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1.1 Актуальність теми.
Вивчення періодизації дитячого віку необхідно для формування лікаря як фахівця.
Знання анатомо-фізіологічних особливостей дитячого організму в різні вікові періоди дозволяє
визначити механізми росту і розвитку дитини, провідну патологію та підходи до її лікування та
профілактики у дітей.
1.2 Компетентності та результати навчання.
Згідно

з

вимогами

стандарту

дисципліна

забезпечує

набуття

студентами

компетентностей:
-інтегральні компетентності: здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі
навчання, що передбачає проведення обстеження дітей та/або здійснення інновацій та
характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.
- загальні компетентності (ЗК):
1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
4.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність
спілкуватися іноземною мовою.
5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
8. Здатність бути критичним і самокритичним.
9.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність генерувати нові ідеї
(креативність).
10.Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
11.Здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність працювати в команді; навички
міжособистісної взаємодії.
12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
-

Спеціальні (фахові) компетентності (СК):

Збирати дані про вік, скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, в умовах закладу

1.

охорони здоров’я, використовуючи результати співбесіди з пацієнтом за стандартною схемою
опитування хворого:
- вміти визначати період розвитку конкретної дитини;
- вміти виділяти особливості періодів розвитку дітей;
- здатність до ведення медичної документації
В умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділів:

2.

- вміти виділяти основні захворювання даного періоду розвитку шляхом прийняття
обґрунтованого рішення, використовуючи попередні дані анамнезу дитини, дані
фізикального обстеження для визначення профілактичних заходів попередження розвитку
захворювань в різних періодах розвитку дітей;
2. Конкретні цілі:
-

збирати анамнез життя;

-

оцінювати особливості перебігу періодів дитячого віку у дітей.

3. Базовий рівень підготовки.
Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Гістологія та ембріологія

Знати та

визначати особливості

будови органів та систем в різні
періоди

внутрішньоутробного

та

позаутробного розвитку
2. Анатомія

Описувати

особливості

будови

дитячого організму.
3. Нормальна фізіологія

Визначити

особливості

функціонування дитячого організму в
різні вікові періоди

4. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття
4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при
підготовці до заняття:

Термін
1. Фетопатії

Визначення
Сукупність змін плода, що виникають у фазі
плацентарного розвитку від впливом несприятливих
факторів

2. Гіпоплазія

Порушення розвитку, що проявляється затримкою
диференціювання та росту органів

3. Дисплазія

Вада розвитку, яка проявляється порушенням
диференціювання тканин органів та систем

4. Діагноз

Стислий лікарський висновок про суть захворювання та
стан хворого, що виражений термінами сучасної
медичної науки

5. Симптом

Специфічна або неспецифічна ознака хвороби, прояви
якої визначаються механізмом розвитку захворювання.

6. Синдром

Відносно стабільна сукупність симптомів, які об’єднані
загальним патогенезом.

7. Анамнез

Суб’єктивний метод обстеження дитини, що базується на
спогадах її чи батьків.

8. Огляд

Це візуальний метод об’єктивного клінічного
обстеження, що дозволяє оцінити загальний стан дитини
та виявити ураження органів чи систем.

9. Пальпація

Метод об’єктивного клінічного обстеження за
допомогою тактильного та стереометричного відчуття

10. Перкусія

Метод об’єктивного клінічного обстеження, який
базується на оцінці фізичних властивостей органів за
допомогою звуку, що утворюється при постукуванні в
ділянці їх проекції.

11. Аускультація

Метод об’єктивного клінічного обстеження, який
базується на оцінці звукових явищ, що утворюються в процесі
життєдіяльності внутрішніх органів.

Комплексне поняття, яке включає сукупність показників,
Загальний стан
12. хворого

які характеризують функціональний стан різних органів і систем.

4.2 Теоретичні питання до заняття:
1. Назвіть періоди дитячого віку. Дайте характеристику кожному періоду.
2. Назвіть основні типи росту дитячого організму, дайте характеристику кожному з
них.
3. Назвіть особливості антенатального періоду.
4. Які особливості має період новонародженості?
5. Які зміни в організмі дитини виникають у періоді грудного віку?
6. Чим характеризується період молочних зубів, переддошкільний та дошкільний вік?
7. Дайте характеристику періоду отроцтва.
8. Які зміни відбуваються у періоді статевого дозрівання?
9. Назвіть основні критичні періоди росту і розвитку дитини. Які особливості мають
антенатальний та постнатальний період?
10. Дайте визначення термінам: діагноз, симптом, синдром.
11.Що таке загальний стан хворого?
12.Назвіть суб’єктивні методи обстеження.
13. Дайте визначення об’єктивним методам обстеження.
4.3 Практичні роботи, які виконуються на занятті:
1. Розбір на прикладах та ситуаційних задачах періодизації дитячого віку.
2. Визначення періоду розвитку та його особливостей у конкретної дитини.
3. Визначення можливого критичного періоду конкретної дитини.
4. Оцінка загального стану хворої дитини
5. Проведення суб’єктивного та об’єктивного обстеження хворого.
6. Особливості обстеження та порівняльна характеристика дітей різних вікових періодів.
4.4 Зміст теми
Розрізняють підготовчий, внутрішньоутробний та позаутробний етапи дитинства.
Підготовчий період характеризує процеси, в яких формується „генетичний матеріал” (здоров’я
нації,

здоров`я

батьків,

умови,

що

безпосередньо

передували

заплідненню).

Внутрішньоутробний включає в себе фазу ембріонального розвитку (до 2 міс. вагітності) і фазу
плацентарного розвитку (з 3 до 10 місяця). Позаутробний період починається від моменту
народження дитини. Кожний період закінчується новим якісним рівнем функціональної зрілості
певних органів і систем.
Класифікація періодів дитячого віку.

А. Підготовчий етап:
1). Період формування спадковості;
2). Формування соматичного та репродуктивного здоров’я батьків;
3). Передконцепційний період.
Б. Внутрішньоутробний або антенатальний етап (тривалість 270-280 днів):
1) фаза ембріонального розвитку (перші 11-12 тижнів);
2) фаза плацентарного (фетального) розвитку (від 3-го міс. до народження).
В. Позаутробний або постнатальний етап (від моменту народження до 17-18 років):
1) період новонародженості (від 0 до 3-4 тижнів);
2) період грудного віку (від 1 міс. до 1 року);
3) переддошкільний вік (від 1 до 3 років),
4) дошкільний період (від 3 до 6-7 років);
5) молодший шкільний період (отроцтва) (від 6-7 до 12 років);
6) старший шкільний період (статевого дозрівання, пубертатний) (від 13 до 1718 років).
Критичні періоди дитинства – це час коли:
- дитина або дуже швидко росте, або швидко дозрівають його функціональні системи і
вона дуже чутлива до дії зовнішніх чинників.
- відбувається перехід від одного обміну до іншого, чи перехід від одного виду
живлення до іншого;
Критичний період має завершитися більш високим рівнем адаптації.
Виділяють наступні критичні періоди:
1.

Новонародженості - період надзвичайної адаптації.

2.

Грудний вік - підвищене зростання і розвиток функцій.

3.

3 роки - формування ВНД (вищої нервової діяльності).

4.

6-7 років - дозрівання механізмів шкільної зрілості.

5.

Підлітковий період - ендокринна перебудова організму.

Анатомо – фізіологічні особливості дитячого організму та характерні патологічні стани в
різні вікові періоди.
Внутрішньоутробний етап індивідуального розвитку триває від моменту зачаття до
народження дитини, продовжується в середньому 270 – 280 днів, починаючи рахунок з першого
дня останнього менструального циклу у жінки. Перша фаза – ембріонального розвитку триває
від утворення зиготи до 2 місяців, характеризується закладкою і органогенезом більшості
органів та систем.

Несприятливі фактори, дія яких може викликати аномалію розвитку чи затримку
дозрівання плоду називають тератогенними. Дія тератогенних факторів у цей момент викликає
розвиток найгрубіших анатомічних та диспластичних вад розвитку (ембріопатій). З цього
приводу, період вагітності з третього до сьомого тижня прийнято вважати критичним періодом
розвитку плода.
Класифікація тератогенних факторів
1. Екзогенні
-

інфекційні (бактеріальні, вірусні)

-

токсичні (солі важких металів. Господарські отрути, фарби, тощо)

-

нутрітивно-дефіцитні (відсутність чи недостатність у раціоні матері певних вітамінів
(фолієва кислота), мінералів (Zn, Cu), або достатньої кількості поживних речовин)

-

поєднанні
2. Генетичні
3. Поєднання екзогенних з генетичними

Друга фаза – плацентарного (фетального) розвитку триває від 3-го місяця до народження
дитини і поділяється на ранній та пізній. Ранній фетальний період (до кінця 28-го тижня)
характеризується інтенсивними процесами диференціювання та дозрівання всіх тканин. Різні
шкідливі впливи на організм матері можуть призводити до розвитку вад внутрішньоутробного
розвитку, які проявлятимуться затримкою росту та диференціювання (гіпоплазією) органів чи
порушенням диференціювання тканин (дисплазією). При інфекційних захворюваннях матері,
таких як грип, краснуха, цитомегалія, вірусний гепатит тощо, у цій фазі виникають не вади
розвитку, а проліферативні реакції сполучної тканини, тобто цирози та фібрози. Сукупність
змін плода, що виникають у цьому періоді під впливом несприятливих факторів, називаються
ранніми фетопатіями.
Пізній фетальний період триває з 28-го тижня вагітності до пологів. Несприятливі
фактори, які діють на плід в цьому періоді, можуть призводити до народження дитини з
функціональною незрілістю та з внутрішньоутробною гіпотрофією. При дії на плід інфекційних
агентів виникає типовий інфекційний процес з проявами, характерними для того чи іншого
збудника. В пізньому фетальному періоді забезпечуються процеси депонування багатьох
мікронутрієнтів (солей кальцію, заліза, міді, вітамінів і тощо), потреба в яких в
післяпологовому періоді не задовольняється материнським молоком, дозріває сурфактант.
Окремо виділяються інтранатальний етап, який починається появою регулярних
переймів і закінчується перев’язкою пуповини (2 - 18 годин), та перінатальний етап, до складу
якого входять пізній фетальний, інтранатальний та ранній період новонародженості (з 28-го
тижня вагітності до 7-го дня життя дитини). При проходженні дитини через пологові шляхи
можливі травми, такі як: пологова пухлина, кефалогематома, внутрішньочерепна пологова

травма, переломи кісток, пошкодження периферичних нервів, тощо. Крім того, можливі важкі
порушення пуповинного кровообігу та дихання.
З моменту народження дитини починається період новонародженості (неонатальний
період), який триває 28 діб і поділяється на ранній та пізній.
Ранній період новонародженості триває перші 7 діб. Доношеною вважається дитина,
народжена в строк 38-42 тиж. з масою не менше 2500 і завдовжки не менше
45 см. В залежності від того, як перебігав внутрішньоутробний період доношена дитина може
бути зрілою чи незрілою.
Зрілість плоду - стан, що характеризується готовністю органів і систем до забезпечення
його позаутробного існування, встановлюється по комплексу зовнішніх ознак.
-

шкіра - рожевого кольору, еластична;

-

на голові волосся не менше 2 см;

-

нігті дістають до кінчиків пальців;

-

пушок (лануго) збережений тільки на плечовому поясі і верхніх відділах спини;

-

хрящі вушних раковин достатньо щільні;

-

у хлопчиків яєчка опущені в калитку, у дівчаток великі статеві губи прикривають малі;

-

пупкове кільце розташоване приблизно на рівній відстані від лона і мечоподібного
відростка;

-

закриті скроневі тім`ячка;
Незрілим може бути недоношена дитина або доношена, що розвивалась за

несприятливих умов.
Недоношена дитина – яка народилася між 28 і 38 тижнями гестації, з масою тіла від 1000
до 2500 і завдовжки від 35 до 45 см. (За даними ВООЗ з 1995 року живим вважається плід - від
500г, від 25 тижня гестації)
Для оцінки стану новонароджених використовуються шкали:
Апгар - для оцінки стану дитини при народженні.
Сильвермана-Андерсена - для діагностики і оцінки важкості дихальних розладів у
новонароджених.
Дубовича - для постнатальної оцінки гестаційного віку.
Шкала Апгар
Симптом

Оцінка в балах
0

Частота серцебиття/хв.

Відсутнє

1

2

менше 100

Більше 100

Дихання

М'язовий тонус

Відсутнє

Відсутній

Брадіпное,

Нормальне,

нерегулярне

гучний крик

Легкий ступінь

Активні рухи

згинання
кінцівок
Рефлекторна збудливість

Відсутня

Гримаса

(реакція на відсмоктування слизу

Кашель,
чхання

з верхніх дихальних шляхів,
роздратування підошов)

Забарвлення шкіри

Генералізована

Рожеве

блідість або

забарвлення

генералізований

тіла і синюшне

ціаноз

забарвлення

Рожева

кінцівок
(акроцианоз)
За шкалою Апгар оцінка проводиться на 1 та 5 хвилині після народження
Це самий відповідальний період для пристосування дитини до нових умов життя і має
цілий ряд особливостей. Зокрема, з перекриттям шляхів внутрішньоутробної гемодінаміки,
починається функціонування малого кола кровообігу та легеневого дихання. Змінюється
енергетичний обмін та терморегуляція. З цього моменту організм дитини переходить на
ентеральний характер харчування. Всі основні функції організму знаходяться в стані нестійкої
рівноваги, і навіть невеликі зміни навколишніх умов можуть призвести до серйозних зрушень у
стані здоров’я дитини. Для цього періоду характерні стани, які відображають адаптивні
механізми дитини до нових умов: фізіологічний катар шкіри, фізіологічна жовтуха,
фізіологічна втрата маси тіла, сечокислий інфаркт, статева криза та ін.
Характерною для цього періоду являється морфологічна незакінченість будови та
функціональна недосконалість багатьох органів і систем. Процеси

гальмування в корі головного мозку переважають над процесами збудження, і дитина
перебуває у стані розлитого гальмування (спить упродовж 20-22 годин). Серед залоз
внутрішньої секреції переважає функціональна активність надниркових та щитоподібної
залоз. Імунна система новонародженого характеризується зниженою фагоцитарною та
бактерицидною активністю лейкоцитів, низьким рівнем факторів комплементу, низьким
вмістом імуноглобулінів М та А (особливо секреторного компонента). В цьому періоді
виявляються вроджені аномалії розвитку, пологові травми, спадкові захворювання,
гемолітична хвороба новонародженого та ін. Також на цей період приходяться прояви
пологової травми, інтранатальної асфіксії, внутрішньоутробного інфікування, синдрому
дихальних розладів, тощо. Перші дні життя дитини являються своєрідним критичним
періодом в налагодженні ентерального вигодовування.
Пізній підперіод новонародженності триває 21 день і характеризується тим, що
резистентність організму дитини ще дуже низька, а повна адаптація до позаутробного життя
ще не закінчилась і різні неблагоприємні чинники можуть легко визивати відхилення в
розвитку дитини. Тому дуже важливим являється налагодження режиму та вигодовування
новонародженого, дотримання матір’ю особливих правил догляду за дитиною. В цей період
можуть

проявлятись

багато

захворювань

та

станів

пов’язаних

з

патологією

внутрішньоутробного періоду. Дуже важливим на цьому етапі являється інтенсивний
розвиток аналізаторів дитини, перш за все зорового. Починається розвиток координації
рухів, утворення умовних рефлексів, виникнення емоційного, зорового та тактильного
контакту з матір’ю.
Основні характеристики періоду новонародженості:
- дуже висока швидкість перебудови функціонального стану ССС, дихальної системи і ін.
в пристосуванні до зовнішнього середовища.
- перші 30 хвилин включення легеневого дихання - напружена гемодинамічна і
респіраторна адаптація.
- напружена метаболічна адаптація: відразу після народження «голодний стрес»,
катаболічний енергетичний обмін при якому використовуються власні запаси,
відбувається фізіологічна втрата маси тіла, потім обмін стає анаболічним, дитина
починає набирати масу, метаболічна перебудова завершується.
-

встановлюється ритм годувань, ритм сну (перебудова ЦНС)

Транзиторні (пограничні, перехідні) стани періоду новонародженості
1. Транзиторна втрата початкової маси тіла. Зазвичай не перевищує 6%. Патогенез
пов`язують з голодуванням, втратою рідини, perspiratio (втратами з диханням, потом).

Поновлення маси тіла відбувається до 6-7 доби у 60-70% новонароджених, до 2 тижня у
всіх здорових доношених дітей.
2. Транзиторні зміни шкірних покривів.
- проста еритема – реактивне почервоніння шкіри, яке виникає після знімання первинної
змазки та першого купання. Пов`язана з розширенням капілярів, зникає до кінця першого
тижня життя.
- фізіологічне висівкоподібне (рідше пластинчасте) злущення шкіри, виникає на
3-5 день життя, частіше в ділянці живота, грудей.
- пологова пухлина – набряк передлежачої частини внаслідок венозної гіперемії,
сходить протягом 1-2 днів.
- токсична еритема – відмічається у 20-30% новонароджених на 2-5 день життя:
еритематозні, злегка щільні плями, часто з сірувато-жовтуватими пухирцями в центрі, які
розташовані частіше групами на розгинальних поверхнях кінцівок, біля суглобів, на
сідницях, грудях, рідше на животі, обличчі. Зникає через 2-3 дні. Це – алергоїдна реакція.
3. Транзиторна гіпербілірубінемія.
Розвивається у всіх новонароджених в перші дні життя. Жовтушність шкірних
покривів лише у 60-70%. Збільшення рівня білірубіну іде за рахунок непрямої фракції.
Жовтизна шкірних покривів з`являється при транзиторній жовтяниці новонароджених на 23 добу життя і зникає на 7 – 10 добу у більшості доношених і значно пізніше у недоношених
новонароджених.
Патогенез:
а) підвищене утворення білірубіну в наслідок скороченого терміну життя еритроцитів, що
пов`язане з переважанням еритроцитів з фетальним гемоглобіном; б)

знижена

функціональна здібність печінки, зокрема незрілість глюкуронілтрансферазних систем.
4. Транзиторні порушення теплового обміну.
- гіпотермія – в перші 30 хвилин після народження температура шкірних покривів може
знижуватись до 35,8°С, в подальшому відбувається підйом температури тіла и до 5-6 години
життя встановлюється гомойотермія.
- гіпертермія – виникає на 3-5 день життя приблизно у 1% новонароджених, співпадає з
найбільшою втратою маси тіла. Патогенез: збезводнення, катаболічна спрямованість
обміну, гіпернатріємія. Гіпертермія завжди короткочасна, 1-4 години.
5.

Статевий криз – обумовлений впливом материних естрогенів,

проявляється:
- нагрубанням молочних залоз (фізіологічна мастопатія) починається на 3-4

день життя, сягає максимуму на 7-8 день, із залоз виділяється сіруватий, а потім білуватомолочний вміст. Зустрічається як у дівчаток, так і у хлопчиків.
- десквамативний вульвовагініт – значні слизові виділення сірувато-білуватого
кольору зі статевої щілини у дівчаток;
- кровотеча із піхви (метрорагія) на 5-8 день життя;
- міліа – білувато-жовті вузлики, розміром 1-2 мм, розташовані над рівнем шкіри,
частіше на крилах носа та переніссі, в ділянці лоба, підборіддя. Це – сальні залози зі
значним секретом та закоркованими вихідними протоками;
- арборизація носового слизу – при перегляді висушеного слизу під мікроскопом
видно характерний малюнок, що нагадує листя папороті;
- гіперпігментація шкіри – навколо сосків та калитки (у хлопчиків);
- набряк зовнішніх статевих органів.
У недоношених дітей статевий криз зустрічається рідко і його вираженість незначна.
6. Транзиторні особливості функції нирок.
- олігурія в перші 3 дні життя;
- протеінурія (альбумінурія);
- сечокислий інфаркт нирок. Відкладання сечової кислоти у вигляді кристалів
в просвіті збиральних трубочок і в ductus papillaris. Сеча, яка виділяється в перший тиждень
життя жовто-цегляного кольору, мутна, в осаді можуть бути гіалінові та зернисті циліндри,
лейкоцити, епітелій. Всі ці зміни зникають до кінця першого тижня.
7. Транзиторний дисбактеріоз.
Плід стерильний, а в момент народження шкіру та слизові оболонки дитини заселяє
флора родових шляхів матері. При цьому первинна бактеріальна флора кишечнику, шкіри та
слизових представлена не тільки такими бактеріями,
біфідобактерії, сапрофітний стафілокок, а і умовно патогенною флорою, грибами. Молоко
матері є джерелом біфідофлори і призводить до витискання патогенної флори.
8. Транзиторний катар кишечнику .
Розлади випорожнень, які спостерігаються у всіх новонароджених в середині
1 тижня життя. Первинний кал (меконій) – густа, в`язка маса темно-зеленого
(оливкового) кольору, котра виділяється протягом 1-3 днів. Пізніше випорожнення стають
більш частими, негомогенними як за консистенцією (комочки, слиз, рідка частина), так і за
забарвленням, більш водянистим.
Період грудного віку триває до 1 року і характеризується дуже інтенсивним
фізичним, нервово-психічним, моторним, інтелектуальним розвитком дитини. До 4-5

місяців життя спостерігаються максимальні темпи наростання довжини та маси тіла дитини.
При цьому, довжина тіла дитини збільшується на 50%, а маса тіла – втричі. Дитина починає
самостійно говорити, ходити, виражати свої бажання.
Для оптимального гармонічного розвитку дитини, попередження її захворюваності на
даному етапі та в майбутньому, дуже важливим являється налагодження раціонального
вигодовування, яке повинне належним чином забезпечити високу потребу в основних
харчових інгредієнтах та енергії. Незбалансоване харчування в умовах інтенсивного
розвитку дитини та функціональної незрілості шлунково-кишкового тракту призводить до
розвитку захворювань, пов’язаних з дефіцитом або порушенням обміну тих чи інших
речовин (дефіцитні анемії, рахіт, гіпотрофія, харчова алергія).
Діти грудного віку більш схильні до генералізації запального процесу, загальної реакції
у відповідь на подразнення, що пояснюється посиленим ростом та диференціюванням
мозкової тканини, морфологічною і функціональною її недосконалістю, підвищеною
проникністю гемато-енцефалічного бар’єру. Цим пояснюється виникнення судом, явищ
менінгізму, токсикозу на фоні респіраторних вірусних захворювань, кишкових інфекцій,
пневмоній.
З 4-го місяця життя у дитини спостерігається схильність до різних гнійних та інших
інфекцій (отити, пневмонії, септичні стани), що пов’язано з ослабленням пасивного
імунітету та запізненням дозрівання клітинних і гуморальних факторів імунної системи.
Слід зазначити, що кожна дитини народжується теоретично здоровою але із певним
багажем генетичної інформації, який може реалізуватись. Від характеру інформації, яку
дитина отримає протягом життя, починаючи з періоду новонародженості (харчування,
умови життя) залежить, чи буде ця схильність реалізована. Так, наприклад, якщо дитину з
генетичною схильністю до алергічних захворювань годувати продуктами до складу яких
входить велика кількість гістаміну, це звичайно, з більш високою вірогідністю ніж у дитини
без обтяженої спадковості може викликати розвиток атопічного дерматиту чи бронхіальної
астми. Схильність до певних патологічних станів отримала назву діатезів. Виділяють три
основні види діатезів (алергічний, лімфатичний та нервово-артритичний). Від захворювання
діатез відрізняється тим, що дотриманням певних мір та заходів можна запобігти його
реалізації у справжню патологію чи хронічне захворювання.
Особливості перебігу періоду немовляти (грудного)
-

Відбувається інтенсивне зростання (довжина тіла збільшується на 50%), інтенсивний
набір маси, у зв`язку з цим необхідна велика кількість пластичного матеріалу,
особливо білків.

