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1. Загальні відомості 

 

Назва дисципліни Клінічне медсестринство в педіатрії 

ПІП Тофан Галина Дмитрівна 

Баняяс Тетяна Василывна 

Контактний телефон  0502383509 

0509450231 

E-mail:   galina.dmitrivna70@gmail.com 

baniast@ukr.net 

Вебресурси Viber /Тelegram/ WhatsApp 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу  

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/,  

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=289 

Інтернет-ресурси dEra, iLearn, Рrometheus 

Консультації Чт.  19.00-20.00  

 

2. Опис навчальної дисципліни 
 

Розподіл навчальних годин 
 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції 28 

Навчальна практика 60 

Самостійна робота 32 

Підсумковий модульний контроль Модульний контроль 

Всього годин/кредит ЕCTS 120/4 

 

Термін навчання: 10 міс.; 1 р. 10 міс. 

 

Мета навчальної дисципліни. 

Метою дисципліни «Клінічне медсестринство в педіатрії» є формування умов для 

розвитку фундаментальності та практичної спрямованості підготовки бакалаврів 

медсестринства.  

Удосконалення якості підготовки медичних фахівців , що дозволяють отримати 

максимально високі та змістовні професійні компетентності у сфері медсестринства та 

підготовці фахівців, які будуть здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми. 

 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення результатів 

навчання: 
ПРН 1. Проводити медсестринське суб’єктивне й об’єктивне обстеження різних 

органів, систем пацієнта та оцінювати отримані дані в умовах закладів охорони здоров’я, 

вдома, шляхом спілкування з пацієнтами різних вікових груп, їх родичами, хворою 

дитиною чи її батьками; уміти збирати скарги, анамнез захворювання та життя, 

алергологічний та епідеміологічний анамнез, оцінювати анамнестичні дані. 

ПРН 2. Проводити медсестринську діагностику, виявляти та оцінювати проблеми 

пацієнта в умовах закладів охорони здоров’я, непередбачуваних обстави та вміти: 

mailto:galina.dmitrivna70@gmail.com
https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=289


виявляти дійсні проблеми пацієнта; оцінювати їх першочерговість, установлювати 

медсестринський діагноз. 

ПРН 3. Планувати медсестринські втручання в умовах закладів охорони здоров’я, 

вдома, непередбачуваних обставин та вміти складати план медсестринських втручань 

для вирішення дійсних та супутніх проблем пацієнтів різного віку; здійснювати 

взаємозалежні медсестринські функції. 

ПРН 7. Брати участь у забезпеченні спостереження за здоровим та перехворілим 

населенням, його реабілітації, ДО в умовах закладів охорони здоров’я, вдома, громаді та 

користуючись чинними наказами МОЗУ вміти: вести ДО населення; робити розрахунок 

та аналіз статистичних показників ефективності диспансеризації; проводити 

роз’яснювальну роботу серед пацієнтів різних диспансерних груп; вести облік груп 

здоров’я; розраховувати та оцінювати окремі показники комплексної дії мікроклімату на 

організм людини; визначати етапи медико-соціальної реабілітації пацієнта, завдання до 

кожного етапу; складати комплекс реабілітаційних заходів залежно від профілю, 

перебігу, періоду захворювання; проводити перепис дитячого населення. 

ПРН 8. Виконувати медичні маніпуляції з метою забезпечення санітарно-

протиепідемічного режиму, стабілізації функціонального стану організму, особистої 

гігієни, харчування пацієнта. 

ПРН 10. Застосовувати широкий спектр клінічних умінь й сучасних інноваційних 

діагностичних та лікувальних технологій з метою безпечного пацієнтоцентрованого 

догляду відповідно до клінічних протоколів та правових стандартів медсестринства. 

ПРН 11. Інтерпретувати та враховувати у клінічній практиці особливості клінічної 

фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії основних груп лікарських 

засобів. 

ПРН 12. Виписувати, зберігати та використовувати основні параметри 

фармакокінетики фармакологічних засобів з метою їх раціонального призначення. 

ПРН 18. Надавати екстрену долікарську медичну допомогу на підставі діагнозу 

гострого невідкладного стану, а також в надзвичайних ситуаціях у мирний та воєнний 

час. 

ПРН 20. Своєчасно та належно вести медсестринську документацію відповідно до 

чинного законодавства, використовуючи необхідні комп’ютерні технології, здійснювати 

моніторинг та аналіз документації. 
 

