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Структура навчальної дисципліни

Розділ Назва курсу, розділу Кредити Години Вид заняття (години)

Лекції Семінари Самостійна

Сучасні аспекти 

діагностики і лікування 

захворювань кардіо-

респіраторної системи у 

дітей

12 360 20 100 240



Тематичний план лекцій

№ п/п Тема лекції Години

1 Сучасні підходи до ведення пневмоній у дітей
4

2 Бронхіальна астма. 4

3
Запальні захворювання серця у дітей різних вікових 

груп. Міокардити. Сучасні підходи до лікування
2

4
Системні захворювання сполучної тканини у дітей. 

Доказові методи лікування.
2

5 Імунопрофілактика в педіатрії 2

6
Первинна та вторинна профілактика гострої

ревматичної лихоманки у дітей
2

7
Синкопальні стани, пов’язані із патологією дихальної

та серцево-судинної системи у дітей
2

8 Анафілаксія у дітей. Невідкладна допомога. 2

Всього 20



Тематичний план практичних занять
№ п/п Тема практичного заняття Години

1 Діагностичні підходи в сучасній дитячій пульмонології 4

2 Патологія легень у дітей перших років життя 4

3 Муковісцидоз. 4

4 Антибактеріальна терапія в педіатричній практиці. 4

5
Клініка, діагностика первинних імунодефіцитних захворювань у дітей. Сучасні підходи до 

лікування.
4

6 Диференційна діагностика алергічних захворювань шкіри у дітей 4

7 Кардити у дітей. Етіологія, класифікація, діагностика, лікування. 4

8 Кардіоміопатії в педіатричній практиці. Дилятаційна кардіоміопатія 4

9 Вроджені вади серця: діагностика, тактика педіатра. 4

10 Хронічна серцева недостатність у дітей: діагностика, тактика ведення 4

11
Васкуліти в практиці педіатра. Диференційні підходи до обстеження та 

лікування.
4

12 Проблема артеріальної гіпертензії в педіатричній практиці. 4

13 Суглобовий синдром в педіатричній практиці 4



Тематичний план практичних занять
Розділ Назва розділу, курсу Години

14 Вторинна профілактика інфекційного ендокардиту у дітей 4

15 Профілактика артеріальної гіпертензії та гіпотензії у дітей 4

16 Профілактика основних алергічних захворювань у дітей. 4

17 Кардіогенний шок. Невідкладна допомога. 4

18 Анафілаксія у дітей. Невідкладна допомога . 4

19 Гостра дихальна недостатність у дітей. 4

20
Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності у дітей: сучасні

настанови.
4

21 Принципи інфузійної терапії у віковому аспекті. 4

22 Види респіраторної терапії в педіатричній практиці 4

23 Діагностика та невідкладна допомога при гіпертензивному кризі у дітей 4

24
Синкопальні стани, пов’язані із патологією дихальної та серцево-судинної

системи у дітей
4

25 Підсумковий модульний контроль 4

Всього 100



Методи навчання
які використовуються на кафедрі включають:

 проведення лекцій, практичних занять, тренінгів, 

 очних та дистанційних конференцій,

 консультацій (у т.ч. дистанційних), 

 інтерактивними методами (кейс-метод, презентація, робота з 

«віртуальним пацієнтом» (https://olab.e-decanat-ifnmu.site ), 

 «круглий стіл» (https://cutt.ly/Bnm41b5), 

 діалогове навчання, диспути, дискусії, 

 рольові і ділові ігри, e-learning, обмін знаннями, аналіз 

ситуацій,

 «мозковий штурм», 

 евристичний, співробітництво (кооперація), 

 телемедицина.

https://olab.e-decanat-ifnmu.site/
https://cutt.ly/Bnm41b5


Оцінювання  навчальної дисципліни
Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог

програми дисципліни та «Положення про організацію освітнього процесу в Івано-

Франківському національному медичному університету (2019 р.).

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно

конкретним цілям з кожної теми, шляхом тестового контролю (0-1б.), усного

опитування (0-3б.) та вирішення ситуаційних задач (0-1б.). При вивченні кожної теми

дисципліни здобувач наукового ступеня філософії може отримати за поточний контроль

від 0-5 балів.

Тестовий контроль знань (10 тестових завдань) оцінюється від 0-1б. При

отриманні ≥ 6 позитивних відповідей аспірант отримує 1б., менше 6 позитивних

відповідей – 0 б.

Усне опитування включає в себе відповіді на запитання теми і оцінюється від 0-

3 балів.

Розв’язування індивідуальних ситуаційних задач (10 задач) оцінюється від 0-1б. При

отриманні ≥ 6 позитивних відповідей аспірант отримує 1б., менше 6 позитивних

відповідей – 0 б.



Підсумковий контроль знань, 

його форми та оцінювання
Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення

всіх тем модуля на останньому контрольному занятті. До підсумкового

контролю допускаються аспіранти/здобувачі, які виконали всі види робіт,

передбачені навчальною програмою, та при вивченні модуля набрали кількість

балів, не меншу за мінімальну.

Форма проведення підсумкового модульного контролю є

стандартизованою і включає тестування, контроль теоретичної і практичної

підготовки. Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю

дорівнює 80. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо

аспірант/здобувач набрав не менше 50 балів.

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності аспірантів/здобувачів

має перевірятися статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною

успішністю та результатами підсумкового модульного контролю).



Матеріально-технічне забезпечення
Мультимедійне обладнання (екран, проектор та ноутбук – по 1 шт.). 

Планшетний клас, 7 дисплейних місць, обладнаних планшетами. 

Апарат синглентно-кислотний – 1 шт. 

Навчально-тренувальний дефібрилятор – 1 шт.

ЕКГ-комплекс – 1 шт.

Манекен новонародженого – 1 шт. 

Манекен підлітка (погруддя) – 1 шт. 

Нетбук – 1 шт.

Холтерівська с-ма- 1 шт.

Вага медична з ростоміром – 1 шт.

Глюкометр – 1 шт.

Концентратор – 1 шт. 

Негатоскоп – 1 шт. 

Пульсоксиметр – 2 шт. 

Термометр - 2 шт. 

Отоскоп – 1 шт.


