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1. Мета дисципліни – освоєння дисципліни  «Лабораторно-інструментальна 
діагностика в педіатрії» є набуття студентом знань та професійних вмінь 
лабораторної  та інструментальної діагностики найбільш розповсюджених 
соматичних захворювань дитячого віку, неонатології, дитячої ендокринології, 
дитячої гематології та дитячих інфекційних хвороб на основі знань вікових анатомо-
фізіологічних особливостей дитячого організму, медичної біології, нормальної 
анатомії, нормальної фізіології, гістології та ембріології, біохімії, мікробіології та 
вірусології, патоморфології, патофізіології, фармакології та вмінь клінічного та 
лабораторного обстеження дитини з дотриманням принципів медичної етики та 
деонтології. 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.  До цього набуті студентом відповідні знання  з основних базових дисциплін: 
«Гістології, цитології та ембріології», «Фізіології», «Анатомії людини», 
«Медичної біології», «Медичної хімії», «Біологічної та біоорганічної хімії», 
«Медичної та біологічної фізики», «Мікробіології, вірусології та імунології», 
«Патофізіології», «Фармакології», «Пропедевтики внутрішньої медицини» та 
«Загальної хірургії» з якими інтегрується програма навчальної дисципліни 
«Лабораторно-інструментальна діагностика в педіатрії».  

2. У свою чергу, дисципліна ««Лабораторно-інструментальна діагностика в 
педіатрії» формує засади подальшого вивчення студентом, які передбачають 
інтеграцію «по вертикалі» та формування умінь для подальшого навчання та 
застосування у професійній діяльності.   

3. Вміння самостійно застосовувати знання з медичної біології, анатомії людини, 
фізіології, біологічної та біоорганічної хімії, медичної хімії та ін. дисциплін для 
рішення конкретних науково-практичних задач; працювати з науковою та 
науково-методичною літературою. 

4. Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Лабораторно-інструментальна діагностика в педіатрії» 

є складовою циклу підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою 
програмою «Медицина» і є вибірковою дисципліною. 
Основне напрямом при вивченні дисципліни є засвоєння теоретичних знань та 
набуття практичних навиків сучасних інструментальних та лабораторних досліджень 
при встановленні та верифікації діагнозу у дітей на найпоширеніші захворювання,   
здійснення об’єктивної оцінки стану здоров’я, проведення  діагностики захворювань, 
моніторингу ефективності лікування, подальшого прогнозу перебігу хвороби та 
якості життя.  

Студенти докладно ознайомлюються з останніми наказами МОЗ України та 
протоколами діагностики та лікування захворювань у дітей. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 
1. Засвоєння теоретичних основ, сучасних принципів організації, стандартів сучасної 
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лабораторної  та інструментальної діагностики.   
2. Знати основні закономірності анатомо-фізіологічних особливостей дитячого 

організму; 
3. Розуміти періодизацію (періоди) дитячого віку та значення особливостей періодов 

дитячого віку у виникненні, розвитку та перебігу захворювань; 
4. Знати особливості фізичного та психомоторного  розвитку дітей різного віку; 
5. Опанувати принципи методики обстеження органів і систем у дітей різного віку; 
6. Розуміти принципи клінічної та лабораторної діагностика захворювань різних 

органів і систем у дітей; 
7. Здійснювати об’єктивну оцінку результатів лабораторного дослідження при 

встановлення діагнозу. при типовому перебігу поширених соматичних, 
ендокринних, гематологічних та інфекційних захворювань дитячого віку, хвороб 
новонароджених. 

8. Використання методів лабораторних досліджень для моніторингу при проведенні 
комплексу лікувальних заходів та прогнозуванні перебігу найпоширеніших 
патологій 

9. Вміти робити інтерпритацію результатів клініко-лабораторних досліджень у 
здорових та хворих дітей різного  віку; 

10.  Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного 
фахівця та принципами фахової субординації у педіатричній практиці. 
 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень 
вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», 
спеціальність 222 «Медицина») дисципліна «Лабораторно-інструментальна 
діагностика в педіатрії» забезпечує набуття студентами наступних компетентностей: 
 

інтегральної:  
− 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. 