3. Навчальний план з дисципліни  
 

3.1.Теми лекційних занять 

 
№ 

з/п 

Теми лекцій Рекомендовані 

джерела 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку 

1  Роль бакалавра в організації профілактичної та 

лікувальної допомоги дітям, що спрямованні на 

поліпшення охорони  здоров’я матері та дитини. 

Особливості фізіологічного розвитку органів та 

систем у дітей . 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/

view.php?id=289 

2 

2  Особливості  адаптації новонароджених та 

передчасно народжених новонароджених дітей.  

Класифікація недоношених дітей за 

морфологічною та функціональною 

зрілістю(ВООЗ). 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/

view.php?id=289 

2 

3  Принципи організації харчування  здорових  і  

хворих  дітей. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/
2 



view.php?id=289 

Усього змістовий модуль 1 6 

Змістовий модуль 2. Захворювання новонароджених дітей 

4 Диференційна діагностика гнійно-запальних 

захворювань шкіри та підшкірної клітковини у 

новонароджених. 

Неонатальний сепсис 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/

view.php?id=289 

2 

5 Хвороби новонароджених, що пов’язані з 

пологовими проблемами. Гемолітична хвороба 

новонароджених. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/

view.php?id=289 

2 

6 Дефіцитні захворювання і гіпервітамінози. 

Аномалії конституції. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/

view.php?id=289 

2 

7 Гострі та хронічні розлади травлення у дітей 

раннього віку. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/

view.php?id=289 

2 

Усього змістовий модуль 2 8 

Змістовий модуль 3. Захворювання дітей старшого віку 

8 Сестринська допомога та тактика догляду за 

дітьми із захворювання органів травлення. 

Гельмінтози. Стоматити. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/

view.php?id=289 

2 

9 Сестринський процес при захворюваннях верхніх 

і  нижніх дихальних шляхів у дітей. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/

view.php?id=289 

2 

10 Особливості адаптації серцево-судинної системи в 

критичні періоди розвитку. Захворювання нирок і 

сечових шляхів. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/

view.php?id=289 

2 

11 Сестринський процес при захворюваннях системи 

крові та ендокринної системи у дітей. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/

view.php?id=289 

2 

Усього змістовий модуль 3 8 

Змістовий модуль 4. Інфекційні хвороби та невідкладні стани в педіатрії 

12 Особливості перебігу інфекційних захворювань у 

дітей. Короновірус (COVID- 19) у дітей: 

профілактика інфікування і поширення серед дітей. 

Основні симптоми та перебіг хвороби у дітей 

різного віку. Поради для батьків під час карантину 

від МОЗ України  та рекомендації ВООЗ. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/

view.php?id=289 

2 

13 Диференціальна діагностика інфекційних хвороб 

що протікають з екзантемами. Діагностика гострих 

кишкових інфекцій у дітей. Вірусні гепатити.  ВІЛ- 

інфекція. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/

view.php?id=289 

2 

14 Невідкладна допомога на догоспітальному етапі та 

в стаціонарі.  Судомний, гіпертермічний, 

алергійний, токсичний, коматозний синдроми. 

Стенозувальний ларинготрахеїт, астматичний стан. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/

view.php?id=289 

2 

Усього змістовий модуль 4 6 

Усього за курс навчання: 28 

Примітка: Лекційні заняття проводяться відповідно до розкладу в лекційних 

аудиторіях навчального корпусу № 1. 

 



3.2. Теми навчальної практики під керівництвом викладача 
 

№ 

з\п 

Навчальна практика Рекомендовані джерела Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку 

1 Основні особливості фізіологічного  розвитку 

органів та систем у дітей. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.

php?id=289 

4 

2 Особливості періоду новонародженості, 

синдроми адаптації, критерії зрілості.  

Визначення груп ризику серед 

новонароджених дітей та дітей з малою 

масою  тіла при народження.  

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.

php?id=289 

 4 

3 Основні морфофункціональні особливості 

органів травлення та обміну речовин у дітей в 

різні періоди  дитинства. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.

php?id=289 

4 

Усього змістовий модуль 1: 12 

Змістовий модуль 2. Захворювання новонароджених дітей 

4 Участь медичної сестри бакалавра в 

обстеженні та оцінюванні стану при гнійно-

запальних захворювань шкіри та підшкірної 

клітковини у новонароджених.  

