
Кафедра педіатрії № 5 НМУ 
 

    ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

           з педіатрії для студентів 6 курсу 

медико-психологічного факультету  

           на 2017-2018 навчальний рік 

№ Тема Кільк. 

годин 

1 Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів 

дихання у дітей.  

6,6 

2 Медико-психологічний супровід. Невідкладна допомога при основних 

невідкладних станах. 

6,6 

3  Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань системи 

крові та кровообігу у дітей.  

6,6 

4 Медико-психологічний супровід. Невідкладна допомога при основних 

невідкладних станах. 

6,6 

5 Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів 

травлення у дітей.  

6,6 

6 Медико-психологічний супровід. Невідкладна допомога при основних 

невідкладних станах. 

6,6 

7 Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів 

сечової системи у дітей.  

6,6 

8 Медико-психологічний супровід. Невідкладна допомога при основних 

невідкладних станах. 

6,6 

9 Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань 

неонатального віку. Медико-психологічний супровід. Невідкладна 

допомога в неонатології. 

6,6 

10 Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань 

ендокринної системи та обміну речовин. 

6,6 

11 Медико-психологічний супровід. Невідкладна допомога при основних 

невідкладних станах. 

6,6 

12 Підсумковий модульний контроль. 6,6 

 Всього 80 

 

 

Завідувач кафедри, професор  Лукашук В.Д. 

 
 

 



 
Кафедра педіатрії № 5 НМУ 
 

    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

           з педіатрії для студентів 2 групи 6 курсу 

медико-психологічного факультету  

           на весняно-літній семестр 2017-2018 навчальний рік 

№ Дата  Тема Кільк. годин 

1 9.02 Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань 

системи крові у дітей. Медико-психологічний супровід. 

Невідкладна допомога при основних невідкладних станах. 

6,6 

 

2 12.02 Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань 

органів сечової системи у дітей.  

6,6 Бєльська 

О.А. 

3 13.02 Медико-психологічний супровід. Невідкладна допомога при 

основних невідкладних станах. 

6,6 

Бєльська 

О.А. 

4 14.02 Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань 

системи кровообігу у дітей. 

6,6 

Муквіч 

О.М.. 

5 15.02 Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань 

неонатального віку. Медико-психологічний супровід. 

Невідкладна допомога в неонатології. 

6,6 

 

6 16.02 Медико-психологічний супровід. Невідкладна допомога при 

основних невідкладних станах в дитячій кардіології. 

6,6 

Муквіч 

О.М.. 

7 19.02 Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань 

органів дихання у дітей. 

6,6 

 

8 20.02 Медико-психологічний супровід. Невідкладна допомога при 

основних невідкладних станах. 

 

9 21.02 Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань 

органів травлення у дітей. 

6,6 

Людвік Т.А. 

10 22.02 Медико-психологічний супровід. Невідкладна допомога при 

основних невідкладних станах в дитячій гастроентерології. 

6,6 

Людвік Т.А. 

11 23.02 Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань  

ендокринної системи. Медико-психологічний супровід. 

Невідкладна допомога при основних невідкладних станах. 

6,6 

 

12 26.02 Підсумковий модульний контроль. 6,6 

 

  Всього 80 

Викладач: доц. Дмитришин Б.Я. 

 

Завідувач кафедри, професор  Лукашук В.Д. 

 

Кафедра педіатрії №5 НМУ 



 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

з педіатрії для студентів  2, 3 груп 5 курсу медичного факультету №4 та 3 групи ФПЛЗСУ на 

весняно-літній семестр 2017-2018 навчального року 

 

 № Тема Кільк. годин 

1. Лекційний день. 

 Організація надання допомоги новонароджених в Україні. Догляд за 

здоровою новонародженою дитиною 

5,3 

2. Лекційний день. 

Асфіксія новонароджених. Пологова травма новонароджених 

5,3 

3. Особливості адаптації недоношених новонароджених. Організація 

виходжування та годування недоношених дітей. ЗВУР. 

