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2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ 

Статус дисципліни нормативна   

Кількість кредитів 12 

Загальна кількість годин 360 

Лекції  20 

Семінарські заняття 40 

Практичні заняття 40 

Самостійна робота 260 

Вид заключного контролю залік 

 

3. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Навчальна дисципліна «Актуальні інфекційні захворювання дитячого віку: 

особливості перебігу, менеджмент, профілактика в сучасних умовах» є складовою 

обов’язкової компоненти освітньо-професійної програми професійної підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 228 «Педіатрія» у 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я», вивчається аспірантами/здобувачами впродовж І-ІІІ 

року навчання. 

Дисципліна передбачає поглиблене вивчення теоретичних, методологічних та 

практичних аспектів найпоширеніших інфекційних та неінфекційних захворювань та 

синдромів дитячого віку, етіологічні та патогенетичні механізми їх розвитку, питання 

діагностики та дифдіагностики, визначення оптимальної системи лікувальних, 

профілактичних і реабілітаційних заходів у дітей при цих найпоширеніших 

захворюваннях. 

Вивчення навчальної дисципліни «Актуальні інфекційні захворювання дитячого віку: 

особливості перебігу, менеджмент, профілактика в сучасних умовах» дозволяє  поглибити 

комплекс знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування 

нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволодіти методологією 

наукової та педагогічної діяльності, а також провести власні наукові дослідження, що 

розв’язує актуальне наукове завдання педіатрії, результати якого мають наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення. Передбачається підготовка наукових і науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації в галузі педіатрії для науки, освіти, професійної 
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лікарської діяльності. Передбачається формування компетенції в галузі педіатрії, рівень 

якої забезпечує застосування отриманих знань в науковій діяльності, а також дає 

можливість самостійної професійної діяльності в умовах спеціалізованої, 

високотехнологічної медичної допомоги. 

 

4. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Здобувач зобов’язаний удосконалити загальні та спеціальні компетентності, необхідні для 

проведення власного наукового дослідження, спрямованого на вирішення актуальних 

педіатричних проблем, що відповідають міжнародним стандартам, в межах дисципліни 

«Актуальні інфекційні захворювання дитячого віку: особливості перебігу, менеджмент, 

профілактика в сучасних умовах» 

Політика  щодо  дотримання  принципів  академічної  доброчесності  здобувачів 

вищої  освіти:  

- самостійне  виконання  навчальних  завдань  поточного  та  підсумкового  

контролів без використання зовнішніх  джерел  інформації;  

- списування  під час контролю знань заборонені;  

- самостійне  виконання  індивідуальних  завдань  та  коректне  оформлення  

посилань на джерела інформації  у разі запозичення  ідей, тверджень,  відомостей.  

Політика  щодо  дотримання  принципів  та  норм  етики та  деонтології 

здобувачами  вищої  освіти:  

- дії  у професійних  і навчальних  ситуаціях із позицій  академічної  доброчесності  

та професійної  етики та  деонтології;  

- дотримання  правил  внутрішнього  розпорядку  університету,  бути  толерантними, 

доброзичливими  та  виваженими  у спілкуванні з викладачами,  медичним  

персоналом закладів  охорони  здоров'я;  

- усвідомлення  значущості  прикладів  людської  поведінки  відповідно  до  норм 

академічної  доброчесності та медичної  етики.  

Політика  щодо  відвідування  занять  здобувачами  вищої  освіти:  

- присутність  на  всіх  навчальних заняттях (лекціях,   практичних (семінарських) 

заняттях,  підсумковому модульному  контролі) є  обов'язковою  з  метою  

поточного  та  підсумкового  оцінювання знань (окрім  випадків з поважних  

причин).  

Політика  дедлайну  та  відпрацювання пропущених або незарахованих занять 

здобувачами  вищої  освіти:  

- відпрацювання  пропущених  занять  відбувається  згідно з  індивідуальним 

графіком. 

 

5. ПРЕРЕКВІЗИТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ) 

Перелік навчальних дисциплін,  

на яких базується вивчення  

навчальної дисципліни 

Перелік навчальних дисциплін,  

для яких закладається основа в 

результаті вивчення навчальної 

дисципліни  

медична хімія внутрішні хвороби 

анатомія та фізіологія людини інфекційні хвороби 

патологічна фізіологія фтизіатрія 

фармакологія дитяча хірургія 

пропедетика дитячих хвороб сімейна медицина 

гістологія, цитологія та ембріологія  

мікробіологія, вірусологія та імунологія  

догляд за хворими  

Педіатрія, дитячі інфекції  



  

6. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: 

6.1. Мета вивчення навчальної дисципліни «Актуальні інфекційні захворювання дитячого 

віку: особливості перебігу, менеджмент, профілактика в сучасних умовах» - здобуття та 

поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для 

продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни, оволодіння  

методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового 

дослідження, що розв’язує актуальне наукове завдання педіатрії, результати якого мають 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення. Передбачається підготовка наукових 

і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в галузі педіатрії для науки, освіти, 

професійної лікарської діяльності. Передбачається формування компетенції в галузі 

педіатрії, рівень якої забезпечує застосування отриманих знань в науковій діяльності, а 

також дає можливість самостійної професійної діяльності в умовах спеціалізованої, 

високотехнологічної медичної допомоги. 

 

6.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Актуальні інфекційні захворювання 

дитячого віку: особливості перебігу, менеджмент, профілактика в сучасних умовах» є:  

 поглиблене вивчення теоретичних, методологічних і практичних аспектів дитячих 

інфекційних хвороб; 

 формування навичок самостійної науково-дослідницької та педагогічної діяльності 

в галузі дитячих інфекційних хвороб. 

