


2 
 

 



3 

 

 

1. Мета дисципліни – сформувати у студентів чітке уявлення про основні 

прийоми професійної діяльності медичного персоналу спрямованих на 

створення сприятливих умов успішного лікування хворих, полегшення їхнього 

стану і задоволення основних фізіологічних потреб організму на основі 

глибокого знання та розуміння особливостей функціонування організму хворої 

людини із дотриманням принципів медичної етики та деонтології. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Гістології, цитології та 

ембріології», «Фізіології», «Анатомії людини», «Медичної біології», 

«Медичної хімії», «Біоорганічної та біологічної хімії», «Медичної та 

біологічної фізики», «Мікробіології, вірусології та імунології», 

«Деонтології з основами професійної та корпоративної етики». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання із фізіології та анатомії 

людини, гістології цитології та ембріології, медичної біології та ін. 

навчальних дисциплін для рішення конкретних науково-практичних задач; 

працювати з науковою та науково-методичною літературою. 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Програма «Загальний догляд за хворими педіатричного профілю» навчальної 

практики з догляду за хворими дітьми для вищих медичних закладів освіти 

України ІІІ–IV рівнів акредитації складена для спеціальностей напряму 

підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою 

«Медицина» відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців, затверджених Наказом 

МОН України від 16.04.2003 № 239 та Проекту Експериментального 

навчального плану, розробленого МОЗ України та Управлінням освіти і науки. 

Навчання за вищевказаними спеціальностями здійснюється протягом 6 років, з 

них перші 5 років – базова медична підготовка. 

Відповідно до навчального плану, проходження практики з догляду за хворими  

дітьми  у IV семестрі, коли студентом набуті відповідні знання з основних 

базових дисциплін: медичної біології, медичної та біологічної фізики, анатомії 

людини, фізіології, біоорганічної та біологічної хімії, мікробіології, вірусології 

та імунології, з якими інтегрується програма виробничої практики. У свою 

чергу, практика з догляду за хворими формує засади подальшого вивчення 

студентом клінічних дисциплін – пропедевтики педіатрії, медичної психології, 

дитячих хвороб, дитячих  інфекційних хвороб, онкології, анестезіології та 

інтенсивної терапії, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами "по 
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вертикалі" та формування умінь застосовувати знання з догляду за хворими  

дітьми в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності. 

 «Загальний догляд за хворими педіатричного профілю (практика)» є першою, 

обов’язковою клінічною дисципліною, вивчення якої покликано ознайомити 

студента із роботою медичних закладів стаціонарного типу, правилами 

контакту із хворими, закласти морально-етичні основи подальшої професійної 

поведінки. Дана дисципліна передбачає вивчення гігієнічних, профілактичних 

та лікувальних заходів, які входять до компетенції медичного персоналу і 

застосовуються для створення комфортних умов перебування хворого у 

медичному закладі, сприяння якнайшвидшого одужання пацієнта, запобігання 

розвитку ускладнень, а також опанування найпростішими маніпуляціями 

надання першої медичної допомоги при невідкладних станах. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. Забезпечити набуття здобувачем освіти основних теоретичних знань, 

необхідних для організації комфортних умов перебування педіатричного 

хворого у стаціонарі та забезпечення необхідного догляду за ним на всіх 

етапах лікування; 

2. Забезпечити набуття здобувачем освіти основних практичних навичок з 

догляду за педіатричним хворими в умовах стаціонару та вміння визначати й 

оцінювати загальний стан пацієнта, основні параметри його життєдіяльності 

та правила забезпечення життєвих потреб організму; 

3. Сформувати у студентів морально-етичні та деонтологічні якості при 

професійному спілкуванні з хворим та його батьками (опекунами). 

4. Забезпечити набуття здобувачем освіти навичок використання 

інформаційних і комунікаційних технологій. 

5. Забезпечити набуття здобувачем освіти виконання медичних маніпуляцій 

згідно зі стандартами та правилами інфекційної безпеки. 