загальних: 
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
- знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності; 
- здатність до адаптації та дії в новій ситуації,  
− здатність приймати обґрунтовані рішення; 
− здатність працювати в команді; 
− навички міжособистісної взаємодії; 
− здатність спілкуватись англійсьою мовою; 
− навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
− визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов'язків. 
− здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
− здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 
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суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 
свобод людини і громадянина в Україні; 

спеціальних (фахових, предметних): 
− спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні 

дані. 
− здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів 
− здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 
− здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм 
− навички виконання медичних маніпуляцій. 
 
5. Результати навчання за дисципліною: 

 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) 

Форми 
(та/або 

методи і 
технології) 

викладання 
і навчання 

Методи оцінювання  
 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін

и 
Код Результат навчання 

1 Знати    
1.1. Методики лабораторно-

інструментальних досліджень 
дитячого організму враховуючи 
анатомо-фізіологічні 
особливості органів  та систем  

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Усні і письмові відповіді / 
доповнення, презентації, 

клінічні кейси з 
обговоренням 

5 

1.2. Клінічне тлумачення 
лабораторних показників  

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Усні і письмові відповіді / 
доповнення, презентації, 

клінічні кейси з 
обговоренням, модульна 

робота 

5 

1.3. Особливості проведення 
лабораторно-інструментальних 
досліджень у ранньому 
постнатальному періоді.  

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Усні і письмові відповіді / 
доповнення, презентації, 

клінічні кейси з 
обговоренням, модульна 

робота 

5 

1.4. Клініко-лабораторні та 
інструментальні критерії 
діагностики захворювань 
органів дихання у дітей; 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Усні і письмові відповіді / 
доповнення, презентації, 

клінічні кейси з 
обговоренням, модульна 

робота 

10 

1.5. Клініко-лабораторні та 
інструментальні критерії 
діагностики захворювань 
органів серцево-судинної 
системи у дітей; 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Усні і письмові відповіді / 
доповнення, презентації, 

клінічні кейси з 
обговоренням, модульна 

робота  

10 

1.6 Клініко-лабораторні та 
інструментальні критерії 
діагностики захворювань 
органів шлунково-кишкової  
системи у дітей; 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Усні і письмові відповіді / 
доповнення, презентації, 

клінічні кейси з 
обговоренням, модульна 

робота; 

10 

1.7 Клініко-лабораторні та  
інструментальні критерії 

Лекція, Усні і письмові відповіді / 
доповнення, презентації, 

10 
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діагностики захворювань нирок 
у дітей; 

практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

клінічні кейси з 
обговоренням, модульна 

робота  

1.8 Клініко-лабораторні та 
інструментальні критерії 
діагностики ендокринних, 
гематологічних та 
імунологічних захворювань у 
дітей різних вікових категорій. 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Усні і письмові відповіді / 
доповнення, презентації, 

клінічні кейси з 
обговоренням, модульна 

робота  

5 

2 Вміти    
2.1. На основі поглиблених знань 

закономірностей перебігу 
захворювань різних органів та 
систем організму дитини та 
принципів їх діагностики 
обирати адекватні методи для 
проведення інструментальних та 
лабораторних досліджень та 
інтерпретовати отримані 
результати;  

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Усні і письмові відповіді / 
доповнення, презентації, 

клінічні кейси з 
обговоренням, модульна 

робота 

5 

2.2. На основі поглиблених знань  
застосовувати навики збору 
анамнезу, клінічного 
обстеження та  демонструвати 
знання про лабораторні та 
інструментальні методи 
діагностики, трактування 
результатів цих обстежень в 
нормі та при патології у дітей 
віком до 28 дня життя. 

Лекція, 
практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Усні і письмові відповіді / 
доповнення, презентації, 

клінічні кейси з 
обговоренням, модульна 

робота  

20 

3 Комунікація    
3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами та 
цільовою аудиторією, ведення 
професійної наукової дискусії;  

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Усні і письмові відповіді / 
доповнення, презентації, 

клінічні кейси з 
обговоренням, модульна 

робота 

5 

3.2. Письмово відображувати та 
презентувати результати своїх 
досліджень українською мовою. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Усні і письмові відповіді / 
доповнення, презентації, 

клінічні кейси з 
обговоренням, модульна 

робота 

5 

 Автономність та відповідальність 
4.1 Орієнтуватися в принципових 

питаннях історії медицини, 
проводити підбір та аналіз 
сучасної літератури за даним 
напрямком, використовувати її, а 
також програми обробки даних 
для планування, отримання й 
аналізу результатів власної 
науково-дослідної роботи. 

