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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Клінічне медсестринство в педіатрії 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень, форма навчання 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів - 4 

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

 

Обов’язкова  

 

Модулів – 1 

Спеціальність 

223 

МЕДСЕСТРИНСТВО   

 

Курс 

1 

Змістових модулів –4 

Семестр 

ІІ 
Загальна кількість 

годин –  120 год. 
Лекції 

28 год. 

Кількість аудиторних 

годин – 88 год. 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр 

Навчальна практика 

60 год. 

Семінарські 

- 

Кількість годин 

самостійної роботи 

студента – 32 год. 

Форма навчання: 

денна 

Самостійна робота 

32 год. 

Вид контролю:  

модульний контроль 

 

Примітка:  

1 кредит ЕСТS – 30 год. 



І. ВСТУП 

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Клінічне 

медсестринство в педіатрії» складена відповідно до Стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 223 Медсестринство для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти  затвердженого наказом МОНУ від 05.12.2018 року № 1344 та освітньо-

професійної програми та затверджена у Чернівецькому медичному коледжі 

БДМУ на засіданні Педагогічної ради коледжу від 10.12.2018 р. протокол №3. 

Освітня програма введена в дію з 01 вересні 2019р., переглянута та 

затверджена на засіданні Педагогічної ради 31.08.2020 протокол №1. 

Ця програма розрахована на 120 годин (4 кредити), з яких лекцій – 28 

годин, навчальної практики – 60 годин, самостійної роботи студентів – 32 годин.  

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 

.  

Метою дисципліни «Клінічне медсестринство в педіатрії» є формування 

умов для розвитку фундаментальності та практичної спрямованості підготовки 

бакалаврів медсестринства підвищення якості підготовки медичних фахівців, що 

дозволяють отримати максимально високі та змістовні професійні компетентності 

у сфері медсестринства та підготовки фахівців, які будуть здатні розв’язувати 

складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми.  

2. Основні завдання навчальної дисципліни «Клінічне медсестринство в 

педіатрії» спрямовані на досягнення результатів навчання.  

• систематизоване викладання основних положень вчення про хворобу, її 

поняття, кваліфікації основних етіологічних чинників та механізмів 

розвитку, теоретико-методологічних засад (основні характеристики) 

патологічних процесів,  станів та синдромів;  

• дослідження та аналіз загальних та спеціальних методів й діагностичних 

критеріїв оцінки стану дитини, базових фахових компетентносте 

майбутньої медичної сестри-бакалавра; 

• оволодіння здатністю розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері медсестринства або у процесі навчання; 

• навчання правильному розумінню та ефективному застосуванню 

нормативно-правових документів при здійсненні фахової діяльності. 

 

3. Передумовами для вивчення дисципліни: є раніше здобуті програмні 

результати навчання за ОКР молодший спеціаліст галузі знань 22 Охорона 

здоров’я. 



ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 
Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні  проблеми під час професійної діяльності в галузі медсестринства та в 

освітньому процесі,, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності 

1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу 

інформації 

Знати: 

пізнавальну діяльність 

людини, спрямовану на 

розкриття загальних, 

істотних зв'язків і 

відношень речей. 

Вміти 

проводити аналіз інформації, 

приймати обґрунтовані рішення, 

вміти придбати сучасні знання.   

 

Заохочення та узгодження 

до певних  дій 

комунікантів. 

Набуття комунікативного 

досвіду в процесі 

адекватного сприйняття і 

розуміння змісту 

повідомлень. 

Створювати власне 

монологічне висловлювання 

відповідно до отриманої 

інформації 

2. Здатність до 

планування, 

організації та 

управління 

Знати: 

структуру управління в 

системі охорони здоров’я; 

управлінську роль 

керівника при прийнятті 

рішення; 

психологічні 

закономірності трудового 

процесу, 

психологічні вимоги до 

особистості медичної 

сестри-бакалавра. 

Уміти: 

приймати ефективні управлінські 

рішення; 

раціонально використовувати 

виробничий потенціал, 

надавати психологічну допомогу 

співробітникам, пацієнтам в 

залежності від ситуації 

Вибір виправданих 

комунікативних засобів у 

професійному середовищі 

Спираючись на певний 

рівень інтелектуальних 

знань та комплекс 

моральних особистих 

якостей, виховувати у себе 

уміння раціонально 

використовувати 

виробничий потенціал; 

нести відповідальність за 

якість планування та 

використання виробничого 

потенціалу 

3. Здатність 

спілкуватися 

другою мовою 

Знати: 

професійно-орієнтований 

лексико-граматичний 

матеріал, що 

використовується в різних 

мовних ситуаціях; 

Вміти: 

володіти лексичним мінімумом 

однієї з іноземних мов, вести 

бесіду-діалог загального 

характеру, користуватися 

правилами мовного етикету; 

Використання різних 

мовних засобів відповідно 

до комунікативних 

намірів. Влучно 

висловлювати думки для 

успішного розв’язування 

Послуговуватися 

лексографічними 

джерелами (словниками) та 

іншою допоміжною 

довідковою літературою, 

необхідною для 



розмовні штампи ділового 

етикету й мовної поведінки 

- професійні терміни й 

поняття; 

історію, культуру, 

традиції, систему охорони 

здоров’я країни, мова якої 

вивчається. 

проводити аналітичне 

опрацювання іншомовних 

медичних джерел з метою 

отримання професійної 

інформації; 

працювати з довідковою 

літературою та словниками. 

проблем і завдань у 

професійній діяльності. 

самостійного 

вдосконалення іноземної 

мовної культури. 

4. Навички 

використання 

інформаційних та 

комунікативних 

технологій 

Знати: 

сучасні інформаційні 

технології; 

технології обробки 

текстової та графічної 

інформації; 

медичні інформаційні 

системи. 

Вміти: 

використовувати програмні 

засоби при роботі в 

комп’ютерних мережах, 

створювати бази даних і 

використовувати інтернет-

ресурси; 

працювати в закритих та 

відкритих інформаційних 

системах; 

використовувати отриману 

інформацію та результати її 

аналітичної обробки для набуття 

фахових знань та навичок з 

певних складових професійної 

діяльності; 

застосовувати новітні 

інформаційні технології в 

професійній діяльності; 

працювати з операційними 

системами і сервісними 

програмами; 

працювати з папками 

(каталогами) і файлами у 

Windows; 

набирати, зберігати, редагувати 

текстову інформацію у Microsoft 

Накопичення обсягу 

можливих комунікативних 

зв’язків з різних аспектів 

професійної діяльності за 

допомогою комп’ютерних 

технологій 

Систематизувати 

інформацію з метою 

підвищення ефективності 

праці на основі системного 

підходу до предметної 

діяльності; 

підвищувати інформаційну 

грамотність, поглиблювати 

знання з практичного 

застосування інформаційно-

комп’ютерних технологій у 

професійній діяльності. 



Word. 

5. Здатність до 

пошуку, 

оброблення, 

аналізу інформації 

з різних джерел та 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні 

Знати: 

методологічні основи 

наукових досліджень; 

категоріальний апарат 

наукового дослідження; 

класифікацію методів 

наукових досліджень; 

загально-наукові 

методологічні принципи; 

довідково-пошуковий 

апарат; 

принципи патентознавства 

способи одержання 

наукової та професійної 

інформації; 

джерела одержання 

потрібної інформації 

Вміти: 

планувати та організовувати 

науково-дослідну роботу; 

використовувати категоріальний 

апарат наукового дослідження; 

використовувати документальні 

джерела наукової інформації; 

створювати фонд першоджерел і 

вторинної інформації; 

використовувати пошуково-

довідковий апарат; 

розробляти плани та здійснювати 

експериментальні дослідження; 

оформляти дослідницьку роботу 

у вигляді доповідей, тез, статей, 

методичних матеріалів, 

бакалаврської дослідницької 

роботи; 

обґрунтовувати висновки своїх 

спостережень, вносити  

пропозиції щодо удосконалення 

медсестринської діяльності в 

ЗОЗ. 

Передача науково-

дослідної інформації на 

відповідних рівнях; 

взаємодія у межах 

внутрішнього та 

зовнішнього наукового 

середовища. 

Особиста відповідальність 

за: 

 недотримання етичних 

норм науково-дослідної 

діяльності (авторських прав, 

недопущення плагіату, 

компіляції та ін.); 

достовірність науково-

дослідної інформації; 

оперативність передачі 

інформації. 

6. Навички 

міжособистісної 

взаємодії 

Знати: 

актуальні проблеми 

розвитку психології; 

природу і сутність психіки, 

генетичні джерела 

психології і поведінки 

людини; 

розвиток і формування 

особистості, як суб’єкта 

діяльності; 

емоційно-вольові процеси; 

Вміти: 

проводити психологічні 

дослідження особистості 

співробітників та пацієнтів; 

оцінювати психоемоційний стан 

співробітників, пацієнтів під час 

спілкування та надавати 

психологічну допомогу (в межах 

компетенції) з метою усунення 

нервово-емоційного напруження; 

здійснювати 

Володіння навичками 

міжособистісної взаємодії, 

спілкування та співпраці. 

Самостійно підвищувати 

освітній, професійний рівні 

з метою вдосконалення 

культури міжособистісної 

взаємодії; 

оцінювати та 

інтерпретувати власний 

психологічний стан, 

володіти найпростішими 

прийомами психічної 

саморегуляції; 



комунікації; 

сучасні уявлення про 

основи психології, що 

сприяють забезпеченню 

комфортного 

психологічного 

мікроклімату в колективах 

структурних підрозділів 

медичного або 

навчального закладів; 

функції та форми 

міжособистісного 

спілкування; 

вплив професії на 

формування складу 

мислення та стиль 

спілкування; 

психологію спілкування з 

пацієнтами різного 

профілю; 

психогігієну і 

психопрофілактику. 

психопрофілактичну та 

психогігієнічну роботу; 

підтримувати психологічний 

мікроклімат в колективі; 

забезпечити творчу атмосферу та 

досягнення якісних результатів 

праці; 

аналізувати роль і вплив 

психічних властивостей людини 

на її діяльність і поведінку; 

давати психологічну 

характеристику особистості. 

володіти емоційним станом 

і самоконтролем;  

нести відповідальність за 

мікроклімат в колективі, 

забезпечувати комфортну 

психологічну взаємодію з 

пацієнтами та 

співробітниками. 

7. Здатність 

навчатись та 

навчати 

Знати: 

загальні та методологічні 

основи педагогіки; 

теорію виховання; 

теорію навчання 

(дидактику); 

педагогічну культуру; 

методи і засоби навчання; 

форми організації 

освітнього процесу; 

основні категорії навчання; 

принципи, функції 

навчання; 

Вміти: 

проводити різні форми 

навчальних заходів (лекції, 

семінари, практичні заняття,  

тренінги, різні види практик); 

на практиці використовувати в 

освітньому процесі дидактичні 

прийоми; 

визначати мету, зміст, структуру 

безперервної освіти впродовж 

життя. 

Реалізація комунікативних 

вмінь з особами, що 

навчаються; 

передача педагогічного 

досвіду об’єктам навчання. 

Здатність навчатись 

упродовж життя (LLL life-

long-learning); 

синтезувати теорію та 

практику навчання. 



сучасні педагогічні 

технології. 

8. Вміння 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми  

Знати: 

основи міжособистісного 

спілкування; 

психологію та принципи 

управління кадрами; 

конфліктологію та шляхи 

вирішення конфліктних 

ситуацій; 

оптимальну організацію 

освітнього процесу у 

вищій школі; 

моделі керівництва 

структурним підрозділом. 

Вміти: 

розв’язувати проблеми, пов’язані 

з прийняттям управлінських 

рішень, забезпечувати їх 

виконання; 

 володіти культурою 

міжособистісного спілкування; 

проводити розгляд і розв’язання 

конфліктних управлінських 

ситуацій та удосконалювати 

вміння у професійному 

середовищі; 

створювати сприятливий 

психологічний мікроклімат в 

колективі; 

навчати осіб, які здобувають 

вищу освіту, виявляти та 

вирішувати проблеми у 

виробничих колективах. 

Застосування обсягу 

можливих комунікативних 

зв’язків з різних аспектів 

професійної діяльності при 

вирішенні виробничих 

проблем. 

Керувати собою, власним 

психічним станом, володіти 

вербальними та 

невербальними навичками 

спілкування в освітньому 

процесі та при розв’язанні 

фахових проблем. 

9. Здатність діяти 

на основі етичних 

міркувань 

(мотивів) 

Знати: 

Етичний кодекс медичної 

сестри України; 

сучасні етико-нормативні 

документи; 

етико-деонтологічні 

завдання медичної сестри – 

керівника медсестринської 

структури; 

основні принципи та 

категорії медичної етики та 

деонтології; 

принципи дотримання 

конфіденційності, 

Вміти: 

вирішувати етико-деонтологічні 

завдання, пов’язані з виконанням 

професійних обов’язків; 

забезпечувати сприятливий 

психологічний мікроклімат в 

колективі; 

оцінювати професійний та 

моральний стан співробітників; 

 визначати причини «емоційного 

вигорання» медичних 

працівників; 

Запобігати виникненню 

конфліктних та стресових 

Реалізація норм медичної 

етики і деонтології та 

подальша імплементація 

основних етичних 

міркувань (мотивів) 

колегам та пацієнтам на 

всіх рівнях професійної 

діяльності; 

толерантне ставлення до 

протилежних думок; 

 уміння брати участь в 

дискусіях та виборі 

оптимальних рішень. 

Здатність нести 

відповідальність за 

дотримання етико-

деонтологічних норм у 

фаховій діяльності. 



професійної таємниці, 

збереження інформації 

особистого, інтимного та 

медичного характеру; 

основи психології та 

педагогіки. 

ситуацій; 

проводити психопрофілактичну 

та психогігієнічну роботу; 

використовувати сучасні етико-

нормативні документи; 

уміти взаємоузгоджувати 

особисті колективні та 

громадські інтереси. 

10. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації 

Знати: 

значення психологічних 

знань в медичній практиці, 

впливу на мислення і 

поведінку людей з метою 

їхньої адаптації до змін 

умов життя; 

психологічні та 

психосоматичні аспекти в 

різних галузях медицини. 

Вміти: 

визначати психічний стан і 

рівень соціально-психологічної 

адаптації людини за допомогою 

методів психологічного 

дослідження; 

застосовувати засоби 

психогігієни, психопрофілактики 

та основні методи психотерапії. 

 

Уміння оцінювати 

ситуацію, що склалася, 

оперативно і адекватно 

реагувати на неї. 

Здатність до самостійного 

вирішення проблем в 

ситуаціях, що складаються. 

Спеціальні (фахові) компетентності 

Вміння виявляти 

зв’язок патогенезу 

захворювань з 

клінічними 

проявами та 

результатами 

додаткових методів 

дослідження 

Знати: 

патогенетичні основи 

розвитку захворювань; 

дані додаткових методів 

досліджень при різній 

патології. 