Практика проводиться у педіатричному відділенні стаціонару 

безпосередньо під час ІV навчального семестру. Проходження практики з 

догляду за хворими здійснюється шляхом самостійної роботи студентів та 

консультацій. Оскільки під час практики студенти вперше знайомляться з 

клінікою та безпосередньо спілкуються з хворими, робочий день студента 

складається з двох частин: 1) засвоєння теоретичного матеріалу щодо 

особливостей роботи стаціонару та основних маніпуляцій і їх відпрацювання під 

контролем викладача (у вигляді консультацій); 2) самостійна робота студента у 

відділеннях стаціонару та закріплення отриманих знань і умінь (самостійна 

робота студентів).  

 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня (сьомий 

рівень НРК України), галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 222 

Медицина, дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти наступних 

компетентностей: 
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інтегральної: 

- Здатність розв’язувати складні задачі, у тому числі дослідницького та 

інноваційного характеру у сфері медицини. Здатність продовжувати 

навчання з високим ступенем автономії. 

 

загальних: 

ЗК.01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК.02. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК.03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК.04. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК.06. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК.07. Здатність працювати в команді. 

ЗК.11. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК.12. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

 

спеціальних (фахових, предметних):  

СК.01. Здатність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати 

клінічні дані. 

СК.07. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

СК.08. Здатність до визначення тактики та надання екстреної медичної 

допомоги. 

СК.09. Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів. 

СК.10. Здатність до виконання медичних маніпуляцій. 

СК.11. Здатність розв'язувати медичні проблеми у нових або незнайомих 

середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням 

аспектів соціальної та етичної відповідальності. 

СК.13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних 

заходів. 

СК.24. Дотримання етичних принципів при роботі з пацієнтами, 

лабораторними тваринами. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1 Знати 

1.1. Етичні норми, алгоритми 

забезпечення режиму 

перебування у стаціонарі під час 

проведення лікування 

Самостійна 

робота за 

місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою;  

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль; 

публічний захист практики 

6 

1.2. Систему санітарно-гігієнічних 

та профілактичних заходів в 

умовах медичного стаціонару 

Самостійна 

робота за 

місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою;  

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль; 

публічний захист практики 

6 

1.3. Систему офіційного 

документообігу в професійній 

роботі медичного персоналу, 

включаючи сучасні комп’ютерні 

інформаційні технології 

Самостійна 

робота за 

місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою;  

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль; 

публічний захист практики 

6 

1.4. Стандартні схеми опитування 

пацієнта 

Самостійна 

робота за 

місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою;  

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль; 

публічний захист практики 

6 

1.5. Алгоритм надання екстреної 

медичної допомоги при 

невідкладних станах (зупинка 

серця та дихання) 

Самостійна 

робота за 

місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою;  

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль; 

публічний захист практики 

6 

1.6. Принципи організації 

раціонального харчування, 

основи призначення дієти при 

лікуванні захворювань, 

принципи і методи пропаганди 

здорового способу життя 

Самостійна 

робота за 

місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою;  

оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

модульний контроль; 

публічний захист практики 

6 

2 Вміти 

2.1. Провести бесіду з пацієнтом та 

його батьками (опікунами) на 

підставі алгоритмів та 

стандартів 

Самостійна 

робота за 

місцем 

проведення 

практики 

Поточний контроль; 

щоденник 

 

6 

2.2. Організувати санітарно-

гігієнічний та лікувально-

охоронний режими основних 

підрозділів стаціонару, вести 

пропаганду здорового способу 

життя 

Самостійна 

робота за 

місцем 

проведення 

практики 

Поточний контроль; 

щоденник;  

звіт за практикою; 

публічний захист практики 

6 

2.3. На основі поглиблених знань 

про людину, її органи та 

Самостійна 

робота за 

Поточний контроль; 

щоденник;  

9 
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системи виконувати медичні 