-

завершується розвиток шлунково-кишкового тракту, дозрівання респіраторного
тракту, серцево-судинної системи.

-

організм знаходиться під переважним впливом симпатичної нервової системи.

-

відбувається інтенсивний розвиток мозкової тканини: збільшення маси мозку в 3
рази, розвиваються 1 і 2 сигнальні системи (ходить, говорить декілька слів).
бурхливий розвиток рухів (з 2 півріччя зростання сповільнюється, але збільшується
нервова діяльність, рухова активність).

-

відбувається маніфестація схильності до певних патологічних станів (діатезів)

-

схильність до генералізації запальних процесів

серед патологічних процесів переважають:
-

дефіцитні хвороби (рахіт, залізодефіцитні анемії, гіпотрофії, дисфункції імунітету),
оскільки виснажуються запаси отримані від матері;

-

токсикози (генералізовані інфекції, нейротоксикоз, кишковий токсикоз);

-

маніфестація діатезів.

Переддошкільний період триває від 1 до 3 років. Характеризується швидким
удосконаленням всіх функціональних систем з деяким зниженням темпів фізичного
розвитку, але інтенсивним наростанням м’язової маси. Стрімко розвивається рухова
активність, в зв’язку з чим підвищується небезпека травматизації дитини. Пізнавання
навколишнього світу здійснюється з допомогою всіх можливих аналізаторів, найчастіше
ротової порожнини (небезпека аспірації чужорідних тіл та отруєнь).
До кінця 2-го року закінчується прорізування зубів, формується лімфоїдна тканина
носоглотки, спостерігається остаточне диференціювання нервової системи, формуються
стійкі аналізаторо-синтетичні функції кори головного мозку. Відбувається інтенсивний
розвиток інтелекту, значне ускладнення трудової діяльності, з’являється здатність до
абстрактного сприйняття. Для цього віку характерним є становлення та швидке
удосконалення мови.
З захворювань переважають гострі респіраторні інфекції та патологія органів
дихання, частіше зустрічаються дитячі інфекційні захворювання (кір, вітряна віспа,
скарлатина, кашлюк, тощо).
Емоційне життя дитини досягає найвищого ступеню проявів, чітко окреслюються
риси характеру та поведінки, тому виховання в цей період стає головним елементом догляду
за дитиною. В педагогіці цей період називають періодом “упущених можливостей”, маючи
на увазі невірні прийоми виховання.

В 3 роки наступає « криза трьохлітніх». Це час, коли дитина вперше усвідомлює
власне «я», вивчає себе в дзеркалі. Час активного вступу до контакту з навколишнім світом,
для нього характерна допитливість, неможливість зробити все, що хоче (звідси неврози,
невропатії, невротична блювота). Переважає наочнодійсний тип мислення (що бачить, то запам'ятовує, йде розвиток пам'яті, «відбиток
вражень»). Дитина може багато і довго грати, оскільки переважання вагуса впливає на ССС
та дихальну (24-26 дих/хвилину - економічне дихання). В цей період часу діти найбільше
прив‘язані до мами – „культ матері”.
Особливості перебігу переддошкільного віку
-

темпи зростання ще великі, але знижуються.

-

іде бурхливий розвиток внд (вищої нервової діяльності), формування особистості.

-

якісні зміни, диференціювання цнс, розвиток умовних рефлексів на стереотипи, на
комплекси подразників.
серед патологічних станів превалюють:

-

варіабельність фізичного розвитку (нанізм, ожиріння)

-

гострі респітраторні вірусні інфекції та дитячі інфекційні захворювання
реалізація діатезів у хронічні захворювання (бронхіальна астма, тощо)

-

травматизм
Дошкільний період (від 3 до 7 років) являється періодом, коли дитина відвідує

дитячий садок. Для нього характерне перше фізіологічне витягування, коли наростання маси
тіла дещо уповільнюється, чітко збільшується довжина кісток. В 5 – 6 років починається
заміна молочних зубів на постійні. Достатньої зрілості досягає імунна система. Швидко
розвивається інтелект, значно ускладняється ігрова діяльність.
В поведінці проявляється статева різниця хлопчиків та дівчат, формуються
індивідуальні інтереси та захоплення. Розвиваються тонкі навички: уміння їздити на
велосипеді, ковзанах, танцювати, вишивати, малювати. Маючи гарну пам’ять,
діти схильні в цей період до надзвичайно легкого запам’ятовування та переказування
віршів, казок, засвоєння іноземних мов.
З захворювань переважають інфекційні та алергічні захворювання, хвороби органів
дихання (як і для перед дошкільного віку).
Особливості перебігу дошкільного віку
-

до 3-5 років продовжується розвиток внд, закріплення навичків

-

формується наочно-образний тип мислення (побудувати намалювати, зліпити).

-

удосконалюється і закінчує свій розвиток бронхолегенева система (як результат
знижується респіраторна захворюваність).

-

починають формуватися і до 6-7 років мають бути сформовані механізми шкільної
зрілості.
серед патологічних станів превалюють:

-

варіабельність фізичного розвитку (нанізм, ожиріння)

-

грві та дитячі інфекційні захворювання

-

реалізація діатезів у хронічні захворювання (бронхіальна астма, тощо)

-

формування патології шкт – гастрити, дискенезії жовчовивідних шляхів
Молодший шкільний період охоплює вік від 7 до 12 років. У дітей закінчується

морфологічне диференціювання клітин кори головного мозку, особливо рухової ділянки, та
формування периферичного іннерваційного апарата. Характерною є нестійка рівновага
процесів збудження та гальмування. Кора головного мозку домінує над підкірковою
ділянкою та її вегетативними функціями.
У дітей цієї вікової групи починає проявлятись чіткий статевий диморфізм
фізичного розвитку. Швидко розвиваються найскладніші координаційні рухи мілких м’язів,
завдяки чому можливе письмо. Молочні зуби повністю змінюються на постійні. Значно
зростає м’язова маса, розвиваються такі рухові якості, як швидкість, спритність, сила,
витривалість.
Серед патології у цьому періоді переважають захворювання серця, нирок, нервової
системи, порушення постави та зміни з боку органу зору. Суттєво збільшується число дітей
з надмірною вагою тіла та ожирінням.
Особливості перебігу молодшого шкільного віку
-

завершується морфологічний розвиток органів і систем організму дитини;

-

вдосконалюються і розвиваються рухові якості – швидкість, сила, витривалість;

-

в 12 років починається період статевого дозрівання – підлітковий (пубертатний)
у структурі захворювань переважають

-

зберігається висока частота інфекцій

-

хронічна патологія носоглотки (аденоїдні вегетації, тонзиліти)

-

захворювання опорно-рухового апарату (сколіоз, пласка стопа)
захворювання органів чуття (короткозорість, тощо)

Період старшого шкільного віку або статевого дозрівання починається з 12 років.
Для дівчат це період бурхливого статевого дозрівання, а для хлопчиків - його початок. Для
цього періоду характерними є різкі зміни ендокринній системі з переважанням
функціональної активності статевих залоз. Спостерігається виникнення та розвиток рис,
характерних для статі, розвиток вторинних статевих ознак, пропорції тіла та функціональні

особливості різних органів і систем набувають рис дорослих. Відбувається інтенсивний
психологічний розвиток, формується воля, свідомість, мораль, характер та особистість
підлітка, виражене прагнення самоствердження.
Серед патологічних станів найбільше значення мають психоневрози, функціональні
розлади серцевої діяльності (функціональні кардіопатії, вегетативні дисфункції тощо),
дисфункції ендокринних залоз (явища гіпертиреозу, ожиріння тощо), дефекти розвитку
статевого апарата (дисменорея, аменорея тощо), а також захворювання шлунковокишкового тракту (гастрит, дуоденіт, виразкова хвороба).
Особливості перебігу старшого шкільного віку
-

другий період витягування (6-8 см в рік) зникає дитяча гармонійність.

-

в цьому віці значно підвищується м'язова сила, працездатність.

-

часто спостерігається невідповідність темпів біологічного і соціального дозрівання.

-

відбувається ендокринна перебудова організму, особливо функції статевих залоз,
гіпоталамо-гіпофізарної системи.

-

закінчує свій розвиток ССС, нервова система і інші.

У структурі захворювань переважають
-

хронічна патологія шлунково-кишкового тракту

-

неврози

-

ендокринна патологія

-

вегетативні порушення

-

туберкульоз

-

дебют коллагенозів
Біологічний вік дитини – це індивідуальний темп розвитку окремо взятої дитини,

який може не відповідати календарному віку дитини. Біологічний вік визначається за
морфометричними, фізіологічними, метаболічними та імунологічними признаками, які
максимально наближені до середніх вікових величин і присутні у 50 % здорових дітей
певної вікової групи. Біологічний вік дитини являє собою домінування середнього
біологічного віку окремих тканин, органів та систем організму з незначними відхиленнями,
які визначають гармонічність чи дисгармонічність фізичного та нервово-психічного
розвитку дитини. В результаті цього, виділяються такі поняття, як ретардація (брадігенез) та
акселерація (тахігенез), що означає дисгармонічність з відставанням чи випередженням,
відповідно, розвитку якихось систем. Для визначення біологічного віку дитини
використовують найпростіші маркери, які мають найвищу ступінь кореляції з біологічним
дозріванням – це розвиток та щезання основних рефлексів у грудних дітей, строки
прорізування молочних зубів та заміна їх на постійні, довжина тіла та ознаки статевого

дозрівання. В спеціальних дослідженнях біологічний вік визначається рентгенологічним
методом за числом острівців та ядер окостеніння. Невідповідність між біологічним та
календарним віком дитини може вказувати на наявність патології або несприятливих умов
для благополучного розвитку та функціонування систем організму.
Соціалізація та її значення в становленні особистості.
Дитина розвивається не лише, як представник біологічного виду, а й як особистість,
яка крім процесів розвитку та біологічного дозрівання, проходить складний шлях
«соціалізації». Це всі форми спілкування, взаємодії з іншими людьми, налагодження
стосунків

взаєморозуміння,

взаємоповаги,

взаємодопомоги,

сумісного

вирішення

актуальних задач життя та соціального прогресу людства. Соціалізація не завжди
паралельний з фізичним розвитком та біологічним дозріванням процес. Для соціалізації
потрібен як позитивний, так і негативний, особистий досвід спілкування і взаємодії,
співчуття, любові і, обов’язково, досвід найрізноманітнішої діяльності. Найперше це
навички самообслуговування, потім вже труд, творчість, вміння захистити себе та ближніх.
Соціалізація включає в себе прийняття та оволодіння всією культурною та науковою
спадщиною батьків, батьківщини, всього людства.
Найважливішим

стимулятором
сім’я.

соціалізації

дитини

вважається

Другими по значущості в соціалізації являються ігри, казки, література, кіно. Наступні
місця активної соціалізації займають школи, захоплення, творчість.
Середовище соціалізації не завжди буває оптимальним, тому і соціалізація дитини та її
майбутня доля в спільноті, також не завжди досягає оптимального розвитку. Рівень
соціалізації людини визначається здатністю її приймати відповідальні рішення, досягати
незалежного положення в суспільстві, забезпечувати свою сім’ю, виховувати своїх дітей,
вносити вклад в створення матеріальних благ та захист природнього середовища.
2. Матеріали для самоконтролю.
Тестові завдання
Тест 1.
1.Внутрішньоутробний період розвитку дитини триває:
a) 28-30 днів;
b) 240-250 днів;
c) 270-280 днів;
d) 8 місяців:
e) 2 місяці.

2. Період новонародженості в середньому триває:
a) 10-14 днів;
b) 28 днів;
c) 3-4 місяці;
d) 5-6 тижнів;
e) 1 рік.
3. Період статевого дозрівання хлопців в середньому триває:
a) від 0 до28 днів;
b) від1 місяця до 1 року;
c) від 1 року до 7 років;
d) від 7 до 12 років;
e) від 13 до 18 років.
4. Ембріопатії-це :
a) грубі анатомічні та диспластичні вади розвитку;
b) органні гіпоплазії і дисплазії тканин;
c) пологові (інтранатальні) травми;
d) токсико-септичні захворювання.
5. В періоді молочних зубів діти найчастіше хворіють на:
a) набуті хронічні хвороби серця, нирок, нервової системи;
b) дитячі інфекційні хвороби і захворювання органів дихання;
c) психоневрози, ендокринні дисфункції, хвороби травного тракту;
d) рахіт, гіпотрофію, септичні стани.
6. В періоді отроцтва діти найчастіше хворіють на:
a) набуті хронічні хвороби серця, нирок, нервової системи;
b) дитячі інфекційні хвороби і захворювання органів дихання;
c) психоневрози, ендокринні дисфункції, хвороби травного тракту;
d) рахіт, гіпотрофію, септичні стани.
7. Інтенсивне пристосування до нових умов життя і стан «нестійкої рівноваги»
характерні для періоду:
a) внутрішньоутробного розвитку;
b) новонародженості;

c) грудного дитинства;
d) молочних зубів;
e) отроцтва;
f) статевого дозрівання.
8. Переважання процесів гальмування в корі головного мозку, морфологічна
незавершеність будови багатьох органів та систем, їх функціональна недосконалість
характерні для періоду:
a) новонародженості;
b) грудного дитинства;
c) молочних зубів;
d) отроцтва;
e) статевого дозрівання.
9. Візуальний метод об’єктивного клінічного обстеження, що дозволяє оцінити загальний
стан дитини та виявити ознаки ураження органів та систем називається:
a) огляд;
b) пальпація;
c) перкусія;
d) аускультація.
10. Метод об’єктивного клінічного обстеження, що ґрунтується на аналізі та оцінці
звукових явищ, що виникають в процесі життєдіяльності внутрішніх органів
називається:
a) огляд;
b) пальпація;
c) перкусія;
d) аускультація.
Тест 2.
1. Фаза ембріонального розвитку дитини триває:
a) 28-30 днів;
b) 240-250 днів;
c) 270-280 днів;
d) 8 місяців:
e) 2 місяці.

2. Період молочних зубів в середньому триває:
a) від 0 до28 днів;
b) від1 місяця до 1 року;
c) від 1 року до 7 років;
d) від 10 до250 днів;
e) ;від 7 до 12 років.
3. Період отроцтва в середньому триває:
a) від 0 до28 днів;
b) від1 місяця до 1 року;
c) від 1 року до 7 років;
d) від 7 до12 років;
e) .від 1 до 3 років.
4. Фетопатії-це:
a) грубі анатомічні та диспластичні вади розвитку;
b) органні гіпоплазії і дисплазії тканин;
c) пологові (інтранатальні) травми;
d) токсико-септичні захворювання.
5. В періоді статевого дозрівання діти найчастіше хворіють на:
a) набуті хронічні хвороби серця, нирок, нервової системи;
b) дитячі інфекційні хвороби і захворювання органів дихання;
c) психоневрози, ендокринні дисфункції, хвороби травного тракту;
d) рахіт, гіпотрофію, септичні стани.
6. Транзиторна (фізіологічна) гіпоімуноглобулінемія характерна для періоду:
a) внутрішньоутробного розвитку;
b) новонародженості;
c) грудного дитинства;
d) молочних зубів;
e) отроцтва.
7. Порушення постави, патологія органу зору переважають в періоді:
a) новонародженості;
b) грудного дитинства;
c) молочних зубів;

d) отроцтва;
e) статевого дозрівання.
8. Остаточне диференціювання нервової системи, аналізаторно-синтетичних функцій,
ускладнення трудової діяльності, поява здатності до абстрагування характерні для
періоду:
a) новонародженості;
b) грудного дитинства;
c) молочних зубів;
d) отроцтва;
e) статевого дозрівання.
9. Метод об’єктивного клінічного обстеження, що дозволяє оцінити фізичні властивості
органів за допомогою звуку, утвореного при постукуванні в ділянці проекції цих органів
називається:
a) огляд;
b) пальпація;
c) перкусія;
d) аускультація.
10. Метод об’єктивного клінічного обстеження за допомогою тактильного та
стереометричного відчуття називається:
a) огляд;
b) пальпація;
c) перкусія;
d) аускультація.
Тест 3.
1. Критичним періодом органогенезу є:
a) 1-2 тиждень;
b) 3-7 тиждень;
c) 16-20 тиждень;
d) 30-32 тиждень.
2. Період грудного віку в середньому триває:

a) від 0 до28 днів;
b) від 10 до250 днів;
c) від1 місяця до року;
d) від 1 року до 7 років.
3. Період статевого дозрівання дівчат в середньому триває:
a) від 0 до28 днів;
b) від1 місяця до 1 року;
c) від 1 року до 7 років;
d) від 7 до 12 років;
e) від 12 до 16 років.
4. Серед природжених вад розвитку новонароджених найчастіше спостерігаються:
a) пілоростеноз;
b) вади серця;
c) гідроцефалія;
d) вади обличчя і щелеп.
5. В періоді грудного віку діти найчастіше хворіють на:
a) набуті хронічні хвороби серця, нирок, нервової системи;
b) дитячі інфекційні хвороби і захворювання органів дихання;
c) психоневрози, ендокринні дисфункції, хвороби травного тракту;
d) рахіт, гіпотрофію, септичні стани.
6. Інтенсивний психологічний розвиток, формування волі, свідомості,
громадянства, моралі, характеру, особистості характерні для періоду :
a) новонародженості;
b) грудного дитинства;
c) молочних зубів;
d) отроцтва;
e) статевого дозрівання.

7. Остаточне диференціювання нервової системи, аналізаторно-синтетичних функцій,
ускладнення трудової діяльності, поява здатності до абстрагування характерні для
періоду:
a) новонародженості;
b) грудного дитинства;
c) молочних зубів;
d) отроцтва;
e) статевого дозрівання.
8. Метод об’єктивного клінічного обстеження за допомогою тактильного та
стереометричного відчуття називається:
a) огляд;
b) пальпація;
c) перкусія;
d) аускультація
9. Метод об’єктивного клінічного обстеження, що ґрунтується на аналізі та оцінці звукових
явищ, що виникають в процесі життєдіяльності внутрішніх органів називається:
a) огляд;
b) пальпація;
c) перкусія;
d) аускультація.
10. Переважання процесів гальмування в корі головного мозку, морфологічна
незавершеність будови багатьох органів та систем, їх функціональна недосконалість
характерні для періоду:
a) новонародженості;
b) грудного дитинства;
c) молочних зубів;
d) отроцтва;
e) статевого дозрівання.

Періоди дитячого віку
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Ситуаційні завдання.
Задача №1.
У дитини при народжені визначаються грубі анатомічні та диспластичні вади розвитку. В
якому періоді найімовірніше відбувся вплив шкідливих факторів?

Задача №2.
Чим пояснити вимогу суворого дотримання правил асептики і антисептики при догляді за
новонародженим? Які аргументи можна навести скептично налаштованим батькам?

Задача №3
В приймальному відділенні лікарні при опитуванні мати відмічає, що дитина 2 років стала
менш рухливою, не так жваво реагує на іграшки і спробу погратись з нею. Відмічається
млявість, апатія. сонливість. Оцінить стан цієї дитини??

Задача №1.

У дитини від народження виявлені циротичні зміни печінки. Концентрація IgM в пуповинній
крові перевищує 0,2г/л.
В якому періоді найімовірніше відбувся вплив шкідливих факторів? Які
чинники найбільш вірогідні?