Завдання навчання: 

  сформувати великий і глибокий обсяг базових, фундаментальних медичних знань, 

які формують професійні компетенції лікаря-педіатра, здатного успішно вирішувати свої 

завдання в галузі наукової, дослідницької та педагогічної діяльності в галузі дитячих 

інфекційних хвороб; 

  сформувати вміння критично оцінювати інформацію проблем в області дитячих 

інфекційних хвороб; 

  сформувати і вдосконалювати професійну підготовку лікаря-педіатра, який володіє 

клінічним і науковим мисленням, добре орієнтується у складній патології, що має глибокі 

знання суміжних дисциплін; 

  сформувати науково-дослідні компетенції, що визначають здатність і готовність 

аспіранта до системності мислення і логіки викладу, володіння понятійним апаратом, 

конкретності, об'єктивності, сприйняття, аналізу та узагальнення отриманої наукової 

інформації; 

  сформувати вміння до проведення фундаментальних досліджень в галузі дитячих 

інфекційних хвороб; 

  сформувати вміння в освоєнні новітніх технологій і методів у сфері своїх наукових 

інтересів, необхідних для проведення наукових досліджень за темою дисертації; 

  сформувати і вдосконалювати систему загальних і спеціальних знань, умінь та 

навичок, що дозволяють вільно орієнтуватися в питаннях організації медичної допомоги в 

галузі дитячих інфекційних хвороб; 

  сформувати вміння і навички аналізу, узагальнення та подання отриманих 

наукових результатів з проблем дитячих інфекційних хвороб. 

 

7. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

Дисципліна «Актуальні інфекційні захворювання дитячого віку: особливості перебігу, 

менеджмент, профілактика в сучасних умовах» забезпечує набуття аспірантами 

компетенностей: 

інтегральні: 

здатність продукувати оригінальні ідеї, розв’язувати комплексні проблеми 

педіатрії, проводити наукову, педагогічну та лікарську діяльності, до критичного 



  

мислення для реалізації науково-інноваційної діяльності, результати якої матимуть 

новизну та впровадження в педіатричну практику..  

загальні: 

ЗК1 Здатність до безперервного професійного розвитку, підвищення лікарської та 

педагогічної кваліфікації. 

ЗК2 Здатність до пошуку, обробки та об’єктивного аналізу інформації, яка отримана з 

різних джерел. 

ЗК3 Здатність працювати самостійно та в команді з дотриманням етичних норм та правил 

академічної доброчесності. 

ЗК4 Здатність до спілкування у професійному середовищі та з представниками інших 

професій українською та англійською мовами. 

ЗК6 Здатність до продукування нових ідей (креативність). 

ЗК7 Здатність до критики та самокритики. 

ЗК8 Лідерські якості. 

фахові (спеціальні, предметні): 

ФК1 Здатність до глибинного розуміння предметної області за обраним науковим 

напрямом та освітньою діяльністю (основних концепцій, теоретичних і практичних 

проблем, історичного розвитку та сучасного стану наукових знань). 

ФК2 Здатність виявляти потребу в додаткових знаннях із педіатрії та за напрямком 

наукових досліджень, генерувати наукові гіпотези. 

ФК3 Здатність до планування та реалізації науково-дослідницьких, грантових проєктів із 

педіатрії. 

ФК5 Оволодіння сучасними методами наукового дослідження, здатність інтерпретувати 

результати наукових досліджень, проводити їх коректний аналіз та узагальнення. 

ФК6 Здатність до впровадження нових наукових даних у науку, освіту та практику 

охорони здоров’я. 

ФК7 Здатність до якісної продукції результатів власного наукового дослідження, їх 

публікацій та презентацій українською та англійською мовами. 

ФК9  Здатність до організації та провадження науково-педагогічної діяльності у закладах 

вищої освіти з дисциплін педіатричного профілю 

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Актуальні інфекційні захворювання 

дитячого віку: особливості перебігу, менеджмент, профілактика в сучасних умовах» 
аспіранти повинні: 

ПРН 1. Знати, розуміти та бути здатним до роботи у галузі педіатрії за обраним науковим 

напрямом, освітньою та лікарською діяльністю. 

ПРН 2. Бути спроможним/ою планувати та вирішувати задачі власного фахового, 

наукового та особистісного становлення та безперервного розвитку. 

ПРН 3. Бути здатним/ою методологічно обґрунтовувати та здійснювати всебічний пошук і 

обробку інформації, критичний аналіз наукових досліджень. 

ПРН 4. Вміти виявляти потреби у нових знаннях, генерувати нові ідеї та гіпотези у 

процесі виконання наукової і педагогічної роботи та задач практичної діяльності в 

медицині. 

ПРН 5. Вміти спланувати, організувати і реалізувати проведення наукових досліджень в 

обраній галузі предметної діяльності педіатрії. 

ПРН 6. Демонструвати володіння сучасними методами наукових досліджень та 

інтерпретації їх результатів, вміти проводити їх коректний аналіз та узагальнення, 

застосовувати необхідний для досягнення наукової мети спектр додаткових лабораторних 

та інструментальних методик. 

ПРН 7. Бути здатним/ою брати участь у роботі вітчизняних та міжнародних колективів в 

процесі реалізації науково-дослідницьких та освітніх грантових проєктів в обраній галузі 

предметної діяльності педіатрії. 



  

ПРН 8. Вміти аналізувати, узагальнювати та оприлюднювати результати наукових 

досліджень українською та англійською мовою у різних формах. 

ПРН 9. Демонструвати здатність до роботи у команді та лідерські якості в організації 

діяльності колективу однодумців. 

ПРН 10. Дотримуватися етичних норм і правил та принципів академічної доброчесності в 

індивідуальній та командній педагогічній, лікарській і науковій роботі. 

ПРН 12. Вміти здійснити якісну продукцію самостійно виконаного наукового 

дослідження, зокрема виконати наукові публікації та презентації українською та 

англійською мовами. 