Практичне 
заняття 

Усні і письмові відповіді / 
доповнення, презентації, 

клінічні кейси з 
обговоренням, модульна 

робота 

5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання  
 

Результати навчання дисципліни (код) 
 
Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 – 
1.8 2.1 2.2 3.1 3.2 

 
4.1 

ПРН 1. Виділяти та ідентифікувати 
провідні клінічні симптоми та синдроми 
(за списком 1); за стандартними 
методиками, використовуючи попередні 
дані анамнезу хворого, дані огляду 
хворого, знання про людину, її органи та 
системи, встановлювати найбільш 
вірогідний нозологічний або синдромний 
попередній клінічний діагноз 
захворювання (за списком 2). 

+ + + +   + + 

 

ПРН 3. Призначати та аналізувати 
додаткові (обов'язкові та за вибором) 
методи обстеження (лабораторні, 
рентгенологічні, функціональні та/або 
інструментальні) за списком 4, пацієнтів із 
захворюваннями органів і систем 
організму для 
проведення диференційної діагностики 
захворювань (за списком 2). 

 + + + + +  + 

 

ПРН 14. Виконувати медичні маніпуляції 
(за списком 5) в умовах лікувального 
закладу, вдома 
або на виробництві на підставі 
попереднього клінічного діагнозу та/або 
показників стану пацієнта шляхом 
прийняття обґрунтованого 
рішення, дотримуючись відповідних 
етичних та юридичних норм. 

 + + + + + + + 

 

ПРН 15. Виконувати маніпуляції надання 
екстреної медичної допомоги в умовах 
обмеженого часу, 
використовуючи стандартні схеми, за будь-
яких обставин на підставі діагнозу 
невідкладного стану (за списком 3). 

 +  + + + + + 

 

ПРН 23. Дотримуватися вимог етики, 
біоетики та деонтології у своїй фаховій 
діяльності. 

+ + + + + + + + 
+ 
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7. Схема формування оцінки. 
7.1. Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Усні і письмові відповіді / доповнення РН 1.1 – 4.1. - 30 балів/15 балів 
2. Клінічні кейси з обговоренням(на кожному практичному занятті)   – РН 

1.1 – 4.1 – 20 балів/10 балів  
3. Презентація з сучасних проблем клінічної діагностики (1 студент на 

кожному практичному занятті один раз за семестр)   -   РН 1.1 – 4.1 - 20 балів / 
10 балів  

2. Модульна робота  – РН 1.2. – 4.1– 30 балів / 15 балів 
 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 
 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за 
яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно 
оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до 
підсумкової оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 
«зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

 
7.2. Організація оцінювання: 

Клінічні кейси є груповим завданням (для групи 3-4 студенти) та 
розв’язуються та обговорюються під час кожного практичного заняття. 
Варіантом клінічної задачі може бути розбір конкретного хворого чи клінічного 
випадка.   

Презентація по сучасним проблемам інструментальної та лабораторної 
діагностики (до 10 хв.) проводяться 1(2) студентами  згідно тематики кожного 
практичного заняття. 

Оцінювання усних відповідей та доповнень проводиться упродовж семестру 
під час проведення кожного практичного заняття.  

Модульна робота проводиться по завершенні лекцій та практичних занять.  
 

 
 
7.3. Шкала відповідності оцінок 
 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план  
 

№ 
п/п Назва  тем 

Кількість годин 

Л
ек

ці
ї 

 

П
ра

кт
ич

ні
 

за
ня

тт
я 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
* 

1. Лекція 1. Значення лабораторної  і інструментальної 
медицини в клінічній педіатричній практиці. 2   

2. Практичне заняття 1 Основні принципи та методи 
клініко-лабораторних досліджень в педіатрії.  4  

3. Самостійна робота.  Доаналітичний етап 
лабораторних досліджень. Класифікація 
доаналітичних помилок. Чинники біологічної 
варіації. Об’єкти клініко-лабораторних досліджень. 
Основні антикоагулянти. Час і умови 
транспортування проб біологічного матеріалу. 
Критерії для відмови у прийнятті лабораторією 
біоматеріалу на дослідження. 