5,3 

4. Гемолітична хвороба новонароджених. Кон’югаційні жовтяниці 

новонароджених. Геморагічна хвороба новонароджених.  

 

5,3 

5. Бактеріальні інфекції та TORCH – інфекції у новонароджених  5,3 

6. Пневмонії у новонароджених.  5,3 

7 Синдром дихальних розладів у новонароджених 5,3 

8 Дефіцитні анемії у дітей 5,3 

9 Лейкози у дітей.  

 

5,3 

10. Гемобластози у дітей 5,3 

11 Геморагічні захворювання у дітей 5,3 

12 Цукровий діабет у дітей. 

Діагностика та невідкладна допомога при комі 

5,3 

13 Захворювання щитоподібної залози у дітей 5,3 

14 Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи та наднирників у дітей. 

Захворювання  статевих залоз у дітей 

5,3 

15. Підсумковий модульний контроль 5,3 

 Всього годин 80,0 

 

 

Завідувач кафедри, 

професор    Лукашук В.Д. 

                               

 
 

 

 



 

Кафедра педіатрії № 5 НМУ 

 

               ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

для студентів 4 курсу 

стоматологічного факультету 

на весняно-літній семестр 2017-2018 навчального року 

 

№ ТЕМА Год. 

   1 

 

 

Методика клінічного обстеження дітей.  

Фізичний і нервово-психічний розвиток дітей.  

Новонароджена дитина. 

Вигодовування та харчування здорових дітей.   

5 

     2 

 

Рахіт і його вплив на формування зубощелепної системи.  

Найбільш поширені захворювання органів дихання у дитячому віці. 

Найбільш поширені захворювання органів травлення у дитячому віці.  

5 

     3 

 

Найбільш поширені захворювання сечової системи у дитячому віці.  

Найбільш поширені серцево-судинні захворювання у дітей. 

Найбільш поширені геморагічні діатези у дітей. 

5 

   4 

 

 

Інфекційні захворювання дитячого віку. Імунопрофілактика дитячих 

інфекціних захворювань. 

5 

5 Підсумковий модульний контроль 4 

 ВСЬОГО 24 

 

Завідувач кафедри,  

професор    Лукашук В.Д. 



 

Кафедра педіатрії № 5 НМУ 
 

    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

           з педіатрії для студентів 2 групи 6 курсу 

медико-психологічного факультету  

           на весняно-літній семестр 2017-2018 навчальний рік 

№ Дата  Тема Кільк. годин 

1 9.02 Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань 

системи крові у дітей. Медико-психологічний супровід. 

Невідкладна допомога при основних невідкладних станах. 

6,6 

 

2 12.02 Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань 

органів сечової системи у дітей.  

6,6 Бєльська 

О.А. 

3 13.02 Медико-психологічний супровід. Невідкладна допомога при 

основних невідкладних станах. 

6,6 

Бєльська 

О.А. 

4 14.02 Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань 

системи кровообігу у дітей. 

6,6 

Муквіч 

О.М.. 

5 15.02 Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань 

неонатального віку. Медико-психологічний супровід. 

Невідкладна допомога в неонатології. 

6,6 

 

6 16.02 Медико-психологічний супровід. Невідкладна допомога при 

основних невідкладних станах в дитячій кардіології. 

6,6 

Муквіч 

О.М.. 

7 19.02 Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань 

органів дихання у дітей. 

6,6 

 

8 20.02 Медико-психологічний супровід. Невідкладна допомога при 

основних невідкладних станах. 

 

9 21.02 Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань 

органів травлення у дітей. 

6,6 

Людвік Т.А. 

10 22.02 Медико-психологічний супровід. Невідкладна допомога при 

основних невідкладних станах в дитячій гастроентерології. 

6,6 

Людвік Т.А. 

11 23.02 Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань  

ендокринної системи. Медико-психологічний супровід. 

Невідкладна допомога при основних невідкладних станах. 

6,6 

 

12 26.02 Підсумковий модульний контроль. 6,6 

 

  Всього 80 

Викладач: доц. Дмитришин Б.Я. 