Задача №2.
Дівчинка 13 років скаржиться на періодичні відчуття «комка у горлі», нестачі повітря,
колючі болі в серці не пов’язані з фізичним навантаженням. При обстеженні органічної
патології не виявлено. Діагностовано вегето-вісцеральну дисфункцію. Рідні питають:
наскільки тяжка і чи виліковна хвороба у дитини. Ваша думка.

Задача №3.
В приймальному відділенні лікарні при обстеженні, виявлено, що дитина 5 років стала менш
рухливою, відмовляється від іграшок і спроб погратись з нею. Відмічається млявість,
сонливість, на прості питання відповідає вірно, але з запізненням, не з першого разу, неохоче,
довго обдумує. Оцініть стан цієї дитини?

Задача №1.
У дитини при народженні визначаються гіпотрофія, ознаки незрілості. Пологи перші, на
39 тижні вагітності.
В якому періоді найімовірніше відбувся вплив шкідливих факторів? Які чинники найбільш
вірогідні?
Задача №2.
До приймального відділення лікарні батьками доставлена дитина 2 років. Про які
особливості збирання анамнезу повинен пам’ятати лікар?

Задача №3.
В приймальному відділенні лікарні при опитуванні мати відмічає, що дитина 3 років стала
менш рухливою, не так жваво реагує на іграшки і спробу погратись з

нею. Відмічається деяка млявість, неспокій, тривога. Сон не порушений. На прості питання
відповідає вірно. Оцінить стан цієї дитини?

5. Рекомендована література. Основна
1. Пропедевтична педіатрія. За редакцією академіка НАМН України, професора В.Г.
Майданника. Вінниця, Нова Книга, 2012 - 880с.
2. Клінічна діагностика в педіатрії, навчальний посібник. Майданник В. Г., Бутиліна О.В.
К.: «Дорадо-Друк», 2012. – 286с
3. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г.. Пропедевтична педіатрія. Київ - 1999.
ст. 40-49; 267-293.
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1.1 Актуальність теми: Вивчення періоду новонародженості необхідно для оцінки стану
новонародженої дитини, виявлення фізіологічних та патологічних явищ, що виникають в цьому
періоді, їх діагностики, лікування та профілактики. Знання анатомо-фізіологічних особливостей
новонародженого дозволяє визначити механізми росту і розвитку дитини, провідну патологію
та підходи до її лікування, профілактики.
1.2 Компетентності та результати навчання.
Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами
компетентностей:
-інтегральні компетентності: здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі
навчання, що передбачає проведення обстеження дітей та/або здійснення інновацій та
характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.
- загальні компетентності (ЗК):
1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
4.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність
спілкуватися іноземною мовою.
5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
8. Здатність бути критичним і самокритичним.
9.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність генерувати нові ідеї
(креативність).
10.Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
11.Здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність працювати в команді; навички
міжособистісної взаємодії.
12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
- Спеціальні (фахові) компетентності (СК):
1.
Збирати дані про вік, скарги батьків пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, в умовах
закладу охорони здоров’я, використовуючи результати співбесіди
з пацієнтом за стандартною схемою опитування хворого:
- вміти виділяти особливості перебігу періоду новонародженості;
- вміти зробити висновок про стан новонародженої дитини;
- здатність до ведення медичної документації;
2.
В умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділів:
- вміти виділяти основні захворювання періоду новонародженості шляхом прийняття
обґрунтованого рішення, використовуючи попередні дані анамнезу дитини, дані
фізикального обстеження для визначення профілактичних заходів попередження розвитку
захворювань;
- вміти інтерпретувати показники виявлених змін у новонародженої дитини на основі
знання анатомо-фізіологічних особливостей;
3.Конкретні цілі
- оцінювати особливості перебігу періоду новонародженості;
- зробити висновок про стан новонародженої дитини;
- інтерпретувати виявлені зміни у новонародженої дитини на основі знання
анатомо-фізіологічних особливостей;
3. Базовий рівень підготовки
Назви попередніх дисциплін
Отримані навики
1. Нормальна анатомія
Описувати
особливості
будови
новонародженого.
2. Гістологія та ембріологія
Знати та визначати особливості будови
людини
органів та систем в перинатальному періоді.

3. Нормальна фізіологія

Визначити
особливості
функціонування
дитячого
організму
в
періоді
новонародженості
4. Догляд за хворими
Знати особливості гігієни, харчування та
догляду за новонародженими.
4. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.
4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент
під час підготовки до заняття.
Термін
Визначення
1. Новонародженість
Період адаптації до умов позаутробного життя,
закінчення якого визначається зникненням межових
(транзиторних) адаптивних станів, що триває 28 днів.
2. Доношений
Дитина, яка народилась в термін вагітності понад 38
новонароджений
тижнів, з масою тіла при народженні понад 2500 г,
довжиною тіла 45 см та більше
3. Недоношений
Дитина, яка народилась в термін вагітності до 38 тижнів,
новонароджений
з масою тіла при народженні менше 2500 г, довжиною
менше 45 см.
4. Переношений
Дитина, що народилась в строк 42 тижня вагітності і
новонароджений
більше.
5. Фізіологічні стани
новонародженого
6. Межові стани
новонародженого

Зміни в організмі новонародженого, які виражають
процес адаптації до нових умов життя
Зміни в організмі дитини, які не супроводжуються
явною симптоматикою захворювання і не потребують
спеціального активного лікування, але орієнтують лікаря
на проведення профілактичних заходів.

4.2Теоретичні питання до заняття:
1. Дайте визначення періоду новонародженості.
2. Які особливості має період новонародженості?
3. Назвіть ознаки доношеності та недоношеності.
4. Охарактеризуйте фізіологічні стани новонароджених.
5. Дайте характеристику межовим станам новонароджених?
6. Особливості суб’єктивного та об’єктивного обстеження новонароджених.
4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:
1. Визначення доношеності новонародженого.
2. Проведення суб’єктивного та об’єктивного обстеження новонародженої дитини,
інтерпретація результатів дослідження
5. Зміст теми Поняття «новонароджена дитина», зрілість новонародженого та
недоношеність
З моменту перерізу пуповини починається перший період життя людини - період
новонародженості - період адаптації (рання адаптація – перші 7 діб) до нових умов життя,
котрий триває 28 днів. Ранній неонатальний період має такі фази найбільшого напруження
адаптаційних реакцій : перші 30 хвилин –гостра респіраторно-гемодинамічнаа адаптація; 1-6
година – фаза аутостабілізації, 3-4 доба – напруження метаболічної адаптації.
Залежно від внутрішньоутробного віку новонароджених поділяють на:

- доношених - народжених в нормальний термін вагітності (38-41 тижні) з масою тіла понад
2500 г і довжиною тіла 45 см і більше; обвід голови становить 33-36 см і перевищує обвід
грудної клітки на 1-2 см; велике тім’ячко відкрите, його розміри не перевищують 2,5-3 см; мале
тім’ячко не більше 0,5 у діаметрі і може бути відкритим у 25-30% доношених новонароджених;
- недоношених - народжених раніше зазначеного терміну (28-37 тижнів);
- переношених - народжених після нормального терміну (42 тижні і більше). Стан дитини
після народження оцінює лікар-акушер за шкалою Апгар.
Клінічна оцінка стану новонародженого за шкалою Апгар через 1, 5 і 30 хвилин після
народження
Симптом
Оцінка в балах

ЧСС за 1 хв
Дихальна
активність

0
Відсутнє

Відсутня

М’язовий тонус

Рефлекторне
збудження

1
Менш ніж 100

2
Більш ніж 100

Брадипное,
нерегулярне

Нормальне,
гучний крик

Відсутній

Легкий
ступінь Активні рухи
згинання кінцівок

Відсутнє

Гримаса

Генералізована
блідість
чи
генералізований
ціаноз

Кашель, чхання

Рожевий
колір
Колір шкіри
шкіри
і Рожевий
ціанотичний
колір
кінцівок
(акроціаноз)
Кожну ознаку оцінюють за трибальною системою (0,1,2 бали). Сума балів 10-8 свідчить про
добрий стан новонародженого, 7-6 балів - про стан легкої асфіксії, 5-4 бали - про стан середньої
або помірної асфіксії („синя асфіксія”), 3-1 бал – про тяжку асфіксію („біла асфіксія”). Оцінка 0
балів означає клінічну смерть.
Після народження кожної дитини при огляді визначається її зрілість. Зрілість
новонародженого - це готовність органів і систем народженого плоду до нового для нього
позаутробного існування. Новонароджений вважається функціонально зрілим, якщо його
функціональні системи задовільно підтримують життєдіяльність організму в позаутробному
середовищі.
Ознаки функціональної зрілості:
- достатня спонтанна рухова активність (періодичні рухи кінцівок, активна реакція на сильний
звук, яскраве світло, голод);
- фізіологічний гіпертонус згиначів;
- виразні природжені безумовні рефлекси;
- активне смоктання;
- гучний крик;
- достатня терморегуляція (утримання постійної температури тіла за адекватної температури
навколишнього середовища).
Ознаки незрілості, як правило, виявляються у недоношених дітей (доношена дитина також
може бути незрілою, якщо вона розвивалася внутрішньоутробно в несприятливих умовах).
До основних етіологічних чинників недоношеності належать: професійні шкідливості,
неповноцінне харчування майбутньої матері під час вагітності, незадовільні матеріально-

побутові умови, запальні захворювання матері та емоційні стреси, патологічний перебіг
вагітності (інфекції), шкідливі звички, відсутність або неповноцінність медичної допомоги до і
під час вагітності, вік вагітної жінки до 18 років і перші пологи після 30 років, вік батька - до 18
років і понад 50 років, проміжок між пологами менше 2 років.
Для визначення ступеня недоношеності існує 2 класифікації за різними критеріями
- за гестаційним віком і за масою тіла новонародженого.
Ступінь недоношеності

І

II

III

IV

Гестаційний вік (тижні)
37-35
34-32
31-29
Менше 29
Маса тіла (г)
2500-2001
2000-1501
1500-1000
Менше 1000
До зовнішніх проявів недоношеності належать
- шкіра зморшкувата, темно-червоного кольору;
- майже повна відсутність підшкірної основи;
- м'які вушні раковини;
- багато пушкового волосся, особливо на обличчі, кінцівках, спині;
- низьке розташування пупка;
- недорозвинення статевих органів - у дівчаток малі статеві губи не прикриті великими
статевими губами, у хлопчиків - яєчка не опущені в мошонку (калитку);
- незарощення черепних швів, відкриті мале і бокові тім'ячка.
Первинний туалет новонародженої дитини.
Під час народження голови дитини акушерка проводить висмоктування слизу ротової
порожнини і глотки стерильною грушею об'ємом 50 см3 або одноразовим катетером діаметром
5 мм і більше, з'єднаним із висмоктувачем трійником. Висмоктування продовжувати не більш
як 7-10 с. Катетер вводитися на глибину, яка дорівнює відстані від перенісся до мочки вуха.
Після перших вдихів і регулярного крику дитину ретельно обсушують, промокаючи
пелюшкою вологу зі шкіри. Через 1 хвилину після народження за наявності голосного крику
немовля відокремлюють від матері накладанням на пуповину двох затискувачів і розсічення її
стерильними ножицями після триразового змазування місця розрізу 96º спиртом або 5%
настойкою йоду. Відділеного від матері новонародженого загортають у суху стерильну теплу
пелюшку або у стерильну пелюшку з одноразового пакета. Якщо купання не потрібне, дитину в
пелюшці переносять на столик, що підігрівається, під джерело променистого тепла для
проведення первинного туалету: перев'язування пуповини,
профілактики гонобленореї, антропометрії, паспортизації. Купання новонароджених у
пологовому залі звичне в минулому, тепер проводиться лише в разі забруднення шкіри кров'ю,
інфікованими навколоплідними водами, меконієм, після проходження дитини через
інфікований несанований родовий канал, а також після позалікарняних пологів (санобробка при
надходженні до дитячого відділення обсервації). Немовля тримають на руці спинкою догори,
напіввертикально і обливають зі стерильної посудини кип'яченою підігрітою до температури
тіла 35-36 ºС водою кількістю 3-5 літрів на одну процедуру. Для цієї мети слід використовувати
ледь рожевий розчин перманганату калію, виготовленого аптекою, або нейтральне в разовій
упаковці дитяче мило з гексахлорофеном (2-3%).
Перед перев'язуванням пуповини акушерка вдруге миє і стерилізує руки, надягає стерильні
рукавички. За допомогою стерильної марлевої серветки відтискує пупковий залишок від основи
до периферії і тричі протирає його тампоном з 96º етиловим спиртом. Далі на пупковий
залишок насувають розкритий затискач з попередньо вкладеними в нього дужками Роговина,
так, щоб край дужок був на відстані 3-5 мм від краю шкіри пупкового кільця. Затискач
стискують до повного защеплення, знов трохи відтуливши, знімають. Стерильним скальпелем
(ножицями) пуповину відсікають на відстані 5 мм від верхнього краю дужки. Поверхню зрізу,
основу пуповини і шкіру довкола пупкового залишку обробляють спиртом і 5% розчином
перманганату калію, виготовленого аптекою. Новонародженим групи ризику, дітям з товстою
пуповиною, а також з малою вагою

і недоношеним у тяжкому стані, судини пуповини яких можуть знадобитися для проведення
інфузійної або трансфузійної терапії, дужки на пуповину не накладають. Перев'язують
шовковою лігатурою або марлевою стерильною поворозкою на відстані 3-4 см від пупкового
кільця.
Після оброблення пуповини акушерка за допомогою стерильної вати руками розсуває повіки
дитини і у розкритий кон'юнктивальний мішок кожного ока закладає тетрациклінову мазь для
профілактики гонобленореї. Дівчаткам такої самої мазью обробляють зовнішні статеві органи,
закладаючи препарат між великими статевими губами.
Транзиторні стани (перехідні, фізіологічні) - це стани пристосування (адаптації)
новонародженого до зовнішнього середовища. З'являються ці стани під час пологів і після
народження, а потім зникають. Немає стандартної закономірності їхнього виникнення у всіх
новонароджених: не у кожної дитини є всі межеві стани, деякі розвиваються тільки у
недоношених, багато фізіологічних станів є тільки зміною лабораторних даних і не мають
клінічних проявів. За певних умов (насамперед, в залежності від гестаційного віку при
народженні, особливостей перебігу внутрішньоутробного періоду та пологів, умов зовнішнього
середовища після народження, догляду, вигодовування, наявності у дитини захворювання)
ознаки транзиторних станів можуть перейти в патологічні порушення, стати причиною
захворювань дитини і навіть іноді залишити слід на все життя. До основних транзиторних
станів належать:
- фізіологічна еритема;
- токсична еритема;
- фізіологічна жовтяниця;
- транзиторне порушення теплового балансу;
- фізіологічна втрата первинної маси тіла;
- транзиторні особливості функцій нирок;
- статевий криз;
- фізіологічна диспепсія;
- транзиторна гіпервентиляція і особливості раннього неонатального акту дихання
- особливості неонатальної гемодинамики
- транзиторні особливості метаболізму ( катаболічна направленость обміну, метаболічний
ацидоз, гипоглікемія, активований ліполиз, гіпомагніємія, гіпокальціємія);
- транзиторні особливості гемостазу і гемопоезу.
Транзиторні зміни шкіри відзначаються на 1-му тижні життя:
Міліа (англ. millet - зерна проса) - жовто-рожеві крапки розміром 1x1 мм на кінчикові і
крилах носу, прилеглих відділах щік новонародженої дитини є
закупорені вивідні протоки сальних залоз.
Фізіологічна еритема (почервоніння) і лущення
шкіри
виникає
реактивно
внаслідок механічної дії на шкіру
родових шляхів, зворотна реакція на
подразнення нижчої температури навколишнього середовища.
Фізіологічна жовтяниця з’являється на 3-й день
життя
внаслідок
гіпербілірубінемії,
пов’язанної з руйнуванням
еритроцитів з фетальним
гемоглобіном,
незрілостю
ферментних
систем
печінки
(глюкуронилтрансферази ) і зберігається до 7-10-го дня життя. Концентрація загального
білірубіну досягає 103-137 ммоль/л (норма до 34 ммоль/л), непрямого білірубіну - 5160мкмоль/л.
Токсична еритема виникає у 30% новонароджених. Ця алергічна реакція виникає під
впливом неспецифічних лібераторів: охолодження, нерозщеплені білки, що всмоктались із
кишковика, ендотоксини первинної бактеріальної флори кишковика. Навколо суглобів кінцівок
на розгинальній поверхні стегна, сідницях, грудях, животі на шкірі відзначають червоні плями,
в центрі яких можуть бути папули сіро-жовтого кольору або пухирці.

Транзиторна втрата маси тіла триває до третього дня життя, а до 7-8-го дня вага
новонародженого відновлюється. Чинниками є: втрата великої кількості енергії за недостатньої
кількості материнського молока, втрата маси тіла через часте дихання, через виділення сечі,
меконію, відпадання пупкового канатику. Вважається максимально допустимим зменшення
ваги на 6-8% від маси тіла при народженні.
Транзиторне порушення теплового балансу: гіпертермія - на 3-5 день у новорожденного
іноді підвищується температура до 38,5 -39,5ºС. Це пов’язане із зневодненням через недостатню
кількість пиття й перегрівання дитини із ще незрілим центром терморегуляції.
Гіпотермія – в перші 30-60 хвилин життя (температура на шкірі живота 35,5-35,8ºС) внаслідок
низької температури навколишнього середовища.
Статевий криз пов'язаний з дією гормонів матері (різке зниження естрогенів,
пролактину у 1,5 разу більше, ніж у матері)
Десквамативний вульвовагініт- незначні виділення білого кольору з піхви. Метрорагія
буває у 5-10% дівчаток і проявляється виділенням з піхви
приблизно 1 мл крові протягом 1 -3 днів на 5-8-й дні життя.
Нагрубання молочних залоз у дівчаток та хлопчиків
Набряк зовнішніх статевих органів ( мошонки, статевих губ тощо).
Фізіологічна
диспепсія,
фізіологічний
дисбактеріоз
- розлад
випорожнення на 3-7 дні життя. Після народження протягом 1-3 днів виділяється
первородний кал (меконій) темно-зеленого кольору, а далі частота випорожнення збільшується,
кал рідкий, водянистий зі слизом, неоднорідний. Перехідні випорожнення триває 2-4 дні, після
чого кал стає кашицеподібним і жовтим. Наприкінці першої доби починається заселення
кишковика умовно патогенними мікроорганізмами.
Сечокислий інфаркт нирок - виділення сечі помаранчевого кольору на 3-5 день (початок
фізіологічної поліурії) внаслідок значної кількості сечової кислоти, котра відкладається у
канальцях нирок у перші 1-3 дні життя (період фізіологічної олігоурії) внаслідок підвищеного
утворення пуринів при розпаді значної кількості клітин, переважно лейкоцитів.
Транзиторна олігоурія (кількість сечі за добу менше за 15-20 мл/кг) - спостерігається у
всіх новонароджених перші 3 доби і пов’язана з малим надходженням рідини й особливостями
гемодинаміки. У 8-10% дітей перші 12 годин може не бути сечі.
Протеїнурія також буває у більшості новонароджених у перші дні життя. Вона є
наслідком збільшеної проникності епітелію клубочків, канальців, капілярів на фоні
особливостей гемодинаміки.
Транзиторний кровообіг – починається з першого вдиху. Наповнення легень повітрям
призводить до зменшення опору у легеневих судинах і збільшення кровопостачання у 5 разів.
Вже протягом першого часу тиск у легеневій артерії і аорті стає однаковим, але лише у 4-6
тижнів досягає значення дорослих – 15-20
мм рт.ст. Артеріальна протока починає закриватися через 10-15 хвилин, це триває до 24-48
годин і далі. При цьому може бути зворотне шунтування. Анатомічне її закриття триває до 8
тижня у 80% дітей.
Закриття овального отвору відбувається відразу після народження, але анатомічно облітерація
отвору, а також аранцієвої протоки наступає через кілька місяців.
Транзиторні гіпервентиляція і особливості акту дихання є у всіх новонароджених.
Відомо, що плід на останньому місяці вагітності здійснює 40-50 дихальних рухів за хвилину (із
закритою голосовою щілиною), що відіграє певну роль для полегшення надходження крові до
серця. Перший вдих робиться під впливом низхідного впливу ретикулярної формації на
дихальний центр. Активує ретикулярну формацію гіпоксемія, гіперкапнія, ацидоз метаболічний
та інші зміни,
що
наростають
упродовж
пологів,
а також комплекс
температурних,
пропріоцептивних, тактильних та інших стимулів у момент народження.
Перший вдих після народження здійснюється як гаспис (глибокий вдих і утруднений видих –
«інспіраторний вибух» - спалах), який повторюється у перші 3 години в здорових доношених
дітей в 4-8% всіх вдихів і сприяє розправленню легень.

