
ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ  
до ПМК №1 з дисципліни “Педіатрія з дитячими інфекціями та 

фтизіатрією” для студентів 6 курсу  
 

1. Диференційна  діагностика пневмонії у дітей. Тактика ведення 
хворого при різних клінічних варіантах перебігу пневмонії. Профілактика 
пневмонії її ускладнень у дітей. 

2. Диференційна  діагностика ускладнень пневмонії (плеврит, абсцес, 
піоторакс, пневмоторакс) у дітей. Тактика ведення хворого при різних 
клінічних варіантах ускладнень пневмонії у дітей.  

3. Диференційна  діагностика  бронхіту і бронхіоліту у дітей. Тактика 
ведення хворого при різних клінічних варіантах перебігу бронхіту у дітей. 
Профілактика бронхіту і бронхіоліту у дітей. 

4. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності в 
залежності від причини виникнення та ступеня тяжкості.  

5. Диференційна  діагностика бронхіальної астми та синдрому 
бронхіальної обструкції на тлі гострих респіраторних захворювань у дітей 
різного віку. Встановлення попереднього діагнозу. Тактика ведення хворого 
при різних клінічних варіантах перебігу бронхообструктивного синдрому та 
його ускладненнях у дітей.  

6. Надання невідкладної допомоги при астматичному статусі.  
7. Профілактика бронхіальної астми та синдрому бронхіальної 

обструкції на тлі гострих респіраторних захворювань у дітей різного віку у 
дітей. 

8. Диференційна  діагностика хронічних, спадкових та вроджених 
захворюваннях бронхолегеневої системи (муковісцидозі, ідіопатичному 
гемосидерозі легень, первинній циліарній дискінезії, синдромі Вільмса-
Кемпбелла, бронхомаляції, аплазії і гіпоплазії легень, дефіциті α1–
антитрипсину, бронхолегеневій дисплазії, секвестрації легень)  у дітей. 
Тактика ведення хворого при спадкових, природжених та хронічних 
захворювань бронхолегеневої системи та їх ускладненнях у дітей. 
Профілактика спадкових, природжених та хронічних захворювань 
бронхолегеневої системи у дітей. 

9. Диференційна діагностика запальних захворювань серця (міокардит, 
ендокардит, перикардит) у дітей. Тактика ведення хворої дитини при 
міокардиті, ендокардиті, перикардиті. 

10. Диференційна діагностика кардіоміопатій у дітей. Тактика ведення 
хворої дитини при кардіоміопатії. 

11. Диференційна діагностика вроджених та набутих вад серця у дітей. 
Тактика ведення дітей при вроджених та набутих  вадах серця. 

12. Надання невідкладної допомоги при гострій серцевій недостатності у 
дітей.  

13. Вторинна профілактика інфекційного ендокардиту у дітей. 
14. Диференційна  діагностика екстрасистолії, пароксизмальної 

тахікардії, миготливої аритмії та повної атріовентрикулярної блокади. 



Тактика ведення хворого при екстрасистолії, пароксизмальній тахікардії, 
миготливій аритмії, повній атріовентрикулярній блокаді у дітей. 
Профілактика порушень серцевого ритму та провідності  у дітей. 

15. Надання невідкладної допомоги при  пароксизмальній тахікардії,  
миготливій аритмії, МАС-синдромі у дітей.  

16. Диференційна  діагностика системних захворювань сполучної 
тканини у дітей. Тактика ведення хворих при системних захворюваннях 
сполучної тканини у дітей. Первинна та вторинна профілактика гострої 
ревматичної лихоманки у дітей. 

17. Диференційна  діагностика системних васкулітів у дітей. Тактика 
ведення хворих при  системних васкулітах у дітей. 

18. Диференційна діагностика артритів у дітей. Тактика ведення хворих 
дітей. Профілактика реактивних артритів  у дітей. 