 

Завідувач кафедри, професор  Лукашук В.Д. 

 



 

                                                              Кафедра педіатрії № 5 НМУ 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

для студентів 2-3 груп 3 курсу ФПЛ ЗСУ 

на весняно-літній семестр 2017-2018 навчального року 

 

№ Дата  ТЕМА Год. 

1. 7.02 Природне вигодовування немовлят. Переваги природного 

вигодовування немовлят. Кількісний і якісний склад материнського 

молока. Профілактика гіпогалактії і маститу. Режим і харчування 

жінки-годувальниці. 

2,5 

2. 14.02 Методи розрахунку добового об'єму їжі та режиму харчування. Добова 

потреба дитини в харчових інгредієнтах та енергії. Підгодовування 

(прикорм) і корекція харчування. 

2,5 

3. 21.02 Розрахунок добової та разової кількості іжї дітям на природному 

вигодовуванні. Складання меню та його корекція. 

2,5 

4 28.02 Штучне вигодовування немовлят. Класифікація та характеристика 

молочних сумішей для вигодовування немовлят. Техніка штучного 

вигодовування і критерії оцінки його ефективності. Техніка і правила 

догодовування. Добова потреба в білках, жирах, вуглеводах, калоріях. 

2,5 

5. 7.03 Змішане вигодовування немовлят. 2,5 

6. 14.03 Організація та принципи раціонального харчування дітей, старших 1 

року. 

2,5 

7. 21.03 Розв'язування задач з дієтетики 2,5 

8 28.03 Підсумковий модульний контроль № 3. 2,5 

Всього: 20 год.    

 

      Завідувач кафедри                                                                    Лукашук В.Д 



 

Кафедра педіатрії № 5 НМУ 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

для студентів 1 групи 3 курсу ФПЛ ЗСУ 

на весняно-літній семестр 2017-2018 навчального року 

 

№ Дата  ТЕМА Год. 

1. 9.02 Природне вигодовування немовлят. Переваги природного 

вигодовування немовлят. Кількісний і якісний склад материнського 

молока. Профілактика гіпогалактії і маститу. Режим і харчування 

жінки-годувальниці. 

2,5 

2. 16.02 Методи розрахунку добового об'єму їжі та режиму харчування. Добова 

потреба дитини в харчових інгредієнтах та енергії. Підгодовування 

(прикорм) і корекція харчування. 

2,5 

3. 23.02 Розрахунок добової та разової кількості іжї дітям на природному 

вигодовуванні. Складання меню та його корекція. 

2,5 

4 2.03 Штучне вигодовування немовлят. Класифікація та характеристика 

молочних сумішей для вигодовування немовлят. Техніка штучного 

вигодовування і критерії оцінки його ефективності. Техніка і правила 

догодовування. Добова потреба в білках, жирах, вуглеводах, калоріях. 

2,5 

5. 9.03 Змішане вигодовування немовлят. 2,5 

6. 16.03 Організація та принципи раціонального харчування дітей, старших 1 

року. 

2,5 

7. 23.03 Розв'язування задач з дієтетики 2,5 

8 30.03 Підсумковий модульний контроль № 3. 2,5 

Всього: 20 год 

.     

Завідувач кафедри                       Лукашук В.Д 

 

 

 



 

  Кафедра педіатрії №5 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

для студентів 3 курсу медико-психологічного факультету  

на весняно-літній семестр 2017-2018 навчального року 

№ Дата  ТЕМА   

Год  

1. 7.02 Перкусія серця у дітей. Основні ознаки ураження серцево-судинної 

системи у дітей (ціаноз, брадикардія, тахікардія та ін.). Аускультація 

серця у дітей. Семіотика природжених і набутих захворювань серця та 

судин у дітей. Електрокардіографія, фонокардіографія, 

ехокардіографія. 

2,5 

2. 14.02 Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження травної 

системи у дітей. Семіотика уражень органів травлення у дітей. 