ПРН 13. Демонструвати здібності до критики та самокритики в процесі професійної 

діяльності. 

ПРН 15. Вміти впроваджувати нові наукові та освітні методи та методики у практичну 

діяльність. 

По завершенню теоретичної підготовки доктора філософії з дисципліни «Актуальні 

інфекційні захворювання дитячого віку: особливості перебігу, менеджмент, профілактика 

в сучасних умовах» аспіранти повинні  

Знати: 

- організацію надання амбулаторної та стаціонарної допомоги дітям з інфекційною 

патологією на сучасному етапі; 

- сучасні методи діагностики інфекційних хвороб; 

- сучасні принципи етіотропної, патогенетичної та симптоматичної терапії інфекційних 

захворювань в педіатричній практиці; 

- сучасні особливості серцево-легеневої реанімації у дитячому віці;  

- основи імунної відповіді на вакцини, основи імунопрофілактики; 

- організацію невідкладної і швидкої допомоги дітям в умовах реформування галузі 

охорони здоров’я; 

- сучасні стратегії вакцинації за віком, сучасні можливості імунопрофілактики у дітей із 

порушеннями стану здоров’я та при особливих станах. 

Уміти: 

- оцінити загальний стан дитини, характер патологічних змін, виділяти провідні симптоми і 

синдроми відповідно до сучасних протоколів лікування інфекційних та неінфекційних 

захворювань дитячого віку;  

- призначати лабораторно-інструментальне дослідження в залежності від патології і 

оцінювати виявлені зміни відповідно до сучасних протоколів лікування інфекційних та 

неінфекційних захворювань дитячого віку;  

- визначати нозологічний діагноз, призначати лікування, проводити профілактичні заходи 

та диспансеризацію дітей із захворюваннями різних систем організму відповідно до 

сучасних протоколів лікування інфекційних та неінфекційних захворювань дитячого віку; 

- проводити диференційну діагностику та ставити попередній діагноз найбільш поширених 

інфекційних та неінфекційних захворювань та їх ускладнень у дітей; 

- вміти проводити фундаментальні дослідження в галузі дитячих інфекційних хвороб; 

- вміти застосовувати нові технології і методи у сфері своїх наукових інтересів, необхідних 

для проведення наукових досліджень за темою дисертації; 

- вміти  надати невідкладну медичну допомогу дітям з інфекційною та неінфекційною 

патологією; 

- вміти узагальнювати та подавати отримані результати наукових досліджень з проблем 

дитячих інфекційних хвороб. 

 

 

 

 

 



  

8. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 360 годин (12 кредитів ЄКТС). 

Короткий зміст програми навчальної дисципліни 

Дисципліна Змістові 
модулі 

Загальна 
кількість 

годин/ 

Кредити 
ЄКТС 

Лекції Семінарські 
заняття 

Практичні 
заняття 

Самостійна 
робота 

Вид 
контролю 

І рік навчання 

Дитячі 
інфекційні 

хвороби 

Модуль 1 

(осінній 

семестр) 

60/2 6 8 8 38 Залік 

(весняний 

семестр) 

60/2 4 8 8 40 Залік 

Всього  120/4 10 16 16 78  

ІІ рік навчання 

Дитячі 
інфекційні 

хвороби 

Модуль 2 

(осінній 

семестр) 

60/2 6 6 6 42 Залік 

(весняний 

семестр) 

60/2 4 6 6 44 Залік 

Всього  120/4 10 12 12 86  

ІІІ рік навчання 
Дитячі 

інфекційні 

хвороби 

Модуль 3 

(осінній 

семестр) 

60/2 - 6 6 48 Залік 

 (весняний 

семестр) 

60/2 - 6 6 48 Залік 

Всього  120/4 - 12 12 96  

Всього  360/12 20 40 40 260  

 

Модуль 1. Актуальні питання інфекційних захворювань дитячого віку (120 год). 

Організація надання амбулаторної та стаціонарної допомоги дітям з інфекційною 

патологією на сучасному етапі в умовах реформування галузі охорони здоров’я. 

Організація інфекційної служби і основні напрямки в боротьбі з інфекційними хворобами 

у дітей. Нормативно-правове забезпечення надання допомоги дитячому населенню, що 

хворіє на інфекційні хвороби. Сучасні методи діагностики інфекційних хвороб. 

Призначення комплексного лікування інфекційних захворювань у дітей. Сучасні 

принципи етіотропної, патогенетичної та симптоматичної терапії інфекційних 

захворювань в педіатричній практиці. Клінічна фармакологія антибактеріальних, 

противірусних та протигрибкових препаратів в педіатрії в сучасних умовах. Етіологічна та 

нозологічна структура респіраторних інфекцій у дітей на сучасному етапі. Сучасний стан 

проблеми пандемії, зумовленої COVID-19. Актуальні питання менеджменту крупу в 

педіатричній практиці. Мультидисциплінарний підхід до ведення дітей з 

лімфаденопатіями. Сучасна синдромологічна структура нейроінфекцій у дітей. 

Реемерджентні інфекції. Сучасний стан проблеми елімінації поліомієліту у світі. 

Моніторинг гострих в’ялих паралічів. Проблемні аспекти ведення дітей з менінгітами та 

енцефалітами, клінічні особливості залежно від віку, діагностика, сучасні діагностичні та 

терапевтичні можливості. Роль ентеровірусної інфекції у сучасній нозологічній структурі 

інфекційної патології у дітей. Інфекційні захворювання із синдромом екзантеми у дітей. 

Актуальність проблеми елімінації кору та краснухи у світі. Синдром вродженої краснухи. 

Сучасні можливості діагностичного пошуку при різних типах висипу у дітей. 