Вміти: 

інтерпретувати результати 

додаткових методів дослідження; 

обґрунтовувати призначення 

етіотропної, патогенетичної та 

симптоматичної терапії 

Дотримання етичних 

принципів та 

деонтологічних норм у 

спілкуванні з пацієнтами 

та їх оточенням з метою 

отримання згоди для 

проведення досліджень. 

Здатність робити виважені 

висновки та обґрунтовані 

судження відповідно до 

результатів дослідження. 

Вміння оцінювати 

організацію та 

якость надання 

різних видів 

медичної допомоги 

та санітарно-

епідеміологічного 

благополуччя 

Знати:  

- закономірності та 

складові основних 

демографічних показників, 

захворюваності та методи 

їх вивчення; 

- організацію та зміст 

роботи медичних закладів; 

Вміти:  

визначати та здійснювати оцінку 

показників здоров’я, діяльності 

закладів охорони здоров’я із 

застосуванням відповідних 

статистичних методик 

Реалізація комунікативної 

взаємодії з 

представниками ЗОЗ при 

здійсненні медико-

статистичних досліджень 

Спроможність самостійно 

здійснювати збір 

статистичних даних та 

відповідати за їх 

достовірність. 



населення - принципи 

обов’язкового та 

добровільного медичного 

страхування. 

Здатність 

використовувати 

теоретичні знання 

та практичні 

уміння для 

виконання 

медсестринських 

втручань 

відповідно до 

клінічних 

протоколів та 

стандартів 

медсестринської 

діяльності 

Знати: 

- стандарти догляду 

за хворими, науково 

опрацьовані й апробовані 

на практиці, затверджені 

МОЗ України ; 

- уніфіковані клінічні 

протоколи надання 

медичної допомоги 

пацієнтам з різними 

нозологіями; 

- нормативно-правові 

акти, які регламентують 

діяльність медичних 

сестер. 

Вміти: 

-встановлювати медсестринські 

діагнози, планувати та 

реалізовувати медсестринський 

процес відповідно до діючих 

стандартів; 

планувати і здійснювати догляд 

за пацієнтами, використовуючи 

стандарти та протоколи 

медсестринської діяльності. 

Враховуючи не лише 

фізичні, а й психологічні 

та соціальні аспекти життя 

людини, вміти 

переконувати в 

необхідності та 

доцільності 

медсестринських втручань. 

-Здатність поділяти 

філософію медсестринства; 

-творчий підхід до 

реалізації медсестринського 

процесу; 

-відповідальність за 

дотримання стандартів 

діяльності. 

Здатність 

організовувати та 

надавати 

невідкладну 

допомогу при 

різних гострих 

станах 

Знати: 

- організацію 

медичної допомоги та 

особливості роботи 

медичної сестри в 

відділеннях інтенсивної 

терапії та реанімаційному 

відділенні; 

- надання 

невідкладної допомоги при 

різних видах гострих та 

термінальних станів. 

Вміти: 

-організовувати медичну 

допомогу в відділеннях 

інтенсивної терапії та 

реанімаційному відділенні; 

-надавати невідкладну допомогу 

при гострих та термінальних 

станах; 

-виконувати реанімаційні заходи; 

застосовувати сучасні інфузійні 

розчини відповідно до 

нормативно-директивних 

документів МОЗ України. 

Володіти навичками 

психотерапії в спілкуванні 

з пацієнтами при 

термінальних станах 

Швидко орієнтуватися в 

ситуації, диференційовано 

підходити до етапності 

надання медичної допомоги 

при гострих станах 

Здатність 

оцінювати вплив 

небезпечних 

Знати: 

- сучасні уявлення 

про здоровий спосіб життя; 

Вміти: 

-співставляти клінічні прояви 

захворювань з результатами 

Вміти одержувати 

необхідну інформацію з 

різних джерел та країн, 

Уміння самостійно 

одержувати інформацію та 

відповідати за якість і 



чинників щодо 

ризику розвитку 

найпоширеніших 

захворювань у 

світі. Знання 

основних методів 

діагностики в 

клініці хвороб 

цивілізації. 

- небезпечні чинники 

щодо ризику розвитку 

хвороб цивілізації 

- структуру та 

характеристики хвороб 

цивілізації. 

додаткових методів дослідження; 

-проводити санітарно-освітню 

роботу щодо здорового способу 

життя та безпечних умов праці; 

-виконувати превентивні заходи 

на подолання дії шкідливих 

чинників (в межах компетенції); 

-проводити моніторинг дії 

шкідливих чинників на 

конкретних територіях. 

використовувати її за 

призначенням. 

оперативність наступних 

дій. 

Здатність до 

використання 

теоретичних знань 

та практичних 

умінь при 

організації надання 

медичної допомоги 

за принципом 

сімейної медицини 

Знати: 

- організацію роботи 

ЗОЗ за принципом 

сімейної медицини; 

- основні принципи 

диспансеризації, 

реабілітації пацієнтів та 

профілактики 

найпоширеніших у 

практиці сімейної 

медицини. 

Вміти:  

-використовувати стандарти та 

нормативні документи у 

професійній діяльності при 

організації роботи центрів 

ПМСД, амбулаторій, відділень 

загальної практики сімейної 

медицини та надання медичної 

допомоги в домашніх умовах; 

-проводити профілактичну та 

протиепідемічну роботу на 

дільниці; 

-пропагувати медичні та 

санітарно-гігієнічні знання серед 

населення дільниці; 

-брати активну участь у 

проведенні диспансеризації та 

реабілітаційних заходів при 

найпоширеніших 

захворюваннях; 

вести передбачену МОЗ України 

медичну документацію. 

Передача інформації про 

здоров’язберігаючі 

технології, мотивація 

населення до їх 

застосування; 

проведення санітарно-

освітньої роботи з питань 

профілактичної медицини, 

гігієнічного навчання та 

виховання, пропаганди 

здорового способу життя; 

вміння зацікавлювати 

пацієнтів необхідністю 

диспансеризації, участі в 

програмах МОЗ України та 

областей щодо 

медикаментозного 

лікування. 

Відповідальність за 

своєчасність та обсяги 

надання первинної медико-

санітарної допомоги. 

Вміння 

застосовувати 

теоретичні знання 

Знати: 

- принципи 

проведення наукового 

Вміти: 

-збирати і аналізувати 

інформацію з наукових 

Вибір виправданих 

комунікативних засобів у 

професійному середовищі 

Проведення власних 

наукових досліджень, аналіз 

результатів та 



та практичні 

уміння при 

організації 

управління в 

медсестринських 

структурних 

підрозділах 

пошуку; 

- основні вимоги до 

оформлення наукових 

робіт 

вітчизняних та іноземних джерел 

-використовувати сучасні методи 

наукових досліджень 

-аналізувати, систематизувати та 

узагальнювати результати 

наукових досліджень 

-використовувати сучасні 

статистичні методи обробки 

результатів наукових досліджень 

-здійснювати оформлення 

наукових робіт відповідно до 

вимог 

-використовувати сучасні методи 

інформаційних та інноваційних 

технологій 

доносити професійні знання, 

власні обгрунтування і висновки 

до фахівців і широкого загалу 

Використання іноземної 

мови для збору інформації 

з іноземних джерел 

формулювання висновків  

Створення власних 

наукових суджень 

 



ІІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 
Назва змістових модулів та тем 

Кількість годин 

Усього Лекції 
Навчальна 

практика 
СРС 

Модуль 1. Клінічне медсестринство в педіатрії 

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 . 

8 2 4 2 

2.  Особливості  адаптації новонароджених 

та передчасно народжених 

новонароджених дітей. Класифікація 

недоношених дітей за морфологічну та 

функціональну зрілість(ВООЗ).  

10 2 4 4 

3. Принципи організації харчування 

здорових  і  хворих  дітей. 

8 2 4 2 

 Усього змістовий модуль 1 26 6 12 8 

Змістовий модуль 2. Захворювання новонароджених дітей 

1. Диференційна діагностика гнійно-

запальних захворювань шкіри та 

підшкірної клітковини у 

новонароджених.  Неонатальний сепсис 

8 2 4 2 

2. Хвороби новонароджених, що  

пов’язані з пологовими проблемами. 

Гемолітична хвороба новонароджених 

8 2 4 2 

3. Дефіцитні захворювання і 

гіпервітамінози. Аномалії конституції. 

8 2 4 2 

4. Гострі та хронічні розлади травлення у 

дітей раннього віку. 

8 2 4 2 

 Усього змістовий модуль 2 32 8 16 8 

Змістовий модуль 3. Захворювання дітей старшого віку 

1. Сестринська допомога та тактика 

догляду за дітьми із захворювання 

органів травлення. Гельмінтози. 

Стоматити. 

8 2 4 2 

2. Сестринський процес при 

захворюваннях верхніх і  нижніх 

дихальних шляхів у дітей. 

8 2 4 2 

3. Особливості адаптації серцево-

судинної системи в критичні періоди 

розвитку. Захворювання нирок і 

8 2 4 2 



сечових шляхів.  

4. Сестринський процес при 

захворюваннях системи крові та 

ендокринної системи у дітей. 

8 2 4 2 

 Усього змістовий модуль 3 32 8 16 8 

Змістовий модуль 4. Інфекційні хвороби та невідкладні стани в педіатрії 

1.  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. 

10 2 4 4 

2. Диференціальна діагностика 

інфекційних хвороб що протікають з 

екзантемами. 

Діагностика гострих кишкових 

інфекцій у дітей. Вірусні гепатити. ВІЛ- 

інфекція. 

8 2 4 2 

3. Невідкладна допомога на 

догоспітальному етапі та в стаціонарі.  

Судомний, гіпертермічний, алергійний, 

токсичний, коматозний синдроми. 

Стенозувальний ларинготрахеїт, 

астматичний стан. 

8 2 4 2 

4. Підсумковий модуль-контроль 4  4  

Усього змістовий модуль 4: 30 6 16 8 

Усього за курс навчання: 120 28 60 32 

 

 



ІV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
 

№ 

з/п 

Теми лекцій Кількість 

годин 

ІІ семестр 

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 . 

2 

2  Особливості  адаптації новонароджених та передчасно народжених 

новонароджених дітей.  Класифікація недоношених дітей за 

морфологічну та функціональну зрілість (ВООЗ). 

2 

3 Принципи організації харчування  здорових  і  хворих  дітей. 2 

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 

2 

5 Хвороби новонароджених, що  пов’язані з пологовими проблемами. 

Гемолітична хвороба новонароджених. 

2 

6 Дефіцитні захворювання і гіпервітамінози. Аномалії конституції. 2 

7 Гострі та хронічні розлади травлення у дітей раннього віку. 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. 

2 

9 Сестринський процес при захворюваннях верхніх і  нижніх дихальних 

шляхів у дітей. 

2 

10 Особливості адаптації серцево-судинної системи в критичні періоди 

розвитку. Захворювання нирок і сечових шляхів. 

2 

11 Сестринський процес при захворюваннях системи крові та ендокринної 

системи у дітей. 

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. 

2 

13 Диференціальна діагностика інфекційних хвороб що протікають з 

екзантемами. Діагностика гострих кишкових інфекцій у дітей. Вірусні 

гепатити.  ВІЛ- інфекція. 

2 

14 Невідкладна допомога на догоспітальному етапі та в стаціонарі.  

Судомний, гіпертермічний, алергійний, токсичний, коматозний 

синдроми. Стенозувальний ларинготрахеїт, астматичний стан. 

2 

Усього змістовий модуль 4 6 

Усього за курс навчання: 28 

 



V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ  

ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
№ 

з\п 
Навчальна практика Кількість 

годин 

ІІ семестр 

Змістовий модуль 1. Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку 

1 Основні особливості фізіологічного  розвитку органів та систем у дітей. 4 

2  Особливості періоду новонародженості, синдроми адаптації, критерії 

зрілості.  Визначення груп ризику серед новонароджених дітей та дітей з 

малою масою  тіла при народження.  

 4 

3 Основні морфофункціональні особливості органів травлення та обміну 

речовин у дітей в різні періоди  дитинства. 
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.  

4 

5 Основні принципи догляду та оцінюванні стану при хворобах 

новонароджених,   що  пов’язані з пологами.  
4 

6 Участь медичної сестри бакалавра в обстеженні та оцінюванні стану з 

дефіцитними захворюваннями і гіпервітамінози у дітей. 
4 

7 Стратегія медичної сестри бакалавра в обстеженні та оцінювання стану з 

гострими розладами травлення у дітей раннього віку.  
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. 
4 

9 Участь медичної сестри бакалавра в обстеженні та оцінюванні стану при 

захворюваннях верхніх і  нижніх дихальних шляхів у дітей. 
4 

10 Основні принципи догляду медичної сестри бакалавра в обстеженні та 

оцінюванні стану при хворобах серцево-судинної системи та захворювання 

нирок і сечових шляхів.  

4 

11 Участь медичної сестри бакалавра в обстеженні та оцінюванні стану при 

захворюваннях системи крові та ендокринної системи у дітей. 
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 

4 

13 Участь медичної сестри бакалавра в обстеженні та оцінюванні стану при 

захворюваннях  інфекційних хвороб що протікають з екзантемами. Вірусні 

гепатити. ВІЛ- інфекція. 

4 

14 Участь медичної сестри бакалавра у наданні невідкладної допомоги  на 

догоспітальному етапі та в стаціонарі.   
4 

15 Підсумковий модульний-контроль 12 

                                                                      Усього змістовий модуль 4: 4 

Усього за курс навчання: 60 



VІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

ІІ семестр 

1 Основні етапи розвитку  педіатрії в Україні.  2 

2 Перший патронаж новонародженої дитини. Його зміст і завдання. 2 

3 Основні принципи диспансеризації недоношених дітей 2 

4 Добові норми поживних речовин та енергетична цінність у дітей 

старшого віку 
2 

5 Проблеми  інфекцій у сучасній неонатології з позиції доказової 

медицини.  
2 

6 Реабілітація пацієнтів з наслідками пологових травм 2 

7 Водорозчинні та жиророзчинні вітаміни, їх вплив на організм дитини.  2 

8 Диференційна -діагностика ознаки пілероспасму та пілоростенозу.  2 

9 Гельмінтози, їх негативний вплив на організм дитини. Оформлення 

санбюлетня 
2 

10 Профілактика  захворювань верхніх дихальних шляхів 2 

11 . Поняття гемодіалізу. 2 

12 Ожиріння - основні форми. Дійсні та супутні проблеми 2 

13 Види  позалегеневого туберкульозу. 2 

14  Рідкісні клінічні форми дифтерії.  2 

15 Краснуха і вагітність. Складання тез бесіди щодо профілактики 

захворювань.  
2 

16 Феномен "вигорання" або емоційного виснаження в медичних 

працівників.  
2 

  Усього: 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ) 

( есе, аналітичний огляд, аналіз проблеми тощо) 

 

1. Виступи на науково-студентському гуртку. 

2. Участь у наукових конференціях. 

3. Публікація матеріалів в журналах (тези, статті) тощо. 

4. Створення фільмів та презентацій. 