19. Диференційна діагностика функціональних (синдрому циклічної 
блювоти, функціональної диспепсії) та органічних (хронічного гастриту, 
хронічного гастродуоденіту, виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої 
кишки) захворювань верхнього відділу травного тракту у дітей.  Тактика 
ведення дітей при функціональних та органічних захворюваннях верхнього 
відділу травного тракту у дітей. Профілактика виразкової хвороби та її 
ускладнень. Надання невідкладної допомоги при ускладненому перебігу 
виразкової хвороби у дітей  

20. Диференційна діагностика функціональних (абдомінального болю, 
синдрому подразненого кишечнику, функціонального закрепу) та органічних 
(неспецифічний виразковий коліт) захворювань кишечника у дітей.  Тактика 
ведення дітей при функціональних та органічних захворюваннях кишечника.  

21. Диференційна діагностика первинного (дисахаридна недостатність, 
ексудативна ентеропатія, целіакия, муковісцидоз) та вторинного (хронічний 
ентерит, ентероколіт)  порушення кишкового всмоктування у дітей. Тактика 
ведення дітей при первинному та вторинному синдромі порушення 
кишкового всмоктування. 

22. Диференційна  діагностика біліарних дискінезій, гострого та 
хронічного холециститу у дітей. Тактика ведення хворих дітей при біліарних 
дискінезіях, гострому та хронічному холециститі. Профілактика біліарних 
дискінезій, гострого та хронічного холециститу у дітей. 

23. Диференційна  діагностика гострого та хронічного панкреатиту у 
дітей. Тактика ведення хворих дітей при  гострому та хронічному 
панкреатиті. Профілактика гострого та хронічного панкреатиту у дітей.  

24. Диференційна  діагностика хронічного гепатиту у дітей. Тактика 
ведення хворого при хронічному гепатиті у дітей. Профілактика хронічного 
гепатиту та портальної гіпертензії у дітей. 

25. Надання невідкладної допомоги при гострій печінковій 
недостатності та ускладненнях синдрому портальної гіпертензії. 

26. Диференційна діагностика найбільш поширених інфекційно-
запальних захворювань сечової системи (інфекції сечової системи, уретрит, 
цистит, пієлонефрит). Тактика ведення хворої дитини при найбільш 



поширених інфекційно-запальних захворюваннях сечової системи та їх 
ускладненнях. Профілактика уретриту, циститу, пієлонефриту. 

27. Диференційна діагностика спадкових тубулопатій (фосфат-діабет, 
синдром Дебре-де Тоні-Фанконі, нирковий нецукровий діабет, нирковий 
тубулярний ацидоз) у дітей. Тактика ведення хворої дитини при спадкових 
тубулопатіях. 

28. Диференційна діагностика дизметаболічних нефропатій у дітей. 
Тактика ведення хворої дитини при дизметаболічних нефропатіях.  

29. Принципи лікування хронічної ниркової недостатності у дітей. 
30. Невідкладна допомога при гострій затримці сечі.  
31. Диференційна  діагностика гострого та хронічного 

гломерулонефриту, інтерстиціального та спадкового нефриту у дітей. 
Тактика ведення хворої дитини при гострому та хронічному 
гломерулонефриті.  

32. Надання невідкладної допомоги при гострій нирковій недостатності 
у дітей.   



ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК  
до ПМК №1 з дисципліни “Педіатрія з дитячими інфекціями та 

фтизіатрією” для студентів 6 курсу  
 
І. Аналіз лабораторних та інструментальних досліджень 
1. Загальноклінічний аналіз крові 
2. Загальноклінічний аналіз сечі 
3. Аналіз сечі за Зимницьким 
4. Аналіз сечі за Нечипоренком  
5. Аналіз сечі на діастазу  
6. Загальний аналіз калу  
7. Білок  крові та його фракції, гостро фазові показники  
8. Глюкоза крові 
9. Електроліти крові  
10. Ліпідний профіль крові 
11. Лужна фосфатаза крові 
12. Трансамінази крові 
13. Креатинін, сечовина крові  
14. Загальний  білірубін крові та його фракції,  аналізувати криву 

