
 

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ 

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНIВЕРСИТЕТ IМЕНI IВАНА ФРАНКА 

 

 

Д.В. Шевчук, Н.М. Корнiйчук, А.А. Гирина, В.О. Киричук 

 

 
Навчально-методичний посiбник для студентiв вищих навчальних закладiв ІІІ-IV рівня 

акредитації галузі знань 0101 Педагогічна освіта  
 

«ПЕДIАТРIЯ» 

 

 

 
 

Житомир 

Вид-во ЖДУ iм. I. Франка 

2015 

 

 

 

 



 

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ 

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНIВЕРСИТЕТ IМЕНI IВАНА ФРАНКА 

 

 

Д.В. Шевчук, Н.М. Корнiйчук, А.А. Гирина, В.О. Киричук 
 

 

 

 

 

«ПЕДIАТРIЯ» 
 

 

 

Навчально-методичний посiбник для студентiв вищих навчальних закладiв 

ІІІ-IV рівня акредитації галузі знань 0101 Педагогічна освіта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомир 

Вид-во ЖДУ iм. I. Франка 

2015 



УДК 58 (075.8) 

ББК 28.5я73 

Б81 

 

 

 

Рекомендовано до друку Вченою радою 

Житомирського державного унiверситету iменi Iвана Франка 

(протокол №11  вiд 26 червня 2015 року) 

 

Рецензенти: 

П. С. РУСАК, доктор медичних наук, професор кафедри дитячої хiрургiї 

НМАПО iменi П. Л. Шупика; 

С. М. ГРИЩУК, кандидат медичних наук, заступник виконавчого директора 

благодiйної органiзацiї «Лiкарняна каса Житомирської областi». 

 

 

Педiатрiя : навчально-методичний посiбник для студентiв вищих навчальних 

закладiв ІІІ-IV рівня акредитації галузі знань 0101 Педагогічна освіта / Д. В. 

Шевчук, Н. М. Корнiйчук, А. А. Гирина, В. О. Киричук, – Житомир, 2015. – 

110 с.: iл. 

 

 

Представлено базисний матерiал за трьома основними роздiлами: 

анатомо-фiзiологiчнi особливостi дитячого органiзму, найбiльш поширенi 

захворювання (у розрiзi органiв та систем) та надання невiдкладної допомоги 

на дошпитальному етапi при найбiльш поширених патологiчних станах. 

Запропонований матерiал ґрунтується на сучасних наукових дослiдженнях, 

вiдповiдає затвердженим Протоколам лiкування дiтей за нозологiями. 

Охарактеризовано особливостi харчування дiтей. Висвiтлено важливi аспекти 

дитячого травматизму, методи його профiлактики. 

 

 

  
УДК 58 (075.8) 

ББК 28.5я73 

 

 

 

 

 
 Д.В. Шевчук, 2015 рiк 

 Н.М. Корнiйчук, 2015 рiк  

 А.А. Гирина, 2015 рiк 

 В.О. Киричук, 2015 рiк 



ЗМIСТ 

ПЕРЕДМОВА  

Тема №1. Вступ до спецiальностi «Педiатрiя». Основнi термiни та поняття. 

Короткий iсторичний нарис. 

7 

1. Визначення педiатрiї як науки. 7 

2. Основнi термiни та поняття, якi використовуються в педiатрiї. 8 

3. Розвиток педiатричної науки в Українi та свiтi, провiднi вченi. 9 

Тема №2. Перiоди життєдiяльностi дитячого органiзму 13 

1. Розподiл життєдiяльностi людини на перiоди. 14 

2. Внутрiшньоутробний перiод розвитку дитини. 15 

3. Позаутробний перiод розвитку дитини. 16 

Тема №3. Анатомо-фiзiологiчнi особливостi нервової системи та нервово-психiчний 

розвиток дитини. 

20 

1. Ембрiологiчнi аспекти розвитку нервової системи. 20 

2. Анатомо-фiзiологiчнi особливостi нервової системи. 21 

3. Нервово-психiчний розвиток дитини. 23 

Тема №4. Анатомо-фiзiологiчнi особливостi системи травлення, дихання та 

кровообiгу у дiтей. 