 

Підготовка індивідуального навчально-дослідного завдання передбачає 

систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань з 

навчальної дисципліни та застосування їх при вирішенні конкретних 

виробничих ситуацій, розвиток навичок самостійної роботи та оволодіння 

методикою дослідження та експерименту, пов'язаних з темою ІНДЗ. 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання з курсу «Клінічне 

медсестринство в педіатрії» – це вид навчально - дослідної роботи бакалавра, 

яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень 

його навчальної компетентності. 

 

Мета індивідуального навчально-дослідного завдання: самостійне 

вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, 

закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, 

удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності. 

 

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань 

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.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХІІI.  ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Змістовний модуль 1 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 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 . 

Педіатрія — наука про здорову й хвору дитину. Основні етапи розвитку 

педіатрії. Основні завдання національної програми "Діти України" в галузі 

охорони здоров'я дітей. Система організації медичної допомоги дитині. 

Дитячі лікувально-профілактичні та навчально-виховні заклади. 

Роль бакалавра в організації профілактичної та лікувальної допомоги 

дітям. Диспансеризація дитячого населення. Перелік захворювань, що 

підлягають диспансерному спостереженню. Основні документи 

диспансерного хворого. Приблизна схема диспансерного спостереження за 

дітьми при основних захворювань. Критерії оцінки стану здоров’я дітей. . 

Критерії визначення груп здоров’я. Основні критерії переводу дітей з однієї 

групи здоров’я в іншу. 

Анатомо-фізіологічні особливості центральної нервової системи. Вплив 

навколишнього середовища на нервово-психічний розвиток дитини. Зміни 

тонусу м’язів у дітей першого року життя й розвиток аналізаторів.Анатомо-

фізіологічні особливості шкіри, підшкірної основи. Функціонування сальних 

і потових залоз. Анатомо-фізіологічні особливості кісткової 

системи.Анатомо-фізіологічні особливості м’язової системи. Анатомо-

фізіологічні особливості органів дихання. Анатомо-фізіологічні особливості 

органів кровообігу. Анатомо-фізіологічні особливості крові та кровотворних 

органів. Анатомо-фізіологічні особливості органів травлення. Анатомо-

фізіологічні особливості органів сечової системи. Імунна система як 

контроль генетичної стабільності внутрішнього середовища організму. 

 Уявлення про імунодефіцит. Психомоторний розвиток дітей різного 

віку. Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи. Особливості 

статевого дозрівання хлопчиків і дівчаток. Поняття акселерації. 

Основні положення чинних наказів у педіатричній службі. Етика, 

деонтологія та професійні якості бакалавра 

  

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 1. Основні особливості фізіологічного  розвитку органів та 

систем у дітей.   

Медсестринська діагностика фізичного розвитку дитини за допомогою 

центильних таблиць, оцінка психомоторного розвитку згідно віку. Показники 

стану здоров′я  дитини й захворюваності дітей. Значення роботи педіатричної 

та терапевтичної служби для виявлення груп ризику в сім’ях  та ефективної 

первинної профілактики.Медсестринське обстеження шкіри, особливості 

догляду і слизових оболонок. Медсестринське обстеження кісткової системи, 

виявлення відхилень у будові кісткового скелету, ознаки рахіту, порушення 

постави (кіфосколіоз), процес прорізання зубів. Стан м’язової, лімфатичної 



системи (виявлення збільшення периферичних лімфатичних вузлів), 

відхилення з боку ендокринної системи. Медсестринське обстеження сечових 

органів. 

Оцінювання стану шкіри. Виховання навичок особистої гігієни у дітей. 

Перелік практичних навичків 

•  гігієнічне оцінювання впливу несприятливих чинників навколишнього 

середовища на здоров’я населення; 

• оцінка стану здоров'я; 

• заповнення карти розвитку дитини;  

• проведення антропометрії; 

• оцінювання медичного обслуговування дітей у закладах різного типу; 

• оцінювання проведення медичних оглядів дітей різного віку; 

• оцінювання фізичного розвитку дитини; 

 

Самостійна робота 

Основні етапи розвитку  педіатрії в Україні. 

  

ЛЕКЦІЯ 

Тема 2.  Особливості  адаптації  новонароджених та передчасно 

народжених новонароджених дітей. Класифікація недоношених дітей за 

морфологічну та функціональну  зрілість (ВООЗ). 

Основні етапи ембріонального розвитку людини. Оцінка гестаційного 

віку і стану новонародженого. Вплив шкідливих факторів, хвороб матері в 

різні терміни вагітності на формування плода. Характеристика доношеної 

новонародженої дитини. Ознаки доношення і зрілості. Організація 

середовища і догляду за новонародженою дитиною. Оцінка фізичного та 

нервово-психічного розвитку дитини. Оцінювання стану дитини за шкалою 

Апгар. Спадкові форми патології і типи їх спадкування. 

Моногенні(молекулярні), хромосомні і полігенні (поліфакторіальні) спадкові 

захворювання. Загальні принципи лікування при спадкових хворобах. Заходи 

профілактики. Медико-генетичне консультування. Організація середовища й 

догляду за новонародженою дитиною згідно з чинними наказами. 

Дотримання правил асептики та антисептики. Кроки теплового ланцюжка. 

Спільне перебування породіллі й новонародженої дитини в палаті. 

Вакцинація новонароджених.Фізіологічні стани новонароджених. 

Респіраторний дистрес синдром у новонароджених. Синдром затримки 

внутрішньоутробного розвитку (ЗВУР). 

Правила виписування дитини з пологового будинку. Перший патронаж 

новонародженої дитини, його зміст і завдання. 

Визначення недоношеності та її причини. Класифікація недоношених 

дітей за морфологічну та функціональну зрілість (ВООЗ). 

Клінічна характеристика недоношеної дитини. Зовнішні ознаки, 

функціональна незрілість, особливості центральної нервової системи, легень, 

серцево-судинної і травної систем, гемопоезу та реактивності організму. 



Особливості перебігу фізіологічних станів. Організація середовища та 

принципи виходжування недоношених дітей. Етапність виходжування. 

Методи зігрівання недоношених дітей. Оцінка ризиків та запобігання 

розвитку патологічних станів. Оцінка ступеню важкості дихального дистрес 

синдрому за модифікованою шкалою Downes. Оцінка стану недоношених 

новонароджених дітей проводиться за допомогою шкалою Апгар, Дубовича, 

Сільвермана – Андерсена і  шкалою Баллард.  

Грудне вигодовування доношених та недоношених новонароджених. 10 

принципів грудного вигодовування ВООЗ-ЮНІСЕФ. Вигодовування 

недоношених з урахуванням віку, маси тіла під час народження, ступеня 

зрілості, загального стану. Техніка годування. Добова та разова кількість 

молока. Потреба в основних харчових інгредієнтах. Профілактика гіпотрофії, 

рахіту, анемії, вторинної асфіксії. Особливості фізичного та психомоторного 

розвитку. Основні принципи диспансеризації недоношених дітей. 

  

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема2.  Особливості періоду новонародженості, синдроми адаптації, 

критерії зрілості.  Визначення груп ризику серед новонароджених дітей та дітей 

з малою масою  тіла при народження. 

Медсестринський процес при первинному огляді новонароджених дітей. 

Послідовність дій під час здійснення медичного догляду за здоровою 

новонародженою дитиною. Оцінювання стану новонародженої дитини. 

Вигодовування новонароджених. Обладнання палат. Вимоги до персоналу 

щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Огляд дітей та оцінювання 

їхнього стану. 

Медсестринське оцінювання стану шкіри, підшкірної основи, 

пуповинного залишку, пупкової ранки, фізіологічних станів. Участь у догляді 

за новонародженими дітьми. 

Підготовка дітей до годування.. Виписування з пологового будинку. 

Заповнення документації. Проведення першого патронажу новонародженої 

дитини. 

Медсестринське обстеження за новонародженою дитиною з малою 

масою тіла при народженні. Оцінки стану новонародженої та недоношеної 

дитини за шкалою Апгар, Дубовича, Сільвермана – Андерсена і  шкалою 

Баллард.  

Визначення ступеня недоношеності. Участь у догляді за недоношеною 

дитиною. Етапи виходжування недоношених дітей.  

Перелік практичних навиків 

• проведення першого туалету новонародженої дитини; 

• визначення та оцінювання антропометричних показників фізичного 

розвитку дітей; 

• особливості проведення ранкового туалету новонародженої дитини; 

(туалет шкіри: підмивання, профілактика попрілостей; ранковий туалет 

слизових оболонок); 

•  туалет залишку пуповини, пупкової ранки; 



• вимірювання температури тіла, реєстрація даних; 

• проведення вакцинації БЦЖ і проти гепатиту В; 

• методика зігрівання в кувезі,  мати- кенгуру і за допомогою грілок; 

• методика годування через зонд або з чашечки; 

• користування кувезом; 

• заповнення документації; 

•  штучна вентиляція легень у новонароджених дітей. 

 

Самостійна робота 

1.Перший патронаж новонародженої дитини, його зміст і завдання. 

2.Основні принципи диспансеризації недоношених дітей.  

 

Змістовний модуль 2 

   

ЛЕКЦІЯ 

Тема 3.  Принципи організації харчування  здорових  і  хворих  дітей. 

Повноцінне харчування – передумова нормального росту і розвитку 

дітей. Особливості обміну речовин і енергії у дітей. Роль білків, жирів, 

вуглеводів, вітамінів та мінеральних солей для розвитку дитячого організму. 

Значення основних компонентів їжі. Харчування новонароджених, в тому 

числі з екстремально-малою вагою тіла. Терміни введення прикорму. 

Принципи харчування здорової дитини першого року. Норми харчування 

в дитячих закладах. Основні принципи складання та оцінки харчового 

раціону. Режим харчування. 

Сучасні підходи до раціонального вигодовування дітей старших за 1 рік 

Харчування хворої дитини раннього віку. Підходи до дієтичного 

харчування дітей з гастроентерологічною патологією . Підходи до дієтичного 

харчування дітей з нефрологічною патологією. Підходи до дієтичного 

харчування дітей з ендокринологічною патологією . харчоблоку лікувально-

профілактичного закладу. 

Гігієнічні та санітарні вимоги до технології та якості приготування їжі. 

Дієта та режим жінки-годувальниці. Гіпогалактія, профілактика та лікування. 

Профілактика маститу. 

  

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 3. Основні морфофункціональні особливості органів травлення та 

обміну речовин у дітей в різні періоди дитинства. 

Визначення орієнтовної добової кількості їжі та частоти годувань на 

добу в різних вікових групах. 

Розрахунок основних харчових інгредієнтів та енергетичної цінності 

основних продуктів харчування дітей різного віку. Складання схем різних 

видів вигодовування дітей віком до одного року. Особливості мінерального, 

жирового, вуглеводного, білкового, водно-електролітного обміну в дітей. 



Сестринська допомога при годуванні грудних дітей, підготовка до 

годування, годування з ложки, чашки. Спостереження за дітьми після 

годування. 

Підготовка дітей до годування, участь у годуванні. Вивчення меню-

розкладки та складання меню для дітей різних вікових груп. 

Робота кухні в дитячому садку . 

Миття й зберігання посуду. Техніка готування каші, овочевого і 

фруктового пюре, соків, сиру. 

Перелік практичних навичків 

• трактування принципів харчування дітей різних вікових груп. 

• розрахунок енерговитрат підлідка та їх потреб у харчових речовинах. 

• оцінювання адекватності харчування за меню-розкладкою. 

• пояснювання та оцінювання харчового статусу людини; 

• оцінювання і забезпечення дотримання гігієнічних вимог до 

організації роботи харчоблоку лікувально-профілактичного закладу: 

обладнання, інвентарю, посуду, термінів проведення профілактичних 

обстежень, правил особистої гігієни та гігієни праці персоналу харчоблоку; 

• оцінювання та забезпечення дотримання гігієнічних вимог до якості 

харчування в лікувально-профілактичних закладах: утримання приміщень 

харчоблоку, постачання, зберігання, кулінарного оброблення харчових 

продуктів і готової їжі; 

• розрахунок орієнтовної добової кількості їжі дитині першого року 

життя; 

• складати одноденне меню для дитини грудного віку, що знаходиться 

на природному вигодовуванні; 

• оцінювати добовий раціон харчування дитини та провести його 

корекцію (при потребі); 

• підгодовування (прикорм) і корекція харчування. Потреба дитини в 

білках, жирах, вуглеводах та калоріях; 

• розрахувати добовий об'єм їжі дитині, що знаходиться на штучному 

та  змішаному вигодовуванні залежно від віку; 

• складати одноденне меню для дитини грудного віку, що знаходиться 

на штучному та змішаному вигодовуванні.  

Самостійна робота 

Добові норми поживних речовин та енергетична цінність у дітей 

старшого віку 

  

ЛЕКЦІЯ 

Тема 4.  Диференційна діагностика гнійно-запальних захворювань 

шкіри та підшкірної клітковини у новонароджених. Неонатальний 

сепсис 

Захворюваність і смертність новонароджених. Основні причини. 

Запобігання захворюваності. Зниження смертності. 



Особливості шкіри і слизових оболонок у новонародженого. Поняття 

про етіологію захворювань шкіри і пупкової ранки неінфекційного та 

інфекційного походження. Основні клінічні прояви попрілостей І, ІІ, ІІІ 

ступенів, а також везикулопустульозу, пухирчатки, омфаліту. Принципи 

лікування. Диференційна діагностика гнійного та катарального омфалиту. 

Диференційна діагностика гнійно-запальних захворювань шкіри та 

підшкірної клітковини у новонароджених. Стратегія сестринського догляду 

при захворюваннях шкіри і пупка. 

Фактори ризику розвитку сепсиса у новонароджених. Визначення 

терміну «неонатальний сепсис». Класифікація та етіологія неонатального 

сепсису. Клінічні форми: септицемія, септикопіємія. Симптоматика залежно 

від перебігу і фаз патологічного процесу. Принципи лікування. 

Диспансерний облік. Клініко-лабораторні критерії неонатального сепсису. 

Принципи лікування та вибір оптимальної антибіотикотерапія. Профілактика 

неонатального сепсису. Поняття про внутрішньоутробні інфекції. 

  

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 4 Участь медичної сестри бакалавра в обстеженні та 

оцінюванні стану при гнійно-запальних захворювань шкіри та 

підшкірної клітковини у новонароджених. 

Сестринський догляд  за хворим новонародженим. Оброблення шкіри 

при попрілостях різного ступеня, за наявності елементів висипки. 

Оброблення пупка при омфаліті. Догляд за очима, носом, вушними 

раковинами. Закапування крапель в очі, ніс, вухо. 

Застосування грілки, міхура з льодом за різних патологічних станів. 

Відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів. Застосування інгаляції 

киснем, користування медичною апаратурою. Розведення і ведення 

антибіотиків відповідно віку дітей. 

Ознайомлення з організацією медичної допомоги хворим 

новонародженим і режимом роботи відділень патології новонароджених.  