  5 

4. Лекція 2. Особливості діагностики дитячих 
захворювань періоду новонародженості. 2   

5. Практичне заняття 2. Лабораторно-інструментальні 
дослідження соматичних захворювань 
новонароджених.  

 4  

6. Самостійна робота. Клінічна біохімія раннього 
дитячого віку. Період новонародженості. Особливи 
стани періоду новонародженості. \ 

  5 

7. Лекція 3. Основні принципи та методи лабораторних 
та інструментальних досліджень при діагностиці 
соматичних захворювань у дітей. 

2   

8. Практичне заняття 3. Лабораторно-інструментальні  
методи обстеження органів дихальної системи у 
дітей.  

 4  

9. 
Самостійна робота. Ефективність регуляції процесів 
дихання у стані спокою та під час фізичного 
навантаження. Фізіологічні основи спірометрії, 
спірографії, пневмотахометрії. Зміни параметрів 
дихання внаслідок дії фармакологічних засобів. 
Пальпація та перкусія органів дихання у дітей. 

  5 

10. Практичне заняття 4. Методи лабораторних і 
інструментальних обстежень серцево-судинної 
системи у дітей. Перкусія та аускультація серця у 
дітей. 

 4  



10 
 

11. Самостійна робота. Фізіологічні механізми 
підтримання рідкого стану крові та розвитку 
гемостазу внаслідок пошкодження судин. 
Характеристика стану фізіологічних функцій на 
підставі оцінки параметрів крові (гематокритного 
числа, кількості еритроцитів, гемоглобіну, 
лейкоцитів, тромбоцитів, кольорового показника, 
ШОЕ, часу зсідання крові та тривалості кровотечі) 

  5 

12. Практичне заняття 5.  Лабораторно-
інструментальні  методи обстеження шлунково-
кишкового тракту у дітей. 

 4  

13. Самостійна робота. Вікові анатомо-фізіологічні 
особливості системи травлення у дітей. Фізіологічні 
основи сучасних методів дослідження 
функціональних показників травного каналу. 

  5 

14. Практичне заняття 6. Лабораторно-інструментальні 
методи обстеження органів видільної системи у дітей.  4  

15. Самостійна робота. Параметри гомеостазу та 
механізми їх регуляції за участю нирок. Фізіологічні 
основи методів дослідження видільної функції нирок. 
Аналіз стану процесів, що лежать в основі утворення 
сечі в нирках на підставі аналізу швидкості 
фільтрації, секреції та реабсорбції речовин і води в 
різних відділах нефрону. 

  5 

16. Лекція 4. Лабораторні та інструментальні методи  
при діагностиці ендокринних, гематологічних та 
імунологічних захворювань у дітей різних вікових 
категорій. 

2   

17. Практичне заняття 7. Методи клініко-
лабораторного обстеження дітей з ураженням 
системи крові. Клінічне тлумачення лабораторних 
показників в гематології. 

 4  

18. Самостійна робота. Анатомо-фізіологічні 
особливості кровотворної системи у дітей різних 
вікових груп. Поняття: система крові, гомеостаз, 
кислотно-лужна рівновага, осмотичний і, якісний та 
кількісний склад плазми та формених елементів 
крові. 

  5 

19. Практичне заняття 8. Лабораторно-інструментальні 
методи обстеження захворювань імунної системи у 
дітей. 
 

 2  

20. Самостійна робота. Еритроцитарні параметри. 
Тромбоцитарні параметри. Лейкоцитарні параметри. 
Вікові особливості периферичної крові. Фізіологічні 
основи методів дослідження системи кровообігу 

  6 
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(визначення артеріального тиску, пульсу, реєстрації 
ЕКГ, ФКГ, СФГ. Сучасні біохімічні маркери в 
онкології  
 

21 Практичне заняття 9. Особливості лабораторно-
інструментальних досліджень при захворюваннях 
ендокринної системи у дітей (цукровий діабет 
щитоподібна залоза, патологія наднирників).  

 2  

22. Самостійна робота. Метаболічні спадкові 
захворювання. Захворювання гіпоталамо-
гіпофізарної системи та наднирниківу дітей. 

