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1. Цілі та задачі дисципліни. Її місце в підготовці спеціаліста 

 

1.1 Цілі дисципліни, її місце в підготовці спеціаліста. 

Мета:   підвищити  професіоналізм  лікаря-педіатра,  сімейного  лікаря  з 

урахуванням його кваліфікації. 

1.2 Задачі вивчення дисципліни, формування знань і вмінь 

Після закінчення підвищення кваліфікації лікар повинен знати:  

-основи Законодавства охорони здоров'я України, які визначають діяльність 

установ охорони здоров'я,  

-організацію педіатричної служби, 

-основні напрямки роботи по покращенню медичного забезпечення дитячого 

населення держави, області, 

-організацію стаціонарної допомоги хворим дітям,  

-організацію амбулаторно-поліклінічної допомоги,  

-діагностику, лікування та профілактику основних захворювань дітей,  

-основні стандарти обстеження та лікування дітей, проведення диференціальної 

діагностики, 

-патогенез та клініку невідкладних станів к клініці дитячих хвороб та інфекцій, -

диспансеризація та профілактика основних захворювань дитячого віку,  

-нові технології в діагностиці та лікуванню дитячих хвороб, які впроваджені в 

ЛПЗ області, України, зарубіжжі та які показали високу ефективність. 

По закінченню підвищення кваліфікації лікар повинен вміти:  

-зібрати анамнез, провести клінічне обстеження, призначити лабораторне та 

інструментальне обстеження хворого з урахуванням затверджених стандартів, 

провести   диференційний   діагноз,   визначити   необхідність   в   госпіталізації, 

обґрунтувати та поставити діагноз, призначити адекватну терапію,  

-надати адекватну допомогу при невідкладних станах у дітей,  

-вміти трактувати результати лабораторних та інструментальних обстежень  

дитини, 

-вміти правильно оформляти медичну документацію, 

-вміти   складати   плани   диспансерного   спостереження   дітей  з  хронічними 

захворюванням, проводити відбір на санаторно-курортне лікування. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  

циклу тематичного удосконалення «Актуальні питання педіатрії» 

НАЗВА КУРСУ 

РОЗДІЛУ, ТЕМИ 

Кількість годин                      

 

 

Лекції Практичні Семі-
нарські 

Самостійні Разом 



Теоретичні    основи 

соціальної   гігієни   та 

організації лікувально-

профілактичної 

допомоги 

     

Система організації 

дитячої охорони 

здоров'я в Україні 

3    3 

Підсумок 3 - - - 3 

Профілактична робота і   

контроль   за   станом 

здоров'я   і   розвитком 

дітей, гігієнічні основи 

виховання і навчання 

     

Контроль за розвитком і 

станом здоров'я дітей 

раннього віку 

  2  2 

Організація 

профілактичної роботи у 

дитячій поліклініці і 

дошкільному закладі 

  2  2 

Підсумок - - 4 - 4 

Харчування здорових і 

хворих дітей 

     

Сучасна концепція 

збалансованого 

харчування 

1    1 

Раціональне 

вигодування дітей 

першого року життя 

1    1 

Харчування хворої 

дитини 

1    1 

Розлади живлення - 4  - 4 
      Рахіт. Спазмофілія. 3 4 - - 7 

Гіпервітаміноз Д      

Підсумок 6 8 - - 14 

Медична генетика,      

імунологія і      

реактивність дитячого      

організму      
Основи медичної - 1 - - 1 

генетики      

Хромосомні хвороби - 1 - - 1 

Хвороби зі спадковими - 1 - - 1 

схильностями      
(мультифакторіальні)      

Діатез. Аномалії 3 4 - - 7 
конституції      

Загальна характеристика 3 - - - 3       

імунітету і      
неспецифічних факторів      

захисту      



Імунопатологічний стан - 4 - - 4 

Підсумок 6 12 - - 18 

Фізіологія   і  патологія 

новонароджених. 