  

Перелік практичних навичків 

• оброблення шкіри та слизових оболонок; 

• проведення гігієнічної і лікувальної ванн; 

• вимірювання температури й графічний запис її; 

• проведення оксигенотерапії; 

• відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів; 

• туалет пупкової ранки при омфаліті; 

• закапування крапель в очі, ніс, вухо; 

• підготовка системи для краплинного введення рідини. 

• проведення підрахунку частоти пульсу, його характеристика; 

• проведення підрахунку частоти дихальних рухів;  

• вимірювання артеріального тиску,  



• оцінювання результатів;  

• розведення та введення антибіотиків;  

• дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, 

протиепідемічного режиму, професійної безпеки під час роботи з кров’ю, 

медичною апаратурою, проведення маніпуляцій, обстеження дитини тощо. 

• заходи  безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що 

працюють під тиском, балонами з газом.  

 

Самостійна робота 

Проблеми інфекцій у сучасній неонатології з позиції доказової 

медицини. 

  

ЛЕКЦІЯ 

Тема 5.  Хвороби новонароджених, що  пов’язані з пологами. 

Гемолітична хвороба новонароджених. 

Пологові травми. Загальні уявлення про причини, симптоми, лікування 

дитини. Медсестринський процес при родовій пухлині, кефалогематомі, 

ушкодженні м’язів і ураженні периферійної нервової системи. 

Поняття про чинники ризику і причини внутрішньочерепної пологової 

травми, основні клінічні симптоми порушень гемодинаміки головного мозку 

і крововиливів. Принципи лікування. Медсестринський догляд: 

температурний режим, вигодовування, застосування міхура з льодом, 

спостереження за основними фізіологічними показниками роботи внутрішніх 

органів. Профілактика ушкоджень під час пологів. 

Поняття про фактори ризику і причини асфіксії. Визначення ступеня 

тяжкості асфіксії за шкалою Апгар. Комплексний метод реанімації. Догляд за 

дитиною після реанімаційних заходів і профілактика вторинної асфіксії. 

Поняття про синдром дихальних розладів.  Уявлення про причини, патогенез, 

клінічні форми, симптоматику, лабораторну діагностику гемолітичної 

хвороби новонароджених. Проведення фототерапії у новонароджених. 

Значення антенатального патронажу в профілактиці захворювання. 

Диспансерний облік дітей з патологією періоду новонародженості. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 5.  Основні принципи догляду та оцінюванні стану при 

хворобах новонароджених,   що  пов’язані з пологами.  

Оцінювання стану новонародженого. Медсестринський догляд за дітьми 

з пологовими травмами, асфіксією, гемолітичною хворобою. Користування 

електровідсмоктувачем, екстракторами. Оксигенотерапія. Користування 

кувезом, апаратами “Віта”, “Лада”, “Пенлон”. Годування через зонд, з 

чашечки. Особливості введення лікарських препаратів у порожнину рота, у 

свічках, підшкірно, внутрішньовенно, внутрішньом’язово. 

Застосування медичною сестрою міхура з льодом.  



Перелік практичних навичків 

• годування дитини через зонд з чашки, ложки,; 

• підготовка та застосування міхура з льодом; 

• введення лікарських засобів у порожнину рота, у свічках; 

• відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів; 

• проведення ін’єкцій внутрішньом’язово, внутрішьовенно, підшкірно; 

• проведення штучної вентиляції легень і закритого масажу серця; 

• допомога при судомах на тлі внутрішньочерепної травми. 

• дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, 

протиепідемічного режиму, професійної безпеки під час роботи з кров’ю, 

медичною апаратурою, проведення маніпуляцій, обстеження дитини тощо.  

• заходи безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що 

працюють під тиском, балонами з газом.  

 

Самостійна робота 

Реабілітація пацієнтів з наслідками пологових травм 

  

Змістовний модуль 3 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 6.  Дефіцитні захворювання і гіпервітамінози. Аномалії 

конституції. 

Аналіз та типова клінічна картина гіповітамінозу, рахіту, спазмофілії, 

гіпервітамінозу вітаміну D. Медсестринський процес у разі гіповітамінозу, 

рахіту, гіпервітамінозу вітаміну D, медсестринське обстеження, виявлення 

дійсних проблем, планування мед сестринських втручань. Оцінювання 

результатів втручання. 

Поняття терміну “конституція організму” та його визначення. Сучасні 

уявлення про механізм, прояви, реабілітація пограничних станів. Роль 

пограничних станів у дітей, як несприятливий преморбідний фон в патології 

дітей раннього віку. 

Атопія, порушення пуринового обміну, порушення імунної системи. 

Основні клінічні симптоми. Невідкладні стани, що виникають на фоні цих 

аномалій: анафілактичний шок, ацетонемічна блювота. Сучасні аспекти 

гіпоалергенного харчування. Реабілітація дітей з основними типами аномалій 

конституції. 

  

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 6.   Участь медичної сестри бакалавра в обстеженні та 

оцінювання стану з дефіцитними захворюваннями і гіпервітамінози у 

дітей. 

Оцінювання стану дитини та виявлення симптомів захворювання. 

Розроблення схем профілактики та лікування дітей, хворих на рахіт, 

спазмофілію.  Розрахунок доз вітаміну D з метою профілактики та лікування. 



Участь у проведенні УФО, масажу і гімнастики. Особливості харчового 

режиму та догляду за дитиною, хворою на рахіт. 

Організація медсестринського догляду, харчування  дітей з клінічними 

проявами пограничних станів різних вікових груп. Профілактичні заходи 

щодо запобігання невідкладних станів. Надання невідкладної допомоги у разі 

анафілактичного шоку. Медсестринське обстеження пацієнтів, планування 

медсестринських втручань та їх реалізація. 

  

Перелік практичних навичків 

• виявлення симптомів рахіту; 

• розрахунок доз вітаміну D з метою профілактики та лікування 

рахіту; 

• проведення лікувальної ванни; 

• надання допомоги при ларингоспазмі та еклампсії; 

• допомога під час фізіотерапевтичних процедур; 

• проведення масажу та гімнастики. 

• виявлення симптомів діатезу  у дітей; 

• складання меню для дітей з аномалією конституції; 

• ведення харчового щоденника; 

• оброблення шкіри в разі попрілостей, екземи; 

• роздавання лікувальних засобів; 

• проведення ін’єкцій; 

• надання невідкладної медичної допомоги при гострих алергійних 

станах у дітей (кропив’янка, набряк Квінке, анафілактичний шок). 

 

Самостійна робота 

Водорозчинні та жиророзчинні вітаміни, їх вплив на організм 

дитини. 

  

ЛЕКЦІЯ  

Тема 7.   Гострі та хронічні розлади травлення у дітей раннього віку. 

Частота й тяжкість гострих захворювань органів травлення, їх місце в 

структурі захворюваності та дитячій смертності. Порушення процесу 

травлення у дітей та можливі їх причини,симптоми, діагностика гострих 

розладів травлення. Класифікація захворювань травного каналу.  

Синдром токсикозу з ексикозом. Ступені зневоднення організму, перебіг 

захворювання. Діагностика, лікування хворих дітей, організація правильного 

режиму й ретельного догляду за ними. Профілактика захворювання. 

Диференційно-діагностичні ознаки пілоростенозу та пілороспазму. 

Лікування хворих дітей. 

Сучасні погляди на проблему хронічних розладів травлення. Уявлення 

про нормотрофію. Гіпотрофія. Етіологія, патогенез. Природжена й набута 

гіпотрофія. Ступені пренатальної гіпотрофії. Клінічні прояви трьох ступенів 

постнатальної гіпотрофії. Визначення ступенів гіпотрофії. Відмінність 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSsLNZRKxN821r4l1vuh79PGdlpNA:1577987838119&q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%83+%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%82%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96+%D1%97%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwjI27PkvuXmAhXs-SoKHfz3DPEQ1QIoBXoECAcQBg
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSsLNZRKxN821r4l1vuh79PGdlpNA:1577987838119&q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%83+%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%82%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96+%D1%97%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwjI27PkvuXmAhXs-SoKHfz3DPEQ1QIoBXoECAcQBg


клінічних проявів залежно від порушення в харчуванні дитини. Прогноз при 

гіпотрофії. 

Антенатальна та постнатальна профілактика гіпотрофій. Паратрофія. 

Етіологія, клінічні прояви. Лікування хворих, профілактика захворювання. 

Організація правильного догляду за дитиною. 

Роль медсестри - бакалавр в профілактиці хронічних розладів травлення. 

         

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 7.   Стратегія медичної сестри бакалавра в обстеженні та 

оцінювання стану з гострими розладами травлення у дітей раннього 

віку.  

Медсестринське обстеження хворих дітей і аналіз симптомів гострих 

розладів травлення. Планування медсестринських втручань та їх реалізація. 

Визначення ступеня ексикозу. Особливості догляду за хворими Збирання 

анамнезу в матері хворої дитини. Оцінювання стану хворої дитини. 

Проведення оральної і парентеральної регідратації, розрахунок кількості 

рідини залежно від віку й ступеня зневоднення організму дитини. 

Дозоване годування. Ведення листків годування і гідробалансу. Догляд 

за дитиною. Проведення гігієнічних заходів. 

 

Перелік практичних навичків 

• проведення оральної регідратації; 

• проведення контрольного зважування; 

• розрахунок кількості рідини залежно від віку й ступеня ексикозу; 

• складання схем годування; 

• годування грудних дітей; 

• ведення листка годування; 

• заповнення листка гідробалансу; 

• догляд за дитиною під час блювання; 

• реєстрація й оцінювання випорожнень; 

• збирання випорожнень для копрологічного дослідження; 

• збирання випорожнень для бактеріологічного дослідження; 

• введення лікарських засобів у порожнину рота; 

• допомога під час введення лікарських засобів парентерально; 

• визначення ступеня гіпотрофії; 

• введення лікарських засобів у порожнину рота, в свічках, 

внутрішньом’язово; 

• допомога під час проведення фізіотерапевтичних процедур; 

• участь у проведенні внутрішньовенних ін’єкцій. 

  

Самостійна робота 

 Диференційно-діагностичні ознаки  пілоростенозу та пілороспазму. 

 



Тема 8.   Сестринський процес при захворюваннях органів 

травлення.  Гельмінтози. Стоматити. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Синдром порушеного травного всмоктування (мальабсорбція): 

визначення, етіологія, механізм розвитку захворювання, клінічні прояви, 

лікувальне харчування, догляд за хворими дітьми. Функціональні біліарні 

розлади. 

Целіакія: етіологія і патогенез, клінічні форми захворювання, 

діагностичні критерії, основні принципи лікування целіакії. Надлишкова вага 

та ожиріння. 

Органічні захворювання стравоходу гастродуоденальної зони: езофагіти 

на фоні гастроезофагельної рефлюксної хвороби; хронічні гастрити; 

гастродуоденіт; виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки; хронічні 

гепатити; хронічні коліти. Етіологія, клініка, діагностика. Сучасні 

терапевтичні методи лікування. 

Стоматити. Етіологія, клінічна картина стоматитів. Лікування, догляд за 

хворими, профілактика захворювання. 

Гельмінтози. Поширення гельмінтозів серед дітей та їх вплив на 

організм дитини. Аскаридоз, трихоцефальоз, ентеробіоз. Характеристика 

гельмінтів. Шляхи зараження, клінічна картина, діагностика, лікування, 

профілактика. 

Сестринський процес при санітарно-гігієнічних заходів у дитячих 

установах з метою профілактики гельмінтозів. Проведення санітарно-

освітньої роботи серед дітей дошкільного та шкільного віку. 

  

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 8.   Основні принципи догляду медичної сестри бакалавра при  

захворюваннях органів травлення в дітей старшого віку. 

Вміти виявити симптоми, захворювання травного каналу. Ознайомитися 

з технікою проведення діагностичних і лікувальних маніпуляцій при 

захворюваннях органів травлення. Методи діагностики. Орієнтуватися в 

результатах медсестринського обстеження органів травлення. Знати 

принципи дієти і лікування шлункових захворювань. Терапевтичні заходи 

щодо зменшення активності агресивних факторів. Тактика медсестри у 

випадку гострого болю у животі.  

Ознайомлення з клінічною картиною і лабораторною діагностикою 

гельмінтозів. Планування техніки забору біологічного матеріалу для 

дослідження на яйця глистів, особливості обстеження на ентеробіоз. Схеми 

проведення дегельмінтизації. Санітарно-просвітницька робота з батьками і 

дітьми старшого віку. Здійснення медсестринського догляду за хворими 

стоматитом. 

  

Перелік практичних навичків 

• оброблення слизової оболонки ротової порожнини в разі стоматиту;  



• проведення очисної та лікувальної клізми;  

• промивання шлунка дітям різного віку; 

• надання невідкладної допомоги при харчовому отруєнні; 

• збирання випорожнень для дослідження на гельмінти; 

• збирання матералу з періанальних складок на ентеробіоз; 

• збирання випорожнень на яйця гельмінтів. 

• дотримання правил професійної безпеки, охорони праці, 

протиепідемічного режиму.  

 

Самостійна робота 

Гельмінтози, їх негативний вплив на організм дитини. Оформлення 

санбюлетня. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 9.   Сестринський процес при захворюваннях верхніх і  нижніх 

дихальних шляхів у дітей. 

Риніт, отит, фарингіт, трахеїт, ларингіт, стенозуючий ларинготрахеїт, 

тонзиліт, бронхіт, пневмонія, бронхіальна астма. Визначення, етіологія, 

класифікація. Медсестринський процес при захворюваннях органів дихання: 

медсестринська діагностика, встановлення медсестринських діагнозів, 

планування медсестринських втручань та їх реалізація під час 

спостереження, догляду за пацієнтом. Виконання лікарських призначень. 

Оцінювання результатів виконання плану медсестринських втручань та їх 

корекція. Профілактика. Особливості імунізації. Санаторно-курортне 

лікування. 

Роль медсестри в проведенні санітарно-освітньої роботи серед населення 

та особливо серед сімей з обтяженою спадковістю. Диспансерний нагляд. 

Основні принципи лікування інфекційно-запальних захворювань органів 

дихання у дітей. 

  

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема9.  Участь медичної сестри бакалавра в обстеженні та 

оцінюванні стану при захворюваннях верхніх і  нижніх дихальних шляхів у 

дітей. 

Виконання медсестринського процесу при захворюваннях органів 

дихання: риніті, отиті, фарингіті, трахеїті, ларингіті, стенозуючому 

ларинготрахеїті, тонзиліті, бронхіті, пневмонії, бронхіальній астмі. 

Оцінювання стану пацієнта на основі медсестринського обстеження. 

Додаткові методи обстеження пацієнтів з легеневою патологією: 

лабораторні — підготовка пацієнта та взяття харкотиння на бактеріологічне 

дослідження; інструментальні — рентгенологічні, ендоскопічні. Надання 

невідкладної долікарської допомоги в разі гострих станів (задишки, ядухи, 

гіпертермії) відповідно до протоколів лікування. 