  5 

23. Практичне заняття 10. Лабораторно-
інструментальні методи клінічного неврологічного 
обстеження дітей. Особливості спинномозкової 
рідини у дітей та семіотика її змін при патології. 

 2  

24. Модульна робота  
2  

25. ВСЬОГО 8 36 46 
 

 
* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 
 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекції – 8 год. 
Практичні заняття – 36 год. 
Самостійна робота – 46 год. 
 

 



9. Рекомендовані джерела: 

Основні: (Базові) 
1. Майданник В.Г., Бутиліна О.В. Клінічна діагностика в педіатрії.- К., Дорадо-

Друк,  2012.- 286 с. 
2. Пропедевтична педіатрія. Підручник для студентів висщих медичних закладів 

/Під редакцієй акад. НАМН України, проф. В.Г. Майданника.- Вінниця: Нова 
книга, 2017.-888  с. 

3. Клінічна лабораторна діагностика. Практикум (3-є видання) / Л.Є. Лаповець, 
Б.Д. Луцик, Г.Б. Лебедь, Л.Є. Порохнавець, О.О. Ястремська, О.Ю. 
Андрушевська, І.П. Кокодиняк, Г.В. Максимюк, В.М. Акімова, Н.Д. Бойків, 
А.С. Кость, З.Я. Лавро. – Львів, 2011. – 252 с. 

4. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми /За ред. В.Г. 
Майданника, К.Д. Дуки.- К.: Знання України, 2002.- 356 с.  

5. 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. 

6. Остапченко Л.І., Рибальченко В.К., Берегова Т.В., ОстровськаГ.В., Рибальченко 
Т.В., Синельник Т.Б., Решетнік Є.М., Цирюк О.І, Фалалєєва Т.М., Толстанова 
Г.М., Кухарский В.М. Цитофізіологія і біохімія травлення Практикум. - К.: 
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2006.- С.261  

7. Бачурін Г. В., Довбиш І.М. Інструментальні та ендоскопічні методи в урології: 
навч.-метод. посібник для самостійної роботи студентів IV курсу мед. ф-тів з 
спеціальністю: 7.12010001 «Лікувальна справа»,7.12010001 «Педіатрія»/ Г. В. 
Бачурін, І.М. Довбиш– Запоріжжя: ЗДМУ, 2019. – 76 с. 
 

Додаткові: 

1.  Клінічна біохімія / Підручник / за заг. редакцією Г.Г. Луньової.- К.: Атіка, 2013. 
– 1156 с. 

2. Майданник В.Г. Основи клінічної діагностики в педіатрії.- К., 1998.- 213 с. 
3. Майданник В.Г., Дадакіна М.А. Діагностика порушень фізичного та психічного 

розвитку дітей.- К., 1995.-124 с. 
4. Пропедевтика дитячих хвороб. Навчальний посібник/За ред. проф. Гнатейко 

О.З.- Львів:Ліга-Прес, 2004.- 320 с. 
5. Дитячі хвороби. За ред. В.М.Сідельникова, В.В.Бережного. К.:Здоров’я, 1999. 

– 734 с. 
6. Медицина дитинства. За редакцією П.С.Мощича.- К.:Здоров’я, 1994. – Т. 1 - 4.  

- 2350 с. 
7. Педіатрія. За ред. Тяжкої О.В. – Вінниця. – 3 вид. - „Нова Книга”, 2009. – 1136 

с. 
8. Цирюк О.І. Шляхи корекції негативного впливу тривалої гіпергастринемії на 

секрецію соляної кислоти в шлунку // Фізіологічний журнал. – 2011. – Т. 57, 
№1. – С. 66-71. 
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Додаткові ресурси 
 
1. Наказ МОЗ №149 від 20.03.2019 «Клінічний протокол медичного догляду за 

здоровою дитиною віком до 3 років» 
http://ukraine.uapravo.net/data2008/base09/ukr09572/index.htm  

2. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям, хворим на 
ювенільний артрит.    

3.  Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги дорослим та 
дітям гострі респіраторні інфекції – Затверджено Наказ Міністерства охорони 
здоров’я України 16 липня 2014 р.  № 499 www.nmu.edu.ua /kaf 34.php; 
https://www.moz. gov.ua/ua. 
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