маніпуляції, передбачені 

програмою 

місцем 

проведення 

практики 

звіт за практикою; 

публічний захист практики 

2.4. Забезпечити визначений лікарем 

необхідний режим фізичної 

активності та відпочинку при 

лікуванні захворювання 

Самостійна 

робота за 

місцем 

проведення 

практики 

Поточний контроль; 

щоденник;  

звіт за практикою; 

публічний захист практики 

6 

2.5. Надавати екстрену медичну 

допомогу при невідкладному 

стані – проводити непрямий 

масаж серця та штучне дихання  

Самостійна 

робота за 

місцем 

проведення 

практики 

Поточний контроль; 

щоденник;  

звіт за практикою; 

публічний захист практики 

9 

2.6. Забезпечити визначений лікарем 

режим харчування пацієнта та 

умови прийому їжі. 

Самостійна 

робота за 

місцем 

проведення 

практики 

Поточний контроль; 

щоденник;  

звіт за практикою; 

публічний захист практики 

6 

3 Комунікація 

3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами та 

з пацієнтом і його батьками 

(опекунами); ефективно 

формувати комунікаційну 

стратегію при спілкуванні з 

пацієнтом та його батьками 

(опекунами) 

Самостійна 

робота за 

місцем 

проведення 

практики 

Поточний контроль; 

публічний захист практики 

7 

3.2. Представляти результати 

наукового дослідження у формі 

доповідей з використанням 

сучасних технологій, коректно 

вести дискусію. 

Самостійна 

робота за 

місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою; 

публічний захист практики 

7 

4.  Автономність та відповідальність 

4.1. Орієнтуватися в принципових 

питаннях і теоріях догляду за 

педіатричними хворими; 

проводити підбір та аналіз 

сучасної літератури за даним 

медичним напрямком, 

використовувати її, а також 

програми обробки даних для 

планування, отримання й аналізу 

результатів власної науково-

дослідної роботи 

Самостійна 

робота за 

місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою; 

публічний захист практики 

8 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 14 15 17 21 

 

Результати навчання  

дисципліни (код) 

 

Програмні результати  

навчання (назва) 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

ПРН 14. Визначати тактику та 

надавати екстрену медичної 

допомогу при невідкладних 

станах (за списком 3) в умовах 

обмеженого часу згідно з 

існуючими клінічними 

протоколами та стандартами 

лікування. 

+ + + + + + + + +  +   + + 

ПРН 15. Організовувати 

надання медичної допомоги та 

лікувально-евакуаційних 

заходів населенню та 

військовослужбовцям в 

умовах надзвичайних ситуації 

та бойових дій, в т.ч. у 

польових умовах. 

+ +  + + +  + +  + + + +  

ПРН 17. 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 21. Відшуковувати 

необхідну інформацію у 

професійній літературі та 

базах даних інших джерелах, 

аналізувати, оцінювати та 

застосовувати цю інформацію. 

+ +   + + + + + + + +    
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7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів: 

 - поточне оцінювання (поточний контроль):  

1. Модульний контроль – РН 1.1–1.6 – 20 балів / 10 балів 

4. Щоденник – РН 2.1–2.6 – 20 балів / 10 балів 

6. Усні відповіді /доповнення  - РН 1.1–1.6– 10 балів / 5 балів 

7. Поточний контроль – РН 2.1–2.6, 3.1 – 10 балів / 5 балів 

8. Звіт за практикою – РН 1.1–1.6, 2.2–2.6, 3.2, 4.1  – 20 балів / 10 балів  

9. Публічний захист звіту про практику – РН 1.1–1.6, 2.2–4.1  – 20 балів / 10 балів  

 

- семестрове оцінювання (семестровий контроль): диференційований залік  
Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено диференційований залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно 

оціненими результатами навчання протягом семестру. Оцінки нижче мінімального 

порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються.  