  



Перелік практичних навичків 

• проведення підрахунку частоти пульсу, його характеристика; 

• проведення підрахунку частоти дихальних рухів;  

• вимірювання артеріального тиску,  

• вимірювання температури тіла, її графічний запис; 

• накладання зігрівального компресу на вухо; 

 

• закапування крапель у вухо, носові ходи, кон’юнктивальний мішок; 

• відсмоктування слизу й мокротиння; 

• проведення  оксигенотерапії; 

• накладання гірчичників на грудну клітку та проведення гірчичних 

обгортань; 

• розведення і введення антибіотиків; 

• допомога під час проведення фізіотерапевтичних процедур, 

інгаляцій, масажу, гімнастики; 

• надання невідкладної медичної допомоги в разі дихальної 

недостатності, нападів бронхіальної астми, стенозувального 

ларинготрахеобронхіту; 

• взяття мазків із задньої стінки глотки і носа на мікрофлору. 

 

Самостійна робота 

Профілактика  захворювань верхніх дихальних шляхів 

 

Змістовний модуль 4 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 10.   Особливості адаптації серцево-судинної системи в 

критичні періоди розвитку. Сестринський процес при захворюваннях 

нирок і сечових шляхів. 

Природжені вади серця і судин. Класифікація. Основні клінічні 

симптоми. Набуті захворювання серця і судин. Поняття про декомпенсацію 

серцевої діяльності, гостру і хронічну серцево-судинну 

недостатність. Визначати різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш 

поширених захворювань систем кровообігу у дітей. Поняття і сучасна 

класифікація вегетативних дисфункцій. Лікування і догляд. Захворювання 

сполучної тканини: ювенільний ревматоїдний артрит, системний червоний 

вовчак, системна склеродермія. Етіологія. Клінічні ознаки. Перебіг: фази 

процесу (активна і неактивна). Основні принципи лікування дітей з 

дифузними захворюваннями сполучної тканини. Основи медсестринського 

догляду. 

Інфекції сечової системи: пієлонефрит, гострий гломерулонефрит. 

Хронічні захворювання нирок. Гострі інфекційні захворювання нирок. 

Етіологія. Клініка. Методи діагностики. Клініко-лабораторні ознаки 

гломерулонефриту та пієлонефриту. Значення лабораторних методів (аналіз 

сечі за Нечипоренком, Каковським-Аддісом, проба Зимницького). Наслідки 



при різних варіантах перебігу гломерулонефриту. Лікарські рослини, які 

використовуються у лікуванні дітей хворих на пієлонефрит. 

Диференційна діагностика  гострої і хронічної  ниркової  недостатність. 

Поняття гемодіалізу. Невідкладна допомога при гострій і хронічній нирковій 

недостатності. Особливості медсестринського догляду за дітьми з патологією 

сечових органів. 

 

 НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 10.  Основні принципи догляду медичної сестри бакалавра в 

обстеженні та оцінюванні стану при хворобах серцево-судинної системи 

та  захворювання нирок і сечових шляхів. 

Оцінювати стан серцево-судинної системи на підставі знань анатомо-

фізіологічних особливостей. Розпізнавати синдроми, які свідчать про розлади 

серцево-судинної системи (колір шкіри, слизових оболонок, задишка, 

характер і частота пульсу), надати допомогу за наявності серцево-судинної 

недостатності. Участь у лікувальних і діагностичних маніпуляціях, техніка 

запису ЕКГ і ФКГ. Демонструвати вміння ведення медичної документації 

хворих дітей з патологією системи кровообігу. Планувати обстеження хворої 

дитини та інтерпретувати отримані результати при найбільш поширених 

захворюваннях системи кровообігу.  Організація лікувально-охоронного 

режиму дітям з природженими вадами серця. Дослідження стану 

вегетативної нервової системи за допомогою клінортостатичної проби та 

кардіоінтервалографії. Засоби патогенетичного лікування дітей з дифузними 

захворюваннями сполучної тканини. 

Збір сечі для досліджень (визначення добового діурезу, проба 

Зимницького), оцінка результатів аналізів. Катетеризація сечового міхура, 

підготовка дітей до рентгенологічного обстеження і ультразвукового 

обстеження. Особливості спостереження і догляду за дітьми з патологією 

сечових органів. Контроль за кількістю випитої рідини і діурезом. Знати 

особливості дієти хворих з патологією нирок, спостереження і невідкладна 

допомога при гострій затримці сечі, гострій нирковій недостатності, гострій 

нирковій коліці. 

  

Перелік практичних навичків 

• оцінювання результатів;  

• облік випитої, введеної та виділеної рідини;  

• організація лікувально-охоронного режиму для хворих на гостру 

ревматичну лихоманку;  

• накладання гірчичників, гірчичних обгортань на грудну клітку; 

• розведення та введення антибіотиків;  

• дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, 

протиепідемічного режиму, професійної безпеки під час роботи з кров’ю, 

медичною апаратурою, проведення маніпуляцій, обстеження дитини тощо.  



• заходи  безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що 

працюють під тиском, балонами з газом.  

• збирання сечі в дітей різних вікових груп для загального аналізу; 

• визначення добового діурезу; 

• збирання сечі за методиками Нечипоренка, Зимницького; 

• висівання сечі на бактеріальну флору; 

• заповнення листка гідробалансу; 

• підготовка хворих до рентгенологічного обстеження, УЗД; 

• підрахунок частоти пульсу й визначення його властивостей; 

• вимірювання артеріального тиску, реєстрація даних; 

• розрахунок доз лікарських препаратів; 

• розведення і введення антибіотиків; 

• допомога під час проведення фізіотерапевтичних процедур, масажу, 

гімнастики. 

• невідкладна медична допомога при гострій затримці сечі. 

 

Самостійна робота. 

Поняття гемодіалізу. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 11. Сестринський процес при захворюваннях системи крові та 

ендокринної системи у дітей. 

Залізодефіцитна анемія. Гострий мієлоїдний і лімфоїдний лейкоз. 

Визначення. Етіологія. Класифікація. Медсестринський процес при цій 

патології. Диспансеризація. Роль медсестри в профілактиці анемій у дітей 

раннього віку. 

Тромбоцитопенія та тромбоцитопатія. Гемофілія. Геморагічний 

васкуліт. Визначення, етіологія, класифікація. Медсестринський процес при 

цій патології. Прогноз. Диспансерне спостереження. 

Захворювання щитовидної залози: дифузний токсичний зоб, гіпотиреоз. 

Йодопрофілактика. Участь гормонів у регуляції дихання, кровообігу, 

травлення, в підтриманні стабільності внутрішнього середовища організму 

тощо. Зв’язок гормонів з процесами росту й розвитку дитини. 

Цукровий діабет. Етіологічна класифікація порушень глікемії 

(ВООЗ, 1999 р.). Особливості клініки цукрового діабету типу І, типу ІІ в 

дітей різних вікових груп. Критерії діагностики цукрового діабету та 

порушення толерантності до глюкози у дітей. Основні методи лікування: 

дієтотерапія; інсулінотерапія; дозоване фізичне навантаження; навчання 

хворого та проведення в домашніх умовах самоконтролю; психологічна 

допомога. Ускладнення. Коматозні стани. Надання невідкладної медичної 

допомоги дітям різного віку з цукровим діабетом. Ожиріння - основні форми. 

Дійсні та супутні проблеми. 

Невідкладна допомога при носовій, легеневій, шлунково-кишковій 

кровотечах. 



НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 11. Участь медичної сестри бакалавра в обстеженні та 

оцінюванні стану при захворюваннях системи крові та ендокринної 

системи у дітей. 

Ознайомитись з клінічними проявами захворювань органів 

кровотворення у хворих дітей. Вміти оцінити показники загального аналізу 

крові у дітей різного віку. Техніка визначення груп крові, Rh-фактору. 

Навчитись оцінювати клінічні та лабораторні дані у хворих з геморагічним 

синдромом. Знати емпіричні тести на виявлення кровоточивості. 

Ознайомитися з принципами дієтотерапії, медикаментозного лікування і 

профілактики анемії, особливостями догляду за дітьми із захворюваннями 

крові. Проведення трансфузій крові та її компонентів. Особливості 

проведення хіміотерапії. Догляд за онкологічно-хворими дітьми. Вміти 

надати невідкладну медичну допомогу при кровотечах. 

Визначати цукор у сечі. Дозування та введення інсуліну. Знати 

диференціальну діагностику і вміти надати невідкладну допомогу при гіпер-, 

гіпоглікемічній і кетоацидотимічній комах. Знати дієтотерапію цукрового 

діабету. Медсестринське обстеження пацієнтів, планування медсестринських 

втручань та їх реалізація. 

  

Перелік практичних навичків 

• підрахунок частоти пульсу та визначення його властивостей; 

• вимірювання артеріального тиску, реєстрація даних; 

• взяття крові з вени для біохімічного дослідження; 

• невідкладна медична допомога в разі непритомності і колапсу; 

• допомога під час проведення гемотрансфузії; 

• проведення передньої тампонади носа; 

• надання допомоги при носовій, легеневій, шлунково-кишковій 

кровотечах; 

• збирання добової сечі для визначення вмісту глюкози; 

• визначення рівня цукру в сечі за допомогою глюкотесту; 

• техніка й правила введення інсуліну, розрахунок дози; 

• невідкладна допомога при гіперглікемічній та гіпоглікемічній комі. 

  

Самостійна робота 

Ожиріння - основні форми. Дійсні та супутні проблеми 

 

  



ЛЕКЦІЯ 

Тема 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.  
Гострі респіраторні вірусні інфекції. (грип,парагрип, аденовірусні 

інфекції). Короновірус. Основні симптоми. Особливості протікання 

захворювання у дітей різних вікових груп. Ускладнення короновірусної 

інфекції. 

Медсестринський процес при захворюваннях вірусних інфекціях: 

медсестринська діагностика, встановлення медсестринських діагнозів, 

планування медсестринських втручань та їх реалізація під час 

спостереження, догляду за пацієнтом. Уявлення про загострення, рецидиви, 

суперінфекцію. Профілактика інфекційних хвороб. Значення ранньої 

діагностики для запобігання поширенню інфекції. 

Методи підвищення імунітету в дітей. Профілактичні щеплення з метою 

створення імунітету (специфічна профілактика). 

Календар профілактичних щеплень. Профілактика й лікування 

ускладнень, пов’язаних зі щепленнями. 

Туберкульоз. Сучасний стан проблеми. Епідеміологія. Основні клінічні 

форми. Ускладнення туберкульозного процесу. Особливості перебігу 

туберкульозу в дітей. Діагностика туберкульозу. Використання 

туберкулінодіагностики для раннього виявлення туберкульозу в дітей і 

профілактики захворювання. Рентгенологічне дослідження. Віраж 

туберкулінових проб. Поствакцинальна алергія. Диспансерне спостереження. 

Роль медсестра -  бакалавр  в профілактиці туберкульозу в дітей. 

Дифтерія. Рідкісні клінічні форми дифтерії. Менінгококова інфекція. 

визначення,етіологія, клінічна картина, класифікація. Сестринський догляд за 

хворими дітьми. 

  

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 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 

Особливості роботи медсестри дитячого інфекційного відділення. 

Медсестринське обстеження, планування медсестринських втручань та їх 

реалізація. Медсестринське обстеження, планування медсестринських 

втручань та їх реалізація при короновірусній інфекції.  

Аналіз симптомів захворювань. Медсестринський процес при 

тубінтоксикації, первинному туберкульозному комплексі.  

Оволодіння методикою постановки проби Манту й технікою введення 

вакцини БЦЖ (на фантомі).  



Медсестринський процес при гострих респіраторних вірусних інфекцій. 

Дифтерії. Менінгококової інфекції. Ознайомлення з правилами введення 

антитоксичної протидифтерійної сироватки. 

Перелік практичних навичків 

• техніка введення протитуберкульозної вакцини; 

• техніка проведення проби Манту; 

• методика збирання мокротиння для визначення наявності збудника 

туберкульозу; 

• методика ведення антитоксичної протидифтерійної сироватки ; 

• оформлення звітних форм (карта профілактичних щеплень (форма № 

063), журнал реєстрації профілактичних щеплень (форма № 064), історія 

розвитку дитини (форма № 112); 

• взяття слизу з носової частини горла на бактеріологічне 

дослідження; 

• допомога під час проведення люмбальної пункції.  

 

Самостійна робота 

1.Види позалегеневого туберкульозу. 

2.Рідкісні клінічні форми дифтерії. 

  

ЛЕКЦІЯ  

Тема 13 Диференціальна діагностика інфекційних хвороб що протікають з 

екзантемами. Діагностика гострих кишкових інфекцій у дітей Вірусні 

гепатити.ВІЛ- інфекція. 

Диференціальна діагностика екзантем у дітей (краснуха, кір, скарлатина, 

вітряна віспа, псевдотуберкульоз,  оперізуючий герпес) 

Діагностика гострих кишкових інфекцій у дітей (шигельоз, сальмонельоз, 

ешерихіоз, ієрсиніоз, ротовірусна інфекція). 

Характеристика захворювань. Етіологія. Епідеміологія. Патогенез. 

Клінічна картина. Форми. Особливості перебігу захворювання у дітей 

раннього віку. Перебіг. Ускладнення, зумовлені дією вірусу, та бактеріальні 

ускладнення. Принципи лікування та догляд за хворими. Специфічні засоби 

лікування. Профілактика. Заходи в осередку інфекції. 

Медсестринське обстеження хворих з вірусними гепатитами. 

Інкубаційний період гепатиту. Клінічні прояви. Ускладнення. Прогноз. 

Діагностика. Специфічна профілактика гепатиту В. Методи підвищення 

специфічного та неспецифічного імунітету у дітей. Профілактичні щеплення. 

Календар профілактичних щеплень. Реакція на щеплення. Щеплення в 

дошкільному закладі. 

Сестринський догляд за хворими. Ознайомлення з клінічними проявами 

СНІДу, методами діагностики, доглядом хворих та профілактикою хвороби. 

Деонтологічні аспекти роботи з хворими. 



Складання сестринського плану заходів внутрішньолікарняної 

профілактики поширення ВІЛ-інфекції. Складання рекомендацій 

профілактики СНІДу для медичного персоналу. 

  

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 13. Участь медичної сестри бакалавра в обстеженні та 

оцінюванні стану при захворюваннях  інфекційних хвороб що протікають з 

екзантемами. Вірусні гепатити. ВІЛ- інфекція. 

Ознайомлення із санітарним режимом лікарні та правилами дотримання 

особистої гігієни персоналом. Особливості обслуговування й догляду дітей в 

інфекційній лікарні. Значення поточної дезінфекції та її методи при різних 

інфекціях. Заходи щодо профілактики інфекцій в інфекційних лікарнях, 

поліклініках. 

Огляд хворих дітей, визначення симптомів захворювання. Аналіз історій 

хвороби та ознайомлення з лікарськими призначеннями. Проведення 

профілактичних заходів. Виконання призначень лікаря. Догляд за хворими. 