Абдомінальний синдром. 

2,5 

3. 21.02 Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження органів 

системи виділення у дітей. Семіотика мікроскопічних змін сечового 

осаду (протеїн-, еритроцит-, лейкоцит- і циліндрурія та ін.). Синдром 

гострої і хронічної ниркової недостатності. 

2,5 

4. 28.02 Анатомо-фізіологічні особливості органів ендокринної системи, 

методика обстеження. Семіотика захворювань ендокринної системи у 

дітей, порушення статевого розвитку. Анатомо-фізіологічні 

особливості, методика обстеження, семіотика захворювань імунної 

системи у дітей. Методи діагностики імунодефіцитів у дітей. 

2,5 

5. 7.03 Особливості системи крові у дітей різних вікових груп. Методи 

клініко-лабораторного обстеження дітей з ураженням системи крові.  

2,5 

6. 14.03 Лабораторні методи дослідження функціонального стану органів та 

систем дитячого організму. Правила і техніка взяття матеріалу для 

дослідження. Клініко-гематологічна семіотика основних синдромів 

(анемічний, гемолітичний, геморагічний тощо) та захворювань 

системи крові у дітей. 

2,5 

7. 21.03 Підсумковий модульний контроль: теорія 2,5 

8. 28.03 Підсумковий модульний контроль 2,5 

Всього: 20 год. 

 

Завідувач кафедри, профессор      Лукашук В.Д 

 



                                                                   

Кафедра педіатрії №5 

 

Календарно-тематичний план практичних занять 

з предмету «Сестринська практика» 

для студентів 1-3 груп 3 курсу ФПЛ ЗСУ 

на весняно-літній семестр 2017-2018 навчального року 

Модулю 3 «Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення» 

№ 

з/п 

ДАТА 
Тема 

Кількість 

годин 

 

1. 

12.04 Структура і функції педіатричного стаціонару. Обов’язки 

медичної сестри педіатричного відділення. 

2,0 

 

1.  
19.04. 

Організація роботи сестри маніпуляційного кабінету.  
2,0 

 

2.  

 

26.04 
Діагностичні дії  постової медичної сестри. 2,0 

3.  

 

03.05 

Підсумковий модульний контроль, у т.ч. 

  Контроль виконання практичних навичок 

  Вирішення ситуаційних задач 

2,0 

4.  10.05 Підсумковий модульний контроль, продовження 2,0 

ВСЬОГО: 10 год. 

 

 

Завідувач кафедри педіатрії №5, 

професор                                                                                             Лукашук В.Д. 

 



Кафедра педіатрії № 5 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

для студентів 1-3 груп ІІ курсу ФПЛ ЗСУ  

на весняно-літній семестр 2017-2018 навчального року 

№  

 

 

Дата 

Тема практичного заняття Кількість 

годин 

1 08.02 Роль догляду за хворими дітьми в лікувально-діагностичному процесі. 

Структура і функції педіатричного стаціонару та поліклініки 

2 

2 15.02 Приймальне відділення дитячої лікарні. Госпіталізація, санітарна 

обробка та транспортування хворих дітей. Організація санітарно-

гігієнічного та протиепідемічного режиму 

2 

3 22.02 Особливості  гігієни  дітей різного віку та догляд за ними  в стаціонарі 

дитячої лікарні. Догляд  за дітьми з лихоманкою 

2 

4 01.03 Облік  та правила зберігання лікарських засобів. Особливості  введення 

лікарських засобів у дітей 

2 

5. 15.03 Техніка проведення антропометричних вимірювань у дітей різного віку 1 

 15.03 Підсумковий модульний контроль 1 

 Всього 

 

 10  

 

Завідувач кафедри,                                                   

професор                                                                                         Лукашук В.Д. 

 



 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПЕДІАТРІЇ 

для студентів 1 групи 6 курсу ФПЛ ЗСУ  

на весняно-літній семестр 2017-2018 навчального року 

Викладач – куратор: доцент Ходаківська С.П. 