Фізіологія   і  патологія 

пренатального періоду 

     

Вплив шкідливих 

факторів, хвороб матері у 

різні терміни вагітності 

на формування плоду 

 1   1 

 

 

Внутрішньоутробні 

інфекції 

2    2 

Фізіологія і патологія 

доношеного 

новонародженого 

 4   4 

Особливості обміну 

білірубіну у плода і 

новонародженого 

2 1   3 

і 

Жовтяниці  4   4      

Інфекційні хвороби 

новонародженого 

 3   3 

Особливості фізіології і 

патології 

новонароджених 

 4   4 

Підсумок 4 17 - - 21 

Хвороби   органів 

дихання 

     

Хвороби верхніх 

дихальних шляхів 

 1   1 

Гострі респіраторні 

захворювання 

2    2     

Диференціальна 

діагностика інфекційних 

та алергічних 

захворювань верхніх 

дихальних шляхів 

 2   2 

Бронхіт, бронхіоліт  7   7 

Гостра пневмонія 2 1   3 

Синдроми при гострій 

пневмонії 

 2   2 

Лікування пневмонії  2  - 2 

Респіраторні алергози  1   

 

 

 
Бронхіальна астма 2    2 

Особливості лікування 

респіраторних алергозів 

 3   3 

Підсумок 6 19 - - 25 



Хвороби  органів 

кровообігу. Дифузні 

хвороби сполучної 

тканини. Ревматичні 

захворювання 

     

Первинна і вторинна 

артеріальна гіпертензія, 

вегето-судинна дистонія 

2 1   3 

Вегето-судинна дистонія  2   2 

і 
Первинна (ессенціальна) 

гіпертензія 

 2   2       ; 

Природжені вади серця і 

великих судин 

2 1   3 

Терапевтична тактика 

при різних вадах серця 

 4   4 

Порушення серцевого 

ритму і провідності 

2 1   
 

Медикаментозна терапія 

порушень серцевого 

ритму 

 4   4 

Хвороби серця 

неревматичної природи 

 1   1 

      Міокардіодистрофія 1    1 
 

Міокардит 1    1 

Дифузні хвороби 

сполучної тканини. 

Ревматичні 

захворювання 

 2   2 

Ревматизм  2   2  

Набуті вади серця  2   2 

 
Хронічна недостатність 

кровообігу 

 1   1  

Гостра серцево-судинна 

недостатність 

 2   2 

Гостра судинна 

недостатність 

 1   1 

Гостра серцева 

недостатність 

 1   1       

Підсумок 8 27 - - 35 

Функціональна 

діагностика   серцево-

судинної системи 

     

Електрокардіографія 2    2 

Фонокардіографія 1    1 

ЕКГ при деяких 

захворюваннях і станах 

 2   2 



ФКГ при різних станах і 

захворюваннях 

 2   2 

Підсумок 3 4 - - 7 

Хвороби   органів 

кровотворення, 

геморагічні  і 

тромботичні 

захворювання 

     

Анатомо-фізіологічні 

особливості крово-

творної системи і 

системи гемостазу 

 1   1 

Анемії 1    1 

Залізодефіцитна анемія 1    1 

 Геморагічні і 

тромботичні 

захворювання     

 1   1 

 

Коагулопатії  1    

 Тромбоцитопатія 1    1 

Вазопатії 1    1 

Патофізіологія 

мікроциркуляції: 

згортуюча і протизгор-

туюча системи крові 

 1   1 

Синдром 

дисемінованого 

внутрішньо-судинного 

зсідання крові (ДВЗ) 

 2   2 

Невідкладна допомога 

при захворюваннях 

крові, геморагічних і 

тромботичних 

захворюваннях 

 4   4 

 

Підсумок 4 10 - - 14 

Хвороби   органів 

травлення 

     

Функціональні 

захворювання органів 

травлення 

 1   1 

Захворювання шлунка та 

дванадцятипалої кишки 

 2   2 

Підсумок - 3 - - 3 

Хвороби   сечової 

системи 

     

Інфекція сечових 

шляхів, пієлонефрит 

 2   2 

Нирковокам'яна хвороба  2   2 

Підсумок - 4 - - 4 



Інтенсивна терапія  та 

реанімація 
     

Дихальна реанімація  1   1 

Серцева реанімація  1   1 

Гіпертермія, принципи 

терапії 

- 1 - - 1 

Судомний синдром  1   1 

Диференціальна 

діагностика і терапія 

коматозного стану 

 1   1 

Основні принципи і 

специфіка інтенсивної 

терапії при отруєннях 

 1   1 

Невідкладна допомога 

при травмах, опіку, 

відморожуванні, 

утопленні 

 2   2 

Підсумок - 8 - - 8 

РАЗОМ: 40 

Робоча 

програ

ма 

складен

а на 

основі 

типови

х 

навчал

ьних 

планів 

та 

програ

ми для 

темати

чного 

удоскон

алення 

лікарів. 

 

Уклада

чі: 

Загород

ній 

М.П., 

Зайцев 

І.Е. 