Участь у проведенні фізіотерапевтичних процедур. Розроблення плану 

профілактичних заходів в осередку інфекції. 

Ознайомлення з методикою введення вакцини проти кору, краснухи. 

Проведення ретельного догляду, туалет шкіри та слизових оболонок, очей, 

туалет носових ходів. Годування дітей. Закапування крапель у ніс, очі, вуха; 

проведення підшкірних, внутрішньом’язових ін’єкцій та внутрішньовенних 

вливань. 

Ознайомлення з правилами виписування реконвалесцентів. Участь у 

проведенні поточної дезінфекції. Розроблення плану профілактичних заходів 

в осередку інфекції. Активна імунізація проти гепатиту В, заповнення карти 

профілактичних щеплень (форма № 063-о) та іншої звітної документації. 

  

Перелік практичних навичків    

• взяття слизу з носової частини горла на бактеріологічне 

дослідження; 

• відсмоктування слизу з носа; 

• догляд за шкірою і слизовими оболонками; 

• збирання сечі для загальноклінічного аналізу; 

• заповнення карти профілактичних щеплень (форма № 063); 

• взяття крові з вени для біохімічного дослідження; 

• збирання сечі для визначення жовчних пігментів; 

• проведення поточної дезінфекції; 

• заповнення термінового повідомлення в СЕС (форма № 058-о) і 

реєстрація в журналі інфекційних захворювань; 

• методика введення вакцини проти гепатиту В. 

• знання принципів особистої профілактики СНІДу; 

• опрацювання чинних наказів МОЗ України з питань діагностики 

ВІЛ-інфікування та профілактики СНІДу. 



Самостійна робота 

Краснуха і вагітність. Складання тез бесіди щодо профілактики 

захворювання 

  

ЛЕКЦІЯ 

Тема 14.  Невідкладна допомога на догоспітальному етапі та в 

стаціонарі.  Судомний, гіпертермічний, алергійний, токсичний, 

коматозний синдроми. Стенозувальний ларинготрахеїт, астматичний 

стан 

Судомний, гіпертермічний, алергійний, токсичний, коматозний 

синдроми. Стенозувальний ларинготрахеїт, астматичний стан. Визначення, 

клінічна картина, способи та засоби надання допомоги на догоспітальному та 

госпітальному етапах. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 14.  Участь медичної сестри бакалавра у наданні невідкладної 

допомоги на догоспітальному етапі та в стаціонарі.   

Судомний, гіпертермічний, алергійний синдроми. Показ хворих, що 

перебувають у термінальному стані (або аналіз навчальних історій хвороби). 

Визначення провідного патологічного синдрому та ступеня його тяжкості. 

Оцінювання стану дитини. Участь у наданні невідкладної медичної допомоги 

хворій дитині (умовно). 

Тактика медсестри в палаті інтенсивної терапії під час надання 

невідкладної медичної допомоги. Ознайомлення з особливостями 

госпіталізації хворих дітей до лікувального закладу. Участь у догляді за 

дитиною. 

Коматозний і токсичний синдроми. Показ хворих дітей, які перебувають 

у коматозному стані; у яких діагностовано токсичний синдром, кишковий 

токсикоз (або аналіз навчальних історій хвороби). Показ хворих дітей з 

нейротоксикозом. Визначення провідного патологічного синдрому та 

ступеня його тяжкості. Надання невідкладної медичної допомоги при цих 

станах. Догляд за хворими. Спостереження за функціями життєво важливих 

органів. 

Синдром бронхоспазму і стенозувального ларинготрахеобронхіту, 

астматичний синдром. Показ хворих дітей із синдромом бронхоспазму зі 

стенозувальним ларинготрахеобронхітом, бронхіальною астмою (або аналіз 

навчальних історій хвороби). Визначення провідного патологічного 

синдрому та ступеня його тяжкості. Оцінювання стану дитини. Участь у 

наданні невідкладної допомоги хворій дитині (умовно). Спостереження за 

функцією життєво важливих органів. 

Перелік практичних навичків 

• надання невідкладної медичної допомоги в разі судомного синдрому; 

• надання невідкладної медичної допомоги в разі гіпертермічного 

синдрому; 



• надання невідкладної медичної допомоги в разі алергійного 

синдрому; 

• надання невідкладної медичної допомоги під час коматозних станів; 

• надання невідкладної медичної допомоги в разі кишкового токсикозу 

та ексикозу; 

• надання невідкладної медичної допомоги в разі нейротоксикозу; 

• надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого 

стенозувального ларинготрахеобронхіту; 

• надання невідкладної медичної допомоги в разі нападу бронхіальної 

астми та за астматичного статусу; 

• робота з реанімаційною апаратурою. 

 Самостійна робота 

Феномен "вигорання" або емоційного виснаження в медичних 

працівників.  

  

Підсумковий модульний контроль 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Основними  методами та формами навчання є:  

− Лекція (вступна, тематична, оглядова). Проведення лекційних занять 

включає: словесне викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з 

використанням опорного конспекту; лекції-візуалізації з використанням 

мультимедійних технологій; проблемні лекції (розв’язування ситуаційних 

задач, кейсів), бінарні лекції (лекції-дискусії), лекції із заздалегідь 

запланованими помилками, лекції-прес-конференції. 

−  Навчальна практика під керівництвом викладача: інструктаж, 

усне фронтальне опитування, письмове опитування, вирішення типових та 

нетипових практичних та ситуаційних клінічних завдань; ділова гра; робота у 

групах, відпрацювання практичних навичок, курація пацієнтів, заповнення 

медичної документації. 
− Самостійна робота студентів: обов'язкова, що передбачена 

навчальним планом і робочими програмами є одним з показників академічної 

активності та додаткових результатів навчання. 

– виконання домашніх завдань;  

– доопрацювання матеріалів лекції;  

– робота в інформаційних мережах;  

– есе за вузькоспеціальною проблемою, що погоджується з викладачем;  

– створення портфоліо навчального курсу та його презентація;  

– розробка кейсів;  

– підготовка відповідних документів, матеріалів тощо;  

– підготовка тематичних презентацій;  

– підготовка та публікація наукових статей, тез наукових доповідей та 

повідомлень тощо;  

– узагальнення матеріалів за обраною проблемою;  

– систематичне відвідування навчальних занять;  



– відвідування додаткових занять, лекцій, семінарів, круглих столів 

тощо;  

– завдання, які виконують студенти під час переддипломної практики;  

- відвідування та участь у засіданнях відповідних студентських наукових 

гуртків тощо;  

– інші здобутки, що підтверджені документально (грамоти, дипломи 

тощо). 

− Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за вибором) – 

дослідницька робота студентів, що полягає у самостійному проведенні 

обстеження пацієнта, досліджень, збиранні наукової інформації, її аналізі; до 

цієї ж категорії належать аудиторні потокові та групові заняття, участь у 

роботі наукового студентського товариства (гуртки, конференції, підготовка 

доповідей, тез, статей); участь у міжвузівських, всеукраїнських олімпіадах, 

конкурсах, вікторинах. 
 

  



Х. ФОРМИ ТА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

СФОРМОВАНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

Програмними результатами навчання визначеними ОПП  є:  

Методи, форми контролю та система оцінювання успішності студентів 

здійснюється відповідно до вимог програми обов’язкової дисципліни 

«Обстеження та оцінка стану здоров’я людини» та Інструкції одо оцінювання 

навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Європейської 

кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу в 

Чернівецькому медичному коледжі БДМУ. 

При оцінюванні роботи студента протягом семестру враховується 

наступне: 

- відвідування занять; 

- активна та продуктивна участь на навчальній практиці; 

- вивчення базової та додаткової літератури; 

- своєчасна здача завдань та модулів. 

 

Методи оцінювання: 

− усне індивідуальне опитування 

− письмовий тестовий контроль 

− комп’ютерний тестовий контроль 

− розв’язування типових та нетипових клінічних завдань   ( робота в 

групах )                 

− демонстрація практичних навичок 

− індивідуальне завдання 

− студентські проекти 

− студентські презентації 

− участь в НДРС 

− модульний контроль 

 

Оцінювання з обов’язкової дисципліни «Обстеження та оцінка стану 

здоров’я людини» є рейтинговою та визначається з урахуванням поточної 

навчальної діяльності студента та оцінок за модульне контрольне 

оцінювання. 

Передбачені наступні форми контролю: 

1. Контроль початкового рівня знань, який визначається на першому 

заняття навчальної практики та включає перевірку знань теоретичного та 

практичного матеріалу, який вивчали на попередніх курсах. Контроль 

проводять методом фронтального усного опитування. 

2. Поточний контроль (засвоєння теми) контролюється на навчальній 

практиці відповідно до конкретних цілей, засвоєння конкретної теми 

змістовного модуля. Рекомендується застосовувати такі методи оцінювання 

рівня підготовки студентів: опитування, вирішення ситуаційних клінічних 



завдань, тестування, практична перевірка рівня оволодіння та виконання 

практичних знань та умінь. 

3. Підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється для 

оцінювання результатів навчання після завершення вивчення дисципліни та 

проводиться на останньому заняття навчальної практики. Підсумковий 

контроль знань включає семестровий контроль у вигляді семестрового 

екзамену – модульний контролю. Рекомендується застосовувати такі способи 

оцінювання рівня підготовки студентів: письмове завдання, яке включає 

теоретичну та практичну частини; контрольні опитування (фронтальне; 

вибіркове усне, письмове, вирішення клінічної задачі); тестування, 

демонстрація практичних навичок.  

Для тих студентів, які хочуть поліпшити оцінку з дисципліни за шкалою 

ЕСТS, підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється додатково за 

графіком, затвердженим у коледжі. 

 

 

 

  



ХІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 

СТУДЕНТОМ  РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь 

розроблена відповідно до «Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності 

студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної 

системи організації навчального процесу» та положення «Про рейтингову 

систему оцінювання». 

Схема нарахування балів 

Методи контролю та розподіл балів має за мету діагностику 

систематичності та успішності навчальної роботи студента. Вона формується 

на засадах набуття компетенцій та накопичення рейтингових балів за 

різноманітну навчальну діяльність студента за певний період навчання.  

Поточне оцінювання студентів здійснюється на практичних заняттях за 

традиційною чотирьох бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно») з наступним перерахунком у багатобальну шкалу.  

Підсумкова рейтингова оцінка визначається (в балах та за 

національною шкалою) як сума оцінок отриманих за засвоєння кожного 

змістового модуля та оцінки за модульний контроль.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при 

засвоєнні кожного модулю (залікового кредиту) – 200 балів, в тому числі 

за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами 

модульного підсумкового контролю – 80 балів (40%).  

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на 

кожній навчальній практиці засвоєння змістових модулів (поточний 

контроль).  

 

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою і 

визначається кількістю тем в модулі.  

Оцінка з дисципліни «Обстеження та оцінка стану здоров’я» (модуль 1) 

є рейтинговою та визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності 

студента та оцінок засвоєння ним передбачених програмою змістових 

модулів. Поточне оцінювання студентів по відповідних темах проводиться за 

традиційною 4-бальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно») з подальшим перерахунком у багатобальну шкалу. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності за традиційною шкалою 

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли студент знає зміст 

заняття та лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді 

різноманітними прикладами; дає вичерпано точні та ясні відповіді без будь-

яких навідних питань; викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно 

вирішує задачі та виконує практичні завдання різного ступеню складності. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття 



та добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно 

та систематизовано, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання 

студент відповідає без помилок; вирішує всі задачі і виконує практичні 

завдання. відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється студентові на основі його знань 

всього змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент 

спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою 

навідних питань; вирішує задачі та виконує практичні навички, відчуваючи 

складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно систематично 

викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння 

студента не відповідають вимогам «задовільної» оцінки.  

 

Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні модуля 1 з 

традиційної шкали в бали ЕCTS: 

- оцінка “відмінно” – 8 бали;  

- оцінка “добре” – 7 бали; 

- оцінка “задовільно” – 5,8 балів; 

- оцінка “незадовільно” – 0 балів. 

Табл. 1 

Схема розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах 

ЕCTS  

Модуль 1. Обстеження та оцінка стану здоров’я  

 № заняття «відмінно» «добре» «задовільно» 

Змістовий 

модуль 1 

1 8 7 5,8 

2 8 7 5,8 

3 8 7 5,8 

Всього змістовий модуль 1 24 21 17,4 

Змістовий 

модуль 2 

4 8 7 5,8 

5 8 7 5,8 

6 8 7 5,8 

7 8 7 5,8 

Всього змістовий модуль 2 32 28 23,2 

Змістовий 

модуль 3 

 

8 8 7 5,8 

9 8 7 5,8 

10 8 7 5,8 

11 8 7 5,8 

Всього змістовий модуль 3 32 28 23,2 

 12 8 7 5,8 

13 8 7 5,8 

14 8 7 5,8 

Всього змістовий модуль 4  24 21 17,4 

ІСРС 8   

Всього поточна 120 98 81,2 



успішність 

Модуль-

контроль 

15 80 65 50 

МОДУЛЬ 1 200   

 

Оцінювання самостійної роботи 

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в 

тематичному плані 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 

аудиторних навчальної практики, контролюється під час підсумкового 

модульного контролю.  

 

Оцінювання індивідуальної роботи (ІСРС) 

Максимальна оцінка за індивідуальну самостійну роботу студента 

складає 8 балів (табл. 2).  

Табл. 2. 

Критерії оцінювання результатів виконання та захисту 

індивідуальної роботи студента  в балах ЕCTS) 

№ 

критерію 

Критерій рейтингової оцінки Мах 

кількість 

балів 

1 Відповідність змісту виконаної роботи 

поставленому завданню та повнота його розкриття 

2 

2 Відповідність оформлення  1 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та 

глибина доповіді, повнота та логічність відповідей 

на запитання під час захисту 

5 

 Максимальна підсумкова оцінка 8 

Загальна кількість балів результатів поточної успішності, балів за 

ІНДЗ та Модуль-контроль не повинна перевищувати 200 балів. 

 

Схема нарахування балів за поточну успішність 

1. За поточну навчальну діяльність студент може отримати 

максимально 120 балів (табл. 1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом 

множення кількості тем, що підлягають оцінюванню (14 тем) на бали, що 

відповідають оцінці “відмінно” (8 балів), з додаванням максимальної 

кількості балів за ІНДЗ (8 балів, якщо студент виконав індивідуальну 

роботу). 

14 тем х 8 бал  = 112 бал+ 8 бал (ІСРС) = 120 балів. 

2. За поточну навчальну діяльність студент може отримати мінімально 

80 балів (табл. 1).  



Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом 

множення кількості тем, що підлягають оцінюванню (14 тем) на бали, що 

відповідають оцінці “задовільно” (5,8 балів).  

14 тем х 5,8 бал = 81,2 балів  

3.Підсумковий модульний контроль  

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які 

виконали програму даного модулю та отримали за поточну успішність не 

менше 80 балів. 