На цю дію спрямований апнейстичний тип дихання (періодична затримка - у 2/3
новонароджених у перші 30 хвилин, котрі називають періодом гострої адаптації),
а також високий експіраторний опір дихальних шляхів, крик. Існування гіпервентиляції
(фізіологічної, транзиторної), яка має компенсувати метаболічний ацидоз при народженні,
підтверджує наявність гипокапнії.
Транзиторні особливості метаболізму. Катаболічна спрямованість обміну в дітей перших 3
днів життя, коли калораж отриманого молока недостатній для основного обміну. Сприяє
катаболізму і надлишок глюкокортикоїдів у цьому періоді.
Активований гліколіз і ліполіз зі зниженням рівня глюкози крові. Зниження рівня глюкози
зумовлене голодуванням і особливостями ендокринного статусу при народженні. Рівень
глюкози у крові вени пуповини від 2,83 до 5,0 ммоль/л. При гипоглікемії активується липоліз.
Однак окиснення жиру при недостачі вуглеводів відбувається не повністю, що призводить до
кетозу. Джерелом енергетичних запасів є глікоген та „бурий жир”, котрий накопичується в
останій місяц вагітності.
Метаболічний ацидоз (рН-7,27, ВЕ = -10 ммоль/л у момент народження) виникає внаслідок
зменшення матково-плацентарного кровообігу, що сприяє періоди гіпоксемії у плода під час
переймів. Нормалізація рН (7,35) відбувається наприкінці першої доби, метаболічного
компонента ацидозу - до кінця першого тижня життя (ВЕ=0+2 ммоль/л)
Гіпокальціємія, гіпомагніємія спостерігається у перші 2-4 доби життя. Рівень кальцію
сироватки знижується до 2,2-2,25 ммоль/л, магнію –до 0,66-0,75 ммоль/л ( норма 2,25-2,74, 0,780,91 ммоль/л, відповідно). Причиною цих змін є функціональний гипопаратиреоїдизм,
зумовлений відсутністю стимуляції функції цих залоз у плода.
Особливості гемостазу і гемопоезу стосуються насамперед дефіциту витаміна-К-залежних
факторів згортання, через низьку білково-синтетичну функцію печінки, існує висока активність
фібринолізу, низька агрегаційна активність тромбоцитів на АДФ і адреналін. Відзначається
висока активність еритропоезу, мієлопоезу, що виявляється поліцитемією і є наслідком
гіпоксемії, дії гормонів матері, адаптації до „нестерильного” навколишнього середовища.
Головні захворювання новонароджених
Асфіксія новонародженого (ВООЗ – депресія новонародженого) – синдром, який
характеризується відсутністю дихання чи окремими нерегулярними,
неефективними дихальними рухами за наявності серцевої діяльності. Як правило, за шкалою
Апгар це „синя” (5-6 балів) або „біла” ( 1-4 бали) асфіксія.
У 70-80% випадків асфіксія є наслідком гіпоксії внутрішньоутробного плода (ГВП) і має
однакові причини розвитку: захворювання матері (кровотеча, шок, вади серця і легень з
порушенням газообміну, будь-які інтоксикації), плода (гемолітична хвороба, вади серця та інші
аномалії, внутришньутробні інфекції,
спадкові захворювання, внутрішньочерепна травма), патологія матково - плацентарного
кровообігу (патологія пуповини - вузли, випадіння, перекрути; плаценти - мала плацента,
передлежання плаценти, дистрофія плаценти при гестозі, переношуванні; швидкі пологи), ще
одна причина асфіксії - закупорка дихальних шляхів, часткова чи повна.
У разі гіпоксії у плода спочатку посилюються збільшуються рухи, тахікардія,
закривається голосова щілина, що пов’язане з „викидом” кортикостероїдів. Останні сприяють
централізації кровообігу, при цьому виникає гіпоксія кишковика, нирок, кінцівок, що
призводить до відходження меконію. Накопичення вуглекислоти подразнює дихальний центр.
Плід починає дихати через відкриту щілину, тобто аспірує навколоплідні води, слиз, кров і
народжується в асфіксії. Гіпоксія формує ДВС - синдром із подальшим розвитком геморагічних
проявів. Лікування асфіксії потребує реанімаційних заходів.
Респіраторний дистрес-синдром (РДС) — це порушення дихання, як легеневого
походження: асфіксія в пологах, пневмопатії (хвороба гіалінових мем-бран, первинні
ателектази, набряково-геморагічний синдром, масивна аспірація з подальшою пневмонією та
ателектазами), пневмонія, крововиливи в паренхіму легень, вади розвитку легень, так і
позалегеневого походження: пологова травма мозку, вади розвитку серця, кровотеча, гіпо- і
гіпертермія, поліцитемія, метаболічний ацидоз.

Як відомо, антиателектатичним фактором є сурфактант – високомолекулярний ліпопротеїд,
основним компонентом якого є дипальмітин-лецитин. Сурфактант починає вироблятися у плода
з 20-го до 24 –го тижня і дозріває система сурфактанту до 36 тижня вагітності. При його
дефіциті відбуватєся порушення вентиляційно - перфузійних співвідношень у легенях з
розвитком гіпоксії, гіперкапнії, метаболічно-респіраторного ацидозу. Ацидоз, гіпоксія
зумовлюють спазм легеневих артерій, набряк стінки альвеол, пригнічують у свою чергу синтез
сурфактанту. Як наслідок гіпоперфузії легень розвивається гіпоксичне ураження стінки
легеневих капілярів з проходженням елементів плазми та подальшим випадінням фібрину і
створенням гіалінових мембран на поверхні альвеол. Тяжка гіпоксія, що виникає при цьому,
сприяє розвитку дисемінованого внутришньосудинного згортання крові - у цьому разі
переважають клінічні ознаки набряково - геморагічного синдрому.
РДС проявляється тахіпное, періодичним диханням, втягуванням груднини та ребер під час
вдиху, наявністю ціанозу.
Гемолітична хвороба виникає за несумісності крові матері та плода за резус-або АВО –
антигенами в організмі вагітної утворюються антитіла, які проникають через плацентарний
бар’єр у кров плода і призводять до гемолізу його еритроцитів. Внаслідок посиленого гемолізу
порушується обмін білірубіну (зростає непряма його фракція), чому сприяє ферментативна
незрілость печінки. Гемолітична хвороба може проявлятися такими варіантами, як
внутрішньоутробна смерть плода, народження дитини з тотальним набряком або тяжкою
жовтяницею чи анемією.
Затримка внутрішньоутробного розвитку діагностується в дітей, які на момент
народження мають недостатню масу тіла або недостатні масу і довжину тіла відносно їхнього
гестаційного віку. Нерідко затримка внутрішньоутробного розвитку супроводжується вадами
органів, дисембріогенетичними стигмами, порушенням пропорцій тіла.
Чинники цього стану можуть бути з боку матері (дефекти харчування під час вагітності,
хронічні захворювання, ендокринні хвороби, гестози, шкідливі звички матері та ін.), плода
(спадкові хвороби, природжені вади, генералізована внутрішньоутробна інфекція, багатоплідна
вагітність), пов’язані із плацентою, а також соціально-біологічними факторами.
Перинатальні ушкодження нервової системи гіпоксично-ішемічного, травматичного
генезу (внутришньочерепні крововиливи, пологова травма спинного мозку - крововиливи,
ураження плечового сплетення діафрагмових нервів, лицевого нерва, інших периферійних
нервів) або як наслідок системних токсичних (наприклад, білірубінова енцефалопатія),
метаболічних (гіпоглікемія, гіпокальціємія тощо) чи інфекційних (токсоплазмоз, хламідіоз,
лістеріоз, герпетична інфекція та ін.) уражень.
Гнійно-септичні
захворювання:
піодермія,
псевдофурункульоз,
везикулопустульоз, пузирчатка, абсцеси, кон’юнктивіт, мастит, омфаліт, флегмона, остеомієліт
та ін.
6. Матеріали для самоконтролю:
Тести:
Тест 1.
1. Щоденне вмивання новонародженого проводять:
a) теплою кип’яченою водою;
b) стерильною вазеліновою олією;
c) 10% етиловим спиртом;
d) водним розчином фурациліну 1:5000.
2. Профілактику гонобленореї проводять, 30% водним розчином сульфацилу натрію,
двічи, з інтервалом:
a) 10-15хвилин;
b) 40 хвилин;
c) 1година;
d) 2години;
e) 3години.
3. Фізіологічна жовтяниця в середньому триває (днів):
a) 1-2;

b) 3-4;
c) 5-7;
d) 8-12;
e) 25-30;
4. Маса тіла здорового доношеного новонародженого не менша (грами):
a) 1001;
b) 1501;
c) 2001;
d) 2501;
e) 3001.
5. Для 3 ступеня недоношеності характерна маса при народженні (грами):
a) 3000-2501;
b) 2500-2001;
c) 2000-1501;
d) 1500-1001;
e) 1000-501.
6. Червонувато-синюшний колір шкіри новонародженого максимально на 1-2 день життя, з
наступним велико пластинчатим лущенням називається:
a) фізіологічна еритема;
b) токсична еритема;
c) фізіологічна жовтяниця;
d) ексудативно-катаральний діатез.
7. Температура повітря у палаті для недоношених новонароджених повинна становити(С0):
a) 18-20;
b) 20-22;
c) 22-24;
d) 24-26;
e) 26-28.
8. Період новонародженості в середньому триває:
f) 10-14 днів;
g) 28 днів;
h) 3-4 місяці;
i) 5-6 тижнів;
j) 1 рік.
9. Середня маса новонародженого хлопчика складає (в г):
a) 3000-3100;
b) 3100-3200;
c) 3200-3400;
d) 3400-3600;
e) 3600-3900.
10. Яка з ознак недоношеності належить до абсолютних?
a) відкрите мале тім’ячко;
a) низьке розташування пупка;
b) довжина тіла менше 45см;
c) м’які вушні раковини.
Тест 2.
1. Надлишкову першородову змазку зімають зі шкіри пелюшкою, що змочена:
e) теплою кип’яченою водою;
f) стерильною вазеліновою олією;
g) 10% етиловим спиртом;

h) водним розчином фурациліну 1:5000.
2. Період новонародженості починається з моменту:
a) першого вдиху;
b) першого прикладання до груді;
c) перерізання пуповини;
d) відходження меконію.
3. Фізіологічним вважається зниження температури тіла дитини після народження не більше,
як на(С0):
a) 0.5-1 С0;
b) 1-1,5 С0;
c) 1,5-2,0 С0;
d) 2,5-3,0 С0.
4. Довжина тіла недоношеного новонародженого не більша (сантиметри):
a) 50;
b) 48;
c) 45;
d) 43;
e) 40.
5. Для 1 ступеня недоношеності характерна маса при народженні (грами):
a) 3000-2500;
b) 2500-2001;
c) 2000-1501;
d) 1500-1001;
e) менше1000.
6.Поява ерітематичних плям, з папулами або пухирцями в центрі, групами на розгинальних
поверхнях суглобів, сідницях, грудях, на 3-5 день від народження дитини називається:
a) фізіологічна еритема;
b) гормональний криз;
c) токсична еритема;
d) пологова пухлина.
7. Температура повітря у палаті для доношених новонароджених повинна
становити(С0):
a) 18-20;
b) 20-22;
c) 22-24;
d) 24-26;
e) 26-28.
8. Яка з ознак недоношеності належить до абсолютних?
a) відкрите мале тім’ячко;
b) низьке розташування пупка;
c) гестаційний вік 28-38тижнів;
d) м’які вушні раковини.
9. Вкажіть на який день життя відновлюється маса тіла у новонародженої дитини при
уповільненому типі(Пісса):
a) 3-4;
b) 5-6;
c) 7-10;
d) 11-15;
e) 18-22.
10. Довжина тіла новонародженої дитини в середньому становить (в см):
a) 45-48;

b)
c)
d)
e)

48-50;
50-52;
53-54;
55-56.

Тест 3.
1. Щоденний туалет очей новонародженому у пологовому будинку проводять:
a) теплою кип’яченою водою;
b) стерильною вазеліновою олією;
c) 10% етиловим спиртом;
d) водним розчином фурациліну 1:5000.
2. На який день життя припадає найбільша фізіологічна втрата маси у немовлят?
a) 1-2;
b) 3-4;
c) 5-6.
3. Профілактику гонобленореї проводять:
a) 30%розчин сульфацилу натрію;
b) 3%розчин перекису водню;
c) 1%розчин діамантового зеленого;
d) 5%розчин перманганату калію;
e) розчин фурациліну 1:5000.
4. Плодом називають дитину з масою при народженні не більше (грами):
a) 3000-;
b) 2000;
c) 1500;
d) 1000;
e) 500.
5. Для 2 ступеня недоношеності характерна маса при народженні (грами):
a) 3000-2500;
b) 2500-2001;
c) 2000-1501;
d) 1500-1001;
e) менше1000.
6. Нагрубання молочних залоз, набряк зовнішніх статевих органів у
новонародженої дитини називається:
a) фізіологічний гіпергеніталізм;
b) гормональний (статевий)криз;
c) передчасне статеве дозрівання;
d) пологова пухлина.
7. Вкажіть найбільшу масу, яка вказує на недоношеність або внутрішньоутробну гіпотрофію
дитини (в г):
a) 2900;
b) 2650;
c) 2600;
d) 2500;
e) 2450
8. Вкажіть на який день життя відновлюється маса тіла у новонародженої дитини при
ідеальному типі(Бюдена):
a) 1-2;
b) 3-4;
c) 4-5;

d) 5-6;
e) 7-8.
9. Фізіологічна жовтяниця в середньому триває (днів):
a) 1-2;
b) 3-4;
c) 5-7;
d) 8-12;
e) 25-30;
10. Середня маса новонародженої дівчинки складає (в г):
a) 2800-3000;
b) 3100-3300;
c) 3300-3500;
d) 3500-3800;
e) 3700-3900.
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Задачі
1. Дитина народилася доношеною m - 3.550, l - 54 см, з оцінкою за шкалою Апгар 5
балів.
Дайте оцінку її стану.
2. Дитині 3 доби, народилася доношеною, 9б, за шкалою Апгар. Мати помітила, що колір
шкірних покривів і коньюнктиви очей став жовтим, загальний стан дитини задовільний.
Які ваші дії. Чим може бути зумовлений такий стан?
3. Дитині 3 доби, народилася доношеною, m - 3.550, l - 52 см,7б, за шкалою Апгар. При
виписці m - 3.100. Дитина на грудному вигодовуванні, молока у матері небагато,але ніякої
рідини окрім молока дитина не отримує. Мати помітила, що дитина ввечері стала

неспокійною, відмічається сухість слизових оболонок, t - 39 ° C . В контакті з хворими на
вірусні інфекції дитина не була.
Які ваші дії. Чим може бути зумовлений такий стан?
4.Дитина народилася доношеною m - 3.550, l - 57 см, з оцінкою за шкалою Апгар 7 балів.
Дайте оцінку її стану
5. Дівчинка 7 днів, народилася доношеною, 9б, за шкалою Апгар. Мати помітила, що у дитини
збільшилися молочні залози, набрякли великі статтеві губи та з’явилися сіруваті слизові
виділення із статтевої щілини. Загальний стан дитини задовільний.
Які ваші дії. Чи необхідна невідкладна допомога дитині? Чим може бути зумовлений
такий стан?
6.Дитині 20 днів, народилася доношеною, 8б, за шкалою Апгар. Мати турбує надмірна
плаксивість, здригування дитини, тремор кінцівок, іноді дитина навпаки тривало спить, що
колір шкірних покривів і коньюнктиви очей жовтушний. Жовтушність мати помітила ще в
пологовому будинку.Рівень непрямого білірубіну в біохімічному досліджені крові 250
мкмоль/л
Які ваші дії. Чим може бути зумовлений такий стан?
7.Дитина народилася доношеною m - 3.700, l - 58 см, з оцінкою за шкалою Апгар
3 бала.
Дайте оцінку її стану.
8. Хлопчик 17 днів, народився доношеним, з m - 3.550, l - 52 см, 7б, за шкалою Апгар. При
виписці m - 3.150. Дитина на грудному вигодовуванні, зараз його вага становить
m – 3600. Які причини втрати ваги дитиною? Який тип відновлення ваги
спостерігається у хлопчика?
9. Дитині 5 діб. Мати викликала швидку допомогу, бо побачила на пелюшці після
сечовипускання пляму червоно – коричневого кольору.Зальний стан дитини задовільний. Як
ви думаєте, чи госпіталізував дитину лікар швидкої допомоги? Чому? Чим може бути
зумовлений такий стан?
5. Рекомендована література. Основна
5. Пропедевтична педіатрія. За редакцією академіка НАМН України, професора В.Г.
Майданника. Вінниця, Нова Книга, 2012 - 880с.
6. Клінічна діагностика в педіатрії, навчальний посібник. Майданник В. Г., Бутиліна О.В.
К.: «Дорадо-Друк», 2012. – 286с
7. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г.. Пропедевтична педіатрія. Київ - 1999.
ст. 40-49; 267-293.
8. Матерiали лекцiй.
Додаткова:
1.Неонатологія / За редакцією проф. П.С. Мощича, О.Г. Суліми. Київ, «Вища школа»,
2004 р. ст.17-42.
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1.Актуальність теми: Вивчення етапів фізичного розвитку дитини, характерних особливостей
кожного вікового періоду є необхідними для адекватної оцінки
загального розвитку дитини, діагностики та диференціювання захворювань з метою їх вчасного
попередження та адекватного лікування.
1.2 Компетентності та результати навчання.
Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами
компетентностей:
-інтегральні компетентності: здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання,
що передбачає проведення обстеження дітей та/або здійснення інновацій та характеризується
комплексністю та невизначеністю умов та вимог.
- загальні компетентності (ЗК):
1.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
3.
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
4.
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність
спілкуватися іноземною мовою.
5.
Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
6.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
7.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Здатність бути критичним і самокритичним.
9.8.
10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність генерувати нові ідеї
(креативність).
11. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
12.
13. Здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність працювати в команді; навички
міжособистісної взаємодії.
14. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
15.
- Спеціальні (фахові) компетентності (СК):
3.
Збирати дані про скарги пацієнта (батьків пацієнта), анамнез хвороби, анамнез життя, в
умовах закладу охорони здоров’я, використовуючи результати співбесіди з пацієнтом (батьками
пацієнта) за стандартною схемою опитування хворого:
- вміти визначати показники фізичного розвитку дитини в конкретний період розвитку;
- вміти оцінити загальний розвиток дітей;
- здатність до ведення медичної документації
- , діагностики та диференціювання захворювань з метою їх вчасного
попередження та адекватного лікування
4.
В умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділів:
- вміти виділяти основні захворювання, що виникають в наслідок порушення фізичного
розвитку дітей шляхом прийняття обґрунтованого рішення, використовуючи попередні дані
анамнезу дитини, дані фізикального обстеження, для визначення профілактичних заходів
попередження розвитку захворювань
2. Конкретні цілі:
- вираховувати належні показники фізичного розвитку за емпіричними формулами,
центильними графіків фізичного розвитку;
- оцінювати фізичний розвиток на основі отриманих даних;
- оцінювати фізичний розвиток дітей різних вікових груп;
- інтерпретувати зміни фізичного розвитку дитини при захворюваннях;
3.Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна
інтеграція)
Назви попередніх дисциплін
Отримані навики
1. Нормальна анатомія
Описувати
особливості
будови дитячого

організму.
2. Гістологія та ембріологія
Знати та визначати особливості будови
людини
органівтасистемврізніперіоди
внутрішньоутробного
та
позаутробного
розвитку
3. Нормальна фізіологія
Визначити
особливості
функціонування
дитячого організму в різні вікові періоди
4.Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.
4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент
при підготовці до заняття:
Термін
Визначення
1.Фізичний
Процес становлення та зміни морфо-функціональних
розвиток
властивостей
організму,
фізичних
якостей
і
спроможностей, які здійснюються під впливом умов життя
і виховання протягом життя.
2. Акселерація
Комплексний органічний процес, який характеризується
прискоренням психічного і фізичного розвитку, фаз
розвитку
і
подовженням
періоду
нормальної
функціональної здатності людини в усіх вікових групах.
3. Антропометрія
Комплекс методів оцінки групових та індивідуальних
морфологічних особливостей тіла дитини.
4.2. Теоретичні питання до заняття:
1. Дайте визначення поняттю «фізичний розвиток дитини».
2. Визначення поняття «акселерація розвитку дітей».
3. Основні гіпотези і механізми акселерації.
4. Визначення поняття «затримка фізичного розвитку».
5. Методи антропометрії.
6. Основні антропометричні показники, необхідні для оцінки стану фізичного розвитку
дитини.
7. Охарактеризувати визначення «гармонічність фізичного розвитку».
8. Види дисгармонійного типу фізичного розвитку дитини.
4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:
1. Проведення антропометричних вимірювань дітей різних вікових груп.
2. Вираховування основних антропометричних індексів.
3. Оцінка фізичного розвитку дитини.
4.4. Зміст теми.
Методи оцінки фізичного розвитку дітей.
Антропометрія проводиться при кожному обов’язковому медичному огляді дитини. Для цього
медичною сестрою проводяться виміри довжини і маси тіла, обводу голови та грудної клітки
дитини.
Оцінку ФР проводять шляхом порівняння індивідуальних показників дитини з нормативними.
При цьому використовують такі методи: орієнтовних розрахунків, центильних стандартів та
стандартних відхилень.
Метод орієнтовних розрахунків(емпіричні формули) грунтується на знанні основних
закономірностей збільшення маси і довжини тіла, окружності грудної клітки, голови. Відповідні
нормативні показники можна розрахувати для дитини будь-якого віку. Припустимий інтервал
відхилень фактичних даних від розрахункових становить  7% для середніх показників
фізичного розвитку. Метод дає лише приблизну картину про фізичний розвиток дітей і

використовується педіатрами, як правило, при наданні медичної допомоги дітям вдома. а) маса
тіла:
- на 1 півріччі життя: m=m0+800n,
- на 2 півріччі життя: m=m0+800n+400(n-6), де m0 - маса дитини при народженні, n - вік
дитини (в міс);
- від 2 до 10 років: m (кг)=10+2n, де n - вік дитини (в роках), 10 - маса дитини у віці
1 року, 2 - річна добавка в масі;
- старше 10 років: m (кг)=30+4(n-10), n - вік дитини в роках.
б) зріст:
- в І кварталі збільшується на 3 см щомісяця;
- в ІІ кварталі збільшується на 2,5 см щомісяця;
- в ІІІ кварталі збільшується на 2 см щомісяця;
- в IV кварталі збільшується на 1-1,5 см щомісяця.
До 4 років зріст визначають за формулою: L=100-8 (4-n), а у дітей, старших 4 років:
L=100+6 (n-4) де n - вік дитини в роках.
в) обвід голови:
- до 6 міс життя 43-1,5 (6-n);
- після 6 міс 43+0,5 (n-6), де n - вік дитини (в міс);
- від 1 до 5 років: 50-1 (5-n);
- після 5 років: 50+0,6 (n-5), де n - вік дитини (у роках). г) обвід
грудей:
- до 6 міс життя: 45-2 (6-n);
- після 6 міс життя 45+0,5 (n-6), де n вік дитини (в міс);
- від 1 до 10 років: 63-1,5 (10-n);
- понад 10 років: 63+3 (n-10), де n - число років дитини 1,5 або 3 см - середнє збільшення
обводів грудей.
2. Антропометричні індекси:
- Індекс Л.І. Чулицької, який вираховують: 3 окружності плеча (см)+окружність стегна (см)+
окружність гомілки (см) – довжина тіла (см). Цей індекс характеризує ступінь вгодованості
дитини (розвиток підшкірно-жирового прошарку), а також
оцінює розвиток м’язів по відношенню до зросту. Величина індексу в нормі дорівнює: до року
- 20-25 см, 2-3 роки - 20 см, 6-7 років - 15-10 см; до 7-8 років поступово зменшується до 6 см.
Зниження величини індексу підтверджує недостатню вгодованість дитини;
- Індекс Ф.Ф. Ерісмана (ІЕ), що характеризує розвиток грудної клітки дитини і частково її
вгодованість: ІЕ = окружність грудей (см) - зріст/2 (см) у здорових дітей першого року життя
величина цього індексу становить +13,5-10 см, в 2-3 роки - +9-6 см, в 6-7 - +4-2 см, в 7-8 років
- 0, але краще, якщо до 15 років величина індексу перебуває у межах + 1-3 см. У дорослих
людей в середньому він дорівнює 5-6 см. Величина ІЕ повинна бути позитивною до 6-8 років,
і чим краще фізично розвинута дитина, тим пізніше у неї окружність грудей зрівнюється з
напівзростом.
- Індекс О.Ф. Тура, який характеризує співвідношення окружності голови і грудної клітки. Від
1 до 7 років окружність грудей перевищує окружність голови на стільки см, скільки років
дитині.
2. Метод антропометричних стандартів: графіки фізичного розвитку
- сигмальні таблиці;
- центильний метод.
Два наступних методи є більш точним, оскільки індивідуальні антропометричні величини
порівнюють з нормативними у відповідності з віком та статтю дитини.
Використовуючи метод центильних стандартів, необхідно визначити центильний інтервал,
якому відповідає фактична величина ознаки, враховуючи вік та стать пацієнта і дати оцінку
(див.таблицю1). Метод не математизований і тому добре характеризує варіаційні ряди в
біології, та зокрема, в медицині.