 

 

 

Робоча 

програм

а 

розглян

ута та 

обговор

ена на 

112 4 - 156 

 

Перелік умінь лікарів, які проходять  тематичне удосконалення 
 

Назва 

типової 

задачі 

діяльності 

Зміст уміння 

Встановлення 
попереднього 
клінічного 
діагнозу 
захворювання 

В     умовах     стаціонару,     поліклініки,     амбулаторії, навчально-

виховних     та     оздоровчих     закладів,     на виробництві або вдома у 

хворого:  

•     за    стандартними    методиками,     використовуючи попередні 

дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її 

органи та системи, дотримуючись відповідних   етичних   та   

юридичних   норм,   шляхом прийняття обгрунтованого рішення 

вміти виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або 

синдром (за списком 1);  

• шляхом співставлення зі стандартами, використовуючи попередні 

дані анамнезу хворого та дані огляду хворого, на основі провідного 

клінічного симптому або синдрому, використовуючи   знання   про   

людину,   її   органи   та системи,     дотримуючись     відповідних     

етичних     та юридичних   норм,   шляхом   прийняття   обгрунтованого 

рішення, поставити найбільш вірогідний або синдромний 



 



 

 діагноз захворювання (за списком 2). 

 

В умовах лікувальної установи:  

•  на підставі  найбільш вірогідного  або  синдромного діагнозу,   за   

стандартними   схемами,   використовуючи знання про людину, її органи та 

системи, дотримуючись відповідних   етичних   та   юридичних   норм,   

шляхом прийняття      обгрунтованого      рішення,      призначити лабораторне 

та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 2);  

• використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз,    дані    

лабораторного    та    інструментального обстеження хворого, знання про 

людину, її органи та системи,     дотримуючись     відповідних     етичних     та 

юридичних  норм,  шляхом  прийняття  обґрунтованого рішення,      за     

певним      алгоритмом,      здійснювати диференціальну діагностику 

захворювань (за списком 2);  

• використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз,    дані    

лабораторного    та    інструментального обстеження      хворого,      висновки      

диференціальної діагностики, знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття 

обгрунтованого рішення та логічного аналізу   поставити   попередній   

клінічний   діагноз   (за списком 2). 

Діагностування 

невідкладних 

станів 

За будь-яких обставин (вдома, на вулиці, у лікувальній установі   та   ін.),   в   

умовах   нестачі   інформації   та обмеженого часу, використовуючи 

стандартні методики огляду та дані можливого анамнезу, знання про людину, 

її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, 

шляхом прийняття обгрунтованого рішення та оцінки стану людини 

поставити діагноз (за списком 3). 

Проведення 

санітарно-

гігієнічних   та 

профілактич- 

них заходів 

В   умовах  лікувальної  установи,   навчально-виховних, оздоровчих закладів, 

на виробництві, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану 

здоров'я людини, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись 

відповідних   етичних   та   юридичних   норм,   шляхом прийняття 

обгрунтованого рішення, серед закріпленого контингенту населення:  

• формувати диспансерні групи хворих;  

•  формувати  групи  здорових  людей,   що  підлягають диспансерному 

нагляду (новонароджені, діти, підлітки, вагітні, представники професій, що 

мають проходити обов'язковий диспансерний огляд).  

В умовах лікувальної установи, на підставі даних про стан  здоров'я  

певних  контингентів  населення та про наявність впливу на нього 

навколишнього середовища, використовуючи  існуючі  методи,  в  межах  

первинної медико-санітарної   допомоги   населенню,   здійснювати систему 

санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів щодо: 

• організації раціонального харчування, водопостачання;  

• режиму діяльності та відпочинку;  

• формування сприятливого виробничого середовища;  

• первинної профілактики захворювань і травм;  

• пропаганди здорового способу життя. 



Оцінювання 
результатів 
лабораторних 
та 
інструменталь- 

них досліджень 

В умовах лікувальної установи, застосовуючи стандартну процедуру, 

використовуючи знання про людину, її органи та системи, на підставі 

результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати 

інформацію щодо діагнозу (за списком 4). 

Визначення 
характеру 
лікування 
захворювань 

В лікувальній установі, вдома у хворого, на підставі попереднього клінічного 

діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття 

обгрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними 

схемами визначати характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2). 

Визначення 

принципів 
лікування 
захворювань 

В лікувальній установі, вдома у хворого, на підставі попереднього клінічного 

діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних, та юридичних норм, шляхом прийняття 

обгрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними 

схемами визначати принципи лікування захворювання (за списком 2). 

