
Кафедра педіатрії № 5 

                                                                                НМУ 

 

Перелік питань для підготовки студентів 4 курсу ФПЛ ЗСУ 

до підсумкового модульного контролю 1. 
   

Модуль 1. Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей раннього віку, 

хвороби органів дихання та алергічні захворювання. 

       

1. Функціональна диспепсія у дітей раннього віку: етіологія, патогенез, класифікація, 

клініка,  діагностика, лікування, профілактика.  

2.  Синдром циклічної блювоти: визначення, класифікація (за Римськими критеріями ІІІ), 

етіологія, патогенез, клініка та діагностика, лікування, профілактика. 

3.  Кольки та функціональний закріп у дітей раннього віку: етіологія, патогенез, клініка,  

діагностика, лікування, профілактика.   

5. Рахіт. Визначення, етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, лікування. 

Профілактика рахіту.  

6. Гіпервітаміноз D. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика, лікування, 

невідкладна допомога при гострому гіпервітамінозі D, прогноз.  

7. Білково-енергетична недостатності у дітей. Визначення, класифікація, клініка, 

лікування, профілактика, прогноз.  

8. Гострі респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів (гострий назофарингіт, гострий 

фарингіт, гострий ларінгофарингіт, гострий трахеїт) у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, лікування та профілактика.  

9. Гострий обструктивний ларингіт (круп) у дітей. Етіологія, патогенез,  клініка та 

невідкладна допомога. 

10. Терапевтичні заходи при лихоманці та судомах у дітей, хворих на ГРВІ. 

11. Гострий бронхіт у дітей. Визначення, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

лікування та профілактика.   

12. Гострий обструктивний бронхіт у дітей. Визначення, етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, лікування та профілактика.   

13.  Гострий бронхіоліту у дітей. Визначення, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

лікування та профілактика. 

14.  Рецидивуючий бронхіт у дітей. Визначення, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

лікування та профілактика. 

15. Пневмонії у дітей.  Визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, лікування та профілактика пневмоній у дітей. Прогноз.  

16.  Гостра дихальна недостатність у дітей.  Визначення, класифікація, етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика,  невідкладна допомога.  

17. Вроджені вади та хронічні захворювання бронхолегеневої системи  у дітей. 

Визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка,  діагностика,  лікування та 

профілактика. Прогноз.  

18.  Атопічний дерматит у дітей.  Визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, лікування та профілактика, прогноз. Атопічний марш.  

19. Алергічний риніт у дітей. Визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, лікування та профілактика, прогноз. 



20. Кропив’янка у дітей.  Визначення, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, 

профілактика. 

21. Бронхіальна астма у дітей. Визначення. Фактори ризику та патофізіологічні механізми 

розвитку бронхіальної астми. Класифікація, клініка, діагностика, лікування та 

профілактика бронхіальної астми у дітей, прогноз.  

22. Астматичний статус у дітей.  Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, невідкладна 

допомога. 

23. Найбільш поширені ВВС у дітей. Етіологія, класифікація вад серця, гемодинаміка при 

найбільш поширених ВВС у дітей (дефекті МШП, дефекті МПП, тетраді Фалло, 

коарктації аорти, стенозі легеневої артерії, аортальному стенозі, транспозиції артеріальних 

судин та ВАП). 

 24. Діагностика найбільш поширених ВВС у дітей. Тактика лікаря та прогноз при 

найбільш поширених ВВС у дітей. Консервативне лікування. Показання до 

кардіохірургічного лікування.   

25. Діагностика та лікування серцевої недостатності у дітей з ВВС. Вторинна 

профілактика інфекційного ендокардиту. 

26. Кардити у дітей: визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

лікування, прогноз.  

27. Кардіоміопатії у дітей: визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, лікування, прогноз.  

28. Порушення ритму серця та провідності у дітей: класифікація, причини, клініка, 

діагностика, лікування, прогноз. 

29. Гостра ревматична лихоманка у дітей. Визначення, класифікація, етіологія, патогенез, 

клініка, діагностика, лікування, первинна та вторинна профілактика, прогноз.  

30. ЮРА: визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика,  лікування, 

реабілітація, прогноз.  

31. Реактивні артропатії у дітей: визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика,  лікування, прогноз.  

32. Інфекційний ендокардит у дітей: визначення, класифікація, етіологія, патогенез, 

клініка,  діагностика,  лікування, первинна та вторинна профілактика, прогноз.  

33. Функціональна диспепсія, абдомінальний біль у дітей старшого віку. Визначення, 

класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика.  

34. Гастроезофагального рефлюксу, дуоденогастрального рефлексу у дітей старшого віку. 

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика. 

35.  Органічні захворювання стравоходу та шлунку у дітей старшого віку. Етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика. 

36. Синдром подразненого кишечнику та функціональний закріп у дітей старшого віку. 

Визначення, етіологія, патогенез, клініка, діагностика,  лікування, профілактика, прогноз.  

37.  Неспецифічний виразковий коліт та хвороба Крона у дітей. Етіологія, патогенез, 

клініка, діагностика, лікування, прогноз.  

38. Дисфункції жовчного міхура та сфінктера Одді у дітей. Етіологія, клініка, діагностика, 

лікування та профілактика.   

39. Етіологія, клініка, діагностика, лікування та профілактика органічних захворювань 

біліарної системи у дітей старшого віку.  



40.   Екзокринна недостатність підшлункової залози у дітей. Визначення, етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика, 

прогноз. 

41.   Гострий та хронічний  панкреатит у дітей.  Етіологія, патогенез, клініка, діагностика,  

лікування, профілактика, прогноз. 

42. Інфекції сечової системи у дітей. Визначення, класифікація, диференціальна 

діагностика інфекцій нижніх та верхніх сечових шляхів.  

43.  Цистити у дітей. Етіологія, патогенез,  клініка, діагностика, лікування,  профілактика, 

прогноз.  

44. Пієлонефрити у дітей. Визначення, етіологія, патогенез, класифікація, клініка, 

діагностика, лікування,  профілактика, прогноз.  

45. Гломерулонефрит у дітей. Визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, лікування, профілактика, прогноз. 

46.  Хронічна  ниркова недостатність у дітей. Фактори ризику виникнення, етіологія, 

патогенез, стадії захворювання, клініка, діагностика,  лікування, профілактика, прогноз. 

47.  Дисметаболічні нефропатії у дітей. Визначення, класифікація, етіологія, патогенез, 

клініка, діагностика, лікування, профілактика, прогноз.  

 