Таблиця 1. Шкала оцінки фізичного розвитку
Оцінка
За емпіричними
Метод стандартних
формули, %
відхилень, m
Дуже високе
Високе

21

від М +2,1m і вище

Вище середнього

8-20

Середнє

7

Від M+ 1,1m до
М+2m
M  1m

Нижче середнього

21

Від М - 1,1m до М -2m

Низьке

8-20

від М-2,1mі нижче

Дуже низьке

-

-

Метод
центильних
стандартів
від 97-го центиля
Від
90 до
центиля
Від
75 до
центиля
Від
25 до
центиля
Від
10 до
центиля
Від
3 до
центиля
До 3 -го центиля

97
90
75
25
10

Користуючись методом стандартних відхилень порівняння фактичних показників
проводиться із середньою арифметичною величиною (М) для даної ознаки тієї ж
статевовікової групи, що і у дитини, яку ми обстежуємо. Отриману різницю виражають в
стандартних відхиленнях (СВ), визначаючи ступінь відхилення індивідуальних даних від їх
середньої величини.
Оцінка фізичного розвитку дітей віком до 3-х років згідно Наказу № 149 від 20.03.2008 року
МООЗ України „Медичний догляд за здоровою дитиною віком до 3 років”. За даним Наказом
пропонується проводити оцінку фізичного розвитку дітей віком до 3 років на підставі «Норм
зросту», які прийняті ВООЗ в 2006 році. Вони ґрунтуються на результатах багатоцентрового
дослідження показників фізичного розвитку більше ніж 8 тисяч дітей віком до 3-х років у 6
країнах світу (Бразилії, Ганні, Індії, Норвегії, Омані та США).
Отримані «норми зросту» свідчать про те, що за умови створення сприятливого
середовища для дитини (забезпечення раціонального вигодовування
і харчування, відмови матері від тютюнопаління, адекватного догляду вдома та доступності до
якісної первинної медико-санітарної допомоги) діти раннього віку мають подібні моделі
фізичного розвитку незалежно від країни проживання і національності. «Норми зросту»
необхідно використовувати:
Медичним працівникам: як ефективний інструмент скринінгової оцінки фізичного розвитку
дітей раннього віку для своєчасного виявлення відхилень від норми. Організаторам охорони
здоров’я: як інструмент для обґрунтування необхідності розробки (певних) державних та
регіональних програм, спрямованих на реалізацію права дитини на нормальний фізичний
розвиток, підтримку грудного вигодовування, забезпечення раціонального харчування,
підвищення доступності та якості медичної допомоги дітям і матерям.
Батькам: як інструмент, який дозволяє сім’ї разом з медичними працівниками більш ефективно
здійснювати моніторинг фізичного розвитку дитини, розуміти важливість і необхідність
виконання рекомендацій стосовно вигодовування та харчування, своєчасно звертатися за
медичною допомогою.
Ці норми рекомендовані ВООЗ, як міжнародний стандарт фізичного розвитку дитини раннього
віку в усіх країнах незалежно від етнічної належності, соціально-економічного статусу та виду
харчування. Впровадивши їх у практику буде видно яке місце займає Україна за цими
показниками серед інших країн світу.

Графіки ФР. В карточці індивідуального розвитку кожної дитини повинні бути вклеєні
графіки, за якими здійснюється оцінка фізичного розвитку. Для дівчаток та хлопчиків ці графіки
різні, оскільки темпи росту дітей мають статеву залежність. На кожному графіку накреслені
криві. Лінія, позначена 0 є середнім арифметичним значенням кожного показника. Інші лінії
визначають межі стандартного відхилення, які вказують на віддаленість показника фізичного
розвитку від медіани. Лінії стандартних відхилень (СВ) на графіках фізичного розвитку дитини
мають позитивне (1, 2, 3) або негативне (−1, −2, −3) значення.
Якщо, показник знаходиться безпосередньо на лінії стандартного відхилення, вважається, що це
значення попадає в категорію меншої важкості. Наприклад, якщо показник маси для даного віку
знаходиться на лінії «−3», вважається, що дитина має недостатню вагу, але не надмірно
недостатню вагу. (Додаток1)
Графіки оцінки довжини тіла
Довжина тіла у горизонтальному положенні дитини (лежачи) вимірюється у дітей віком
0-2 років, у вертикальному положенні дитини (стоячи) у дітей віком від 2 років.
1) На графіку, на горизонтальній осі відкладаються значення віку. Вік дитини визначається в
повних тижнях від народження до 3 місяців; в повних місяцях – від
3 до 12 місяців; та в повних роках та місяцях – надалі. Точки значення показника слід
ставити тільки на вертикальній лінії (а не між вертикальними лініями). Наприклад, якщо дитині
5,5 місяців, значення наносять на поділку 5 місяців (а не між 5 та 6 місяцями).
2) На вертикальній осі відкладаються значення довжини тіла в сантиметрах. Точки значення
слід ставити на лінії або між горизонтальними лініями. Наприклад, якщо довжина тіла дитини
становить 60,5 см, нанесіть значення в клітинку між горизонтальними лініями.
3) Після нанесення точок за результатами двох або більше оглядів, необхідно з’єднати точки
прямою лінією для того, щоб побудувати криву та побачити динаміку.
Усі значення довжини тіла дитини, які знаходяться в межах від -2СВ до 2СВ вважаються
нормою; нижче лінії -2СВ- затримка зросту, нижче лінії -3СВ - надмірна затримка зросту. Вище
лінії 2СВ – високий ріст, вище лінії 3СВ – надмірно високий ріст, але оскільки високий зріст
рідко являє собою проблему і найчастіше відображає конституціональні варіанти високого
росту, то пропонується рахувати за патологію лише ті значення, які вище 3СВ. Таким пацієнтам
слід призначити консультацію ендокринолога (Табл. 2). Таким чином показник довжини тіла до
віку
1. показує приріст довжини тіла дитини та динаміку росту;
2.допомагає виявити:
- дітей з затримкою зросту та надмірною затримкою зросту, що може свідчити про
нераціональне харчування або часті гострі захворювання дитини, або наявність
хронічних соматичних або ендокринних захворювань.
та дітей з надмірно високим ростом, що може бути конституціональним варіантом
росту або проявом гігантизму.
Таблиця 2. Оцінка фізичного розвитку дітей віком до 3 років
на підставі «Норм зросту»
Показники фізичного розвитку
Стандартне
Довжина
тіла Маса тіла
дляСпіввідношення
для даного віку
даного віку
маси до довжини
ІМТ для даного
відхилення
тіла
віку

Вище 3 СВ

Надмірно
високий ріст
Норма

Вище 2СВ

Ожиріння

Ожиріння

Надмірна вага

Надмірна вага

Можливий ризик

Можливий

надмірної ваги

ризик надмірної

Розраховуй
Норма
Один
наступних

з

Вище 1СВ

ваги

0 (медіана)

Норма

показників
Норма

Нижче −1СВ

Норма

Норма

Норма

Норма

Нижче −2СВ

Затримка зросту

Недостатня
м.т.

Виснажена

Виснажена

Дуже
виснажена

Дуже
виснажена

Нижче −3СВ

Надмірна
затримка зросту

Надмірно
недостат
ня м.т.

Норма

Норма

Графіки оцінки маси тіла
1) На горизонтальній осі відкладаємо значення віку в повних місяцях або роках та місяцях.
Точки значення слід ставити на вертикальній лінії (але не між вертикальними лініями).
2) На вертикальній осі відкласти значення маси тіла в кг. Точки значення слід ставити на
горизонтальну лінію. Величина найменшого горизонтального інтервалу – 0.2 кг (200г)
3) Після нанесення точок за результатами двох або більше оглядів, з’єднати їх між собою
прямою лінією, щоб побудувати криву та побачити динаміку.
Усі значення маси тіла дитини, які знаходяться в межах від 0 до -2СВ вважаються
нормою; нижче -2СВ- недостатньою масою тіла, нижче -3СВ - надмірно недостатньою масою
тіла. Вище 1СВ – підозра на надлишкову масу тіла. Дитина, чий показник маси для даного віку
попадає в цю категорію, може мати проблему фізичного розвитку, але такі висновки краще
робити на основі аналізу показників співвідношення маси до довжини тіла або ІМТ для даного
віку. Таким чином ці графіки використовуються для того, щоб виявити:
- дітей з недостатню або надмірно недостатньою масою тіла,
- не використовується для визначення надмірної м.т. або ожиріння.
Графіки співвідношення маси тіла до довжини тіла
На горизонтальній осі відкласти значення довжини тіла в сантиметрах. Необхідно заокруглити
значення до найближчого цілого сантиметра. Точки значення слід ставити на вертикальній
лінії.
1) На вертикальній осі нанести значення маси тіла. Точки значення ставити на або між
горизонтальними лініями.
2) Після нанесення показників за два або більше оглядів, з’єднати точки прямою лінією, щоб
побудувати криву та побачити динаміку.

Графік співвідношення маси до довжини тіла допомагає у виявленні
- дітей з ризиком надмірної маси тіла (від 1СВ до 2СВ), надмірною масою тіла (вище
2СВ), ожирінням (вище 3СВ).
- дітей виснажених - показник нижчий лінії −2 СВ (може свідчити про значне недоїдання
дитини та/або захворювання, яке спричинило різку втрату маси.
- дітей дуже виснажених – показник нижче -3СВ
Графіки індексу маси тіла до віку
Індекс маси тіла розраховується як частка від ділення маси тіла в кг до квадрату довжини тіла в
метрах. Отримуємо показник в кг/м². Результат обчислень округлити до десятих.
маса тіла (кг)
ІМТ = --------------------довжина тіла( в метрах)2
1) На горизонтальній осі відкласти значення віку в повних місяцях або роках та місяцях.
Точки значення слід ставити на вертикальній лінії (а не між вертикальними лініями).
2) На вертикальній осі відкласти значення ІМТ. Точки значення слід ставити на горизонтальну
лінію або між лініями.
3) Після нанесення точок за результатами двох або більше оглядів з’єднати їх прямою лінією,
щоб побудувати криву та побачити динаміку.
Графік ІМТ для даного віку показує результати, схожі з результатами графіку співвідношення
маси до довжини тіла дитини.
Інтерпретація графіків фізичного розвитку дитини
Щоб зробити висновок про фізичний розвиток дитини треба оцінити всі графіки фізичного
розвитку та результати спостереження за дитиною. Більшість дітей розвивається «за графіком»,
який проходить паралельно медіані; під або над нею між найближчими лініями СВ.
При інтерпретації графіків фізичного розвитку дитини слід пам’ятати про наступні ситуації,
які можуть вказувати на проблему або наявність її ризику:
- Крива фізичного розвитку дитини перетинає лінію стандартного відхилення
- У графіку фізичного розвитку дитини спостерігається різкий підйом або зниження.
- Відсутність позитивної динаміки графіку фізичного розвитку дитини (маса або зріст
дитини не збільшується).
Семіотика порушень фізичного розвитку.
Відхилення в довжині тіла: затримка зросту чи високорослість. Значні ступені затримки
зросту називаються нанізмом, а високого росту - гігантизмом. Головні причини порушення
зросту (в порядку зменшення частоти патології) такі: конституційні, церебрально-ендокринні,
соматогенні (хронічні захворювання різних систем організму з порушенням функції того чи
іншого органу), спадкові захворювання, соціально-побутові чинники.
Відхилення в масі тіла: зменшення або збільшення маси тіла. У дітей раннього віку
відхилення в масі тіла більше 10% від значень нормативних показників в сторону недостатньої
чи надмірної маси тіла, за наявності деяких інших характерних ознак, називаються гіпотрофією
і пар атрофією, відповідно. Збільшення маси тіла у дітей інших вікових груп понад 10 % за
рахунок надмірного відкладання жиру називається ожирінням. Головними причинами
відхилення в масі тіла дітей є аліментарні, конституційні, соматогенні, ендокринноцеребральні, та інші фактори.
Відхилення в окружності голови: зменшення (мікроцефалія) або збільшення (найчастіший
варіант - гідроцефалія). Головними причинами відхилень в окружності голови є порушення
розвитку мозку внутрішньоутробно, травми та гіпоксія мозку в пологах, травми, інфекційні
захворювання пухлини мозку у дітей після народження.
Відхилення в окружності грудної клітки можуть бути як в сторону зменшення, так і
збільшення. Причинами таких порушень є аномалії розвитку грудної клітки та легень,
захворювання органів дихання, ступінь фізичної підготовки та розвитку м'язів, конституційні
особливості, тощо.

Матеріали для самоконтролю:
До заняття 1
Тести:
Тест 1.
1. Фізичний розвиток – це:
а). динамічний процес росту (збільшення довжини і маси тіла);
б). біологічне дозрівання дитини в різні вікові періоди ;
в). динамічний процес росту і біологічного дозрівання дитини в різні вікові періоди;
г). вимірювання показників фізичного розвитку; д). визначення біологічного віку дитини.
2. На фізичний розвиток не впливають:
а). біологічні фактори;
б). соціальні фактори;
в). біологічні та соціальні фактори;
г). політичні фактори;
д). все перераховане.
3. Приріст маси дитини за перший місяць життя складає:
а). 400г; б). 600г; в). 800г; г).500г;
4. Середня довжина тіла новонародженої дитини становить:
а). 47–49см; б). 50–52см; в). 53–55см; г). 45-47см; д). 55-57см.
5. У новонародженої дитини співвідношення обводів голови та грудної клітини:
а). однакові;
б). переважає обвід голови;
в). переважає обвід грудної клітки;
г). переважає обвід голови в 2 рази;
д). переважає обвід грудної клітки в 2 рази.
6. Довжина тіла за перший рік життя в середньому збільшується на:
а) 25–27см; б).
15–20см; в). 27–
30см.; г). 10-15см;
7. Вкажіть формулу для розрахунку периметра грудної клітини у дітей до 10 років:
а) 63-1,5(10-N); б)
50+1,5(10-N); в) 532,5(10+N); г) 751,5(N 10); д) 602,5+10N.
8. Вкажіть, за якою формулою визначається довжина тіла дітей 1-4 років:
а) 105-5N;
б) 5N–20;
в) 100+6(N-4);
г) 100-8(4-N);
д) 75+5N.
9. Про середній фізичний розвиток свідчить центиль, що знаходиться в межах:
а) 3-10; б) 1025; в) 25-75;
г) 75-90; д)
90-97.
10. Індекс Чулицької – це:

а)периметр грудної клітини – 3 довжини тіла; б) 3
периметра плеча + периметр стегна;
в) 3 периметра плеча + периметр гомілки – довжина тіла;
г) 3 периметра плеча + периметр стегна + периметр гомілки– довжина тіла; д) 3
периметра плеча + периметр стегна + довжина тіла.
Тест 2.
1. Метод орієнтовних розрахунків базується на використанні:
а) емпіричних формул;
б) центильних таблиць;
в) сигмальних таблиць;
г) логарифмічних таблиць;
д) все перераховане.
2. Оцінюючи фізичний розвиток дитини, враховують:
а). величини основних показників фізичного розвитку;
б) величини основних показників фізичного розвитку і вік ;
в) психомоторний розвиток;
г) щомісячне збільшення маси;
д) все перераховане.
3. Щомісячне збільшення маси у першому півріччі складає:
а) 400г;
б) 600г ;
в) 800г.;
г) 200г;
4. Визначення маси дитини 1-го року життя (0-12міс.) в умовах поліклініки зазвичай проводять:
а) раз на тиждень;
б) раз на місяць;
в) двічі на місяць;
г) раз на квартал;
д) щоденно.
5. Обвід грудної клітки новонародженого становить:
а) 32–34см;
б) 25-30см;
в) 34–36см;.
г) 23-26см;
д) 40-45см;.
6. Зріст дитини старше 4 років визначають за формулою:
а) 45-2(4-n);
б) 100+6(n-4);
в) 100-8(n-4);
г) 800(10-n).
7. При гіпотрофії І ступеня виявляється дефіцит маси тіла (у %):
а) 5-10;
б) 10-20;
в) 20-25;
г) 20-30;
д) більше 30.
8. Про фізичний розвиток «вищий за середній» свідчить центиль, що знаходиться в межах:

а) 3-10;
б) 10-25;
в) 25-75;
г) 75-90;
д) 90-97.
9. Індекс Ерисмана-це:
а)периметр грудної клітини – 3 довжини тіла;
б) периметр грудної клітини – 1/2 довжини тіла;
в) 3 периметра плеча + периметр стегна;
г) 3 периметра плеча + периметр гомілки – 1/2довжини тіла;
д) 3 периметра плеча + периметр стегна + периметр гомілки– довжина тіла.
10. Внутрішньоутробною гіпотрофією новонародженого вважається дефіцит:
а) маси тіла по відношенню до строку гестації;
б) довжини тіла по відношенню до строку гестації;
в) маси тіла по відношенню до довжини тіла.
Тест 3.
1. Антропометрія – це:
а). сукупність методів та прийомів вимірювання, опису людського тіла в цілому і його
окремих частин;
б). вимірювання показників фізичного розвитку та оцінка нервово-психічного розвитку;
в). визначення біологічного віку дитини;
г). оцінка нервово-психічного розвитку;
д). динамічний процес росту (збільшення довжини і маси тіла).
2. Для оцінки фізичного розвитку використовують:
а). метод орієнтовних розрахунків та метод визначення антропометричних стандартів
(індексів);
б) метод орієнтовних розрахунків;
в). метод визначення антропометричних стандартів;
г). метод логарифмічних розрахунків; д). все
перераховане.
3. Обвід голови новонародженого становить:
а) 32–34см; б)
25-30см; в)
34–36см;. г)
23-25см; д) 4045см.
4. При гіпотрофії ІІ ступеня виявляється дефіцит маси тіла (у %):
а) 5-10; б)
10-20; в)
20-25; г)
20-30;
д) більше 30.
5. Середня маса дитини 12 місяців (1 рік) становить:
а). 9,0-9,5кг;
б). 10,0-10,5кг;
в). 11,0-11,5кг;
г). 12,0-12,5кг.
6. До основних критеріїв фізичного розвитку відносять:

а). маса тіла, довжина тіла, частота дихань, частота серцевих скорочень, обвід грудної
клітки;
б). маса тіла, довжина тіла, обвід грудної клітки та обвід голови;
в). життєва ємкість легень, маса тіла, довжина тіла ;
г). частота дихань, частота серцевих скорочень, обвід грудної клітки;
д). маса тіла, довжина тіла, частота дихань, частота серцевих скорочень.
7. Вкажіть, за якою формулою визначається маса тіла дітей віком 12-15 років:
а) 10,5+2N;
б) 5N-20;
в) 5N+20;
г) 30+4(N-10);
д) 3N-20.
8. За якою формулу, можна розрахувати периметр голови дітей з 1 року до 5:
а) 50 - 2N;
б) 50 – 1(5-N);
в) 50 + 0,6N;
г) 43 + 2N;
д) 45 - 2N;
7. Гіпостатурою для дітей першого року вважається вікове відставання у: а)
довжині тіла;
б) масі;
в) довжині тіла і масі;
г) масі по відношенню до довжини тіла.
8. Про фізичний розвиток «нижчий за середній» свідчить центиль, що знаходиться в межах:
а) 3-10; б) 10-25; в) 25-75; г) 75-90; д) 90-97.
Т1
1 В
2 Г
3 Б
4 Б
5 Б
6 А
7 А
8 Г
9 В
10 Г

Т2
А
Б
В
Б
А
Б
Б
Г
Б
А

Т3
А
А
В
Г
Б
Б
Г
Б
В
Б

Задачі
1. Дайте оцінку фізичному розвитку дитини 7 років. Маса 26 кг, зріст 122см, обвід грудної
клітини 60см.
2. Дайте оцінку фізичному розвитку дитини 12 років. Маса 40кг, зріст 150см, обвід грудної
клітини 70см.
3. Дайте оцінку фізичному розвитку дитини 5 років. Маса 18кг, зріст 110см, обвід грудної
клітини 54,5см.
4. Дайте оцінку фізичному розвитку дитини 5 років. Маса 24кг, зріст 108см, обвід грудної
клітини 58см.