  

Мультидисциплінарний підхід до ведення дітей з екзантемою. Тонзиліти у практиці 

педіатра та дитячого інфекціоніста. Мультидисциплінарний підхід до ведення дітей з 

синдромом тонзиліту в сучасних умовах. Актуальні проблеми дитячої мікології. 

Актуальні питання гострих кишкових інфекцій у дітей. Порушення водно-електролітного 

балансу при інфекційних хворобах. Сучасні аспекти регідратаційної терапії в 

комплексному лікуванні інфекцій ШКТ у дітей. Сучасні можливості діагностичного 

пошуку при синдромі секреторної та інвазивної діареї у дітей. Актуальні проблеми 

гельмінтозів у дітей. Актуальні питання педіатричної інфекційної гепатології. Проблеми 

діагностичного пошуку при спленомегалії у дітей. Сучасний стан захворюваності на 

трансмісивні хвороби у дітей. Медичний нагляд за ВІЛ-інфікованими дітьми. Епідемія 

ВІЛ-інфекції в світі та Україні. Основні напрямки попередження інфікування ВІЛ. 

Актуальні питання зоонозних інфекцій у дітей. Сучасні аспекти перинатальних інфекцій. 

Клінічні варіанти TORCH-інфекцій. Роль герпетичної інфекції у сучасній нозологічній 

структурі інфекційної патології у дітей  

Модуль 2. Сучасний менеджмент невідкладних станів в практиці дитячих 

інфекційних хвороб. (120 год).  

Синдром «тяжкої дитини» в практиці педіатра та дитячого інфекціоніста. Синдром 

жорстокого поводження з дитиною. Дифдіагноз. Менеджмент. Сучасні особливості 

серцево-легеневої реанімації у дитячому віці. Організація невідкладної і швидкої 

допомоги дітям в умовах реформування галузі охорони здоров’я. Шоки у дітей, 

актуальний стан проблеми. Синдром системної запальної відповіді. Актуальність сепсису 

в педіатричній практиці на сучасному етапі. Сучасні принципи невідкладної допомоги 

дітям із інфекційно-токсичним, гіповолемічним та анафілактичним шоком. Сучасний 

менеджмент основних токсичних синдромів у дітей. Гостра дихальна недостатність у 

дітей. Сучасні можливості респіраторної підтримки у дітей. Сучасні принципи 

невідкладної допомоги та інтенсивної терапії стенозувального ларинготрахеїту у дітей. 

Основні синдроми при гострих респіраторних інфекціях: гіпертермічний, 

бронхообструктивний, синдром крупу, тактика ведення на сучасному етапі. Невідкладні 

стани при інфекційних ураженнях нервової системи у дітей. Актуальні аспекти розвитку 

набряку головного мозку у дітей, можливості інтенсивної терапії. Сучасні принципи 

невідкладної допомоги та інтенсивної терапії менінгококцемії та гострої наднирникової 

недостатності. Судомний синдром в практиці педіатра та дитячого інфекціоніста. 

Актуальні питання особливо небезпечних інфекційних хвороб. Педіатричні аспекти 

клініки та інтенсивної терапії особливо небезпечних геморагічних гарячок. Проблеми 

інтенсивної терапії гострої печінкової недостатності у дітей. Сучасні принципи 

невідкладної допомоги та інтенсивної терапії ексикозу у дітей. Сучасні уявлення про 

порушення водно-електролітного балансу та гемостазу при інфекційних хворобах. ДВЗ-

синдром.  

Модуль 3. Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей в сучасних умовах 

(120 год). Нормативно-правове регулювання імунопрофілактики. Актуальні уявлення про 

основи імунної відповіді на вакцини. Основи імунопрофілактики. Сучасний стан 

імунізації дітей в Україні. Національний календар щеплень. Сучасні стратегії вакцинації 

за віком. Сучасні можливості імунопрофілактики у дітей із порушеннями стану здоров’я 

та при особливих станах. Вакцинація окремих груп населення (вагітні, за станом 

здоров’я). Сучасні принципи створення вакцинальної траєкторії дітей при відхиленні від 

календаря профілактичних щеплень. Актуальні питання пасивної імунопрофілактики, 

імунотерапії та імунореабілітації. Проблеми верифікації протипоказань та застережень до 

вакцинації. Актуальні питання менеджменту несприятливих подій після імунізації.  

Сучасна логістика імунобіологічних препаратів. Робота кабінету/пункту щеплень в 

сучасних умовах. Актуальні аспекти проведення вакцинальної сесії. Шляхи введення 

імунобіологічних препаратів. Вакцинація подорожувальників в сучасних умовах. Сучасні 



  

підходи до екстреної імунопрофілактики. Актуалізація підтримки імунопрофілактики в 

суспільстві. 

 

9. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема Усього  Лекції Семінарські 

заняття 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Модуль 1. Актуальні питання інфекційних захворювань дитячого віку 

Тема семінарського 

заняття 1. Організація 

надання амбулаторної та 

стаціонарної допомоги дітям 

з інфекційною патологією на 

сучасному етапі в умовах 

реформування галузі 

охорони здоров’я. 

Тема самостійної роботи 1. 

Організація інфекційної 

служби і основні напрямки в 

боротьбі з інфекційними 

хворобами у дітей. 

Нормативно-правове 

забезпечення надання 

допомоги дитячому 

населенню, що хворіє на 

інфекційні хвороби. 

8 - 2 - 6 

Тема семінарського 

заняття 2. Сучасні методи 

діагностики інфекційних 

хвороб  

Тема практичного заняття 

2. Призначення 

комплексного лікування 

інфекційних захворювань у 

дітей. Сучасні принципи 

етіотропної, патогенетичної 

та симптоматичної терапії 

інфекційних захворювань в 

педіатричній практиці  

Тема самостійної роботи 2. 