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.

php?id=289 

4 

5 Основні принципи догляду та оцінюванні 

стану при хворобах новонароджених,   

що  пов’язані з пологами.  

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.

php?id=289 

4 

6 Участь медичної сестри бакалавра в 

обстеженні та оцінюванні стану з 

дефіцитними захворюваннями і 

гіпервітамінози у дітей. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.

php?id=289 

4 

7 Стратегія медичної сестри бакалавра в 

обстеженні та оцінювання стану з гострими 

розладами травлення у дітей раннього віку.  

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.

php?id=289 

4 

Усього змістовий модуль 2: 16 

Змістовий модуль 3. Захворювання дітей старшого віку 

8 Основні принципи догляду медичної сестри 

бакалавра при  захворюваннях органів 

травлення в дітей старшого віку. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.

php?id=289 

4 

9 Участь медичної сестри бакалавра в 

обстеженні та оцінюванні стану при 

захворюваннях верхніх і  нижніх дихальних 

шляхів у дітей. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.

php?id=289 

4 

10 Основні принципи догляду медичної сестри 

бакалавра в обстеженні та оцінюванні стану 

при хворобах серцево-судинної системи та 

захворювання нирок і сечових шляхів.  

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.

php?id=289 

4 

11 Участь медичної сестри бакалавра в 

обстеженні та оцінюванні стану при 

захворюваннях системи крові та ендокринної 

системи у дітей. 

 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.

php?id=289 

4 

Усього змістовий модуль 3: 16 



Змістовий модуль 4. Інфекційні хвороби та невідкладні стани в педіатрії 

12  Основні принципи догляду медичної сестри 

бакалавра та оцінювання стану при 

захворюваннях інфекційних хвороб 

дихальних шляхів у дітей. Стратегія медичної 

сестри бакалавра при плануванні догляду за 

дитиною інфікованою COVID- 19 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.

php?id=289 

4 

13 Участь медичної сестри бакалавра в 

обстеженні та оцінюванні стану при 

захворюваннях  інфекційних хвороб що 

протікають з екзантемами. Вірусні гепатити. 

ВІЛ- інфекція. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.

php?id=289 

4 

14 Участь медичної сестри бакалавра у наданні 

невідкладної допомоги  на догоспітальному етапі та 

в стаціонарі.   

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.

php?id=289 

4 

Усього змістовний модуль 4: 4 

 15 Підсумковий модульний-контроль  12 

Усього за курс навчання: 60 

Примітка. Заняття проводяться відповідно до розкладу в навчальних кімнатах клінічної 

бази 

 

3.3. Теми самостійної позааудиторної роботи студентів 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Місце 

контролю 

1 Основні етапи розвитку  педіатрії в Україні.  2 Заняття НПКВ, 

КРОК Б 

2 Перший патронаж новонародженої дитини. Його 

зміст і завдання. 

2 Заняття НПКВ, 

КРОК Б 

3 Основні принципи диспансеризації недоношених 

дітей 

2 Заняття НПКВ, 

КРОК Б 

4 Добові норми поживних речовин та енергетична 

цінність у дітей старшого віку 

2 Заняття НПКВ, 

КРОК Б 

5 Проблеми  інфекцій у сучасній неонатології з позиції 

доказової медицини.  

2 Заняття НПКВ, 

КРОК Б 

6 Реабілітація пацієнтів з наслідками пологових травм 2 Заняття НПКВ, 

КРОК Б 

7 Водорозчинні та жиророзчинні вітаміни, їх вплив на 

організм дитини.  

2 Заняття НПКВ, 

КРОК Б 

8 Диференційна -діагностика ознаки пілероспасму та 

пілоростенозу.  

2 Заняття НПКВ, 

КРОК Б 

9 Гельмінтози, їх негативний вплив на організм 

дитини. Оформлення санбюлетня 

2 Заняття НПКВ, 

КРОК Б 

10 Профілактика  захворювань верхніх дихальних 

шляхів 

2 Заняття НПКВ, 

КРОК Б 

11 Поняття гемодіалізу. 2 Заняття НПКВ, 

КРОК Б 

12 Ожиріння - основні форми. Дійсні та супутні 

проблеми 

2 Заняття НПКВ, 

КРОК Б 

13 Види  позалегеневого туберкульозу. 2 Заняття НПКВ, 

КРОК Б 



14  Рідкісні клінічні форми дифтерії.  2 Заняття НПКВ, 

КРОК Б 

15 Краснуха і вагітність. Складання тез бесіди щодо 

профілактики захворювань.  

