возраста.Черновцы, БГМА, 2003.- 144 с.
5. Пропедевтика дитячих хвороб. Навчальний посібник/За ред. проф. Гнатейко О.З.Львів:Ліга-Прес, 2004.- 320 с.
6. Dworkin P.H. Pediatrics.-Baltimore:Williams,Wilkins, 1987.- 260 pp.
7. Gill D., O'Brien N. Paediatric clinical examination.-Edinburg, 1988.-197 pp.
8. Willms J.L., Lewis J. Introduction to clinical medicine.- Baltimore:Williams,Wilkins, 1991.260 pp.
Інформаційні ресурси
1.Накази МОЗ http://www.moz.gov.ua/ua/portal/
2.Сайт кафедри педіатрії №4 http://pediatrics.kiev.ua/
3.Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии http://ijpog.org/