25 

1. Анатомо-фiзiологiчнi особливостi системи травлення. 26 

2. Анатомо-фiзiологiчнi особливостi системи дихання. 28 

3. Анатомо-фiзiологiчнi особливостi системи кровообiгу у дiтей. 29 

Тема №5. Анатомо-фiзiологiчнi особливостi сечо-статевої системи та опорно-

рухового апарату у дiтей. 

31 

1. Анатомо-фiзiологiчнi особливостi сечо-статевої системи. 32 

2 Анатомо-фiзiологiчнi особливостi опорно-рухового апарату у дiтей. 33 

Тема № 6. Особливостi харчування дiтей рiзного вiку. 35 

1. Повноцiнне харчування – передумова нормального росту i розвитку дiтей. 

Значення основних компонентiв їжi. 
36 

2. Бiологiчна цiннiсть мiкро- та мiкроелементiв. 38 

3. Значення вiтамiнiв та води для дитячого органiзму. 39 

4. Особливостi обмiну речовин i енергiї у дiтей. 42 

5.Режим харчування. Добовий рацiон дитини дошкiльного вiку. Роль вихователя 

в рацiональному харчуваннi дiтей. 
42 

Тема № 7. Iнфекцiйнi та неiнфекцiйнi хвороби шлунково-кишкового тракту. 45 

1. Iнфекцiйнi захворювання ШКТ. 46 

2. Неiнфекцiйнi захворювання ШКТ. 52 

Тема №8. Захворювання систем кровообiгу та дихання, сечо-статевої системи. 55 

1. Хвороби системи кровообiгу. 56 

2. Хвороби дихальних шляхiв. 57 

3. Хвороби сечо-статевої ситеми. 60 

Тема №9. Дитячi iнфекцiйнi хвороби (крапельнi iнфекцiї). 61 

1. Кiр, краснуха, паротит. 61 

2. Вiтряна вiспа. 66 

3. Скарлатина. 67 

Тема №10. Поняття про дитячий травматизм. 68 

1. Загальнi поняття про дитячий травматизм. 69 

2. Профiлактика дитячого травматизму. 70 

3. Природженi порушення опорно-рухового апарата. 72 

4. Закритi ушкодження м’яких тканин (забиття, розтягнення та розриви зв’язок, 

вивихи). Переломи. 
73 

Тема №11. Гострi захворювання живота. 74 

1. Особливостi перебiгу гострих хiрургiчних захворювань i травм органiв 76 



черевної порожнини у дiтей. 