2 Заняття НПКВ, 

КРОК Б 

16 Феномен "вигорання" або емоційного виснаження в 

медичних працівників.  

2 Заняття НПКВ, 

КРОК Б 

  Усього: 32  
 

4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (пошукові, 

дослідницькі й аналітичні роботи) 

1. Критерії визначення групи здоров’я дитини. 

2. Особливості захворюваності в різні вікові  періоди. 

3. Особливості психічного розвитку дітей. 

4. Методи оцінки нервово-психічного розвитку дитини. 

5. Вплив методик раннього розвитку на нервово-психічний розвиток дитини. 

6. Методики раннього розвитку дитини. 

7. Морфофункціональні особливості м’язевої системи у дітей. 

8. Особливості кровотворення у дітей. 

9. Функціональні особливості імунної системи. 

10. Фактори ризику внутрішньоутробного розвитку плода. 

11. Особливості психомоторного розвитку недоношеної дитини в залежності від 

ступеня недоношеності. 

12. Лактація. Регуляція лактогенезу. 

13. Корекція харчування під час грудного вигодовування. Рекомендації ВООЗ та 

UNICEF 

14. Відлучення дитини від грудей. 

15. Зміст поняття «адекватне харчування» і «збалансоване харчування». 

16. Внутрішньоутробні інфекції, специфічні для перинатального періоду. 

17. Вплив гіповітамінозів на розвиток дитини. 

18. Лактозна недостатність. Корекція харчування. 

19. Аспіраційна пневмонія новонароджених. Частота виникнення. 

20. Причини розвитку вроджених вад серця. 

21. Організація догляду за дитиною з вродженою вадою у перед та 

післяопераційнийперіод. 

22. Частота виникнення гіпертензивних кризів у дітей. 

23. Організація догляду  за дитиною,що знаходиться у відділенні хіміотерапії при 

злоякісних захворюваннях крові.  

24. Вплив недостатності функції щитоподібнох залози на розвиток дитини. 

25. Види імунного захисту організму. 

26. Вплив охоплення щепленнями на частоту інфекційних захворювань.  

 

5. Політика навчальної дисципліни  
Навчальна дисципліна «Клінічне медсестринство в педіатрії» є обов’язковою для 

здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» освітньо-професійної програми  

«Сестринська справа»  спеціальності 223 Медсестринство. 

Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів 

вищої освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань без використання зовнішніх джерел 

інформації (наприклад, окрім випадків дозволених викладачем, підготовки практичних 

завдань під час заняття);  

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення посилань на 

джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей. 



Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами вищої освіти: 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі здобувачами та викладачами, пацієнтами, 

медичним персоналом закладів охорони здоров’я. 

Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти:  

- присутність на всіх заняттях є обов’язковим з метою поточного та підсумкового 

оцінювання знань (окрім випадків за поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

- роботи, які здає студент з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються 

на нижчу оцінку (75% від максимальної, наприклад тематична індивідуальна робота); 

- за умов виникнення академічної заборгованості з будь-яких причин, яка перевищує 

65% від загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (1-119 балів), 

студент отримує незадовільну оцінку з обов’язковим повторним вивченням дисципліни. 

Порядок відпрацювання пропущених занять  

Пропущені заняття відпрацьовуються відповідно до Положення про порядок 

відпрацювання здобувачами пропущених занять та незадовільних оцінок, а також згідно з 

графіком відпрацювання та консультацій. 

 

6. Політика оцінювання 
 

Оцінювання обов’язкової дисципліни «Клінічне медсестринство в педіатрії» є 

рейтинговим та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності студента (з 

урахуванням тем самостійної роботи та ІДРС) та результатів підсумкового модульного 

контролю. 

Максимальну кількість балів, яку здобувачі можуть набрати під час засвоєння модуля 

200 балів, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами 

модульного контролю (80 балів (40%). 