Клінічна фармакологія 

антибактеріальних, 

противірусних та 

протигрибкових препаратів в 

педіатрії в сучасних умовах 

12  2 2 8 

Тема лекції 3. Етіологічна та 

нозологічна структура 

респіраторних інфекцій у 

дітей на сучасному етапі 

Тема семінарського 

заняття 3. Сучасний стан 

проблеми пандемії, 

зумовленої COVID-19.  

14 2 2 2 8 



  

Тема практичного заняття 

3. Актуальні питання 

менеджменту крупу в 

педіатричній практиці.  

Тема самостійної роботи 3. 

Мультидисциплінарний 

підхід до ведення дітей з 

лімфаденопатіями 

Тема лекції 4. Сучасна 

синдромологічна структура 

нейроінфекцій у дітей. 

Тема семінарського 

заняття 4. Реемерджентні 

інфекції. Сучасний стан 

проблеми елімінації 

поліомієліту у світі. 

Моніторинг гострих в’ялих 

паралічів. 

Тема практичного заняття 

4. Проблемні аспекти 

ведення дітей з менінгітами 

та енцефалітами, клінічні 

особливості залежно від віку, 

діагностика, сучасні 

діагностичні та терапевтичні 

можливості.  

Тема самостійної роботи 4. 

Роль ентеровірусної інфекції 

у сучасній нозологічній 

структурі інфекційної 

патології у дітей 

14 2 2 2 8 

Тема лекції 5. Інфекційні 

захворювання із синдромом 

екзантеми у дітей  

Тема семінарського 

заняття 5. Актуальність 

проблеми елімінації кору та 

краснухи у світі. Синдром 

вродженої краснухи. 

Тема практичного заняття 

5. Сучасні можливості 

діагностичного пошуку при 

різних типах висипу у дітей 

Тема самостійної роботи 5. 

Мультидисциплінарний 

підхід до ведення дітей з 

екзантемою 

14 2 2 2 8 

Тема лекції 6. Тонзиліти у 

практиці педіатра та дитячого 

інфекціоніста 

Тема практичного заняття 6. 

Мультидисциплінарний підхід 

12 2 - 2 8 



  

до ведення дітей з синдромом 

тонзиліту в сучасних умовах 

Тема самостійної роботи 6. 

Актуальні проблеми дитячої 

мікології 

Тема лекції 7. Актуальні 

питання гострих кишкових 

інфекцій у дітей  

Тема семінарського 

заняття 7. Порушення 

водно-електролітного 

балансу при інфекційних 

хворобах. Сучасні аспекти 

регідратаційної терапії в 

комплексному лікуванні 

інфекцій ШКТ у дітей  

Тема практичного заняття 

7. Сучасні можливості 

діагностичного пошуку при 

синдромі секреторної та 

інвазивної діареї у дітей.  

Тема самостійної роботи 7. 

Актуальні проблеми 

гельмінтозів у дітей.  

14 2 2 2 8 

Тема практичного заняття 8. 

Актуальні питання 

педіатричної інфекційної 

гепатології 

Тема самостійної роботи 8. 

Проблеми діагностичного 

пошуку при спленомегалії у 

дітей 

10 - - 2 8 

Тема семінарського заняття 

9. Сучасний стан 

захворюваності на 

трансмісивні хвороби у дітей. 

Тема практичного заняття 9. 

Медичний нагляд за ВІЛ-

інфікованими дітьми. 

Епідемія ВІЛ-інфекції в світі 

та Україні. Основні напрямки 

попередження інфікування 

ВІЛ.  

Тема самостійної роботи 9. 

Актуальні питання зоонозних 

інфекцій у дітей.  

12 - 2 2 8 

Тема семінарського заняття 

10. Сучасні аспекти 

перинатальних інфекції 

Клінічні варіанти TORCH-

інфекцій.  

Тема самостійної роботи 10. 

10 - 2 - 8 



  

Роль герпетичної інфекції у 

сучасній нозологічній 

структурі інфекційної 

патології у дітей  

Разом за модулем 1 120 10 16 16 78 

Модуль 2. Сучасний менеджмент невідкладних станів в практиці дитячих 

інфекційних хвороб 

Тема лекції 1. Синдром 

«тяжкої дитини» в практиці 

педіатра та дитячого 

інфекціоніста 

Тема семінарського 

заняття 1. Синдром 

жорстокого поводження з 

дитиною. Дифдіагноз. 

Менеджмент. 

Тема практичного заняття 1. 

Сучасні особливості серцево-

легеневої реанімації у 

дитячому віці. 

Тема самостійної роботи 1. 

Організація невідкладної і 

швидкої допомоги дітям в 

умовах реформування галузі 

охорони здоров’я. 

24 2 2 4 16 

Тема лекції 2. Шоки у дітей. 

Актуальний стан проблеми. 

Тема семінарського 

заняття 2. Синдром 

системної запальної 

відповіді. Актуальність 

сепсису в педіатричній 

практиці на сучасному етапі  

Тема практичного заняття 2. 

Сучасні принципи 

невідкладної допомоги дітям із 

інфекційно-токсичним, 

гіповолемічним та 

анафілактичним шоком 

Тема самостійної роботи 2. 

Сучасний менеджмент 

основних токсичних 

синдромів у дітей 

26 2 4 2 18 

Тема лекції 3. Гостра 

дихальна недостатність у 

дітей 

Тема семінарського 

заняття 3. Сучасні 

можливості респіраторної 

підтримки у дітей 

Тема практичного заняття 3. 

Сучасні принципи 

24 2 2 2 18 



  

невідкладної допомоги та 

інтенсивної терапії 

стенозувального 

ларинготрахеїту у дітей. 

Тема самостійної роботи 3. 

Основні синдроми при 

гострих респіраторних 

інфекціях: гіпертермічний, 

бронхообструктивний, 

синдром крупу. Тактика 

ведення на сучасному етапі. 

