
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СТАНЦІЯ ОСКІ – №3 

Діагностика та лікування  розповсюджених захворювань у дітей (педіатрія, 

неонатологія, дитячі інфекційні  захворювання ) 

Перелік компетентностей, які винесені на іспит 

 

№ Перелік діагнозів на іспит 

(за затвердженим 

галузевим стандартом) 

Оцінка скарг, даних 

анамнезу, даних 

огляду дитини, 

результатів 

лабораторних та 

інструментальних 

досліджень 

Виконання 

маніпуляцій 

1. Артеріальна гіпертензія:  

 первинна  

 вторинна – 

гломерулонефрит, 

вроджені вади серця 

Оцінка скарг та даних 

анамнезу у клінічній 

задачі  

Оцінка даних огляду 

дитини у клінічній 

задачі 

Оцінка лабораторних 

та інструментальних 

даних досліджень в 

клінічній задачі 

Обґрунтування 

клінічного діагнозу 

Оцінка зросту 

дитини за 

центильними 

номограмами. 

Оцінка 

артеріального тиску 

з урахуванням 

центильної оцінки 

зросту дитини 

2. Білково-енергетична 

недостатність: 

 вроджені вади серця 

 целіакія 

 лактазна 

недостатність 

 муковісцидоз 

Оцінка скарг та даних 

анамнезу у клінічній 

задачі  

Оцінка даних огляду 

дитини у клінічній 

задачі 

Оцінка лабораторних 

та інструментальних 

даних досліджень в 

клінічній задачі 

Обґрунтування 

клінічного діагнозу 

Оцінка маси, 

довжини тіла, 

індексу маси тіла 

дитини за 

сигмальними 

номограмами. 

 

3. Ожиріння: 

 аліментарне 

 гіпоталамічне 

 синдром Іценка-

Кушинга 

Оцінка скарг та даних 

анамнезу у клінічній 

задачі  

Оцінка даних огляду 

дитини у клінічній 

задачі 

Оцінка лабораторних 

та інструментальних 

даних досліджень в 

клінічній задачі 

Оцінка маси, зросту, 

індексу маси тіла 

дитини за 

сигмальними 

номограмами. 

 



Обґрунтування 

клінічного діагнозу 

4. Затримка зросту: 

 гіпофізарний нанізм 

 синдром 

Шерешевського - 

Тернера 

Оцінка скарг та даних 

анамнезу у клінічній 

задачі  

Оцінка даних огляду 

дитини у клінічній 

задачі 

Оцінка лабораторних 

та інструментальних 

даних досліджень в 

клінічній задачі 

Обґрунтування 

клінічного діагнозу 

Оцінка маси, зросту, 

індексу маси тіла 

дитини за 

сигмальними 

номограмами. 

 

5. Діагностика та лікування 

захворювань, які 

супроводжуються 

жовтяницею 

Оцінка скарг та даних 

анамнезу у клінічній 

задачі  

Виявлення та оцінка 

ознак небезпеки. 

Оцінка даних огляду 

дитини у клінічній 

задачі 

Оцінка лабораторних 

та інструментальних 

даних досліджень в 

клінічній задачі 

Обґрунтування 

клінічного діагнозу 

та 

тактика ведення за 

алгоритмом 

інтегрованого 

ведення хвороб 

дитячого віку 

Виявлення та оцінка 

ознак небезпеки. 

Оцінка ступеню 

жовтяниці за 

шкалою Крамера 

Надання допомоги 

пацієнту в 

амбулаторно-

поліклінічних 

умовах за 

алгоритмом 

інтегрованого 

ведення хвороб 

дитячого віку 

6. Діагностика та лікування 

захворювань, які 

супроводжуються кашлем 

або утрудненим диханням: 

 

Оцінка скарг та даних 

анамнезу у клінічній 

задачі. 

Виявлення та оцінка 

ознак небезпеки.  

Оцінка даних огляду 

дитини у клінічній 

задачі 

Оцінка лабораторних 

та інструментальних 

даних досліджень в 

клінічній задачі 

Виявлення та оцінка 

ознак небезпеки 

Надання допомоги 

пацієнту в 

амбулаторно-

поліклінічних 

умовах за 

алгоритмом 

інтегрованого 

ведення хвороб 

дитячого віку 



Обґрунтування 

клінічного діагнозу 

та тактика ведення за 

алгоритмом 

інтегрованого 

ведення хвороб 

дитячого віку 

7. Діагностика та лікування 

місцевої бактеріальної 

інфекції: 

 пупкової ранки 

(омфаліт) 

 інфекція вуха 

 проблеми з горлом 

(тонзилофарингит) 

Оцінка скарг та даних 

анамнезу у клінічній 

задачі. 

Виявлення та оцінка 

ознак небезпеки. 

Оцінка даних огляду 

дитини у клінічній 

задачі 

Оцінка лабораторних 

та інструментальних 

даних досліджень в 

клінічній задачі 

Обґрунтування 

клінічного діагнозу 

та 

тактика ведення за 

алгоритмом 

інтегрованого 

ведення хвороб 

дитячого віку 

Виявлення та оцінка 

ознак небезпеки.  

Надання допомоги 

пацієнту в 

амбулаторно-

поліклінічних 

умовах за 

алгоритмом 

інтегрованого 

ведення хвороб 

дитячого віку 

8. Оцінка стану грудного 

вигодовування дитини 

Оцінка скарг та даних 

анамнезу у клінічній 

задачі  

Оцінка даних огляду 

дитини у клінічній 

задачі 

 

Консультування 

матері з питань 

грудного 

вигодовування за 

алгоритмом 

інтегрованого 

ведення хвороб 

дитячого віку 

8. Дитячі інфекційні 

захворювання: 

 кір 

 вітряна віспа 

 скарлатина 

 дифтерія 

 краснуха 

 гемоколіт 

 секреторна діарея 

 не бактеріальний 

тонзилофарингит 

Оцінка скарг та даних 

анамнезу у клінічній 

задачі. 

Виявлення та оцінка 

ознак небезпеки. 

Оцінка даних огляду 

дитини у клінічній 

задачі 

Оцінка лабораторних 

та інструментальних 

Оцінка характеру 

висипу на шкірі та 

слизових оболонках 

(фото) 

Надання допомоги 

пацієнту в 

амбулаторно-

поліклінічних 

умовах за 

алгоритмом 

інтегрованого 



даних досліджень в 

клінічній задачі 

Обґрунтування 

клінічного діагнозу 

та 

тактика ведення за 

алгоритмом 

інтегрованого 

ведення хвороб 

дитячого віку 

ведення хвороб 

дитячого віку 

9. Гібридний пацієнт: 

 ларинготрахеїт 

(стридор) 

 пневмонія 

 обструктивний 

бронхіт 

 простий бронхіт 

 бронхіальна астма 

 стороннє тіло 

дихальних шляхів 

 артеріальна 

гіпертензія 

Навички комунікації 

та клінічного 

обстеження пацієнта 

Оцінка скарг та даних 

анамнезу  

Оцінка даних огляду 

дитини у клінічній 

задачі 

 

Надання допомоги 

пацієнту в 

амбулаторно-

поліклінічних 

умовах за 

алгоритмом 

інтегрованого 

ведення хвороб 

дитячого віку   

 