Поточний контроль здійснюється на кожній навчальній практиці відповідно до 

поставлених завдань з кожної теми. Під час оцінювання освітньої діяльності здобувачів 

перевага надається стандартизованим методам контролю: тестування, структуровані 

контрольні роботи, структурований за процедурою контроль практичних навичок в 

умовах, що наближені до реальних. 
 

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Під час засвоєння кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність здобувачу 

виставляються оцінки за національною 4-бальною шкалою, які потім конвертуються у 

бали в залежності від кількості тем у модулі.  

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач під час поточної 

навчальної діяльності 120 балів. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, 

що відповідають оцінці «5», на кількість оцінювальних тем у модулі. Мінімальна кількість 

балів, яку може набрати здобувач складає 70 балів. 
 

Оцінювання самостійної роботи студента 

Оцінювання самостійної роботи здобувачів, яка передбачена в тематичному плані 

дисципліни поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми 

на відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на 

самостійну роботу і не входять до тем аудиторної навчальної практики, контролюється під 

час підсумкового модуль-контролю.  
 

Оцінювання індивідуальної дослідної роботи студента  

Максимальна оцінка за індивідуальну дослідну роботу студента складає не більше 

12 балів.  



Таблиця 1 

Схема та критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної 

роботи студента ( в балах ECTS) 

№ 

з/п 

Критерій рейтингової оцінки Мах 

кількість 

балів 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому завданню та 

повнота його розкриття 
5 

2 Відповідність оформлення завдання 2 

3 Захист індивідуальної роботи та глибина доповіді, повнота та логічність 

відповідей на запитання під час захисту  
5 

Максимальна підсумкова оцінка: 12 

Примітка: бали можуть коливатися від 0 до 12 залежно від якості виконаної ІДРС. 

Якщо здобувач приймає участь у двої і більше видах індивідуальної роботи, йому 

зараховують бали лише за один вид роботи його на вибір 

 

Таблиця 2 

СХЕМА нарахування та розподіл, які отримують здобувачі 

Модуль 1. Клінічне медсестринство в медицині  

Середні значення оцінювання поточного та модуль-контролю 

Структура 

дисципліни 

№ 

заняття 

«відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

Змістовий 

модуль 1 
1 8 6 5 0 

2 8 6 5 0 

3 8 6 5 0 

Всього змістовий модуль 

1 

24 18 15 0 

Змістовий 

модуль 2 
4 8 6 5 0 

5 8 6 5 0 

6 8 6 5 0 

Всього змістовий модуль 

2  

24 18 15 0 

Змістовий 

модуль 3 
7 8 6 5 0 

8 8 6 5 0 

9 8 6 5 0 

Всього змістовий модуль 

3 

24 18 15 0 

Змістовий 

модуль 4 
10 8 6 5 0 

11 8 6 5 0 

12 8 6 5 0 

13 8 6 5 0 

14 8 6 5 0 

Всього змістовий модуль 

4 

40 30 25 0 

Всього поточна 

успішність  

112 84 70 0 

ІДРС (не більше 12 балів) 8 10  0 

Всього поточна 

успішність 

120 94  0 

Модуль- 15 80 65 50 0 



контроль 

МОДУЛЬ 1 200 159  0 

Межі балів за шкалою 

ЕCTS 

200-180 179-150 149-120  119 і менше 

 

Оцінювання підсумкового модульного контролю 
Модульний контроль здійснюється після завершення вивчення всіх тем модуля на 

останньому контрольному занятті. До підсумкового модуль-контролю допускаються 

здобувачі, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою та набрали 

кількість балів не менше за мінімальну.  

 

Таблиця 3 

Схема розподілу балів при оцінюванні Модуль-контролю в балах ECTS 

Підсумковий модульний контроль «5» «4» «3» «2» 

Усна відповідь(тестовий контроль), бали  45-50 40-44 32-39 0 

Вирішення ситуаційного клінічного завдання , бали 13-15 10-13 7-10 0 

Демонстрація практичної навички, бали 13-15 10-13 7-10 0 

Межі підсумкового модульного контролю у 

балах та за традиційною шкалою 

71-80 60-70 46-59 0 

Максимальна кількість балів модульного контролю дорівнює 80 балів. Модульний 

контроль вважається зарахованим, якщо здобувач набрав не менше 50 балів.  

 

Загальна кількість балів за результатами успішності , балівза ІНДЗта підсумковий 

модульний контроль визначається як сума балів і не повинна перевищувати 200-балів. 
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