Тема лекції 4. Невідкладні 

стани при інфекційних 

ураженнях нервової системи 

у дітей 

Тема семінарського 

заняття 4. Актуальні 

аспекти розвитку набряку 

головного мозку у дітей, 

можливості інтенсивної 

терапії 

Тема практичного заняття 4. 

Сучасні принципи 

невідкладної допомоги та 

інтенсивної терапії 

менінгококцемії та гострої 

наднирникової недостатності 

Тема самостійної роботи 4. 

Судомний синдром в 

практиці педіатра та 

дитячого інфекціоніста  

22 2 2 2 16 

Тема лекції 5. Актуальні 

питання особливо 

небезпечних інфекційних 

хвороб. Педіатричні аспекти 

клініки та інтенсивної терапії 

особливо небезпечних 

геморагічних гарячок. 

Тема семінарського 

заняття 5. Проблеми 

інтенсивної терапії гострої 

печінкової недостатності у 

дітей 

Тема практичного заняття 5. 

Сучасні принципи 

невідкладної допомоги та 

інтенсивної терапії ексикозу у 

дітей. 

Тема самостійної роботи 5. 

Сучасні уявлення про 

порушення водно-

електролітного балансу та 

24 2 2 2 18 



  

гемостазу при інфекційних 

хворобах. ДВЗ-синдром  

Разом за модулем 2 120 10 12 12 86 

Модуль 3. Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей в сучасних умовах 

Тема семінарського 

заняття 1. Нормативно-

правове регулювання 

імунопрофілактики. 

Сучасний стан імунізації 

дітей в Україні. Національний 

календар щеплень. Основи 

імунопрофілактики 

Тема практичного заняття 1. 

Чинний календар щеплень. 

Сучасні стратегії вакцинації за 

віком. 

Тема самостійної роботи 1. 

Актуальні уявлення про 

основи імунної відповіді на 

вакцини. 

24 - 2 4 18 

Тема семінарського 

заняття 2. Сучасні 

можливості 

імунопрофілактики у дітей із 

порушеннями стану здоров’я 

та при особливих станах. 

Вакцинація окремих груп 

населення (вагітні, за станом 

здоров’я). 

Тема практичного заняття 2. 

Сучасні принципи створення 

вакцинальної траєкторії дітей 

при відхиленні від календаря 

профілактичних щеплень. 

Тема самостійної роботи 2. 

Актуальні питання пасивної 

імунопрофілактики, 

імунотерапії та 

імунореабілітації 

26 - 4 2 20 

Тема семінарського 

заняття 3. Актуальні 

проблеми верифікації 

протипоказань та 

застережень до вакцинації.  

Тема практичного заняття 3. 

Актуальні питання 

менеджменту несприятливих 

подій після імунізації. 

Тема самостійної роботи 3.  
Сучасна логістика 

імунобіологічних препаратів 

24 - 2 2 20 

Тема семінарського 22 - 2 2 18 



  

заняття 4. Робота 

кабінету/пункту щеплень в 

сучасних умовах 

Тема практичного заняття 4. 

Актуальні аспекти проведення 

вакцинальної сесії 

Тема самостійної роботи 4.  

Шляхи введення 

імунобіологічних препаратів 

Тема семінарського 

заняття 5. Вакцинація 

подорожувальників в 

сучасних умовах 

Тема практичного заняття 5. 

Сучасні підходи до екстреної 

імунопрофілактики. 

Тема самостійної роботи 5.  

Актуалізація підтримки 

імунопрофілактики в 

суспільстві 

24 - 2 2 20 

Разом за модулем 3. 120 - 12 12 96 

Разом за дисципліну 360 20 40 40 260 

 

10. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, 

САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

МОДУЛЬ 1. Актуальні питання інфекційних захворювань дитячого віку 

Теми лекцій ( 10 год) 

№ з/п Тема К-ть годин 

1 Етіологічна та нозологічна структура респіраторних інфекцій у 

дітей на сучасному етапі 

2 

2 Сучасна синдромологічна структура нейроінфекцій у дітей 2 

3 Інфекційні захворювання із синдромом екзантеми у дітей  2 

4 Тонзиліти у практиці педіатра та дитячого інфекціоніста 2 

5 Актуальні питання гострих кишкових інфекцій у дітей . 2 

Разом   10 

Теми семінарських занять (16 год) 

№ з/п Тема К-ть годин 

1 Організація надання амбулаторної та стаціонарної допомоги дітям з 

інфекційною патологією на сучасному етапі в умовах реформування 

галузі охорони здоров’я 

2 

2 Сучасні методи діагностики інфекційних хвороб  2 

3 Сучасний стан проблеми пандемії, зумовленої COVID-19.  2 

4 Реемерджентні інфекції. Сучасний стан проблеми елімінації 

поліомієліту у світі. Моніторинг гострих в’ялих паралічів. 

2 

5 Актуальність проблеми елімінації кору та краснухи у світі. Синдром 

вродженої краснухи. 

2 

6 Порушення водно-електролітного балансу при інфекційних 

хворобах. Сучасні аспекти регідратаційної терапії в комплексному 

лікуванні інфекцій ШКТ у дітей 

2 

7 Сучасний стан захворюваності на трансмісивні хвороби у дітей 2 



  

8 Сучасні аспекти перинатальних інфекції Клінічні варіанти TORCH-

інфекцій 

2 

Разом   16 

Теми практичних занять (16 год) 

№ з/п Тема К-ть годин 

1 Призначення комплексного лікування інфекційних захворювань у 

дітей. Сучасні принципи етіотропної, патогенетичної та 

симптоматичної терапії інфекційних захворювань в педіатричній 

практиці 

2 

2 Актуальні питання менеджменту крупу в педіатричній практиці. 2 

3 Проблемні аспекти ведення дітей з менінгітами та енцефалітами, 

клінічні особливості залежно від віку, діагностика, сучасні 

діагностичні та терапевтичні можливості. 