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 

«зараховано») є оформлення згідно встановлених вимог щоденника практики, підготовка та 

оформлення звіту по практиці (згідно встановлених вимог), отримання оцінки виконання 

студентом усіх передбачених програмою практики завдань від керівника практики, захист 

звіту про практику.  

Наявність заповненого та завіреного підписом керівників практики Щоденника та 

Підсумкового звіту є обов’язковим. 

Модульний контроль передбачає тестовий контроль. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

7.2. Організація оцінювання:  
Поточне оцінювання. Поточний контроль студентів оволодіння практичними 

навичками здійснюється відповідно до конкретних цілей керівниками – викладачами 

практики (перелік питань та практичних навичок, які має засвоїти студент при вивченні 

дисципліни «Загальний догляд за хворими терапевтичного профілю (практика)» у Додатку 

2). Одним із видів діяльності студента та його контролю з боку керівника практики є ведення 

Щоденника виробничої практики, який заповнюється студентом після кожного дня 

проходження практики та підписується керівником виробничої практики. Після закінчення 

кожного змістового модуля студент заповнює Підсумковий звіт про виконану роботу.  

Оцінювання виконання програми практики (виконання студентом усіх передбачених 

програмою практики завдань, оформлення щоденника практики, підготовки та оформлення 

звіту згідно вимог, оцінювання практики її керівником) проводиться наприкінці або по 

закінченні практики. Захист звіту про практику проводиться перед комісією за участю 

керівника практики від кафедри наприкінці або по закінченні практики (оцінюється 

логічність та коректність викладання, відповідність меті та завданням практики, 

аргументованість відповідей на запитання). 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



10 

 

 
8. Структура освітнього компоненту  

 

№ 

п/п 

Номер і назва виду роботи Кількість 

годин 

1.  Виконання студентом усіх передбачених програмою практики 

завдань 

52 

2.  Модульний контроль  1 

3.  Оформлення щоденника та звіту практики 5 

4.  Захист звіту про практику 2 

Загальний обсяг 60 год. 

 
 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна література: 

1. Пропедевтична педіатрія. За редакцією академіка НАМН України, професора В.Г. 

Майданника. Вінниця, Нова Книга, 2012 -  880с 

2. Клінічна діагностика в педіатрії, навчальний посібник. Майданник В. Г., Бутиліна О.В.-

К.: «Дорадо-Друк», 2012.–  286с 

3. Наказ МОЗ України №149 від20.03.2008 «Про затвердження Клінічного протоколу 

медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років» 

4. Наказ МОЗ України №90 від 13.02.2009. «Про внесення змін до наказу МОЗ від 

20.03.2008 № 149» 

5. В.Г. Майданник, В.Г. Бурлай. Ваша дитина (догляд та виховання). - Київ 2004.-298 с. 

6. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми. – Київ 2002. Знання 

України. Майданник В.Г., Дука К.Д., Бурлай В.Г. 

7. Діагностика порушень фізичного та психічного розвитку дітей. /В.Г.Майданник, М.А 

Дадакіна.- Київ.-1995.. 

8. А.В. Токар, В.І. Джемайло та ін. /Довідник для медичних сестер – Київ 2002 

 

Додаткова література: 

 

1. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / За ред. В.Г. Майданника, 

К.Д. Дуки.- К.: Знання України, 2002.- 356 с. 

2. Основи    медичних знань та методи лікування за Девідсоном / пер. с англ. В 2 Т. -

Київ:"Кобза", 1994. 

 

Додаткові ресурси: 

1. Сайт кафедри педіатрії №4 http://pediatrics.kiev.ua/ 

2. Міжнародна класифікація хвороб і причин смерті, 10-й перегляд (МКХ-10) http://mkb-

10.com 

3. 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  

http://pediatrics.kiev.ua/
http://ukraine.uapravo.net/data2008/base09/ukr09572/index.htm
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4. Оновлений клінічний протокол «Неонатальна жовтяниця», 2019. На підставі вимог 

наказу МОЗ України No 1422 від 29 грудня 2016 року «Про внесення змін до наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року No 751» 

5. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах грип та гострі респіраторні 

інфекції www.nmu.edu.ua /kaf 34.php; https://www.moz. gov.ua/ua. 

6. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям, хворим на ювенільний 

артрит.    

7.  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. 

8.  «Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги «Інтегроване 

ведення хвороб дитячого віку» . Наказ МОЗ України від 12.05.2016 № 438 

http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_438_IVHDV/2016_438_YKPMD_IVHDV.pdf 

http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_438_IVHDV/2016_438_Dodatok_IVHDV.pdf 

(додаток). 

9.  Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги «Кашель у дітей віком 

від шести років». Наказ МОЗ України від 08.06.2015№ 327           

http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2015_327_Kashel/2015_327YKPMD_kashel_dity.pdf 

10. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізова-ної) медичної допомоги «Гострий риносинусит». 

11. Наказ МОЗ України від 11.02.2016 № 85.         

http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_85_GRS/2016_85_YKPMD_GRS.pdf 

12. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної 

допомоги дорослим та дітям «Грип». Наказ МОЗ України від 16.07.2014 № 49          

http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2014_499_GRYP/2014_499YKPMD_GRYP.pd 

13. Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги дорослим та дітям 

«Гострі респіраторні інфекції». Наказ МОЗ України від 16.07.2014 № 49  

http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2014_499_GRYP/2014_499YKPMD_GRYP.pdf 

http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2014_499_GRYP/2014_499YKPMD_GRI.pdf       

http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_438_IVHDV/2016_438_Dodatok_IVHDV.pdf 

(додаток). 

14. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної 

допомоги дорослим та дітям «Грип». Наказ МОЗ України від 16.07.2014 № 49      

http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2014_499_GRYP/2014_499YKPMD_GRYP.pd2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_438_IVHDV/2016_438_Dodatok_IVHD
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2014_499_GRYP/2014_499YKPMD_GRYP.pd2
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Додаток 1 

 

 

№ 

п/п 
Назви розділів і тем 

Кількість 

годин 

Самостійн

а робота* 

1.  Тема 1. Особливості деонтології в роботі медичних працівників з 

дітьми та їх родичами. Медична документація. Структура стаціонару. 

Функціональні  обов’язки молодшого медичного персоналу. Організація 

санітарно - гігієнічного та протиепідемічного режиму. 

 

2.  Самостійна робота. Історичні віхи становлення медичної допомоги 

хворій дитині. Визначення ролі і місця догляду за хворими в 

лікувально-діагностичному процесі, поняття про його структуру та 

умови проведення. Особливості деонтології в роботі медичних 

працівників з дітьми та їх родичами. Поняття про лікувально-

охоронний, санітарний та лікарняний режими педіатричного 

стаціонару, роль медичного персоналу у їх забезпеченні.  

4 

3.  Структура і функції педіатричного стаціонару. Основні професійні 

обов’язки молодшого та середнього медичного персоналу в  дитячих 

поліклініках та педіатричних стаціонарах. Принципи фахової субординації 

в системі педіатр–медична сестра–молодший медичний персонал. 

4 

4.  Самостійна робота. Основні відділення та допоміжні підрозділи 

педіатричного стаціонару. Приймальне відділення дитячої лікарні. 

Прийом та реєстрація хворих. Заповнення медичної документації. 
Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування хворих дітей.  

5 

5.  Самостійна робота. Особливості  гігієни  дітей та догляд за ними  в 

стаціонарі дитячої лікарні. Дезінфекція та стерилізація предметів 

догляду за дітьми. Гігієнічні та лікувальні ванни. Догляд  за дітьми з 

лихоманкою. Застосування клізм у дітей. 

5 

6.  Самостійна робота. Облік  та правила зберігання лікарських засобів. 

