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Перелік практичних навичок до практичного етапу комплексного 

кваліфікаційного екзамену з ОПП «Акушерська справа» 
Педіатрія  

 
 

1. Продемонструйте підрахунок  частоти дихання і  пульсу  у дитини. Діагностичне 

значення. 
2. Продемонструйте догляд за пупковим залишком та пупковою ранкою. 
3. Продемонструйте методику взяття мазка з носоглотки на наявність менінгокока. 
4. Розрахуйте дозу вітаміну Д3 для профілактики рахіту. 
5. Продемонструйте методику пальпації периферичних лімфатичних вузлів. 

Діагностичне значення. 
6. Виміряйте артеріальний тиск дитині 7 років. Оцініть за формулою Молчанова. 
7. Продемонструйте  методику збирання  сечі для визначення вмісту глюкози. 
8. Продемонструйте збір сечі для проби за Нечипоренком, її діагностичне значення. 
9. Продемонструйте вимірювання температуру тіла, зробіть її графічний запис.  
10. Введіть  розчин преднізолону дитині віком  1 рік. Покази до введення 
11. Продемонструйте методику проведення очисної клізми дитині віком 3 місяці.. 
12. Проведіть розрахунок  необхідної кількості їжі новонародженій дитині. 
13. Введіть розчин анальгіну, димедролу та папаверину дитині 1 рік.  
14. Взяти мазок з носа та зіву на наявність збудника  дифтерії.  
15. Продемонструйте методику  збору  сечі  для проби за Зимницьким. Діагностичне 

значення. 
16. Продемонструйте методику  взяття крові з вени для біохімічного дослідження.  
17. Проведіть  контрольне зважування дитини. Діагностичне значення. 
18. Проведіть догляд за здоровою новонародженою дитиною в пологовій залі 
19. Продемонструйте техніку введення  інсуліну дитині. 
20. Здійсніть догляд за дитиною під час блювання.  

 
 

Перелік ситуаційних задач  до практичного етапу комплексного 

кваліфікаційного екзамену з ОПП «Акушерська справа» 
Педіатрія  

 
 

ПЕДІАТРІЯ 
Акушерка  відмітила  у 8-ми денної дитини пінисті виділення з рота і носа, 

вип’ячування губ при диханні. Маса тіла дитини при народженні – 2200 гр. У мами в 

пологах було раннє відходження навколоплідних вод, слабкість пологової діяльності. При 

огляді: шкіра бліда, ціанотична на обличчі, кистях і стопах. Дихання поверхневе, часте (80 

/хв.), супроводжується частими зупинками, появою ціанозу. При перкусії над легенями - 
ясний легеневий звук. При аускультації легень вислуховується ослаблене дихання, дрібні 

вологі крепітуючі хрипи, тони серця ослаблені, тахікардія. Живіт здутий. Печінка і 

селезінка не пальпуються. Стілець рідкий зеленувато-жовтого забарвлення. 
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Складіть план обстеження і лікування дитини. 

ПЕДІАТРІЯ 
До лікарні поступила дитина 6 міс., годування штучне( коров’ячим молоком). 

Захворіла 3 дні тому,  після того, як мама дала дитині 100мл овочевого пюре. Об’єктивно: 

випорожнення 4-5 разів на день, рідкі зі слизом зеленого кольору, температура тіла в 

нормі. Важить 8000 г. (народилася з масою тіла  3600 г). 
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
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2. Якого догляду та лікування потребує дитина? 
ПЕДІАТРІЯ 

Хлопчик 2-х років. Загальний стан дитини важкий. Температура тіла 39.50С, 

повторні блювання. На шкірі нижніх кінцівок і сідниць з’явилися елементи геморагічного 

висипу, що мають зірчасту форму. 
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Складіть план обстеження дитини і лікування на до госпітальному етапі. 