 

4 Сучасні можливості діагностичного пошуку при різних типах 

висипу у дітей 

2 

5 Мультидисциплінарний підхід до ведення дітей з синдромом 

тонзиліту в сучасних умовах 

2 

6 Сучасні можливості діагностичного пошуку при синдромі 

секреторної та інвазивної діареї у дітей. 

2 

7 Актуальні питання педіатричної інфекційної гепатології 2 

8 Медичний нагляд за ВІЛ-інфікованими дітьми. Епідемія ВІЛ-

інфекції в світі та Україні. Основні напрямки попередження 

інфікування ВІЛ. 

2 

Разом   16 

Самостійна робота (70 год) 

№ з/п Тема К-ть годин 

1 Організація інфекційної служби і основні напрямки в боротьбі з 

інфекційними хворобами у дітей. Нормативно-правове 

забезпечення надання допомоги дитячому населенню, що хворіє на 

інфекційні хвороби. 

6 

2 Клінічна фармакологія антибактеріальних, противірусних та 

протигрибкових препаратів в педіатрії в сучасних умовах 

8 

3 Мультидисциплінарний підхід до ведення дітей з лімфаденопатіями 8 

4 Роль ентеровірусної інфекції у сучасній нозологічній структурі 

інфекційної патології у дітей 

8 

5 Мультидисциплінарний підхід до ведення дітей з екзантемою 8 

6 Актуальні проблеми дитячої мікології 8 

7 Актуальні проблеми гельмінтозів у дітей 8 

8 Проблеми діагностичного пошуку при спленомегалії у дітей 8 

9 Актуальні питання зоонозних інфекцій у дітей 8 

10 Роль герпетичної інфекції у сучасній нозологічній структурі 

інфекційної патології у дітей 

8 

Разом   78 

МОДУЛЬ 2. Невідкладні стани в практиці інфекційних хвороб у дітей 

Теми лекцій (10 год) 

№ з/п Тема К-ть годин 

1 Синдром «тяжкої дитини» в практиці педіатра та дитячого 

інфекціоніста 

2 

2 Шоки у дітей. Актуальний стан проблеми. 2 

3 Гостра дихальна недостатність у дітей 2 



  

4 Невідкладні стани при інфекційних ураженнях нервової системи у 

дітей 

2 

5 Актуальні питання особливо небезпечних інфекційних хвороб. 

Педіатричні аспекти клініки та інтенсивної терапії особливо 

небезпечних геморагічних гарячок. 

2 

Разом   10 

Теми семінарських занять (12 год) 

№ з/п Тема К-ть годин 

1 Синдром жорстокого поводження з дитиною. Дифдіагноз. 

Менеджмент 

2 

2 Синдром системної запальної відповіді. Актуальність сепсису в 

педіатричній практиці на сучасному етапі 

4 

3 Сучасні можливості респіраторної підтримки у дітей 2 

4 Актуальні аспекти розвитку набряку головного мозку у дітей, 

можливості інтенсивної терапії 

2 

5 Проблеми інтенсивної терапії гострої печінкової недостатності у 

дітей 

2 

Разом   12 

Теми практичних занять (12 год) 

№ з/п Тема К-ть годин 

1 Сучасні особливості серцево-легеневої реанімації у дитячому віці 4 

2 Сучасні принципи невідкладної допомоги дітям із інфекційно-

токсичним, гіповолемічним та анафілактичним шоком 

2 

3 Сучасні принципи невідкладної допомоги та інтенсивної терапії 

стенозувального ларинготрахеїту у дітей 

2 

4 Сучасні принципи невідкладної допомоги та інтенсивної терапії 

менінгококцемії та гострої наднирникової недостатності 

2 

5 Сучасні принципи невідкладної допомоги та інтенсивної терапії 

ексикозу у дітей 

2 

Разом   12 

Самостійна робота (86 год) 

№ з/п Тема К-ть годин 

1 Організація невідкладної і швидкої допомоги дітям в умовах 

реформування галузі охорони здоров’я 

16 

2 Сучасний менеджмент основних токсичних синдромів у дітей 18 

3 Основні синдроми при гострих респіраторних інфекціях: 

гіпертермічний, бронхообструктивний, синдром крупу. Тактика 

ведення на сучасному етапі. 

18 

4 Судомний синдром в практиці педіатра та дитячого інфекціоніста 16 

5 Сучасні уявлення про порушення водно-електролітного балансу та 

гемостазу при інфекційних хворобах. ДВЗ-синдром 

18 

Разом   86 

МОДУЛЬ 3. Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей 

Теми семінарських занять (12 год) 

№ з/п Тема К-ть годин 

1 Нормативно-правове регулювання імунопрофілактики. Сучасний 

стан імунізації дітей в Україні. Національний календар щеплень. 

Основи імунопрофілактики 

2 

2 Сучасні можливості імунопрофілактики у дітей із порушеннями 

стану здоров’я та при особливих станах. Вакцинація окремих груп 

4 



  

населення (вагітні, за станом здоров’я) 

3 Актуальні проблеми верифікації протипоказань та застережень до 

вакцинації 

2 

4 Робота кабінету/пункту щеплень в сучасних умовах 2 

5 Вакцинація подорожувальників в сучасних умовах  2 

Разом   12 

Теми практичних занять (12 год) 

№ з/п Тема К-ть годин 

1 Чинний календар щеплень. Сучасні стратегії вакцинації за віком. 4 

2 Сучасні принципи створення вакцинальної траєкторії дітей при 

відхиленні від календаря профілактичних щеплень 

2 

3 Актуальні питання менеджменту несприятливих подій після 

імунізації 

2 

4 Актуальні аспекти проведення вакцинальної сесії 2 

5 Сучасні підходи до екстреної імунопрофілактики 2 

Разом   12 

Самостійна робота (96 год) 