2. Гострий апендицит. 76 

3. Гострий холецистит. 76 

4. Гострий панкреатит. 76 

5. Гостра кишкова непрохiднiсть. 77 

6. Защемлена грижа. 78 

7. Перитонiт. 79 

8. Травми органiв черевної порожнини. 79 

9. Закрита травма живота з ушкодженням порожнистих органiв. 79 

10. Закрита травма живота з ушкодженням паренхiматозних органiв. 79 

11. Закрита травма живота з внутрiшньою кровотечею. 80 

12. Закритi ушкодження органiв заочеревинного простору. 80 

13. Вiдкритi травми живота. 80 

14. Ушкодження таза i органiв таза. 81 

Тема №12. Поняття про клiнiчну смерть. Серцево-легенева реанiмацiя. 81 

1. Клiнiчна смерть. 82 

2. Обструкцiя дихальних шляхiв стороннiм тiлом. 84 

3. Гострий стенозуючий ларiнготрахеобронхiт (ГСЛТБ). 85 

4. Бронхiальна астма. 86 

Тема №13. Шоковi стани в педiатрiї. 86 

1. Геморагiчний шок. 87 

2. Опiковий шок. 88 

3. Анафiлактичний шок. 90 

4. Алергiчний набряк Квiнке. 91 

Тема №14. Невiдкладнi стани екзогенного характеру. 91 

1. Невiдкладна допомога при утопленнi. 92 

2. Невiдкладна допомога при отруєннях. 94 

3. Невiдкладна допомога при опiках. 96 

Тема №15. Гостра патологiя центральної нервової системи. 99 

1. Лихоманка, гiпертермiчним синдром. 100 

2. Судомний синдром у педiатрiї. 103 

3. Епiлепсiя. 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ 

хв. – хвилина 

год. – година 

тиж. – тиждень 

мiс. – мiсяць 

р. – рiк 

рр. – роки 

до н.е. – до нашої ери 

ст. – столiття 

г – грам 

кг – кiлограм 

Дж – джоуль 

мм – мiлiметр 

см – сантиметр 

л – лiтр 

мл – мiлiлiтр 

мкл – мiкролiтр 

ммоль – мiлiмоль 

кмоль - мiкромоль 

мм рт.ст – мiлiме́тр рту́тного стовпа́ 

ккал – кiлокалорiя 

крап. – крапель 

Ig. – iмуноглобулiн 

шт. – штук 

т. д. – так далi. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ АБРЕВIАТУР 

 

АМН України – Академiя Медичних Наук України 

АН – Академiя Наук  

ЦНС – центральна нервова система 

°С – градус Цельсiя 

pН – кислотнiсть 

ПНЖК – полiненасиченi жирнi кислоти 

НВК – навчально-виховний комплекс 

ШКТ – шлунково-кишковий тракт 

ГКН – гостра кишкова недостатнiсть 

ЕКГ – електрокардiогра́фiя 

ШВЛ – штучна вентиляцiя легень 

АТ – артерiальний тиск 

ЧСС – частота серцевих скорочень 

СЛР – серцево-легенева реанiмацiя 

ЛОР – оториноларингологiя  

ВIТ – вiддiлення iнтенсивної терапiї 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕДМОВА 

 

Навчальна дисциплiна „Педiатрiя” об’єднує i використовує знання студентiв з таких 

дисциплiн, як бiологiя, валеологiя, анатомiя та фiзiологiя людини, фармакологiя, хiмiя та iншi. 

Педiатрiя вивчає закономiрностi розвитку дiтей, причини та механiзми 

захворювання, способи їх розпiзнавання, попередження та лiкування. Тому її можна 

визначити як медицину перiоду росту, формування i розвитку людського органiзму, який 

є найбiльш вiдповiдальним в життi людини. 

Оскiльки збереження здоров’я нацiї (в т.ч. й репродуктивного) – основний прiоритет 

держави, то питання курсу «Педiатрiя» є надзвичайно важливими для їх вивчення. Особливої 

актуальностi набувають питання педiатрiї в умовах складної демографiчної ситуацiї, що 

склалась нинi в Українi. 

Головне завдання дисциплiни що вивчається – ознайомити студентiв ембрiологiчними 

аспектами розвитку органiзму, iз основними поняттями анатомо-фiзiологiчних особливостей 

дитячого органiзму у рiзних вiкових категорiях вiд народження i дорослого вiку, особливостями 

харчування дитячого населення у вiдповiдностi до фiзiологiчних потреб, важливими питаннями 

дитячого травматизму (особливо питання його профiлактики), основними найбiльш 

поширеними захворюваннями дитячого вiку та засобами їх профiлактики i лiкування, 

проведення серцево-легеневої реанiмацiї, а також надання невiдкладної долiкарської допомоги 

при загрозливих для життя ендо- та екзогенного характеру станах. Стисло i лаконiчно 

охарактеризовано елементи дошпитальної допомоги, вказано дозування лiкарських препаратiв 

у вiдповiдностi до ваги дитини, що покращує дозування препаратiв, попередження 

передозування чи недостатньої концентрацiї препарату для надання допомоги.  

Вчитель сьогоднiшнього навчального закладу повинен проводити пропаганду 

здорового способу життя серед дiтей батькiв, вмiти розпiзнати рiзноманiтнi патологiчнi 

стани на початкових етапах. Також педагог повинен виявляти та попереджати такi 

патологiчнi чинники серед пiдростаючого поколiння як токсикоманiя, наркоманiя, 

алкоголiзм тощо. Знання ряду соцiально небезпечних хвороб (серед яких хвороби що 

передаються статевим шляхом та, зокрема, ВIЛ-iнфекцiя з ними ), методи їх профiлактики та 

боротьби має практичне значення для педагогiчного працiвника, допоможе покращити якiсть 

його життя, а також життя його вихованцiв та оточуючих. 

 

 