5.Дайте оцінку фізичному розвитку дитини 7 місяці. Маса 8600г, зріст 69см, грудної клітини
49,5см. (Мо 3000г, довж. при народженні 50см)
6. Дайте оцінку фізичному розвитку дитини 4 місяці. Маса 6300г, зріст 62см, грудної клітини
42см.
7. Дайте оцінку фізичному розвитку дитини 3 місяці. Маса 5400г, зріст 59см, обвід голови
43см. (Мо 3000г, довж. при народженні 50см)
8. Дайте оцінку фізичному розвитку дитини 4 років. Маса 19 кг, зріст 110см, обвід грудної
клітини 54см. (Мо 3200г, довж. при народженні 53см)
9 Дайте оцінку фізичному розвитку дитини 6 років. Маса 31кг, зріст 115см, обвід грудної
клітини 56 см.
10. Дайте оцінку фізичному розвитку дитини 6 місяці. Маса 7250г, зріст 68,5см, обвід голови
43,5см.
11. Дайте оцінку фізичному розвитку дитини 5 місяці. Маса 7500г, зріст 65см, грудної клітини
45см. (Мо 3000г, довж. при народженні 50 см.)
12. Дайте оцінку фізичному розвитку дитини 8 років. Маса 27 кг, зріст 112см, обвід грудної
клітини 61см
13. Дайте оцінку фізичному розвитку дитини 14 років. Маса 56кг, зріст 162см, обвід грудної
клітини 86см.
Відповіді:
1. 7 років:маса – 24 (+8,3%), зріст – 118(+3,4%), ОГК – 58,5 (+2,6 %)
2. 12 років: маса – 38(+5,2%), зріст – 148(+1,3%), ОГК – 69 (+1,4%)
3. 5 років : маса – 20 (-10%),зріст – 106 (+3,8%), ОГК – 55,5 (-1,8 %)
4. 5 років: маса – 20 (+20%), зріст – 106 (+1,9%), ОГК – 55,5 (+4,5 %)
5. 7 міс: маса – 8200(+4,9 %), зріст – 68,5 (+0,7%), ОГК – 45,5(+8,8%)
6. 4 міс.:маса – 6200 (+1,6%), зріст – 61,5 (0,8%), ОГК – 41 (+2,4%)
7. 3 міс.: маса –5400, довжина –59, о.гол. –38,5 (+11,7%)
8. 4 роки: маса – 18 (+5,6%), зріст – 100(+10%), ОГК – 54
9. 6 років:маса – 22 (+41%), зріст – 112(+2,6%), ОГК – 57 (-1,8 %)
10. 6 міс: маса – 8000(-9,4 %), зріст – 69,5 (-1,4%), ОГол. – 43, (+1,2%)
11. 5 міс: маса – 7000(+7,1 %), зріст – 64,0 (+1,5%), ОГК – 43,0(+4,6%)
12. 8 років: маса – 26 (+3,8%), зріст – 124(-9,7%), ОГК – 60 (+1,6%)
13. 14 років: маса – 46 (+21,7%), зріст – 160(+1,3%), ОГК – 75 (+14,7%)
5. Рекомендована література. Основна
1. Пропедевтична педіатрія. За редакцією академіка НАМН України, професора В.Г.
Майданника. Вінниця, Нова Книга, 2012 - 880с.
2. Клінічна діагностика в педіатрії, навчальний посібник. Майданник В. Г., Бутиліна О.В.
К.: «Дорадо-Друк», 2012. – 286с
3. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г.. Пропедевтична педіатрія. Київ - 1999. ст. 40-49; 267293.
4. Матерiали лекцiй.
Додаткова:
1. Наказ № 149 від 20.03.2008 року МООЗ України „Медичний догляд за
здоровою дитиною віком до 3 років”.
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Додаток1
ГРАФІКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ
Додаток 13 до клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною
віком до 3 років
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Додаток 14 до клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною
віком до 3 років
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Додаток 15 до клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною
віком до 3 років
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Додаток 16 до клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною
віком до 3 років
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Додаток 17 до клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною
віком до 3 років
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Додаток 18 до клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною
віком до 3 років
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Додаток 19 до клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною
віком до 3 років
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Додаток 20 до клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною
віком до 3 років
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Додаток 21 до клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною
віком до 3 років

6

7

8

9

10

11

1 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Вік (повні місяці і роки)
WHO Child Growth Standards

2 роки

45

45

5

50

50

4

55

55

3

60

60

2

65

65

1

70

70

80

85

90

95

75

-3

-2

0

2

3

75

80

85

90

95

від народження до 2-х років (z-scores)

Народження

Місяці

Довжина тіла/зріст (см)

Довжина тіла/зріст до віку, хлопчики

Додаток 22 до клінічного протоколу медичного догляду за здоровою
дитиною віком до 3 років
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Додаток 23 до клінічного протоколу медичного догляду за здоровою
дитиною віком до 3 років
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Додаток 24 до клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною
віком до 3 років
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Додаток 25 до клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною
віком до 3 років
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Додаток 26 до клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною
віком до 3 років
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Додаток 27 до клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною
віком до 3 років
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Додаток 28 до клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною
віком до 3 років
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Додаток 29 до клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною
віком до 3 років
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5. Рекомендована література. Основна
1. Пропедевтична педіатрія. За редакцією академіка НАМН України,
професора В.Г. Майданника. Вінниця, Нова Книга, 2012 - 880с.
2. Клінічна діагностика в педіатрії, навчальний посібник. Майданник В. Г.,
Бутиліна О.В. К.: «Дорадо-Друк», 2012. – 286с
3.
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Додаток 30 до клінічного протоколу медичного догляду за здоровою
дитиною віком до 3 років

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

“Затверджено”
на методичній нараді
кафедри педіатрії №4
Завідувач кафедри
академік НАМН України,
професор_____________Майданник В.Г.
(ПІП, підпис)
“______” _____________ 2019__ р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Навчальна дисципліна
Модуль №1
Змістовий модуль №2

Пропедевтична педіатрія
Розвиток дитини. Вигодовування дітей молодшого віку
Фізичний та психомоторний розвиток дітей

Тема заняття №4

Психомоторний розвиток дитини

Курс
Факультет

3
3 медичний

Київ 2019

1. Актуальність теми: Вивчення особливостей психомоторного розвитку дитини,
характерних для кожного вікового періоду, є необхідним для адекватної оцінки її загального
розвитку, діагностики та диференціальної діагностики захворювань з метою їх вчасного
попередження та адекватного лікування.
1.2 Компетентності та результати навчання.
Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами
компетентностей:
-інтегральні компетентності: здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі
навчання, що передбачає проведення обстеження дітей та/або здійснення інновацій та
характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.
- загальні компетентності (ЗК):
25. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
26. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
27. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.
28. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність
спілкуватися іноземною мовою.
29. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
30. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
31. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
32. Здатність бути критичним і самокритичним.
33.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність генерувати нові ідеї
(креативність).
34.Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
35.Здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність працювати в команді; навички
міжособистісної взаємодії.
36. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
- Спеціальні (фахові) компетентності (СК):
5.
Збирати дані про вік, скарги батьків пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, в умовах
закладу охорони здоров’я, використовуючи результати співбесіди
з пацієнтом за стандартною схемою опитування хворого:
- вміти визначати особливості психомоторного розвитку дітей в різні періоди дитячого віку;
- вміти визначати режим дня дітей різного віку;
- вміти визначити типи вищої нервової діяльності і фазові стани у дітей та їх значення
для виховання;
- здатність до ведення медичної документації;
6.
В умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділів:
- вміти виділяти основні захворювання психомоторного розвитку шляхом прийняття
обґрунтованого рішення, використовуючи попередні дані анамнезу дитини, дані
фізикального обстеження для визначення профілактичних заходів попередження розвитку
захворювань;

- вміти інтерпретувати показники виявлених змін у дітей різного віку на основі знання
анатомо-фізіологічних особливостей;
2. Конкретні цілі:
- розкрити поняття психомоторного розвитку дітей
- визначити особливості психомоторного розвитку дітей в різні періоди дитячого віку.
- обґрунтувати необхідність формування режиму дня для дітей різного віку.
- визначити типи вищої нервової діяльності і фазові стани у дітей та їх значення
для виховання.
3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми
(міждисциплінарна інтеграція)
Назви попередніх дисциплін
1. Нормальна анатомія
2. Гістологія та ембріологія
людини
3. Нормальна фізіологія

Отримані навики
особливості
будови дитячого

Описувати
організму.
Знати та визначати особливості будови
нервової системи в різні періоди розвитку
дитини.
Визначити
особливості
функціонування
дитячого організму в різні вікові періоди

4. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.
4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти
студент при підготовці до заняття:
Термін
1. Психомоторний
розвиток

Визначення
Сукупність функціональних характеристик діяльності
ЦНС, що визначають забезпечення адаптаційнопристосувальних механізмів дитини для життєдіяльності в
певний віковий період.
2. Психічний вік
Стан психічного розвитку, який відображує рівень
дитини
психічного розвитку дитини і визначається здатністю при
досліджуванні виконувати певні навички характерні для
даного вікового мікроперіоду.
3. Олігофренія
Стійка форма затримки нервово-психічного розвитку, яка
зумовлена внутрішньоутробним ураженням плода або
виникає в перші три роки життя дитини.
4. Деменція
Набута форма порушення нервово-психічного розвитку
дитини, яка виникає після трьох років життя дитини та
залежить від етіологічного фактора, глибини ураження
мозку, віку.
4.2. Теоретичні питання до заняття:
1. визначення психомоторного розвитку дитини
2. періоди психомоторного розвитку дітей першого року життя.

3. особливості психомоторного розвитку новонароджених дітей.
4. групи рефлексів, за допомогою яких визначають психомоторний статус
дитини першого року життя.
5. етапи становлення мовної функції дитини.
6. етапи розвитку зорового та слухового аналізаторів дитини на першому
році життя.
7. режим дня дітей різного віку.
8. типи вищої нервової діяльності людини. назвіть основні етапи її становлення в
різні періоди дитячого віку.
4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:
- визначення особливостей психомоторного розвитку дітей різного віку
- опанування методикою оцінки психомоторного розвитку здорової дитини.
5. Зміст теми Загальний рівень нервово-психічного розвитку відбиває дозрівання
центральної нервової системи дитини. Нормальна, здорова у всіх відношеннях, повноцінна
дитина-ейтрофік, яка знаходиться в адекватних умовах догляду, виховання та інших факторів
навколишнього середовища, повинна поряд з адекватним фізичним розвитком мати також
відповідний до її віку розвиток моторики і психіки.
У психомоторному розвитку дітей першого року життя виділяють три
періоди:
а) перший період — таламопалідарний — від народження дитини до 4-6 міс; б) другий
період — стріопалідарний (з 4-6 до 10-11 міс) — включення антигравітаційних механізмів
(сидіння, стояння), зниження м'язового тонусу,
розвиток рухів на основі вроджених рефлексів; в) третій період — визрівання кіркових функцій:
розвиток складних умовних
рефлексів, формування другої сигнальної системи, розвиток мовлення, активізація психічної
діяльності.
Новонароджена дитина здається зовсім безпорадною і фізично безпоміч ною. М'язи у
неї ригідні, рухи непослідовні, атетозоподібні і мають хаотичний характер. У неї
спостерігається ряд безумовних рефлексів, які зникають протягом першого року життя і їх
можна розділити на три групи.
Перша група — це стійкі довічні автоматизми. До цієї
групи належать:
- рогівковий,
- кон'юнктивальний
- сухожильні рефлекси кінцівок
- орбікулопальпебральний або надбрівний рефлекс (при постукуванні по верхній дузі орбіти
змикається повіка відповідної сторони).
Друга група безумовних рефлексів включає транзиторні рудиментарні рефлекси, які
відображають умови рівня розвитку рухових аналізаторів і згодом зникають. Зокрема, до цієї
групи рефлексів належать:
а) оральні сегментарні автоматизми — смоктальний, пошуковий, хоботковий та долонноротоголовний рефлекси.

- смоктальний рефлекс — якщо покласти до рота дитини соску, то вона починає
здійснювати активні смоктальні рухи. Рефлекс фізіологічний до кінця 1-го року життя.
- пошуковий рефлекс (Куссмауля-Генцлера) — при погладжуванні шкіри в ділянці
куточка рота, не торкаючись губ, відбувається опускання губи, відхилення язика і поворот
голови у бік подразнення. Цей рефлекс особливо добре виражений перед годуванням і зникає
наприкінці першого року життя.
- хоботковий рефлекс — при посту куванні пальцем по губах дитини відбу вається
скорочення кругового м'яза рота, що викликає втягування губ хоботком.
- долонно-ротоголовний рефлекс (Бабкіна) — викликається натискуванням великим
пальцем на підвищення великих пальців рук. У відповідь на подразнення відкривається рот і
згинається голова. Вказаний рефлекс зникає у дітей 3-місячного віку.
б) спинальні сегментарні автоматизми — хапальний рефлекс, рефлекс Моро, рефлекси
опори, повзання, автоматичної ходи, Таланта, Переса.
- хапальний рефлекс полягає в тому, що дитина схоплює і міцно утримує предмет чи,
наприклад, пальці рук при доторканні ними до поверхні її долоні. При цьому іноді вдається
підняти дитину над опорою — рефлекс Робінсона. Такий же рефлекс можна викликати на
нижніх кінцівках, якщо натиснути на підошву в ділянці основи ІІ-ІII пальців, що викликає
підошовне згинання пальців. Зникає цей рефлекс на 2-4-му місяці після народження.
- рефлекс Моро (охоплювальний) викликають різними способами: а) дитину, яка
знаходиться на руках лікаря, різко опускають на 20 см, а потім піднімають до вихідного рівня;
б) можна також швидким рухом розігнути нижні кінцівки або стукнути по поверхні, на якій
лежить дитина, на відстані 15-20 см з обох сторін від голови. У відповідь на ці дії дитина
спочатку відводить руки в сторони і розгинає пальці, а потім повертає руки у вихідне
положення, і ці рухи рук нагадають охоплювальні. Цей рефлекс зберігається до 4-місячного
віку.
- рефлекс опори — дитину беруть під пахви з боку спини, підтримуючи вказівними
пальцями голову. Піднята в такому положенні дитина згинає ноги в тазостегнових і колінних
суглобах. Опущена на опору, вона впирається на неї всією ступнею, «стоїть» на напівзігнутих
ногах, випрямивши тулуб. Цей рефлекс зникає
в 2 міс.
- рефлекс автоматичної ходи полягає в тому, що коли дитину, яка знаходиться
в положенні опори, злегка нахилити вперед, то вона «крокує» по поверхні, не супроводжуючи
ці кроки рухами рук.
- рефлекс повзання (Бауера) — дитину кладуть на живіт так, щоб голова і тулуб були
розташовані по середній лінії. В такому положенні дитина на деяку мить піднімає голову і
здійснює плазуючі рухи (спонтанне плазування). Якщо підставити під підошви дитини долоню,
то ці рухи пожвавлюються, в «плазування» включаються руки, і вона починає активно
відштовхуватися ногами від долоні. Вказаний рефлекс зникає у дітей до 4 міс.
- рефлекс Таланта — якщо у дитини, яка лежить на боку, провести великим і вказівним
пальцями по паравертебральних лініях в напрямі від шиї до сідниць, то

подразнення шкіри викликає вигинання тулуба дугою, відкритою зовні. Рефлекс, як правило,
зникає до 4- місячного віку.
- рефлекс Переса — у положенні дитини на животі проводять пальцем по остистих
відростках хребта в напрямі від куприка до шиї, що викликає прогинання тулуба, згинання
верхніх і нижніх кінцівок, піднімання голови, тазу, а іноді сечовипускання і дефекацію. Цей
рефлекс викликає біль, тому його треба досліджувати останнім. Зникає вказаний рефлекс у
дітей до 4 міс. життя.
в) мієлоенцефальні, позотонічні рефлекси — лабіринтний тонічний рефлекс,
асиметричний шийний тонічний рефлекс та симетричний шийний тонічний рефлекс.
- лабіринтний тонічний рефлекс проявляється здорових дітей легким напруженням
м'язів-згиначів верхніх і нижніх кінцівок, якщо вони лежать на животі, і таким же легким
напруженням розгиначів-кінцівок при зміні положення на спині. Цей рефлекс у здорових дітей
зникає наприкінці першого місяця життя.
- симетричний шийний тонічний рефлекс проявляється тим, що при пасивному
згинанні голови у новонародженого, який лежить на спині, виникає підвищення тонусу м'язівзгиначів рук і м'язів-розгиначів ніг. При розгинанні голови спостерігаються зворотні
співвідношення. У здорових новонароджених вказані реакції виражені слабо і повністю
зникають на 2-му місяці життя.
- асиметричний шийний тонічний рефлекс досліджують таким чином: голову дитини,
яка лежить на спині, повертають на бік так, щоб підборіддя торкалось плеча. При цьому
зменшується тонус кінцівок, до яких повернено обличчя, іноді вони розгинаються на короткий
час, і підвищується тонус протилежних кінцівок. Рефлекс зникає на 2-3-му місяці життя.
До третьої групи належать мезенцефальні установчі автоматизми, які з'являються і
формуються не відразу після народження, а через деякий час. Зокрема, до цієї групи належать
лабіринтні установчі рефлекси, прості та ланцюгові шийні і тулубові установчі рефлекси.
Лабіринтний установчий рефлекс у новонароджених відсутній або дуже слабкий. Його
відсутність проявляється тим, що голова у новонародженого звисає донизу під дією сили
тяжіння. Протягом перших тижнів життя дитина робить спробу підняти і втримати голову. Але
лише на 2-му місяці життя виявляється досить виражений лабіринтний установчий рефлекс, і
діти починають вільно втримувати голову і переміщувати її в просторі.
Прості шийні і тулубові установчі рефлекси полягають у тому, що поворот голови в бік
викликає поворот тулуба в той же бік, але не одночасно, а роздільно: спочатку повертається
грудний відділ, а потім тазовий. Ці рефлекси з'являються від народження і видозмінюються в 67 міс.
Ланцюговий установчий рефлекс з тулуба на тулуб викликається при повороті плечей
дитини в бік, що приводить до повороту тулуба і нижніх кінцівок
у той же бік, але не одночасно, а роздільно. Поворот тазового відділу також викликає поворот
тулуба. Цей рефлекс формується в 6-7 міс.
Крім вищезазначених безумовних рефлексів, у новонароджених мають місце рефлекси
Бабінського (штрихове подразнення підошви по зовнішньому краю стопи в напрямі від п'ятки
до основи великого пальця викликає тильне згинання великого