ПЕДІАТРІЯ 
У дитини, віком 7 місяців, яка не сидить, не спирається на ніжки, має голову квадратної  

форми, реберні “чотки”, з’явились напади, що проявляються неспокоєм дитини, ціанозом, 

криком. Напад триває від 30 секунд до 1 хвилини. 
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Складіть план обстеження і лікування на до госпітальному етапі 

    
 

ПЕДІАТРІЯ 
У відділення поступила новонароджена дитина у віці 20 днів. Мама відмічає у 

дитини кашель, нежить, температуру тіла 37.20С. Кашель частий, нападоподібний, під час 

кашлю обличчя в дитини червоніє, синіє, періодично наступає короткочасна зупинка  

дихання. Приступи повторюються 5-6 разів на добу. Старший 3-х річний син покашлює 

тривалий час, але продовжує відвідувати дитячий садок. 
1. Встановіть  попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Яку невідкладну долікарську допомогу необхідно надати  дитині при приступі 

кашлю з зупинкою дихання? 
ПЕДІАТРІЯ 

Дитині 7 років. Скарги на кашель, нежить, підвищення температури тіла до 39,00С., 

кволість, головний біль. Хворіє третю добу. При огляді : слизисті виділення з носа, 

кашель, кон’юктивіт, світлобоязнь, температура тіла 38,50С., кволість. На слизовій 

оболонці щік  навпроти корінних зубів дрібні білі плямки, які не знімаються шпателем.   
1. Встановіть  попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Складіть план протиепідемічних заходів та призначте лікування даної дитини. 

ПЕДІАТРІЯ 
Хворій 10 років. Скаржиться на спрагу, схуднення, свербіння шкіри, дратівливість. 

Шкіра і слизові сухі. На щоках рум’янець. На язиці білі нашарування. Тони серця 

ослаблені, діяльність ритмічна, ЧСС –110 /хв. Печінка  виступає з-під краю реберної дуги 

на 4 см. Добова кількість сечі 3 000 мл., рівень цукру в крові – 15,54ммоль/л. 
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Призначте додаткові методи дослідження, лікування на до госпітальному етапі. 

ПЕДІАТРІЯ 
Дівчинка 11 років на протязі 6 днів хворіла ангіною. Деякий час почувала себе 

добре і відвідувала школу. За три дні до поступлення в лікарню з’явилося недомагання, 

слабкість, в’ялість, головний біль, нудота, погіршився апетит. Двічі було блювання. Сеча 

стала червоного кольору і в малій кількості. З’явилися набряки під очима. Дівчинка від 

першої доношеної вагітності і нормальних пологів, хворіла кашлюком, часто ангіною.  
При огляді: шкірні покриви бліді, обличчя набрякле, пастозність гомілок і ділянки 

попереку.  Межі серця – ліва на 0.5 см лівіше від соска, права і верхня відповідають 

віковій нормі. Тони напруженні, систолічний шум на верхівці, акцент ІІ тону на аорті, АТ 

150/110 мм. рт. ст. Мигдалики збільшені, рихлі; є каріозні зуби. Живіт м’який. Печінка і 

селезінка не збільшені. За добу випила 700 мл рідини, виділила 150 мл.  
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його 
2. Які обстеження необхідні для підтвердження діагнозу? 

ПЕДІАТРІЯ 
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Дитина захворіла вчора. Температура тіла 37.80С, нежить. Сьогодні зранку по 

всьому тілі з’явилась дрібна плямиста висипка,  більше на сідницях. Збільшені потиличні 

лімфовузли.  
1. Встановіть  попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Складіть план  лікування та заходів в осередку інфекції. 

ПЕДІАТРІЯ 
Невідкладну медичну допомогу  викликали до дитини, віком 9 місяців. Напередодні 

були нежить і температура тіла 37,20С. Вночі раптово дитина прокинулася і стала 

неспокійною, з’явився “гавкаючий” кашель, почала  задихатися, температура тіла 380С.  
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Надайте невідкладну долікарську допомогу. 