 

Завідувач кафедри педіатрії № 5, професор               Лукашук В.Д. 

 

 

№ Тема 

 

Год. 

1 Диференційна діагностика синдрому кашлю у дітей. 5,5  

 2 Диференційна діагностика набрякового та нефротичного синдрому. Первинні та 

вторинні гломерулонефрити у дітей. Гостра та хронічна ниркова недостатність у 

дітей. 

 

5,5  

3 Диференційна діагностика синдрому дизурії. Інфекційно-запальні захворювання 

сечової системи у дітей. Дизметаболічні нефропатії та тубулопатії у дітей. 

 

5,5  

 

4 Диференційна діагностика суглобового синдрому у дітей. Ювенільний 

ревматоїдний артрит, реактивні артрити. 

5,5 

 

5 Медичне спостереження дітей перших трьох років життя в поліклініці. 5,5 

 

 6 Диференційна діагностика лихоманки неясного ґенезу, неінфекційного висипу. 

Системні захворювання сполучної тканини та системні васкуліти у дітей. 

5,5   

 

 7 Особливості медичного спостереження за дітьми підліткового віку. Диференційна 

діагностика синдрому артеріальної гіпертензії. 

 

5,5  

 

8 Диференційна діагностика синдрому закрепу та діареї. Функціональні та органічні 

захворювання кишечника у дітей. 

 

5,5   

 

 

 

Л 

9 Диференційна діагностика порушень серцевого ритму та провідності у дітей. 

Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях ритму та Морган’ї-

Адамс-Стокс синдромі. 

5,5  

 

10 Диференційна діагностика синдрому задишки. Пневмонії у дітей. Ускладнення 

пневмонії. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності у дітей. 

5,5  

 

 11 Диференційна діагностика синдрому бронхіальної обструкції у дітей. Бронхіальна 

астма. Невідкладна допомога при астматичному статусі. 

 

5,5  

 
12 Диференційна діагностика синдрому ціанозу. Спадкові, природжені та хронічні 

захворювання бронхолегеневої системи у дітей. 

 

5,5  

13 Диференційна діагностика жовтяниць у новонароджених дітей. Диспансерне 

спостереження за дітьми з перинатальною патологією центральної нервової 

системи. 

 

5,5   

14 Диференційна діагностика синдрому гепатоспленомегалії та портальної гіпертензії. 

Захворювання гепатобіліарної системи та підшлункової залози у дітей. Невідкладна 

допомога при гострій печінковій недостатності. 

 

5,5   

 15 Диференційна діагностика синдрому абдомінального болю, шлункової диспепсії. 

 

5,5  

 16 Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей. Запальні захворювання серця. 

Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності. 

 

5,5  

 17 Диференційна діагностика серцевих шумів. Вроджені та набуті вади серця, 

кардіоміопатії. Синдром недостатності кровообігу. 

 

5,5  

18 Функціональні та органічні захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки у 

дітей. 

5,5  

 19 Інтегроване ведення хвороб дитячого віку. 

 

5,5   

20 Підсумковий модульний контроль 5,5   

Всього годин 110 



Кафедра педіатрії № 5 НМУ 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНИХ ПОЗААУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

для студентів ІІІ курсу медико-психологічного факультету 

на весняно-літній семестр 2017-2018 навчального року 

№ з/п ТЕМА Кількість 

годин  

Вид контролю 

Заліковий модуль 2 

1. Підготовка до практичних занять – теоретична 

підготовка та опрацювання практичних навичок 

22  Поточний контроль на 

практичних заняттях 

2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану 

аудиторних занять: 

  

Енергетичний обмін у дітей. 2 Підсумковий модульний 

контроль 

Білковий обмін у дітей. 2 Підсумковий модульний 

контроль 

Вуглеводний обмін у дітей. 2 Підсумковий модульний 

контроль 

Ліпідний обмін у дітей. 2 Підсумковий модульний 

контроль 

Водно-електролітний та кислотно-лужний обмін у 

дітей. 