пальця і підошовне згинання решти пальців, які розходяться віялоподібно) і Керніга (при спробі
розігнути ногу, зігнуту в колінному і кульшовому суглобах під прямим кутом, у дитини, яка
лежить на спині, це не вдається). Рефлекс Бабінського може бути фізіологічним у дітей до 2
років, а рефлекс Керніга — до 4-6 міс. Таким чином, дитина народжується з комплексом
безумовних рефлексів, які мають велике значення для її подальшого нервово-психічного
розвитку.
В міру розвитку кори головного мозку ці безумовні рефлекси гальмуються, і на їх основі
формуються численні умовні рефлекси.
Слуховий аналізатор у доношеної дитини анатомічно і функціонально сформований
настільки, що вона може сприймати звукові подразнення відразу після народження.
Новонароджені реагують на звуки здриганням, зміною дихання, пульсацією тім'ячка,
морганням, закриттям очей тощо. Зоровий аналізатор при народженні ще має ознаки неповного
розвитку. В перші 2-3 тиж. життя у дитини спостерігаються фізіологічна світлобоязнь, ністагм.
Наприкінці першого місяця вона вже затримує поґляд на блискучих предметах на 2-5 с, слідкує
за рухомою високо піднятою іграшкою, повертаючи голову, що вже свідчить про початок
розвитку координації рухів шийних м'язів. У місячному віці у дитини зникає фізіологічний
ністагм, дитина плавно стежить за рухомим предметом. З'являється довге слухове зосередження
(прислуховується до голосу дорослого, звуку іграшки). Дитина починає відтворювати окремі
звуки у відповідь на розмову з нею. З'являється перша посмішка, крик набуває деякого
емоційного відтінку. Лежачи на животі, вона намагається підняти і утримати голову, їй вдається
утримати голову прямо при вертикальному положенні декілька секунд. У 1,5-місячному віці
вона вже Утримує голову, потягується, упирається ніжками при підтримуванні під пахви. Сон
становить близько 20 год. на добу.
У віці 2 міс. швидко накопичуються умовні рефлекси, які утворюються з усіх
аналізаторів, розвивається властивість розпізнавати сигнали, чіткішими стають орієнтувальні
реакції. Виразнішою стає здатність зорового і слухового зосередження. Дитина довго дивиться
на нерухомий предмет або обличчя, що приваблюють увагу. Довго стежить за рухомою
іграшкою. З'являються шукаючі повороти голови при тривалому звуці. Повертає голову в бік
дорослого, припиняє ссання при показі яскравого предмета. Дитина добре тримає голову в
лежачому на животі положенні і утримує її 1-1,5 хв у вертикальному положенні. Емоційні
реакції стають різноманітнішими. Дитина швидко відповідає посмішкою на розмову з нею.
Повторно промовляє окремі звуки (агукає).
У віці 3 міс. у дитини з'являється зорове зосередження у вертикальному положенні (на
обличчі дорослого, який розмовляє з нею, іграшках). Відмічається стійкий зоровий рефлекс на
годування груддю. Якщо раніше у дитини спостерігалось «безладне шукання» ротом
материнської груді, то тепер воно змінилось відкриванням рота при наближенні до груді, при
вигляді пляшечки або ложечки. Дитина проявляє комплекс емоційного пожвавлення у відповідь
на спілкування з нею (розмова). Впізнає матір, починає гуліти. Криком виражає незадоволення,
якщо від неї відходять дорослі. Музикальні звуки викликають у дитини позитивні емоції.
Випадково вона натикається на іграшки, які низько висять над її грудьми. Починає зникати
гіпертонус з верхніх кінцівок. Дитина лежить на

животі, піднімає тулуб, спираючись на лікті і передпліччя, високо піднявши голову. При
підтримці під пахви міцно упирається на тверду поверхню ногами, зігнутими
в кульшових суглобах. Добре втримує голову у вертикальному положенні (на руках у
дорослого). Сидить при підтримці за таз, перевертається зі спини на бік.
У 4 міс. дитина відрізняє основні спектральні кольори і музикальні звуки, різниця між
якими становить 4-5 тонів. Повертає голову в бік невидимого звуку і знаходить його. Порізному реагує на спокійну і танцювальну мелодії. Рухи у дитини стають вільними, вона тягне
руки до іграшок, обмацує предмети, захоплює їх. Повертається зі спини на бік і на живіт. Під
час неспання часто виникає «комплекс пожвавлення». Голосно сміється у відповідь на емоційне
звернення до неї. Гудіння стає довшим, з'являються співучі і гортанні звуки. Незадоволення
виражається хниканням.
Наприкінці 5-го місяця дитина добре впізнає близьких їй людей, розрізняє звернення до
неї. Відрізняє від чужих матір за зовнішнім виглядом. Впізнає голос матері або близької
людини. Розрізняє суворі і ласкаві інтонації голосу при зверненні до неї. Чітко бере іграшку з
рук дорослого та утримує її в руках. Довго лежить на животі, піднявши тулуб і спираючись на
долоні випрямлених рук. Повертається зі спини на живіт. Може рівно стояти при підтримуванні
під пахви. Довго співуче гулить. Їсть з ложечки напівгусту та густу їжу.
У віці 6 міс. емоційні, мімічні і голосові реакції стають більш активними. Дитина
починає промовляти окремі склади: «ма», «ба», «да» тощо (початок лепету). По-різному реагує
на своє та чуже ім'я. Вільно бере іграшки з різних положень і довго ними грається, перекладає
їх з однієї руки в іншу. Перевертається з живота на спину. Пересувається, переставляючи руки і
трохи підповзуючи, намагається повзти. Добре їсть з ложечки, знімає їжу губами. П'є з блюдця
або чашки невелику кількість рідкої їжі.
У 7-місячному віці дитина самостійно тягне до рота пляшечку, довго повторює одні й ті
ж склади типу «ба-ба-ба» або «ма-ма-ма», лепече. Грає іграшкою, стукає, розмахує нею,
перекладає, кидає тощо. Добре повзає (багато, швидко, в різних напрямах). На запитання «де ?»
шукає і знаходить поглядом предмет, який неодноразово називався і постійно знаходиться в
певному місці. П'є з чашки.
У віці 8 міс. дитина цікавиться своїм відображенням у дзеркалі, посміхається йому,
шукає поглядом потрібний їй предмет, виражає мімікою подив і цікавість при вигляді нових
предметів. Іграшками займається довго і по-різному діє з ними. Наслідує дії дорослого з
іграшками (штовхає, стукає, виймає тощо). Самостійно сідає, сидить, лягає. Підтримуючись за
бар'єр руками, сама встає, стоїть, опускається. Переступає, тримаючись за бар'єр. На запитання
«де ?» знаходить декілька знайомих предметів у різних місцях незалежно від їх постійного
місця знаходження. Знає своє ім'я, оглядається на оклик. Наслідує дорослому, повторює за ним
склади, які вже є в її лепеті. Добре п'є з чашки, яку тримає дорослий.
У
віці 9 міс. дитина стежить за падаючим предметом, шукає іграшки, сховані під
пелюшку, намагається звернути увагу дорослих на себе, тягнеться до них. Під танцювальну
мелодію робить танцювальні рухи. З предметами діє по- різному залежно від їх властивостей
(качає, виймає, відкриває, натискує, гримить тощо). Може переходити від одного предмета до
іншого, злегка притримуючись за них руками. На запитання «де ?» знаходить декілька
знайомих предметів в різних місцях незалежно від їх постійного місця знаходження. Відповідає
на прохання «дай руку». Наслідує дорослому, повторює за ним склади, які вже є в її лепеті.
Добре п'є з чашки, підтримуючи її руками. Формуються навички охайності.
У віці 10 міс. дитина правильно орієнтується в назвах деяких предметів, знає імена
близьких людей, повторює за дорослими різноманітні звуки, склади, повязуючи їх з
визначеними предметами, наприклад, називає собаку — «гав- гав», кота — «киць-киць», корову
— «му-му», промовляє окремі слова, такі як «мама», «баба». Самостійно на прохання дорослого
виконує різні дії з іграшками (відкриває, закриває, виймає, вкладає тощо). Дії з предметами
мають стійкий характер. Дитина вже піднімається на невисоку поверхню або гірку, тримаючись
за поручні, і сходить з неї, ходить, тримаючись за руки дорослого. На прохання «дай»
знаходить і дає знайомі предмети. При заграванні з нею («дожену-дожену», «сорока-злодійка»,

«схованки» тощо) дитина виконує розучені дії і рухи. Наслідує дорослому, повторює за ним
склади, яких нема в її лепеті. Закріплюються вміння охайності, набуті в 9 міс.
В 11 міс. дитина може довго зосереджено самостійно гратися: складати, розкидати і
збирати пірамідки. Оволодіває новими розученими діями і починає виконувати їх на прохання
дорослого (кладе кубик на кубик, знімає і нанизує кільця на стержень). Самостійно стоїть.
Робить перші самостійні кроки. За словесною інструкцією виконує різні дії, які не підказані
предметами (водить ляльку, годує собачку тощо). З'являються перші узагальнення в розумінні
мови (на прохання дорослого знаходить будь-яку ляльку, яку бачить серед іграшок, будь-який
м'яч, всі машини, годинники тощо). Промовляє слова-позначення «дай», «киць-киць», «гав-гав»
та ін. Уміння і навички охайності закріплюються.
У12 міс. дитина знає назви багатьох предметів, виконує невеликі доручення на прохання
дорослих, показує частини тіла. Розрізняє предмети за формою. Впізнає фото дорослої знайомої
людини. Шукає сховану іграшку. Самостійно виконує розучені дії з іграшками (качає, водить,
годує тощо). Переносить дії, розучені з одним предметом, на інший (водить, годує, колише
ляльку тощо). Самостійно ходить, присідає без опори. Не присідаючи, а лише нахилившись,
може підняти предмет. Розуміє (без показу) назви кількох предметів, дії, імена дорослих
і дітей, виконує окремі доручення («знайди», «принеси», «віддай тіточці», «поклади на місце»
тощо). Розуміє слово «не можна» (припиняє дію). З розумінням промовляє 8-10 слів. Деякі
слова у вимові дорослого набувають узагальненого характеру. На прохання дорослого виконує
розучені дії з іграшками. Самостійно п'є з чашки (бере руками, ставить на стіл).
На 2-му році життя у дитини вдосконалюється координація рухів рук і посилюється
контроль з боку зору. Рухи стають більш цілеспрямованими, чіткими. Дитина вільно бере
пальцями предмети, намагається проводити олівцем прямі лінії, ловить м'яч тощо. Довго
ходить, змінює положення (нахиляється, присідає, повертається, задкує, переступає через
перепону, спочатку приставним, а наприкінці 2-го року чергуючим кроком). Ходить по
обмеженій поверхні шириною 15-20 см, піднятою над підлогою на 15-20 см. В цьому віці у
дитини з'являється розуміння мови. Швидко розширюється запас зрозумілих слів.Дитина
узагальнює предмети за істотними ознаками (знаходить на прохання серед декількох зовнішньо
схожих предметів два однакових за значенням, але різних за кольором). На прикінці 2-го року
розуміє нескладне оповідання дорослого за сюжетною картинкою, відповідає на запитання
дорослого, а також розуміє оповідання дорослого про події, які були у досвіді дитини.
Покращується активна мова. Спочатку дитина ще користується лепетом і полегшеними
словами під час рухової діяльності. Полегшеними («бі-бі») і правильно вимовленими словами
(«машина») називає предмети і дії під час великої зацікавленості. Далі свої дії під час гри
позначає словами і двоскладовими реченнями. При спілкуванні з дорослими користується
трискладовими реченнями, використовує прикметники і прийменники. Елементарні фрази
будує ще неправильно, часто в них мають місце власні «дитячі» слова. В запасі дитина 2 років
має 200-400 слів. У неї починається сенсорний розвиток. Вона вже орієнтується в двох
контрастних величинах предметів (типу кубів) з різницею З см, потім відрізняє 3-4 контрастних
за формою предмети (шар, куб тощо). В кінці 2-го року орієнтується в трьох контрастних за
величиною предметах з різницею 3 см, підбирає за образом і словом дорослого три контрастних
кольори. Удосконалюється гра і дії з предметами. Дитина відтворює дії з предметами, які були
розучені раніше (годує ляльку, нанизує кільця на стержень), а також окремі дії, які часто
спостерігала. Вона відтворює нескладні побудови - перекриття типу «воріт», «будинку»,
«лавки», а також ряд послідовних дій (початок сюжетної гри). На 2-му році життя дитина
самостійно їсть спочатку густу, потім рідку їжу ложкою, частково роздягається з невеликою
допомогою дорослого (знімає черевики, шапку), а наприкінці 2-го року частково одягається
(черевики, шапку).
У віці від 2 до 3 років у дитини значно удосконалюється активна мова. Вона говорить
вже багатослівними реченнями, починає використовувати складні підрядні речення. У неї
з'являються запитання «де ?», «куди ?», а наприкінці 3-го року — «чому ?», «коли ?».
Удосконалюється також сенсорний розвиток. Дитина підбирає за зразком основні геометричні
фігури в різноманітному матеріалі, починає правильно використовувати ці фігури в своїй

діяльності. Підбирає за зразком різноманітні предмети чотирьох основних кольорів, наприкінці
3-го року називає ці кольори. Гра набуває сюжетного характеру. Дитина відтворює дії з життя
оточуючих. З'являються елементи рольової гри, а також конструктивна діяльність. Дитина
самостійно робить прості сюжетні побудови і дає їм назву, наприкінці 3-го року життя
з'являються складні сюжетні побудови. З допомогою пластиліну, олівця відображає прості
предмети і називає їх, тобто з'являється образотворча діяльність. Удосконалюються навички.
Дитина повністю сама одягається, але ще не може застебнути ґудзики. Наприкінці 3-го року
самостійно одягається. їсть охайно, використовує серветку без нагадування. Рухи стають
удосконаленими. Переступає через палку, горизонтально підняту від підлоги на 20-30 см, а
наприкінці 3-го року — на 30-35 см. На 3-му році життя розширюється емоційна сфера дитини з'являється почуття жалю, сором'язливості, самолюбивість тощо.
У віці 4-7 років психічний розвиток дітей значно диференціюється і вдоско налюється.
Зростає роль гальмівних реакцій в корі головного мозку. Поведінка дітей стає більш складною.
З'являються асоціативні зв'язки, власні судження, повністю усвідомлюється особистість
власного «я». Починає формуватись характер, з'являється тяга до самостійності і такі риси
характеру, як упертість і свавільність. В цей час психіка дітей дуже сприйнятлива: вони швидко
запам'ято вують слова, легко засвоюють іноземні мови. Словниковий запас швидко зростає,
в граматично правильно збудованих фразах зустрічаються майже всі частини мови. Мова стає
зв'язаною, діти можуть чітко висловлювати свої враження і думки. У поведінці дітей цього віку
починають проявлятись типологічні індивідуальні риси характеру. Продовжують
ускладнюватись емоційні реакції, у дітей протягом з'являються початкові естетичні уявлення.
Діти можуть співати прості пісеньки, малювати нескладні фігури, навчатися музиці. У них
легко формуються складні умовні рефлекси. Добре розвинена моторика, в діях переважають
ігрові елементи. Відсутня можливість тривалого зосередження, а також самокритики і
самоконтролю. У цьому віці виникає прагнення до контакту з іншими дітьми, до перебування в
дитячому колективі.
У віці 4-5 років дитина може самостійно застібати ґудзики. Розуміє призначення
предметів, їх властивості, форму, колір, величину і з чого вони зроблені. Знає про суспільно
корисну працю дорослих. Бере участь у бесідах, розповідає казки. Знає утворення чисел в
межах 5. Орієнтується в просторі і часі. Стрибає в довжину (60 см) і висоту (10 см), може
влучити м'ячем у вертикальну ціль, рачкує по похилій дошці, вилазить на гімнастичну стінку. У
малюнках відображає навколишнє життя (дерева, бруньки, будинок тощо). Ліпить з глини та
пластиліну. Володіє ножицями, рівно ріже по прямій, викладає і наклеює предмети з 4-6 частин.
Конструює з будівельного матеріалу та паперу.
У віці 5-6 років дитина досить добре орієнтується в просторі (наліво, направо, угору,
вниз). Знає назви професій, а також з чого що зроблено, назви диких і свійських тварин та риб.
Знає цифри, лічить до 10. Досить легко може пролазити в обруч, прив'язаний на висоті 20-30
см, накидати кільця на стержень, стрибати на скакалці і виконувати різні вправи по пам'яті.
У віці 6-7 років дитина знає міста, столицю України, професію батьків, свою адресу.
Називає пори року, місяці, дні тижня. Розуміє, де що росте (у лісі, саду, на полі), робить
звуковий аналіз слів, читає прості речення. Володіє навичками підготовки до письма. Знає
геометричні форми, складає і розв'язує прості арифметичні задачі. Конструює з паперу, стрибає
з розбігу у висоту (40 см) та з місця в довжину (90-100 см), накидає на стержень кільця з
відстані 2-3 м.
Діти молодшого шкільного віку (7-11 років) чутливі до формування здібностей,
подовженої цілеспрямованої діяльності як розумової, так і фізичної. На цей вік припадає
максимум ігрової діяльності дітей. На перервах вони намагаються компенсувати вимушену
нерухомість на уроках, що обумовлено їх фізіологічними потребами. Оптимальне задоволення
рухових потреб як на уроках фізичної культури, так і в позаурочний час сприяє розвитку
основних рухових якостей. У цьому віці, з одного боку, діти ще не досягають максимальних
показників швидкості в простих рухах, їх абсолютна і відносна сила невелика, а з другого — у

них уже завершується формування такої рухової якості, як спритність, що ґрунтується на
тонкій координації рухів за рахунок збалансованого управління м'язами-антагоністами. У
цьому віці діти катаються на ковзанах, лижах, а також захоплюються видами спорту, які
вимагають витривалості. У молодшому шкільному віці удосконалюється нейронна організація
кори великих півкуль. В кірково-підкірковій взаємодії панує кора. Посилення впливу кори
сприяє наростанню стриманості в проявах емоцій і контролю поведінки. У дітей значно зростає
обсяг уваги, її стійкість. За словесною інструкцією вчителя діти цього віку можуть
концентрувати увагу, зосереджуватися на суттєвому, організовувати конкретну діяльність.
Одночасно вони привчаються до самостійної творчої діяльності, яка відповідає пізнавальним
потребам. У цьому віці діти можуть багато чому навчитися, сприйняти, оволодіти навичками і
знаннями, що значно полегшує їх подальше навчання.
Підлітковий вік (12-15 років) — один із найскладніших періодів розвитку дитини, який
вимагає нових ефективних методів виховання і навчання. Для цього віку характерна емоційна
нестійкість, не урівноваженість, зниження працездатності і витривалості, швидка втома.
Значною мірою специфіка цього віку обумовлена біологічним фактором — статевим
дозріванням. Спостері гається високий рівень підкіркової активності, якою досить складно
управляти. Зазначені особливості в кірково-підкіркових відношеннях проявляються перш за
все в емоційній сфері. Як і у дітей молодшого віку, в забезпеченні уваги 102 Основні
показники психічного розвитку знову переважає генералізована активація емоційного
характеру. В учнів цього віку відмічається утруднення в зосередженні уваги, в можливості
вибіркового сприйняття навчального матеріалу. Вони швидко стомлюються, у них
погіршується розумова працездатність. Ці особливості підлітків слід враховувати. Емоції
підлітків рухливі, мінливі, суперечливі: підвищена чутливість нерідко поєднується з
холодністю, сором'язливість — з нарочитою розв'язністю, з'являється непомірний критицизм і
нетерпимість до опіки рідних. Особливості в діяльності головного мозку, які знижують
можливості школяра, наприкінці підліткового періоду зникають. При цьому значно
покращується працездатність, ефективно розвиваються швидкісні, силові і швидкісно-силові
якості, удосконалюється спритність та інші прояви координації рухів. Зникає незграбність
рухів, формується їх пластичний малюнок. Підлітки починають захоплюватись танцями. У
перехідному періоді підліткам особливо потрібне чуйне ставлення рідних і вчителів. Дуже
важливо, щоб у них підліток бачив приятелів. Увагу підлітка слід переключати на різноманітні
та багатогранні види діяльності. У зв'язку з психофізіологічними особливостями підлітків їх
значно важче залучити до праці, ніж молодших школярів. У них дуже велике прагнення
відчувати себе дорослими, але ще не завершене соціальне дозрівання.
Юнацький вік, або старший шкільний вік, — дуже відповідальний стан в житті школяра.
В цьому віці завершується морфофункціональне дозрівання організму, відбуваються суттєві
зміни в його особистості, психологічне і соціальне дозрівання. Виникають значні утруднення,
пов'язані з інтенсивним навчанням і емоційним напруженням, які зумовлені необхідністю
вибору професії і підготовки до вступу в доросле життя. Виховується природна потреба до
праці. У цьому віці продовжується структурне дозрівання кори великих півкуль. Формуються
характерні для дорослої людини міжкульові відношення при розумовій діяльності: права
півкуля переважно активується при зорово- просторовій діяльності, а ліва — при мовній і
абстрактній. Головний мозок в юнацькому віці відрізняється високою пластичністю, його
резервні можливості занадто великі. Але у більшості школярів цього віку не розвинене вміння
не просто заучувати матеріал, а, запам'ятовуючи, осмислювати його. Посилюються міжвікові
зв'язки. Юнаки і дівчата несвідомо намагаються наслідувати дорослим, вибирають серед них
собі кумирів, образ яких значною мірою визначає розвиток особистості. Адаптація до
соціального оточення в ці роки відбувається за рахунок найбільшого розвитку тих
природжених задатків, які можуть дати юнакам і Дівчатам найбільші шанси на успіх в житті. В
цьому віці слід допомогти дитині вибрати такий життєвий шлях, який дав би змогу не тільки