Підсумковий модуль-контроль передбачає відповідь на 2 теоретичних 

питання (або 50 тестових завдань), вирішення клінічної ситуаційної задачі та 

демонстрацію виконання практичної навички (з переліку робочої програми).  

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час 

модульного контролю, складає 80 балів, при цьому максимальна оцінка 

(табл. 3) 

1) за усну відповідь (або 50 тестових завдань) – 50 балів; 

2) за вирішення клінічного ситуаційного завдання – 15 балів; 

3) за демонстрацію виконання практичної навички – 15 балів. 

 

4. Критерії оцінювання усної відповіді при проведенні Підсумкового 

модульного контролю  

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли студент знає зміст 

заняття та лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді 

різноманітними прикладами; дає вичерпано точні та ясні відповіді без будь-

яких навідних питань; викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно 

вирішує задачі та виконує практичні завдання різного ступеню складності. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття 

та добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно 

та систематизовано, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання 

студент відповідає без помилок; вирішує всі задачі і виконує практичні 

завдання. Відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється студентові на основі його знань 

всього змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент 

спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою 

навідних питань; вирішує задачі та виконує практичні навички, відчуваючи 

складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно систематично 

викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння 

студента не відповідають вимогам «задовільної» оцінки. 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання тестових завдань при проведенні Підсумкового 

модульного контролю  

Оцінка Критерій Бали 

«5» вирішено 46-50 тестів( 90% і більше) 46-50 балів 

«4» вирішено 40-45 тестів( 80% -89%) 40-45 балів 

«3» вирішено 30-39 тестів( 70% -79%) 3-39 балів 

«2» вирішено 29 і менше тестів (69% і 

менше) 

0 балів 

Примітка. Одна правильна відповідь – 1 бал. 

 

5. Критерії вирішення ситуаційного завдання: визначення проблем 

пацієнта та формулювання сестринського діагнозу– 5 балів, оцінка стану 

пацієнта – 5 балів, складання плану догляду – 5 балів. 

6. Критерії оцінювання виконання практичного завдання: підготовка 

до маніпуляції – 5 балів, демонстрація навички на муляжі – 5 балів, 

завершення процедури – 5 балів: 

- «відмінно» - виконано без помилок; 

- «добре» - виконано з несуттєвими недоліками, виправленими під час 

виконання самим студентом; 

- «задовільно» - виконано з недоліками, скоригованими викладачем; 

- «незадовільно» - не виконано. 

 

Мінімальна кількість балів, яку може отримати студент під час 

модульного контролю, і підсумковий контроль вважається зарахованим, 

якщо студент набрав мінімально 50 балів (не менше 30 балів за усну 

відповідь, 10 балів за вирішення ситуаційного клінічного завдання, 10 балів 

за демонстрацію виконання практичної навички 

 

Табл. 3 

Схема розподілу балів при оцінюванні Модуль-контролю в балах 

ЕCTS  

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

Усна відповідь (тестовий контроль) 50 45 30 0 

Вирішення ситуаційного клінічного 

завдання 

15 10 10 0 

Демонстрація практичної навички 15 10 10 0 

Всього 80 65 50 0 

 

Заохочувальні бали за рішенням Педагогічної  Ради можуть додаватися 

до кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або 

зайняли призові місця за участь в олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України 

та інше. Загальна кількість балів Модулю не повинна перевищувати 200 

балів. 

 



Табл. 4 

Оцінювання дисципліни «Клінічне медсестринство в педіатрії» 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

180 – 200 А відмінно   

165 - 179 В 
добре 

150 - 164 С 

135 - 149 D 
задовільно 

120 - 134 Е  

70 - 119 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1 - 69 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Оцінка з дисципліни виставляється студентам, яким зараховані усі 2 

змістових модулі з дисципліни. Бали з дисципліни для студентів, які успішно 

виконали програму з дисципліни, конвертуються кафедрою у традиційну 

чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями (табл. 5). 

Табл. 5  

Конвертація балів ECTS  

у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями  

 

Оцінка за 200-бальною 

шкалою 

Оцінка за чотирибальною 

шкалою 

Від 180 до 200 балів «5» 

Від 150 до 179 балів «4» 

Від 149 до 70 (мінімальної 

кількості балів), яку повинен 

набрати студент 

«3» 

Нижче мінімальної кількості 

балів, яку повинен набрати 

студент 

«2» 

Примітка Ці критерії також застосовуються при визначенні оцінки 

за модуль за необхідності. 

 

Модульні контрольні роботи проводяться у формі виконання 

письмових завдань. Перелік питань, що охоплюють зміст програми 

дисципліни, критерії оцінювання залікових завдань доводяться до студентів 

на початку семестру. 

 
 



Оцінка 
Критерії 

оцінювання 

«відмінно» 

(90–100 балів) 

ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому 

обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, 

передбачені навчальною програмою; за знання основної та 

додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і 
творчому використанні набутих знань та умінь. 

«добре» 

(75–89 балів) 

ставиться за повні, систематичні знання із дисципліни, 

успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної 

та додаткової літератури, здатність до самостійного 

поповнення та оновлення знань; але у відповіді студента 
наявні незначні помилки. 

«задовільно» 

(60–74 балів) 

ставиться за знання основного навчального матеріалу в 

обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої 

фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і 

додатковою літературою, передбаченою навчальною 

програмою; можливі суттєві помилки у виконанні 

практичних завдань, але 
студент спроможний усунути їх із допомогою викладача. 

«незадовільн

о» 

(0–59 балів) 

виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 

основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, 

що зумовлюється початковими   уявленнями   про   предмет   

вивчення.   Таким   чином, оцінка 
«незадовільно»  ставиться  студентові,  який  неспроможний  
до  навчання чи 

виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без 

повторного навчання за програмою відповідної дисципліни. 



ХІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Методичне забезпечення (силабус навчальної дисципліни) 

➢ Робоча програма 

➢ Навчальна програма 

➢ Підручники та навчальні посібники,  

- Конспекти лекцій 

- Методичні вказівки та рекомендації до навчальної практики під 

керівництвом викладача, методичні рекомендації СПРС 

- Індивідуальні завдання 

- Збірники ситуаційних завдань (кейсів) та проблемних ситуацій 

- Приклади розв'язування типових задач чи виконання типових завдань 

- Комп'ютерні презентації, мультимедійні лекції 

- Ілюстративні матеріали 

- Каталоги ресурсів тощо 

- Банк тестів,  електронний банк тестових завдань 

- Тестові завдання для контролю змістових модулів 

- Клінічні ситуаційні завдання (типові та нетипові) для модульного 

контролю 

- Банк клінічних ситуаційних завдань 

- Банк алгоритмів практичних дій з виконання практичних навичок 

згідно протоколів практичної діяльності медсестри (фельдшера) 

- Робочі зошити 
- Навчальні таблиці 

- Методичні рекомендації «Сестринська історія хвороби» 

 

Матеріальне забезпечення 

− муляжі, фантоми, тренажери 

− медична апаратура та прилади 

− предмети догляду за пацієнтом 

− медичний інструментарій 

− медична документація 



ХІІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬ-

КОНТРОЛЮ 

1. Знати організацію профілактичної та лікувальної допомоги дітям, 

обов’язки медсестри – бакалавр.. Лікувально-профілактичні заклади. 

2. Знати анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини  

3. Діагностувати морфологічні і функціональні особливості шкіри та 

підшкірної основи, кісткової та м’язової системи у дітей. 

4. Знати основні вікові анатомо-фізіологічні особливості органів 

дихання, органів серця і судин , органів сечової системи, системи крові у 

дітей та їх клінічне значення. 

5. Визначення поняття „недоношеність”. Класифікація недоношених 

дітей за показником”маса тіла при народженні” та співвідношенням 

фізичного розвитку та гестаційного віку.  

6. Оцінка морфологічної та нейро-функціональної зрілості недоношених 

дітей (за шкалою Балард). 

7. Особливості терморегуляції недоношених дітей, методи профілактики 

гіпотермії. 

8. Знати  етапи виходжування недоношених дітей. Принципи 

транспортування. Критерії виписки зі стаціонару. 

9. Знати особливості диспансерного спостереження за недоношеними 

дiтьми в полiклiнiцi. 

10. Знати профілактику анемії, лактазної недостатності, дисбактеріозу, 

рахіту. 

11. Визначити принципи вигодовування недоношених новонароджених. 

Вибір засобу годування в залежності від гестаційного віку та стану дитини. 

12. Причини затримки внутрішньоутробного розвитку плода. 

Особливості адаптації дітей зі ЗВУР та принципи виходжування. 

13. Визначити етіологічні, клінічні та лабораторні критерії діагнозу 

„асфіксії новонародженого” 

14. Мати уявлення прореспіраторний дистрес синдром у 

новонароджених.  

15. Обгрунтувати переваги природного вигодовування немовлят. 

Значення годування груддю для здоров'я дитини і матері. Прикорм, 

підгодовування та корекція харчування. 

16. Знати режим і харчування жінки-годувальниці. Труднощі при 

годуванні грудьми. Профілактика гіпогалактії і маститу. 

17. Мати уявлення про змішане і штучне вигодовування. Молочні 

суміші для вигодовування. 

18. Знати особливості харчування дітей віком після одного  року. 

Контроль за харчуванням у дитячому дошкільному закладі 

19. Знати внутрішньоутробні інфекції. Класифікація. Етіологія. 

Клінічні прояви. Профілактика інфекцій у новонароджених Неонатальний 

сепсис новонароджених 



20. Класифікувати та аналізувати типову клінічну картину найбільш 

поширених соматичних та інфекційних захворювань дитячого віку.. Хвороби 

пупка. Гемолітична хвороба та асфіксія новонароджених  

21. Провести диференційну діагностику пологових травм та визначити 

основні клінічні симптоми внутрішньочерепна родова травма у 

новонароджених . 

22. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори рахіту, спазмофілії, 

гіпервітамінозу D та білково-енергетичної недостатності. 

23. Знати гострі розлади травлення у дітей раннього віку. Синдром 

кишкового токсикозу з ексикозом. 

24. Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину хронічних 

розладів травлення  у новонароджених.  

25. Провести диференційну діагностику ексудативно-катарального, 

лімфатико-гіпопластичного і нервово-артритичного діатезу. 

26.Визначити етіологічні  та типову клінічну картину стоматитів у дітей. 

Профілактика захворювання.  

27. Функціональні порушення з боку органів травлення та імунної 

системи у дітей із дерматозами та глистяними інвазіями. 

28. Провести диференційну діагностику пілоростенозу і пілороспазму у 

дітей. 

29. Визначати етіологічні та патогенетичні фактории гострого гастриту, 

мальабсорбції, целіакіїї у дітей. 

30. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори гострих 

респіраторних захворювань  верхніх дихальних шляхів (гострого 

назофарингіту, гострого фарингіту,хронічного тонзиліту, гострого ларингіту, 

гострого бронхіту. гострого обструктивного бронхіту, рецидивуючого 

бронхіту. 

31. Особливості перебігу пневмонії у новонароджених і недоношених 

дітей 

32. Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину бронхіальну 

астму у дітей. 

33. Визначати етіологічні фактори та гемодинаміку при найбільш 

поширених вроджених вадах серця (ВВС) у дітей (дефект міжшлуночкової 

перетинки (МШП), дефект міжпередсердної перетинки (МПП), тетрада 

Фалло, коарктація аорти, стеноз легеневої артерії, аортальний стеноз, 

транспозиція магістральних судин та відкрита артеріальна протока (ВАП)); 

34. Провести диференційну діагностику ревматизму, ендоміокарду, 

поліартриту, малої  хореї у дітей. 

35. Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину дефіцитних 

анемій, лейкемій та лімфом, гемофілії, тромбоцитопеній та тромбоцитопатій 

у дітей. 

34. Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину інфекцій 

сечової системи (циститу, пієлонефриту); гломерулонефриту, гострої та 

хронічної ниркової недостатності та дисметаболічних нефропатій у дітей. 



36. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори цукрового діабету у 

дітей; диффузного токсичного зобу, гіпотиреозу, аутоімунного тиреоідиту, 

ендемічного зобу, у дітей; різних клінічних форм патології росту, ожиріння, 

пубертатного диспітуітаризму, різних форм 

37. Знати імунопрофілактику інфекційних хвороб. Календар 

профілактичних щеплень. 

38. Провести диференційну діагностику респіраторних вірусних 

інфекцій. дихальний шляхів у дітей. 

39. Визначити основні особливості  ранньої  туберкульозної  

інтоксикації 

та туберкулінодіагностика у  дітей. 

40. Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину дифтерії та 

рідкісні форми  захворювання у дітей. 

41. Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину інфекційних  

дихальних шляхів   (кашлюк, кір, краснуха, скарлатина, вітряна віспа 

епідемічний паротит..) 

42. Провести диференційну діагностику менінгококова інфекція у дітей. 

43 Диференціальна діагностика інфекційних хвороб що протікають з 

екзантемами.  

44. Діагностика гострих кишкових інфекцій у дітей (дизентерія, Колі-

ентерит, сальмонельоз). Вірусні гепатити.ВІЛ- інфекція у дітей. 

45. Надати. невідкладну допомогу на догоспітальному етапі при гострий 

дихальній недостатність. 

46. Надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі при 

стенозувальному ларинготрахеїті. 

47. Надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі при нападі 

бронхіальної астми. Астматичний стан 

48. Надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі при 

гіпертермічному синдромі.  

49. Надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі при 

судомному синдромі.  

50. Надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі при 

непритомності.  

51. Надати. невідкладну допомогу на догоспітальному етапі  при 

колапсі. 

52. Надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі. при 

анафілактичному шоці. 

53. Надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі. при набряку 

Квінке 

54 Надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі при 

гіперглікемічній  комі.  

55. Надати невідкладна допомога на догоспітальному етапі при 

гіпоглікемічній комі.  

56. Надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі. при носовій 

кровотечі.  



57. Надати  невідкладну  допомогу на догоспітальному етапі при 

легеневій кровотечі.  

58. Надати невідкладну4 допомоу на догоспітальному етапі. при 

шлунково-кишковій  кровотечі.  

59. Ознаки клінічної і біологічної смерті. Реанімація у випадку клінічної 

смерті. 

60. Основи охорони праці в педіатрії. 

 

 

  



ХІV. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 

• аналізувати показники роботи соматичного відділення і стан надання 

лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню району, 

робити висновки і надавати рекомендації щодо їх поліпшення; 

• аналізувати показники роботи діяльності педіатричної служби; 

• скласти план спостереження і провести диспансерний нагляд за хворим 

на ту чи іншу патологію; 

• зібрати повний анамнез життя й хвороби дитини; 

• провести цілеспрямоване клінічне медсестринське обстеження дитини; 

• оцінити фізичний, статевий і нервово-психічний розвиток дитини 

використовуючи таблиці центильних та сигнальних стандартів.; 

• розрахувати склад, об’єм та режим раціонального харчування для дітей 

першого року життя з урахуванням виду вигодовування; 

• визначити показання до госпіталізації за профілем та організувати її; 

• вміти зібрати  медсестринський анамнез у дітей при різних 

захворювань.  