Полачека 
15. Коагулограма  
16. Аналіз плевральної рідини 
17. Аналіз синовіальної рідини 
18. Загальний аналіз харкотиння 
19. Загальний імунологічний профіль крові 
20. Серологічні реакції при аутоімунних захворюваннях 
21. Мікробіологічне дослідження біологічних рідин та виділень 
22. Променеве дослідження ЦНС, органів грудної та черевної 

порожнини,  сечової системи. 
23. Дослідження функції зовнішнього дихання 
24. Електрокардіографія 
25. Ендоскопічне дослідження бронхів 
26. Ендоскопічне дослідження травного тракту 
27. Ехокардіографія 
28. Променеве дослідження кісток та суглобів 
29. Променеве дослідження ЦНС 
30. Туберкулінодіагностика 
31. Фракційне дослідження шлункового соку, жовчі та рН-метрія 

шлунку 
 
ІІ. Медичні маніпуляції 
1. Проводити реєстрацію ЕКГ 
2. Проводити ін’єкції лікарських речовин 
3. Вимірювати артеріальний тиск 
4. Проводити катетеризацію сечового міхура м’яким зондом  



5. Виконувати плевральну пункцію 
6. Виконувати штучне дихання, непрямий масаж серця 
7. Визначати групи крові, резус-належність 
 
ІІІ. Надання допомоги при невідкладних станах 
1. Астматичний статус     
2. Гостра дихальна недостатність 
3. Гостра серцева недостатність 
4. Напад пароксизмальної тахікардії 
5. Морган’ї-Адамс-Стокс синдром 
6. Гіпертензивний криз 
7. Колапс 
8. Гостра печінкова недостатність 
9. Гостра ниркова недостатність  
10. Шлунково-кишкова кровотеча 



ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ  
до ПМК №2 з дисципліни “Педіатрія з дитячими інфекціями та 

фтизіатрією” для студентів 6 курсу  
 

1. Порядок проведення обов’язкових профілактичних оглядів дитини 
віком до трьох років. Оцінка фізичного та психо-моторного розвитку дитини 
до трьох років.  

2. Раціональне вигодовування та харчування дитини віком до трьох 
років. Принципи ефективного консультування. 

3. Тактика лікаря загальної практики при порушенні фізичного та 
нервово-психічного розвитку дітей перших трьох років життя.  

4. Диференційна діагностика та профілактика найбільш поширених 
дефіцитних станів (рахіт, залізодефіцитна анемія) у дітей раннього віку.  

5. Профілактичні щеплення дітей до трьох років. 
6. Диференційна діагностика  жовтяниці у новонароджених дітей. 

Тактика ведення новонароджених з проявами жовтяниці на дільниці.   
7. Диференціальна діагностика перинатальних уражень ЦНС у 

немовлят. Тактика ведення дітей з перинатальними ураженнями ЦНС в 
умовах поліклініки.  

8. Стратегія інтегрованого ведення хвороб дитячого віку та її мета. 
Загальні ознаки небезпеки стану дитини.  

9. Оцінка, класифікація, лікування, консультація та наступне 
спостереження при кашлі, ускладненому диханні, діареї, проблемах з вухом, 
болі в горлі, лихоманці, порушеннях живлення та анемії, при наявності ВІЛ-
інфекції у дітей від 2-х місяців до 5 років.  

10. Оцінка, класифікація, лікування, консультація та наступне 
спостереження у дітей у віці до 2-х місяців з жовтяницею, діареєю, 
проблемами годування та низькою масою тіла, вкрай тяжким захворюванням 
та місцевою бактеріальною інфекцією. 

11. Порядок  та терміни проведення обов’язкових профілактичних 
медичних оглядів дітей підліткового віку.  

