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Календарно-тематичний план
лекцій на кафедрі педіатрії №4 студентів ІІІ курсу
медичного факультету №3 на осінній семестр 2020/2021 н.р.
Тема лекції
Дата, лектор
Предмет і місце педіатрії в системі охорони здоров`я, основні етапи
проф. Бурлай В.Г.
розвитку.
02.09, 03,09
Фізичний та психомоторний розвиток дітей та методи їх оцінки.
ас. Клець Т.Д.
09.09, 10.09
Періоди дитячого віку, їх особливості. Особливості періоду
проф. Бурлай В.Г.
новонародженості.
16.09, 17.09
Природне вигодовування немовлят. Переваги природного вигодовування
немовлят. Значення годування груддю для здоров’я дитини і матері.
Кількісний і якісний склад материнського молока. Імунобіологічна роль
материнського молока. Методи розрахунку добового об’єму їжі та
режиму харчування. Правила і техніка вигодовування материнським
молоком.
Підгодовування (прикорм) і корекція харчування. Потреба дитини в
білках, жирах, вуглеводах та калоріях. Режим і харчування жінкигодувальниці. Труднощі при годуванні груддю. Профілактика
гіпогалактії і маститу. Особливості вигодовування недоношених
новонароджених. Поняття про «вільне вигодовування», його форми і
показання до призначення.
Штучне вигодовування немовлят. Класифікація та характеристика
молочних сумішей для штучного вигодовування немовлят. Гарантійне
коров’яче молоко. Техніка штучного вигодовування і критерії оцінки
його ефективності. Прикорм і корекція харчування при штучному
вигодовуванні. Добова потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та
калоріях при штучному вигодовуванні
Змішане вигодовування. Техніка і правила догодовування. Молочні
суміші, які застосовуються для догодовування. Схема змішаного
вигодовування дітей першого року життя. Прикорм і корекція
харчування. Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при
змішаному вигодовуванні. Поняття про «вільне вигодовування», його
форми і показання до призначення.
Організація та принципи раціонального харчування здорових дітей,
старших одного року.
Закономірності вікових змін енергетичного обміну у дітей. Особливості
нейроендокринної регуляції обмінних процесів у дітей. Загальні
уявлення про хвороби обміну речовин. Особливості білкового обміну і
семіотика його порушень у дітей.
Особливості вуглеводного та ліпідного обмінів у дитячому віці.
Семіотика порушень обмінів речовин у дітей.
Вікові особливості водного і мінерального обмінів та кислотно-лужного
стану організму у дітей. Порушення водно-мінерального обміну та
клінічні прояви.
Вітаміни, їх значення для розвитку дитини. Значення вітамінів для
обмінних процесів дитячого організму. Семіотика гіпо- та
гіпервітамінозів у дітей.
Особливості ембріогенезу нервової системи і аномалії розвитку.
Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи. Оцінка стану
нервової системи.
Семіотика уражень і основних захворювань нервової системи у дітей.
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доц. Качалова О.С.
23.09, 24.09

доц. Качалова О.С.
23.09, 24.09

доц. Качалова О.С.
30.09, 01.10

доц. Качалова О.С.
30.09, 01.10

доц. Качалова О.С.
07.10, 08.10
доц. Салтикова Г.В.
07.10, 08.10
доц. Салтикова Г.В.
21.10, 15.10
проф. Бурлай В.Г.
28.10, 22.10
проф. Бурлай В.Г.
28.10, 22.10
доц. Романенко С.Ю.
04.11, 29.10
доц. Романенко С.Ю.
04.11, 29.10
проф. Бурлай В.Г.
11.11, 05.11

Морфологічні і функціональні особливості шкіри та її похідних у дітей.
Особливості будови підшкірної клітковини. Загальна семіотика
основних її змін.
20
Семіотика захворювань шкіри і уражень підшкірної клітковини.
11.11, 05.11
Лекція: Ср: 1-6 групи 8:20-10.55; Чт: 1-3 (мс) групи 13.50-15.25, вул. Терещінківська 23-25/10, аудиторія
(дистанційно, онлайн)

Завідувач кафедри педіатрії №4,
академік НАМН України,
д.мед.н., професор

В.Г.Майданник