2 Підсумковий модульний 

контроль 

Вітаміни, їх значення для розвитку дитини. 2 Підсумковий модульний 

контроль 

3. Підготовка до підсумкового модульного контролю 6 Підсумковий модульний 

контроль 

Всього 40  

 

Зав. кафедри педіатрії, 

професор    Лукашук В.Д. 



 

Кафедра педіатрії № 5 НМУ 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ 

для студентів 2 курсу ФПЛ ЗСУ на весняно-літній 
семестр 2017-2018 навчального року 

№ Зміст 
Кількість 

годин 

Вид контролю 

 

1.  Підготовка до практичних занять 10 Поточний, підсумковий 

(модульний) 

контроль 

2.  Робота в педіатричному відділенні 

стаціонару по засвоєнню та відпрацюванню 

практичних навичок 

12 Поточний, підсумковий 

(модульний) 

контроль 

3.  Індивідуальна робота відповідно до обраної 

тематики індивідуальних завдань 

12 Підсумковий модульний 

контроль 

4.  Заповнення основної звітної документації – 

Щоденника виробничої практики та 

Підсумкового звіту 

3 Поточний, підсумковий 

(модульний) 

контроль 

5.  Підготовка до підсумкового модульного 

контролю / диференційованого заліку № 3 

3 Підсумковий модульний 

контроль 

 Всього 40  
 

 

Завідувач кафедри, професор  Лукашук В.Д. 



 

Кафедра педіатрії № 5 НМУ 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНИХ ПОЗААУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

з «Пропедевтики педіатрії» для студентів 3 курсу ФПЛ ЗСУ 

на весняно-літній семестр 2017-2018 навчального року 

№ Тема самостійного заняття Кількість 

годин 

1.  Підготовка до практичних занять 

- теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок 

10 

2.  Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять: 

Енергетичний обмін у дітей.  

Білковий обмін у дітей.  

Вуглеводний обмін у дітей.  

Ліпідний обмін у дітей.  

Водно-електролітний та кислотно-лужний обмін у дітей.  

Вітаміни, їх значення для розвитку дитини. 

Особливості вигодовування недоношених новонароджених. Поняття про «вільне 

вигодовування», його форми і показання до призначення. 

15 

3.  Підготовка до підсумкового модульного контролю № 2 10 

4.  Підготовка до підсумкового модульного контролю № 3 5 

Всього: 40 год. 

 

 

 

Завідувач кафедри 

професор        Лукашук В.Д. 

 

 



 

Кафедра педіатрії №5 

План самостійної роботи студентів  

з предмету «Сестринська практика» 

у студентів 3 курсу ФПЛ ЗСУ 

на весняно-літній семестр 2017-2018 навчального року 

№ Зміст 
Кількість 

годин 

Вид контролю 

1. Ознайомлення з посадовими інструкціями та діючими 

наказами, що регламентують професійну діяльність 

медичної сестри педіатричного відділення 

2 Підсумковий 

(модульний) 

2 Самостійне відпрацювання навичок та умінь, 

наведених у плані практичної підготовки: 

4 Поточний, 

підсумковий 

(модульний) 

Ентеральне введення ліків. Техніка виконання 

внутрішньошкірних, підшкірних, внутрішньом’язових  

ін’єкцій. 

3 Поточний, 

підсумковий 

(модульний) 

Техніка виконання внутрішньовенних маніпуляцій. 4 Поточний, 

підсумковий 

(модульний) 

Забезпечення діагностичного та лікувального процесу 

зі сторони органів дихання та кровообігу у дітей. 

3 Поточний, 

підсумковий 

(модульний) 

Забезпечення діагностичного та лікувального процесу 

зі сторони органів травлення та сечовиділення у дітей. 