Визначення 

необхідної дієти          

при лікуванні 

захворювань 

В лікувальній установі, вдома у хворого, на підставі попереднього клінічного 

діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття 

обгрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними 

схемами визначати необхідну дієту при лікуванні захворювання (за списком 

2). 

Визначення 
тактики ведення 
контингенту 
осіб,            що 

підлягають 
диспансерному 
нагляду 

В лікувальній установі або вдома у хворого на підставі отриманих   даних   

про    стан   здоров'я   пацієнта,   за допомогою  стандартних схем, 

використовуючи знання про   людину,   її   органи   то   системи,   

дотримуючись відповідних   етичних   та   юридичних   норм,   шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення:  

•  визначати     тактику     обстеження     та     вторинної профілактики   хворих,   

що   підлягають   диспансерному нагляду;  

 визначати     тактику     обстеження     та     первинної профілактики      

здорових      осіб,      що      підлягають диспансерному нагляду;  

•   розраховувати   та   призначати   необхідні   продукти харчування дітям 

першого року життя. 

Визначення 

тактики 

надання 

екстреної 
медичної 
допомоги 

За будь-яких обставин, використовуючи знання про людину, її органи та 

системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом 

прийняття обгрунтованого      рішення,      на      підставі      діагнозу 
невідкладного стану (за списком 3) в умовах обмеженого часу за допомогою 

стандартних схем визначити тактику надання екстреної медичної допомоги. 

Надання 
екстреної 
медичної 
допомоги 

За будь-яких обставин, використовуючи знання про людину, її органи та 

системи, дотримуючись відповідна етичних та юридичних норм, шляхом 

прийняття обгрунтованого рішення, на підставі діагнозу невідкладного 

стану (за списком 3) в умовах обмеженого часу згідно з визначеною тактикою, 

використовуючи стандартні схеми, надавати екстрену медичну допомогу. 



Виконання 

медичних 

маніпуляцій 

В умовах лікувальної установи, вдома або на виробництві на 

підставі попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану 

пацієнта, використовуючи знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних стичних та юридичних норм, шляхом 

прийняття обгрунтованого рішення та використовуючи стандартні 

методики виконувати медичні маніпуляції (за списком 5). 

Ведення 

медичної 

документації 

За умов лікувальної установи:  

•   використовуючи   офіційні   облікові   документи,   за узагальненою 

формою готувати річний звіт про особисту виробничу діяльність;  

• використовуючи стандартну технологію, на підставі нормативних 

документів вести медичну документацію щодо    пацієнта    та    

контингенту    населення    (карту амбулаторного/стаціонарного хворого, 

історію хвороби, санаторно-курортну   карту,    листок   непрацездатності, 

документацію для МСЕК, і т.ін). 

Список 1 (синдроми та симптоми) 
1. Анемія 

2. артеріальна гіпертензія 

3. артеріальна гіпотензія 

4. біль в грудній клітці 

5. біль в ділянці серця 

6. біль в животі 

7. біль в кінцівках та спині 

8. бронхообструктивний синдром 

9. випіт у плевральну порожнину 
 

10. геморагічний синдром 

11. генералізовані або локальні висипання 

12. гепатомегалія та гепатолієнальний синдром 

13. головний біль 

14. дисфагія 

15. жовтяниця 

16. задишка 

17. задуха та асфіксія 

18. запаморочення 

19. 19.запор 

20. 20.кардіомегалія 

21. кашель 

22. кишкова диспепсія 23.кровохаркання 

24. лімфаденопатія 

25. менінгіальний синдром 

26. набряковий синдром 
 

27. нефротичний синдром 

28. парези, паралічі 

29. портальна гіпертензія 

30. порушення серцевого ритму 

31. розлади свідомості 

32. сечовий синдром 

33. синдром деменції 



34. синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання 

35. синдром ексикозу 

36. синдром недостатності травлення 

37. судоми 

38. ціаноз дифузний 

39. іаноз локальний 
 

40. шлункова диспепсія 

41. шлунково-кишкова кровотеча 

 

Список 2 (захворювання)  

1) педіатричний профіль 
А) Хвороби крові та кровотворних органів і порушення з залученням імунного механізму: 

1. анемії 

2. гемолітична хвороба новонароджених 

3. геморагічна хвороба новонароджених 

4. гемофілія 

5. природжені та набуті імунодефіцитні стани 

6. сепсис новонароджених 

7. тромбоцитопенічна пурпура 

'Б) Хвороби нервової системи: 

8.пологові ураження нервової системи у новонароджених 

В) Хвороби системи кровообігу: 