ПЕДІАТРІЯ 
Дитині 9 років, поступила на стаціонарне лікування зі скаргами на періодично 

виникаючі болі в животі, припухлість гомілково-ступневих суглобів, геморагічні 

висипання на руках і ногах.  
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його.  
2. Тактика акушерки ФАПу. 

 
ПЕДІАТРІЯ 

Через 5 годин після пологів в новонародженої дитини з’явився жовтяничний колір 

шкіри, через 2 години жовтяниця стала інтенсивнішою. Дитина млява, весь час спить, 

ослаблені природжені рефлекси. У матері група крові 0(І), Rh-фактор негативний, в 

дитини  Rh-фактор  позитивний, група крові 0(І). 
1. Встановіть попередній діагноз,  обґрунтуйте його. 
2. Які необхідно зробити додаткові дослідження? 

ПЕДІАТРІЯ 
У хлопчика 9 років скарги на появу припухлості в привушній ділянці. Температура 

37.90С, хворіє другий день. Захворювання почалося із підвищення температури тіла до 

380С, головного болю, одноразового блювання. Об’єктивно: припухлість щільно-
еластичної консистенції, болюча при пальпації, жуванні. З боку внутрішніх органів змін 

немає. 
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Яке лікування потрібно призначити? Заходи в осередку інфекції. 

ПЕДІАТРІЯ 
На ФАП звернулась дівчинка 10 років зі скаргами на головний біль, біль у горлі 

при ковтанні. При огляді: температура тіла  400С. Шкіра бліда, зів гіперемований, 

мигдалики збільшені в розмірах, у  лакунах гнійні пробки, передньошийні  лімфатичні 

вузли збільшені, болючі, консистенція їх щільна. 
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Яка тактика акушерки? 

ПЕДІАТРІЯ 
Дитина 10 років поступила до дитячої лікарні зі скаргами на головний біль, біль у 

ділянці попереку. Під час огляду дитина бліда, виражена набряклість обличчя, набряки під 

очима. Добовий діурез складає 600 мл.  
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Якого режиму і догляду потребує дитина? 

ПЕДІАТРІЯ 
Хворій 13 років. Скарги на дратівливість, швидку втомлюваність, мимовільне 

скорочення м’язів обличчя, зміну письма. За місяць до виникнення зазначених симптомів 

перехворіла на ангіну. 1.  Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
1. Які дослідження для підтвердження діагнозу слід призначити? 

ПЕДІАТРІЯ 
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Дитина хворіє на цукровий діабет, отримує інсулін. Після однієї з ін’єкцій дитина 

почала скаржитися на сильний головний біль та слабкість. 
1. Назвіть причину такого стану дитини? 
2. Яку допомогу треба надати? 

ПЕДІАТРІЯ 
Дитині 11 років. Поступила в лікарню на другий день захворювання, зі скаргами 

на: підвищення температури тіла до 39.60С, загальну слабкість, ломоту по всьому тілу, 

головокружіння, блювання, головний біль, в’ялість, сонливість. При огляді відмічається 

загальмованість, обличчя бліде, шкіра суха. Об’єктивно: пульс 160 уд/хв, АТ 140/80 мм. 

рт. ст., легка гіперемія  зіву, тони серця ослаблені. 
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Призначте необхідні лікувальні заходи? 

ПЕДІАТРІЯ 
На ФАП принесли дитину 1,5 місяця. Народилася з масою тіла 3500 гр. На час 

обстеження важить 4000гр. Готування груддю через 3.5год. Мати скаржиться, що дитина 

неспокійна між годуванням. 
1. Оцініть фізичний розвиток дитини. 
2. Складіть схему годування на 1 день 

  ПЕДІАТРІЯ 
В сім’ї двоє дітей 2 і 6 років, які відвідують дитячий дошкільний заклад. 10 січня 

старша дитина захворіла на вітряну віспу.  
1. Складіть план протиепідемічних заходів в осередку інфекції.  
2. Складіть план  лікування хворої дитини. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