3 Поточний, 

підсумковий 

(модульний) 

Забезпечення особистої гігієни дітей різного віку та 

вигодовування дітей першого року життя 

3 Поточний, 

підсумковий 

(модульний) 

3. Заповнення звітної документації – Щоденника 

виробничої практики та Підсумкового звіту 

2 Поточний, 

підсумковий 

(модульний) 

4.  Індивідуальна робота:   

 Вечірнє чергування у педіатричному відділенні 2 Поточний 

 Вечірнє чергування у відділенні для дітей грудного віку 2 Поточний 

5.  Підготовка до підсумкового модульного контролю 2 Підсумковий 

(модульний) 

Разом 30  

  

Завідувач кафедри педіатрії №5, 

професор                                                                                                       Лукашук В.Д. 



 

Кафедра педіатрії № 5 НМУ 

                                                                                         

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

для студентів 4 курсу стоматологічного факультету 

на весняно-літній семестр 2017-2018 навчального року 

№ 
пп 

Види СРС Кількість 
годин 

Види контролю 

1. Підготовка до практичних занять 7,5 Поточний контроль на 

практичних заняттях 

2. Підготовка до підсумкового модульного 
контролю 
 

2 Підсумковий 

модульний контроль 

3. Бронхіальна астма у дітей 2 Підсумковий 

модульний контроль 

4. Дискінезії жовчовидільних шляхів 1,5 Підсумковий 

модульний контроль 

5. Ювенільний ревматоїдний артрит  2 Підсумковий 

модульний контроль 

 Всього годин 15  

 

Завідувач кафедри, 

професор                                                                                                                               Лукашук В.Д. 

 

 

 



 

Кафедра педіатрії № 5 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

для студентів 5 курсу медичного факультету №4 

на весняно-літній семестр 2017-2018 навчального року 

№ Види СРС  Кількість 

годин 

Види контролю 

1 Підготовка до практичних занять 5 Поточний контроль на 

практичних заняттях 

2 Опрацювання тем, які не входять плану 

аудиторних занять: 

- Синдром затримки 

внутрішньоутробного розвитку.  

5 Підсумковий модульний 

контроль 

3 Індивідуальна СРС: 

 курація хворих та написання історії 

хвороби 

5 

 

Підсумковий модульний 

контроль 

 

4 Підготовка до підсумкового 

модульного контролю 

5 Підсумковий модульний 

контроль 

 Всього годин 20  

№ 

п/п 

Види СРС Кількість 

годин 

Види контролю 

1 Підготовка до практичних занять 5 Поточний контроль на 

практичних заняттях 

2 Опрацювання тем, які не входять плану 

аудиторних занять: 

- Ожиріння у дітей. 

2 Підсумковий модульний 

контроль 

3 Індивідуальна СРС: 

 аналіз історій хвороб, підготовка 

виступів на клінічних конференціях, 

рефератів, 

 

3 

Підсумковий модульний 

контроль 

Поточний контроль на 

практичних заняттях 

4 Підготовка до підсумкового модульного 

контролю 

4 Підсумковий модульний 

контроль 

 Всього годин 14  

 

Всього годин з циклу: 34 

 

Завідувач кафедри,   Лукашук В.Д. 

професор 

 



 

Кафедра педіатрії № 5 НМУ 

                                                                                           

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНИХ ПОЗААУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

для студентів 6 курсу 4 медичного факультету 

на весняно-літній семестр 2017-2018 навчальний рік 

№ 

п/п 
Види СРС Кількість 

годин 

Види контролю 

1 Підготовка до практичних занять 44 Поточний контроль на 

практичних заняттях 

2 Опрацювання тем, які не входять плану 

аудиторних занять: 

1.Диференціальна діагностика 

синдрому дихальних розладів у 

новонароджених. Причини. Клініка. 

Лікування.  Профілактика.  

 

 

10 Підсумковий модульний 

контроль 

3 Індивідуальна СРС: 

Аналіз клінічних випадків та виступ на 

клінічній конференції 

3 Підсумковий модульний 

контроль 

4 Підготовка до підсумкового мо-

дульного контролю 

13 Підсумковий модульний 

контроль 

 Всього годин 70  

              

Завідувач кафедри,  

професор                                           Лукашук В.Д.                  

 

 