№ з/п Тема К-ть годин 

1 Актуальні уявлення про основи імунної відповіді на вакцини. 18 

2 Актуальні питання пасивної імунопрофілактики, імунотерапії та 

імунореабілітації 

20 

3 Сучасна логістика імунобіологічних препаратів 20 

4 Шляхи введення імунобіологічних препаратів 18 

5 Актуалізація підтримки імунопрофілактики в суспільстві 20 

Разом   96 

11. Індивідуальні завдання: 

- створення доповіді на проблемну тематику з презентацією у сучасних форматах на 

основі матеріалів останніх конгресів, конференцій, міжнародних консенсусів, 

рекомендацій за обраною тематикою самостійної роботи, виступи на конференціях; 

- оволодіння методиками додаткового параклінічного, лабораторного та 

інструментального обстеження хворих дітей в межах запланованої наукової роботи. 

 

12. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ 

Видами навчальних занять з дисципліни «Актуальні інфекційні захворювання 

дитячого віку: особливості перебігу, менеджмент, профілактика в сучасних умовах» є: 

лекції, практичні та семінарські заняття, самостійна робота здобувачів/аспірантів. 

Методи контролю знань та вмінь здійснюються відповідно до Інструкції щодо 

оцінювання навчальної діяльності студентів Буковинського державного медичного 

університету в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи 

організації навчального процесу (схвалена на рішенні Вченої Ради БДМУ 29 травня 2014 

року, протокол №9). 

Форма контролю успішності навчання: залік. 

Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні (за шкалою 

ЗВО) засвоєння аспіратном навчального матеріалу виключно на підставі результатів 

виконання ним певних видів робіт на практичних заняттях.  

Підсумковий контроль знань з дисципліни здійснюється у формі семестрового 

заліку. 

Семестровий залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці 

засвоєння здобувачів/аспірантів навчального матеріалу з певної дисципліни виключно на 

підставі результатів виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських 

заняттях. Семестровий залік планується при відсутності модульного контролю, екзамену. 



  

При наявності заліку як підсумкового контролю з навчальної дисципліни відсутній 

підсумковий модульний контроль. 

Кількість тем практичних (семінарських) навчальних занять з навчальної 

дисципліни визначається в робочій навчальній програмі і не передбачає окремого 

навчального заняття для приймання заліку. 

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у 

балах), що виставляються на кожному навчальному занятті (практичному та 

семінарському) за відповідною темою та кількістю балів за виконання індивідуальних 

завдань аспірантом. 

Максимальна кількість балів при вивченні навчальної дисципліни за поточну 

навчальну діяльність і виконання індивідуальних завдань, що присвоюється аспірантам 

при засвоєнні модуля (залікового кредиту) - 200 балів. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати аспірант при вивченні навчальної 

дисципліни за поточну діяльність - 200 балів. Мінімальна – 120 балів  

Під час оцінювання засвоєння кожної теми аспіратнту виставляються оцінки за 4 -

бальною (традиційною) шкалою та за 200-бальною шкалою з використанням прийнятих та 

затверджених критеріїв оцінювання для відповідної навчальної дисципліни. При цьому 

враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми.  

Аспірант повинен отримати оцінку з кожної теми. Виставлені за традиційною 

шкалою оцінки конвертуються у бали залежно від кількості тем.  

Модуль: кількість годин, 

кредитів 

Кількість 

семінарсь-

ких та 

практич-

них занять 

Конвертація у бали традиційних 

оцінок 

Мінімальна 

кількість 

балів 

Традиційні оцінки 
Бали за 

виконання 

індивідуаль 

ного 

завдання 
5 4 3 2 

Модуль 1. «Актуальні 

питання інфекційних 

захворювань дитячого 

віку» 

16 11 9 7 0 24/16/8 120 

Модуль 2. «Невідкладні 

стани в практиці  

інфекційних хвороб у 

дітей» 

10 17 14 10 0 30/23/20 120 

Модуль 3.  

«Імунопрофілактика 

інфекційних 

захворювань» 

10 17 14 10 0 30/23/20 120 

Результати складання заліків оцінюються за двобальною шкалою: «зараховано», «не 

зараховано». Аспірант отримує оцінку «зараховано», якщо він виконав всі види робіт, 

передбачених робочою навчальною програмою з дисципліни, відвідав всі навчальні 

заняття, визначені тематичним планом з відповідної дисципліни (при наявності пропусків 

– своєчасно їх відпрацював), набрав з кожного модуля та загальну середню за трьома 

модулями кількість балів при вивченні навчальної дисципліни не меншу, ніж 120. 

Аспірант отримує оцінку «не зараховано», якщо має невідпрацьовані пропуски 

навчальних занять (практичних, семінарських та лекцій) і кількість балів за поточний 

контроль менша, ніж мінімальна. 
За умов успішного завершення курсу здобувач/аспірант отримує сертифікат, у 

якому зазначено назву навчального курсу, відмітка про успішність навчання та кількість 

кредитів.  

 



  

Навчально-методичне забезпечення, розроблене БДМУ та кафедрою: 

- освітньо-наукова програма (ОНП) підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «доктор 

філософії» за напрямом підготовки 228 «Педіатрія»; 

- навчальний план, розроблений на принципах Європейської кредитно-трансферної 

системи (ЕСТS); 

- програма навчальної вибіркової дисципліни «Актуальні інфекційні захворювання 

дитячого віку: особливості перебігу, менеджмент, профілактика в сучасних умовах» для 

здобувачів ступеня вищої освіти «доктор філософії» за напрямом підготовки 228 

«Педіатрія»; 

- методичне забезпечення навчальної дисципліни. 
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