Особливості  введення лікарських засобів у дітей.  
4 

7.  Заповнення щоденника 1 

8.  Тема 2. Основні заходи догляду за дітьми в стаціонарі дитячої 

лікарні  
 

9.  Самостійна робота. Дезінфекція та стерилізація предметів догляду 

за дітьми. Поняття про дезінфекцію та стерилізацію предметів догляду 

за дітьми (обробка мензурок, горщиків, іграшок, пляшечок, сосок, 

термометрів, сповивальних столів після користування ними) 

5 

10.  Самостійна робота. Особливості  гігієни  дітей та догляд за ними  в 

стаціонарі дитячої лікарні. Особиста гігієна дітей, залежно від статі 

та віку. Сповивання дитини грудного віку. Обробка пупкової ранки. 

Обробка ротової порожнини  дитини при пліснявці.  

5 

11.  Самостійна робота. Гігієнічні та лікувальні ванни. Догляд  за дітьми 

з лихоманкою, особливості вимірювання температури у дітей різного 

віку. Переміна натільної та постільної білизни. Особливості її 

проведення у тяжко хворих дітей.  Основні види клізм методика та 

правила їх постановки дітям різного віку. 

5 

12.  
Самостійна робота. Основні заходи догляду за дітьми в умовах 

педіатричного стаціонару. Практичними  навичками по догляду за 

здоровими дітьми. Елементи догляду  за дітьми з захворюванями 

5 
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№ 

п/п 
Назви розділів і тем 

Кількість 

годин 

Самостійн

а робота* 

шкіри, підшкірної основи та захворюванями  кістково-м'язової 

системи. Оцінка фізичного розвитку дітей різного віку.  

13.  Заповнення щоденника 1 

14.  Тема 3.  Особливості організації харчування дітей в дитячій 

лікарні. Антропометричні дослідження в педіатрії.  
 

15.  Самостійна робота. Правила годування грудьми дітей першого року 

життя. Техніка проведення годування дитини першого року життя з 

пляшечки та за допомогою ложки. Техніка приготування молочних 

сумішей. Організація харчування  дітей в умовах стаціонару. 

5 

16.  Самостійна робота. Техніка проведення антропометричних 

вимірювань у дітей різного віку. Порядок дій при користуванні 

різними видами приладів для вимірювання  маси. Різновиди приладів 

для вимірювання довжини тіла  дітей різного віку. Методика 

вимірювання обводів голови та грудної клітки. 

5 

17.  Заповнення щоденника 1 

18.  Модульний контроль  1 

19.  Підготовка звіту за практикою  2 

20.  Захист звіту за практикою  2 

Всього 60 
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Додаток 2 

Перелік практичних навичок для підсумкового контролю з виробничої 

практики догляд за дітьми в умовах педіатричного стаціонару.  

 

1. Провести розпитування хворої дитини та заповнити титульну сторінку історії хвороби. 

2. Провести обробку предметів догляду за дитиною після використання. 

3. Оглянути дитину на наявність корости та педікульозу 

4. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати уміння приготування молочної 

суміші. 

5. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику годування 

дитини першого року життя за допомогою пляшечці. 

6. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику підмивання 

дитини залежно від статі та проведення гігієнічної ванни. 

7. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику туалету очей, 

вух, порожнини рота дитині першого року життя. 

8. Провести переміну натільної та постільної білизни дитині , що знаходиться на ліжковому 

режимі. 

9. Приготувати необхідне обладнання для очисної клізми, дитини різного віку, 

продемонструвати методику її застосування на муляжі. 

10. Продемонструвати можливі методики вимірювання температури у дитини та вміння 

записати результати у температурний листок. 

11. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику  закрапування 

крапель у вуха та ніс дитині. 

12.  Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику сповивання 

новонародженої дитини. 

13. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику 

антропометричних вимірювань(зросту, маси, обводів голови та грудної клітини) дитині 

певного віку.  

14. Продемонструвати методику проведення реанімаційних заходів (штучна вентиляція 

легень, непрямий масаж серця) на фантомі. 

 

 

 

 

 