• проведення первинного туалету новонародженого. 

• оцінити стан новонародженої дитини при народженні; 

• оцінка тяжкості асфіксії за шкалою Апгар. 

• невідкладна допомога при асфіксії новонародженого. 

• . вміння проводити пероральну регідратацію дітей при ексикозі. 

• демонструвати володіння навичками первинної реанімації 

новонародженого 

• провести ранню діагностику дисплазії кульшових суглобів та 

природженого звиху стегна; 

• складати план необхідного обстеження хворого і провести 

диференційну діагностику зі схожими нозологічними формами; 

• вміти користуватися необхідною медичною апаратурою й 

інструментарієм (апаратом для вимірювання артеріального тиску, 

інгалятором, електровідсмоктувачем та інше); 

• визначати основні показники діяльності серцево–судинної та дихальної 

систем (пульсу,артеріального тиску, дихання)в дітей 

• ааналізувати результати інструментальних, лабораторних методів 

дослідження різних органів та систем у здорових і хворих дітей; 

• провести орієнтовний розрахунок основних антропометричних 

показників для дитини буть-якого віку. 

• вміти визначити віковий  період дитини з урахування  анатомо- 

фізіологічних особливостей. 

• оцінити вікову відповідність режиму дня, харчування та  догляду 

• інтепретація найбільш інформативних ознак ураження нервової 

системи при об'єктивному і лабораторному дослідженні хворого 

• проводити об'єктивне дослідження шкіри, підшкірної основи з 

урахуванням особливостей методики обстеження у дітей.  



• проводити медсестринське обстеження органів дихання з врахуванням 

вікових особливостей дитини . 

• проводити суб'єктивне та об'єктивне обстеження хворої дитини і 

інтерпретувати стан органів сечовиділення. 

• проводити суб'єктивне та об'єктивне обстеження органів ендокринної 

системи з урахуванням особливостей методики у дітей. 

• збирати анамнез і виявити дані, що вказують на зміни з боку імунної 

системи та системи крові у дитини.  

• вміти пояснити особливості енергетичного, білкового, вуглеводного, 

ліпідного, водного, мінерального та кислотно-лужного обмінів у дітей.  

• проводити суб'єктивне та об'єктивне обстеження у дітей з 

порушеннями обміну речовин.  

• оцінити та, попередити прогресування гіпогалактії у матері. 

• оцінити  результати аналізу крові і сечі у здорових дітей різного віку.  

• визначати симптоми ураження мозкових оболонок у дітей.  

• знати принципи дієтотерапії дистрофій у дітей 

• визначати основні показники діяльності серцево–судинної та дихальної 

систем (пульсу,артеріального тиску, дихання)в дітей 

• демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами 

медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці 

дитячих хвороб 

• визначити необхідний обсяг лабораторних (загальних, біохімічних, 

імунологічних), інструментальних (рентгенологічних, ультразвукових 

та інших) та спеціальних методів дослідження, організувати їх 

своєчасне виконання та оцінити їх результати; 

• вдосконалює теоретичні знання щодо діагностики, лікування та 

профілактики дитячих захворювань з урахуванням сучасних концепцій; 

• володи сучасними технологіями медикаментозного забезпечення 

лікувального процесу. 

• інтерпретувати показники клініко-анамнестичного, інструментального 

та лабораторного дослідження; 

• налагоджувати інфузійну терапію з розрахунком складових частин 

залежно від конкретної клінічної ситуації. 

• провести венепункцію та налагодити інфузійну терапію; 

• вміти визначити групу крові за системою АВО, знати показання до 

переливання крові і її препаратів; 

• вміти провести трансфузію крові і попередити її можливі ускладнення; 

• чітко визначити стан хворого, за необхідності надати невідкладну 

допомогу або вжити реанімаційні заходи (закритий масаж серця та інші 

заходи для відновлення його роботи, штучне дихання, зовнішня 

зупинка кровотечі, профілактика та лікування шоку різного 

походження, промивання шлунку при отруєнні та інше); 



• зупинити зовнішню кровотечу; надати догоспітальну допомогу при 

внутрішніх кровотечах; визначити об’єм втрати крові при гострих 

кровотечах та вирішити питання про характер та об’єм замісної терапії; 

•  вуміти провести катетеризацію сечового міхура дітям. 

• особливості  та ускладнення промивання шлунка у дітей 

• проведення пульсоксиметрії та оцінка її показників 

• методика проведення експрес-діагностики гострих нфекційних хвороб 

ШКТ з використанням тест-систем 

• оцінити стан дитини перед проведенням щепленням та в ранньому 

післявакцинальному періоді; 

• скласти індивідуальний календар щеплень; 

• проведення активної імунізації (введеня вакцини АКДП і АДП-

анатоксину, поліомієлітної, корової, паротитної, проти краснухи, 

гепатиту В). 

• проведення діагностичної проби Манту. 

• методика введення протидифтерійної сироватки. 

• уміти надати невідкладну допомогу при судомах у дітей. 

• уміти надати невідкладну допомогу при гіпертермії у дітей. 

• уміти надати невідкладну допомогу при дихальній недостатності. 

• уміти надати невідкладну допомогу при астматичному статусі. 

• . уміти надати невідкладну допомогу при набряку легень. 

• уміти надати невідкладну допомогу при гострій судинній недостатності 

у дитини. 

• . уміти надати невідкладну допомогу при приступі пароксизмальної 

тахікардії. 

• уміти надати невідкладну допомогу при шлунково-кишковій кровотечі, 

що супроводжує виразкову хворобу. 

• уміти надати невідкладну допомогу при синдромі блювоти у дітей. 

• вміти правильно вести медичну документацію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ  ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬ-

КОНТРОЛЮ 

1. Затискачі 5шт. 
2. Ножнищ 5 Іпт. 
3. Пелюшки  12 шт. 
4. Марлеві серветки 20 шт. 
5. Шовкова лігатура 4 пгг. 
6. Сантиметрова стрічка 5шт. 
7. Піпетки 5 шт. 
8. Лоткові ваги   для новонароджених         4 шт. 
9. Електроні ваги для новонароджених 3 шт. 
10. Набір для сповивання дитини 3 шт. 
11. Гумові груші 10 шт. 
12. Киснева подушка 1 шт. 
13. Аппарат Боброва 1 шт. 
14. Дерев'яні палички з ватою 20 шт. 
15. Стерильні ватні кульки 50 шт. 
16. Ватні джгутики 20 шт. 
17. Горизонтальний ростомір 3 шт. 
18. Губка 1 шт. 
19. Дитячі ванночки 3 пгт. 
20. Лотки 10шт. 
21. Пробірки 10 шт. 
22. Штатив для пробірок 4 шт. 
23. Лейкопластир 2 пгг. 
24. Підкладний круг 2 шт. 
25. Гумові рукавички 20 пар 
26. Газовивідна трубка 5 шт. 
27. Кухоль 3 шт. 
28. Шприци одноразові: 2мл, 5мл, 1Омл  по 20шт. 
29. Шприци інсулінові, туберкулінові по 10 шт. 
30. Медичні термометри 8 шт. 
31. Пеленальний столик 1 шт. 
32. Пляшечки, соски, ложечки по 5 шт. 
33. Тонометр 2 пгг. 

34. Фонендоскоп 4 шт. 
35. Кукли – фонтоми                                           2 шт 
36. Муляж - рука 2 пгг. 
37. Муляж – сідниці                                                    2 шт. 
38. Назальні катетери для  подачі кисню            4 шт. 
39. Бікси                                                                          2 шт. 
40. Муляж молочної залози для вигодовування 2 шт. 



41. Реанімаційний стіл для новонародженого    1 шт. 
42. Вакумний відсмоктувач слизу із носа            1 шт.   
43. Бульбашковий зволожувач.                                  1 шт. 
44. Грілка 2 шт. 
45. Міхур для льоду 2 шт. 
46.Бинти 4 шт. 
47.Вата 4 упак. 
48.Вощанний папір 1 шт. 
49. Гірчичники 5шт. 
50.Зонди для фракційного та дуоденального зондування  10 шт. 

51.Металеві петлі 5 шт. 
 

52.Чашки Петрі 4шт. 
53.Предметні скельця 4 шт. 
 

54.Джгут 3шт. 
55.Системи для в/в введення    10 шт. 
56.Прозора міліметрова лінійка 4 шт. 
57.Дерев"яні палички, металеві петлі по 10 шт. 
58.Вакцини: БЦЖ, АКДП, АДП корева, паротитна,  вакцина проти 
гепатиту В,  
полімієлітна  вакцина по 1 упак. 
59.Туберкулін 1 упак. 
60.Набір медикаментозних препаратів, розчин для в/в введення- по 1 

упак. 

61.Медична документація: історія розвитку дитини (форма № 112/0), 

історія  новонародженого (форма№097/0), карта профілактичних щеплень 

(форма№063), журнал реєстрації профілактичних щеплень (форма№064),  

температурний лист, карта стаціонарного хворого, термінове 

повідомлення в СЕС (форма№058-0), основні положення чинних наказів у 

педіатричній службі (№152 від 04.04.2005р., №584 від 29.08.2006р., №175 

Р від 29.03.2006р.,№580 від 12.12.2003р., №595 від 16.09.2011р., №149 від 

20.03.2008р.,№225 від 28.03.2014) 

62.Глюкометр                                                          2 шт. 

63.Глюкотести                                                         2 шт. 

64.Зонди для годування недоношених дітей (маса тіла менша ніж 2000г-

№5-F,  

 маса тіла більше ніж 2000г - № 8-F);               8 шт. 

65.Дитяче ліжко                                                       1 шт. 

66.Градуйована ємкість для збирання сечі           5 шт 

67.Захисні окуляри                                                  1 шт.      

68.Секундомір                                                          1 шт. 

69.Фартухи                                                               2 шт. 

70.Церати                                                                 1 шт. 

71.Маніпуляційні столики                                     4 шт. 



72.Дитячий гігієнічний набір                                4 шт.  

73.Кровозамінники (у скляній і пластиковій упаковці)  

74..Розчини для регідратації: регідрон, ораліт, гастроліт, ізотонічний 

розчин натрію хлориду 

71..Набір сумішів  для  вигодовування 4<Машотка", ', " Малиш"  ," Симілак", 

"Бона"по 1 упак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Клінічне медсестринство в педіатрії: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.С. 

Тарасюк, Н.В. Титаренко, І.В. Паламар та ін.; за ред. В.С. Тарасюка. — 

2-е вид., переробл. і допов – К.: : Медицина, 2010. — 200 с. 

2. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. – К., 

2001. 

3. Практикум  з  пропедевтичної педіатрії  з  доглядом  за  дітьми  /  Під  

ред.  Майданник  В.Г.,  Дука К.Д., Бурлай В.Г. – К.: Знання України, 

2002. 

4. Майданник В.Г. Педіатрія. –  Харьков: Фолио, 2002. 

5. Ткаченко С.К., Поцюpка Р.I. Педiатpiя. - К.:Здоpов'я. - 2000. - 520 с. 

6. Дитячі хвороби: підручник  За ред. В.М. Сидельнихова. - К.: Здоров'я, 

1999. 

7. Невідкладні стани в педіатрії: навч. посіб.  За ред. Р.І. Поцюрка. - К.: В 

СВ "Медицина", 2010. 

8.   Тарасюк В.С. та інш. Медсестринство в педіатрії. - К.: - “Здоров’я” 

2003. – 323 с 

9. Педіатрія: навч. посіб. Заред. О.В. Тяжхої. -К.: Медицина, 2005. 

10. Педіатрія: навч. посіб.   За ред. В.С. Тарасюка, І.Ю. Андрієвського. - 

К.: Медицина", 2009. 

11. Практикум з педіатрії в модулях: навч. посіб.  Н.О. Курдюмова, Т.Г. 

Поліщук. - К.: Медицина, 2011. - 160 с. 

12. Педіатрія з  курсом інфекційних хвороб та основами  

імунопрофілактики: підручник За ред. С.К. Ткаченко, Р.І. Поцюрка. - 

К.: Медицина, 2011. - 552 с 

13. Интенсивная терапия в педиатрии. Практическое руководство  Под ред. 

В.А. Минельсона. -М., 2003. 

14. Інфекційні хвороби у дітей  А.М. Минайлова. - К.: Здоров'я, 1998. 

15.Майданник В.Г. Педиатрия: учебник. - К., 1999. 

16.Медицина дитинства  За ред. П.С. Мощича. - К.: Здоров'я, 1994. 

 17.Медсестринство в педіатрії  За ред. В.С. Тарасюка. - К.: Здоров'я, 2001. 

18. Петруцвіна А.Д. Неотложные состояиня у детей. - М., 2001.  

19 Практикум з педіатрії  О.Н. Бура, В.С. Тиномирова, М.П., О.І. Юрхін. - 

К.: Здоров'я, 1995. 

 

Електоронні ресурси 

1. Мультимедійне забезпечення лекцій та семінарських занять. 

2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (ст. 16). 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html


1. Наказ МОН України від 05.12.18р. № 1344. «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти».  [Електронний ресурс. Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf. 

3. Наказ МОЗ України від 01.06.2013 р. «Про затвердження протоколів 

медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання 

основних медичних процедур та маніпуляцій». [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/v0460282-13. 

4. Веб-сайт Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 

Н. Івасюка. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.library.cv.ua/ 

5. Веб-сайт обласної науково-медичної бібліотеки м. Чернівці. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.library.chnu.edu.ua/ 

6. Веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

7. Веб-сайт Чернівецького медичного коледжу БДМУ. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: www.medkol.cv.ua,  www.MOODLE 

8. Касевич, Н.М. К 28 Загальний догляд за хворими і медична 

маніпуляційна техніка: підручник / Н.М. Касевич. — 2-е видання, виправлене 

— К. : Медицина, 2009. — 424 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://bmedcol.edu.ua/wp-content/uploads 

9. Ковальова О.М., Сафаргаліна-Корнілова Н.А., Герасимчук Н.М. 

Деонтологія в медицині: підручник. Харків, 2014.– 258 с. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/.pdf 

10. Клінічне медсестринство в педіатрії: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / 

В.С. Тарасюк, Н.В. Титаренко, І.В. Паламар та ін.; за ред. В.С. Тарасюка. — 

2-е вид., переробл. і допов – К.: : Медицина, 2010. — 200 с. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: https://www.medpublish.com.ua/ 
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З М І С Т  

№                                                                                                 Сторінки 

з/п 

І. ВСТУП 

ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ІІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ІV.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

VI.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

VIІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ) 

VIІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

ІX. ФОРМИ ТА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

СФОРМОВАНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

ХІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 

СТУДЕНТОМ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ХІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

ХІІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬ-

КОНТРОЛЮ 

ХІV. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 

ХV. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ  ПІДСУМКОВОГО 

МОДУЛЬ-КОНТРОЛЮ 

ХVІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОАВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 