найбільш повно користати природжені задатки, зберегти творчий запал у вибраному виді
діяльності на все життя, але й гармонізувати її розумовий та фізичний розвиток.
Під впливом різних чинників і несприятливих факторів навколишнього середовища
вказані вище закономірності психічного розвитку дитини можуть зрушуватися. У деяких
випадках негативні фактори зовнішнього середовища можуть викликати тимчасове
гальмування дозрівання структур мозку та їх функцій, що призводить до затримки психічного
розвитку, який може компенсуватись за сприятливих умовах подальшого розвитку. Такий тип
затримки психічного розвитку називають неспецифічним, або доброякісним. Це не патологічна
затримка психічного розвитку, оскільки вона проявляється тільки запізненням розвитку
моторних або психічних функцій. Вона відносно швидко компенсується і не супроводжується
патологічними неврологічними і психоневрологічними симптомами. В інших випадках
негативні фактори можуть викликати пошкодження структур мозку і його якісні морфологічні
зміни, що призводить до стійкої, органічної і специфічної затримки психомоторного розвитку.
Якщо ця затримка зумовлена внутрішньоутробним ураженням плода або виникає в перші три
роки життя дитини, то вона називається олігофренією. Набута затримка психічного розвитку у
пізніший період життя, після 3-го року та в наступні періоди, називається деменцією.
Олігофренія характеризується непрогредієнтним перебігом, неспроможністю до повноцінної
абстракції, незрілістю суджень, нездатністю до узагальнень і відтворень, афективно-вольовими
розладами. Залежно від ступеня враженості затримки психічного розвитку розрізняють
олігофренію ступеня дебільності, імбецільності та ін. У дітей з дебільністю спостерігається
недостатня здатність до аналітичної, особливо синтетичної, діяльності, слабкість узагальнень,
примітивне абстрагування. Проте така дитина може бути старанною, здатна орієнтуватися в
нескладних життєвих ситуаціях, їй доступне пізнання простих, конкретних явищ, і при
спеціальних умовах виховання можливе розширення пізнавальних функцій. Деменція — це
набуте захворювання, клінічні варіанти якого залежать від етіологічного фактора, глибини
ураження мозку і віку. Для деменції характерний прогредієнтний перебіг з вираженою
деградацією особистості, втратою навичок мови, спонуки до діяльності, наростає апатія,
адинамія. Повільно, але неухильно наростає збіднення інтелекту, гіпо- та амнезії, порушується
будова логічного мислення і цілеспрямована діяльність, спотворюється емоційно-вольова
сфера. Проведені епідеміологічні дослідження свідчать, що поширеність затримки психічного
розвитку серед дітей залежить від віку, соціально-побутових факторів, регіону проживання,
умов догляду і виховання та багатьох інших факторів.
Слід відзначити, що вказані дані стосуються лише затримки психічного розвитку
(олігофренія та ін.), тоді як низький рівень психомоторного розвитку зустрічається у дітей
значно частіше. Так, серед дітей першого року життя відставання в психомоторному розвитку
спостерігається у 5,7-10,9%. В динаміці розвитку виявляється зменшення кількості дітей з
низьким рівнем психічного розвитку. Серед дошкільників і школярів чисельність дітей з
низьким рівнем психічного розвитку становить 4-4,56%.
Затримка психічного розвитку дітей виникає під впливом багатьох причин і
найрізноманітніших факторів. Це може відбуватися в результаті інфекційних (краснуха,
токсоплазмоз, герпес, цитомегаловірус та ін.), ендокринних (гіпотиреоз, гіпопаратиреоз та ін.) і
обмінних (фенілкетонурія, гомоцистинурія, гіпергліцинемія, глікогеноз, мукополісахаридоз та
ін.) захворювань, уражень нервової системи (енцефаліт та ін.), хромосомних аберацій (хвороба
Дауна, синдроми Клайнфелтера, Шерешевського-Тернера, Патау та ін.), а також інших
пошкоджень, травм, інтоксикацій тощо. Але в кожному конкретному випадку не завжди
вдається встановити причину затримки психічного розвитку. Тільки у 6% дітей відома причина
затримки психічного розвитку, тоді як у більшості випадків етіологію встановити не вдається.
Ще на один важливий факт слід звернути увагу
— це своєчасність Діагностики. В ранньому дитячому віці (до 2 років) затримка психічного
Розвитку вперше діагностується у 15,2% дітей, в дошкільному — у 17,7%, в молодшому
шкільному віці — у 49,6% всіх дітей з патологією психічного Розвитку. Ці дані підтверджують
необхідність оцінки психічного розвитку дітей раннього дитячого віку, тому що своєчасна

діагностика сприяє можливості ефективної профілактики та ранної медико-педагогічної
реабілітації.
Матеріали для самоконтролю:
А. Тести:
1. В якому віці зникають пошуковий і ссальний рефлекси у дітей?
A. 5-6 міс
B. до кінця 1-го року
C. 2 роки
D. 3 роки
E. 4 роки
2. В якому віці (в міс) зникає рефлекс Робінсона
A. до кінця 1
B. 2-4
C. 6
D. 8-10
E. 24
3. До якого віку (в міс) зберігається рефлекс Моро
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
E. 12
4. Вкажіть, до якого віку (в міс) рефлекс Бабінського вважається
фізіологічним?
A. 2
B. 4
C. 6
D. 12
E. 24
5. В якому віці (в міс) зникає рефлекс Керніга
A. 2-4
B. 4-6
C. 6-8
D. 8-10
E. 12-18
Б. Задачі для самоконтролю:
1. Дайте оцінку психомоторному розвитку дитини.
Мишко К. 10 місяців. Впізнає себе в дзеркалі, “танцює” під музику, по-різному грається з
різними іграшками, сам стоїть; ходить, тримаючись за манеж, або при підтримці за дві руки.
Відгукується на своє ім’я. Добре їсть з ложечки, з чашки пити не пропонували. Через
зайнятість батьки мало говорять і займаються з дитиною. Дитина вимовляє окремі склади,
повторюючи їх, знає свою маму, тата. Тварин не знає, слова «де?», «дай» не розуміє.
2. Дайте оцінку психомоторному розвитку дитини.
Таня К. 3місяців. Зі слів матері довго розглядає яскраві предмети, обличчя людини.
Посилюється рухова активність дитини при появі дорослого; при вигляді пляшечки знає, що
будуть годувати. Впізнає маму, тривало гулить, позитивно сприймає мелодійну музику,
знаходить очима звідки вона лунає. Добре тримає голівку, сидячи на руках у дорослого.

Лежачи на животі, підіймає голову і тіло, спираючись на передпліччя. Тягнеться за
підвішеними іграшками, хапає їх руками, обмацує.
3. Дайте оцінку психомоторному розвитку дитини.
Павлик С. 6 місяців. Розрізняє своїх та чужих, впізнає маму серед чужих людей, знає голос
матері, по-різному реагує на інтонацію, на своє та чуже ім’я. Почав лепетати. Сидить
нестійко, нещодавно почав перевертатися зі спини на живіт. В анамнезі – утримує голову у
вертикальному положенні з 4 місяців. Бере предмети рукою, роздивляється, обмацує. Їсти з
ложечки не вміє, мати не наполягає. годується з соски, пити з чашки мати не пропонувала.
5. Дайте оцінку психомоторному розвитку дитини.
Аліна 4 міс. Поворотом голови знаходить невидиме джерело звуку, повертає голову у бік
незнайомої людини, виділяє маму серед інших людей, радіє. По-різному реагує на спокійну
і танцювальну музику. Схоплює і утримує іграшку, яку дають їй в руки. Лежачи на животі,
підіймає тулуб, спираючись на долоні випрямлених рук. Повертається зі спини на живіт.
Агукає різноманітно, іноді співуче. Сміється у відповідь на емоційне звернення до неї.
Хниче коли не задоволена.
6. Дайте оцінку психомоторному розвитку дитини.
Костик Н. 8 місяців. Виявляє мімікою подив, цікавість, угледівши нові предмети. Цікавиться
своїм віддзеркаленням, посміхається йому. Іграшками грає довго, по-різному: стукає, штовхає,
виймає. Добре і швидко повзає, сам сідає, сидить, лягає; притримуючись за спинку ліжечка,
встає, стоїть, опускається. Під танцювальну мелодію робить танцювальні рухи. Лепече,
повторюючи склади. Самостійно п’є з пляшечки. Чіткої реакції на своє ім’я не дає, знаходить
поглядом кілька знайомих предметів, що постійно знаходяться в певному місці. Пити з чашки
батьки не пропонували –з соски простіше і швидше. Батьки мало розмовляють з дитиною:
вмикають програвач з музикою, або телевізор.
7. Дайте оцінку психомоторному розвитку дитини.
Максим 8 місяців. Зі слів матері сам п’є з пляшечки з соскою, добре знає своїх рідних,
відрізняє чужих, оглядається на своє ім’я. Робить «до побачення», «ладусі», виявляє мімікою
подив, цікавість. На питання «де?» знаходить знайомі йому предмети, «танцює» під музику.
Іграшками грає довго, по-різному, наслідуючи дорослих : стукає, штовхає, виймає, натискає.
Добре і швидко повзає, сам сідає, лягає; притримуючись за спинку ліжечка, встає, стоїть,
переступає. Проходить короткі відстані між предметами, злегка притримуючись за них
руками. Добре п’є з чашки. Охоче сідає на горщик (не опирається). Повторює склади за
дорослими.
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1.1 Актуальність теми: Оцінка психомоторного розвитку є важливим завданням лікаря,
оскільки його затримка часто супроводить гострі та хронічні захворювання у дітей.
1.2 Компетентності та результати навчання.
Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами
компетентностей:
-інтегральні компетентності: здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі
навчання, що передбачає проведення обстеження дітей та/або здійснення інновацій та
характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.
- загальні компетентності (ЗК):
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватися
іноземною мовою.
5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
8. Здатність бути критичним і самокритичним.
9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність генерувати нові ідеї (креативність).
10. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
11. Здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність працювати в команді; навички
міжособистісної взаємодії.
12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
- Спеціальні (фахові) компетентності (СК):
Збирати дані про вік, скарги батьків пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, в умовах
закладу охорони здоров’я, використовуючи результати співбесіди з пацієнтом за стандартною
схемою опитування хворого:
- вміти визначати особливості психомоторного розвитку дітей в різні періоди дитячого
віку;
- вміти визначати режим дня дітей різного віку;
- вміти визначити типи вищої нервової діяльності і фазові стани у дітей та їх значення
для виховання;
- здатність до ведення медичної документації;
В умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділів:
- вміти виділяти основні захворювання психомоторного розвитку шляхом прийняття
обґрунтованого рішення, використовуючи попередні дані анамнезу дитини, дані
фізикального обстеження для визначення профілактичних заходів попередження розвитку
захворювань;
- вміти інтерпретувати показники виявлених змін психомоторного розвитку у дітей
різного віку на основі знання анатомо-фізіологічних особливостей;
2. Конкретні цілі:
- оцінювати психомоторний розвиток дітей різних вікових груп.
- виявляти в анамнезі чинники, що впливають на зміни в психомоторному розвитку.
3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми
(міждисциплінарна інтеграція)
Назви попередніх дисциплін
Отримані навики

1. Нормальна анатомія

Описувати
особливості
будови дитячого
організму.
Знати та визначати особливості будови нервової
2. Гістологія та ембріологія людини системи в різні періоди розвитку дитини.
Визначити особливості функціонування дитячого
3. Нормальна фізіологія
організму в різні вікові періоди
Визначити
особливості
функціонування
дитячого організму в різні вікові періоди
4. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.
4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти
студент при підготовці до заняття:
Термін
Визначення
1. Психомоторний
Сукупність функціональних характеристик діяльності
розвиток
центральної нервової системи організму, що визначають
забезпечення адаптаційно-пристосувальних механізмів
дитини для життєдіяльності в певний віковий період.
2. Психічний вік
Стан психічного розвитку, який відображує рівень
дитини
психічного розвитку дитини і визначається здатністю при
досліджуванні виконувати певні навички характерні для
даного вікового мікро періоду.
3. Олігофренія
Стійка форма затримки нервово-психічного розвитку, яка
зумовлена внутрішньоутробним ураженням плода або
виникає в перші три роки життя дитини.
4. Деменція
Набута форма порушення нервово-психічного розвитку
дитини, яка виникає протягом періоду після трьох років
життя дитини та залежить від етіологічного фактора,
глибини ураження мозку, віку.
4.2. Теоретичні питання до заняття:
1. назвіть періоди психомоторного розвитку дітей першого року життя.
2. назвіть та трактуйте особливості психомоторного розвитку новонароджених дітей.
3. розкрийте особливості психомоторного розвитку дітей переддошкільного,
дошкільного і шкільного віку.
4. вивчити чинники, які впливають на психомоторний розвиток дитини:
5. опишіть характерні особливості психомоторного статусу дітей підліткового та
юнацького віку.
6. вкажіть основні чинники, що мають місце в етіології порушень нервово-психічного
розвитку дітей.
7. семіотика порушень нервово-психічного розвитку дітей.
4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:
1. опанування методикою оцінки психомоторного розвитку здорової дитини.
2. проведення оцінки психічного розвитку здорової дитини (види тестових методик).
3. дайте оцінку психомоторного розвитку дітей різних вікових груп.
Зміст теми:
Інтегральною
оцінкою
рівня нервово-психічного
розвитку
дитини є
коефіцієнт
розвитку
(QD), який визначають
з допомогою
календарного
(хронологічного)
і психічного
віку дитини аналогічно
способу визначення
коефіцієнта розумового розвитку (IQ):

QD = ВПР * 100/КВ,
де ВПР — вік психічного розвитку; КВ — календарний (хронологічний) вік дитини.
Календарний (хронологічний) вік — це реальний вік дитини на момент обстеження, який
визначається різницею між датами народження і дослідження. На першому році життя
календарний вік визначають у тижнях, а у дітей, старших одного року, — в місяцях, причому
остача 15 і більше днів приймається за 1 міс. Психічний вік (вік психічного розвитку)
відображає рівень психічного розвитку дитини і визначається здатністю при дослідженні
виконувати певні навички, характерні для даного вікового мікроперіоду. При цьому загальний
психічний вік є середньою арифметичною величиною вмінь і навичок дитини за кожним
показником головних ліній розвитку. Оцінку величини коефіцієнта QD проводять за шкалою
(табл. 1), запропонованою D.Wechsler (1965).
Таблиця 1
Шкала оцінки рівня психічного розвитку
Величина QD
Класифікація
130 і більше
Дуже високий розвиток
120 – 129
Високий розвиток
111 – 120
Нормальний високий розвиток
90 – 110
Середній нормальний розвиток
80 – 89
Слабкий нормальний розвиток
70 – 79
Межові випадки
69 і менше
Дебільність
Нормою розвитку дитини першого року життя вважають оволодiння умiннями та
навичками в межах ±15 днiв вiд паспортного вiку. Раннiм або прискореним вважається
розвиток, якщо дитина оволодiла умiннями у бiльш раннi вiковi строки (бiльш нiж на 15 днiв).
Сповiльнений розвиток або затримка в розвитку — при формуваннi умiнь у бiльш пiзнi вiковi
строки, тобто бiльш нiж 15 днiв (епiкризовий строк).
На другому роцi життя за нормальний розвиток приймають формування умiнь та
навичок у межах кварталу (епiкризовий строк), а на третьому роцi — у межах пiврiччя
(епікризовий строк).
При виявленнi затримки нервово-психiчного розвитку у дитини першого року життя
бiльш нiж на 2 епiкризових строки необхiдно виключити педагогiчну задавненiсть або
захворювання нервової системи. Таку дитину необхідно ретельно обстежити i встановити
диспансерне спостереження.
За рiвнем нервово-психiчного розвитку видiляють чотири групи дiтей, три з яких — це
варiанти нормального розвитку, а четверта — розвиток, що межує з нормою.
Перша група — дiти з розвитком у межах норми або з випереджувальним розвитком (на
2 епiкризових строки - високий розвиток, на 1 епiкризовий строк — прискорений розвиток), а
також дiти з негармонiйним випереджувальним розвитком (частина показникiв вища на 1
епiкризовий строк, частина — на 2 епiкризових строки).
Друга група — дiти з затримкою розвитку на 1 епiкризовий строк i дiти з нетиповим,
негармонiйним розвитком (частина показникiв вища, а частина нижча норми на 1 епiкризовий
строк).
Третя група — дiти з затримкою розвитку на 2 епiкризових строки i дiти з нетиповим
(низькогармонiйним) розвитком (частина показникiв нижча на 1, а частина — на 2 епiкризових
строки).
Четверта група — дiти з затримкою розвитку на 3 епiкризових строки.
Крiм того, у висновках вказують на ступінь затримки нервово-психiчного розвитку.

Видiляють три ступені затримки: I ступінь — спостерiгається затримка розвитку за 1-2
показниками; II ступінь — за 3-4 показниками; III ступінь — за 5-7 показниками.
Зазначені групи нервово-психiчного розвитку дiтей представленi в табл. 2.
Для оцiнки нервово-психiчного розвитку дитини будь-якого вiку необхiдно зiставити її
умiння i навички з контрольними показниками. Якщо ж формування умiнь у дитини вiдстає або
випереджає контрольнi показники для даного віку, то необхідно зіставити з контрольними
показниками на 1 або 2 епiкризових строки нижче чи вище.
На підставі порiвняння i зiставлення рiвня нервово-психiчного розвитку даної
конкретної дитини з показниками для дiтей даної вiкової групи роблять висновки вiдповiдно до
вказаної класифiкацiї.
Приклад 1. Дитині 6 міс. Народилася від першої доношеної вагітності, на природному
вигодовуванні, отримує прикорм. В 5 міс перехворіла на гостру пневмонію. В даний час дитина
сидить при підтримці, погано спирається на ноги при підтримці під пахви, не повзає, впізнає
голос матери, усміхається до неї, відрізняє близьких людей від чужих, розрізняє інтонації,
тягнеться до іншої дитини, утримує іграшку, яку вільно бере в руки, довго грається нею,
вимовляє випадкові склади, добре їсть з ложечки.
Завдання. Оцінити психомоторний розвиток дитини за коефіцієнтом розвитку і за кількісноякісною таблицею. Дати рекомендації.
Еталон відповіді:
Визначення QD
Найменування ліній розвитку

Належні
значення, в
міс.
6
6
6
6
6
6
6

Фактичні
значення, в міс.

Зоровоорієнтувальні реакції
6
Слухові орієнтувальні реакції
5
Емоції і соціальна поведінка
5
Рухи руки і дії з предметами
7
Загальні рухи
4
Підготовчі етапи розвитку активної
6
мови
6
Навички і уміння в процесах
Календарний вік дитини (КВ) в тижнях 6х4=24 тижні.
Загальний вік психічного розвитку (ВПР) в тижнях=6 міс.*4 тиж.*3 лінії розвитку+5*4 тиж.*2
лінії розвитку+7 міс.*4 тиж.*1 лінію розвитку+4 міс.*4 тиж.*1 лінію розвитку: 7 ліній розвитку
= (72+40+28+16)/7 = 156*7 = 22 тижнів.
QD=22*100/24 = 91,7
Згідно шкали психічного розвитку дитина має середній нормальний розвиток і її можна
віднести до другої групи, дитина з нетиповим негармонійним розвитком. Рекомендована
консультація у невропатолога, масаж і ЛФК.
Рівні затримки психічного розвитку дітей і реабілітаційні заходи
Рівень QD
Ознаки і реабілітаційні заходи
Межові випадки
У дітей можуть бути деякі проблеми щодо засвоєння
(70-79)
шкільної програми; вони не завжди оволодівають нею, але
більшість з них адекватні в соціальному відношенні і
можуть досягти певного рівня професійної підготовки
Незначно
До цієї групи належить близько 90% дітей з затримкою

знижений (69-51)

Помірно
знижений (50-36)

Значно знижений
(35-20)
Низький
(менше 20)

психічного розвитку. Більшість з них потребує навчання в
спеціальних школах; вони досягають задовільних
результатів при навчанні, можуть жити самостійно і не
потребують опіки
Діти цієї групи повинні навчатись в спеціальних школах, в
яких основний напрям навчання повинен бути
спрямований на оволодіння навичками
самообслуговування і деякими загальними знаннями. Діти,
які оволоділи програмою, повинні знаходитись під
наглядом
Діти цієї групи оволодівають мінімальним обсягом
навичок самообслуговування, потребують постійного
нагляду, їх часто влаштовують у відповідні заклади
Діти цієї групи потребують постійного і всебічного
догляду, вони можуть навчитись дуже обмеженим
навичкам самообслуговування, деяких з них можна
навчити прийомам туалету, мовні навички мінімальні

Матеріали для самоконтролю:
А. Тести.
1. З якого віку (в міс) дитина починає самостійно перевертатись із спини на живіт?
а) 2-3
б) 3-4
в) 4-5
г) 5-6
д) 6-7
2. З якого віку (в міс) дитина починає самостійно перевертатись з живота на спину?
а) 2
б) 3
в) 4
г) 5
д) 6
3. З якого віку (в міс) дитина впізнає матір серед інших людей?
а) 3
б) 4
в) 5
г) 6
д) 7
4. Вкажіть словниковий запас 2-х річної дитини:
а) 10-20
б) 20-40
в) 60-90
г) 100-110
д) 200400
5. Вкажіть словниковий запас дитини в 1 рік:
а) 2-3
б) 3-5

в) 8-10
г) 10-15
д) 15-20
6. Дитина стоїть або переступає ніжками впродовж спинки ліжка з (в міс):
а) 5-6
б) 6-7
в) 8-9
г) 10-12
д) 1215
Б. Задачі для самоконтролю:
№1. Оля К. 3місяців. Зі слів матері довго розглядає яскраві предмети, обличчя людини.
Посилюється рухова активність дитини при появі дорослого; при вигляді пляшечки знає, що
будуть годувати. Впізнає маму, тривало гулить, позитивно сприймає мелодійну музику,
знаходить очима звідки вона лунає. Добре тримає голівку, сидячи на руках у дорослого.
Лежачи на животі, підіймає голову і тіло, спираючись на передпліччя. Тягнеться за
підвішеними іграшками, хапає їх руками, обмацує.
Дайте оцінку психомоторному розвитку дитини.
№2. Боря С. 6 місяців. Розрізняє своїх та чужих, впізнає маму серед чужих людей, знає голос
матері, по-різному реагує на інтонацію, на своє та чуже ім’я. Почав лепетати. Сидить нестійко,
нещодавно почав перевертатися зі спини на живіт. В анамнезі – утримує голову у
вертикальному положенні з 4 місяців. Бере предмети
рукою, роздивляється,
обмацує. Їсти з ложечки не вміє, мати не наполягає.
годується з соски, пити з чашки мати не пропонувала.
Дайте оцінку психомоторному розвитку дитини.
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