12. Оцінка фізичного розвитку та статевого дозрівання дітей 
підліткового віку.  Профілактика ожиріння у підлітків. Медичне та 
психологічне консультування.   

13. Клінічні варіанти вегетативних дисфункцій у дітей. Тактика лікаря 
загальної практики при вегетативних дисфункціях та артеріальній гіпертензії 
у дітей.  Профілактика вегетативних дисфункцій та артеріальної гіпертензії у 
дітей. 

14. Диференційна діагностика первинної та вторинної артеріальної 
гіпертензії у дітей підліткового віку. Тактика ведення хворого на артеріальну 
гіпертензію на дільниці.  

15. Надання невідкладної допомоги при вегетативних кризах, 
гіпертензивному кризі.  

16. Асфіксія новонароджених. Патогенез, класифікація, клініка та 
лабораторні ознаки при різних ступенях тяжкості. 



17. Алгоритм надання невідкладної терапії при реанімації 
новонароджених. 

18. Діти з малою масою до строку гестації. Класифікація. Особливості  
їх неонатальної адаптації. 

19. Особливості  терморегуляції   дітей з малою масою до строка 
гестації. «Тепловий ланцюжок» в їх лікуванні. 

20. Гіпоглікемічні стани у дітей з малою масою до строка гестації. 
Лікувальна тактика. 

21. Особливості обміну білірубіну у новонароджених. 
22. Класифікація гіпербілірубінемій у новонароджених. 
23. Кон’югаційні жовтяниці. Патогенез. Клініка. Диференційна 

діагностика. Лікування. 
24. Фототерапія. Показання до проведення та закінчення фототерапії. 
25. Обмінне переливання крові. Показання, методика проведення, 

запобігання ускладненням. 
26. Класифікація захворювань щитоподібної залози. Методи 

визначення функціонального стану.  
27. Диференційна діагностика захворювань щитоподібної залози. 

Аутоімунний тиреоїдит у дітей, дифузний токсичний зоб, ендемічний зоб. 
Гіпотиреоз. Діагностика в період новонародженності. Злоякісні 
новоутворення щитовидної залози. 

28. Цукровий діабет. Лабораторні методи діагностики. Перспективні 
напрямки лікування ЦД.  

29. Коми при ЦД. Диференційна діагностика. Невідкладна допомога.   



ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК  
до ПМК №2 з дисципліни “Педіатрія” для студентів 5 курсу  

 
І. Аналіз лабораторних та інструментальних досліджень 
 
1. Нейросонографія. 
2. ЕКГ у новонародженої дитини. 
3. Пульсоксиметрия. 
4. Рентгенграфія  новонародженої дитини. 
5. Показники білірубіну при кон’югаційних жовтяницях. 
6. Глюкозо-толерантний тест. 
 
ІІ. Медичні маніпуляції 
1. Розрахувати  об’єм крові при проведенні обмінного переливання 

крові новонародженому. 
2. Дати оцінку тяжкості респіраторних розладів за шкалами 

Довнеса та Сільвермана. 
3. Техніка катетеризації пупкової вени. 
4. Техніка  постановки  назогастрального зонду у новонароджених. 
5. Техніка проведення фототерапії у новонароджених. 
6. Приготування кувезу для лікування дітей з малою вагою тіла. 
7. Вимірювання артеріального тиску у новонароджених. 
8. Проведення пульсоксиметрії у новонароджених. 
9. Техніка проведення неінвазівної дихальної підтримки апаратом 

Амбу у новонароджених. 
 
ІІІ. Надання допомоги при невідкладних станах 
1. Серцево-легенева реанімація новонароджених. 
2. Гіпоглікемія новонароджених. 
3. Судомний синдром у новонароджених. 
4. Холодова травма у новонароджених з малою масою до строку 

гестації. 
5. Коми при цукровому діабеті. 
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