9.вегето-судинні дисфункції 

10. вроджені вади серця 

11. есенційна та вторинна артеріальна гіпертензія 

12.кардити 
 

13. кардіоміопатії 

14. набуті вади серця 

15. порушення серцевого ритму 

16. серцева недостатність 

Г) Хвороби органів дихання: 

17. асфіксія новонародженого 

18. бронхіальна астма 

19. бронхіти і бронхіоліти 

20. дихальна недостатність 

21. плеврити 

22. пневмонії 

23. пневмопатії та пневмонії новонароджених 

24. респіраторні алергози 

Д) Хвороби органів травлення: 

25. виразкова хвороба 

26. гастрити, дуоденіти 

27. кістофіброз підшлункової залози 

28. синдром мальабсорбції 

29. функціональні порушення шлунку, жовчного міхура і жовчовивідних шляхів, 

кишечнику 

Е) Хвороби сечовиділення 

30. інфекція сечових шляхів 

31. пієлонефрити 

Є) Патологія сполучної тканини 

32. ревматизм 



33. системні васкуліти (геморагічний васкуліт, вузликовий поліартеріїт) 

 

 

Список 3 (невідкладні стани) 
1. асфіксія (у тому числі новонароджених) 

3. гостра дихальна недостатність 

4. гостра затримка сечі 

5. гостра надниркова недостатність 

6. гостра ниркова недостатність 

7. гостра печінкова недостатність 

8. гостра серцева недостатність 

9. гостре отруєння 
 

10. гострий психоз 

11. гострі радіаційні ураження 

12.електротравма 

13. епілептичний статус 

14. зовнішні кровотечі 

15. зупинка кровообігу і дихання 16.колапс 

17. коми 

18. набряк гортані 

19. набряк Квінке 

20. непритомність 

21. пароксизмальні порушення ритму, в-т.ч. МЕС-синдром 

22. переохолодження 
23. судомний синдром 
24. тепловий удар 
25. утоплення 
26. фізіологічні пологи 

27. шоки 

Список 4 (лабораторні та інструментальні дослідження) 
1. аналіз плевральної рідини 

2. аналіз асцитичної рідини 

3. аналіз синовіальної рідини 

4. аналіз сечі за Зимницьким 

5. аналіз сечі за Нечипоренком 

6. аналіз сечі на діастазу 

7. гострофазові показники, білок крові та його фракції 

8. глюкоза крові 

9. ліпідний профіль крові 
 

10. креатини, сечовина крові 

11. електроліти крові 

12. трансамінази крові 

13. загальний білірубін крові та його фракції 

14. коагулограма 

15. сечова кислота крові 

16. лужна фосфатаза крові 

17. дослідження мікроклімату (температура повітря, оточуючих поверхонь, швидкість 

руху повітря, відносна вологість) 

18. дослідження функції зовнішнього дихання 

19 електрокардіографічне дослідження 

20. ендоскопічне дослідження бронхів 

21. ендоскопічне дослідження травного тракту 



22. ехокардіографія 

23. загальний аналіз калу 

24. загальний аналіз крові 

25. загальний аналіз сечі 

26. загальний аналіз спинномозкової рідини 

27. загальний аналіз стернального пунктату 

28. загальний аналіз харкотиння 

39. загальний імунологічний профіль крові 

30. серологічні реакції при інфекційних хворобах 

31. серологічні реакції при автоімунних захворюваннях 

32. променеве дослідження щитовидної залози 

33. променеве дослідження органів черевної порожнини 

34. променеве дослідження органів грудної порожнини 

35. променеве дослідження сечостатевої системи 

36. променеве дослідження черепу, кісток та суглобів 

Список 5 (медичні маніпуляції) 
1. виконувати штучне дихання, непрямий масаж серця; 

2. проводити реєстрацію ЕКГ; 

3. фіксувати язик; 

4. зупиняти зовнішні кровотечі; 

5. здійснювати первинну обробку рани; 

6. промивати шлунок, кишечник; 

8. проводити ін'єкції лікарських речовин (внутрішньом'язове, підшкірне, 

внутрішньовенне 

струминне та крапельне введення); 

9. вимірювати артеріальний тиск; 

10. проводити катетеризацію сечового міхура м'яким зондом; 

12. проводити первинний туалет новонародженого;    

13. здійснювати пальцеве дослідження прямої кишки; 

14. виконувати плевральну пункцію; 

15. визначати групи крові, резус-належність; 

16. переливати компоненти крові і кровозамінники. 
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