
Інструкційна карта 

до проведення лабораторного (практичного) заняття №15 

Тема заняття: «Захворювання сечової системи». 

І. Фахові компетентності:  

1. Знання - здатність студента: 

 Називати особливості анатомії та фізіології сечовидільної системи в дитячому 

віці; 

 Описувати сучасні погляди на питання етіології захворювань сечовидільної 

системи у дітей; 

 Збирати анамнестичні дані; 

 Визначати основні клінічні ознаки патології; 

 Складати перелік необхідних обстежень; 

 Описувати методи клініко-лабораторного обстеження; 

 Відтворювати сучасні методи надання допомоги хворим дітям та догляду за 

ними;   

  2.  Розуміння - здатність студента: 

 Обговорювати варіанти перебігу захворювань; 

 Виділяти найбільш інформативні клінічні ознаки хвороби; 

 Інтерпретувати результати об’єктивного та лабораторно-інструментального 

обстеження хворого;  

 Пояснювати різницю між пієлонефритом і гломерулонефритом; 

  3.   Застосування знань - здатність студента: 

 Застосовувати знання базових дисциплін; 

 Встановлювати попередній діагноз на основі зібраного анамнезу; 

 Демонструвати проведення навички підготовки до проведення збору сечі на 

різні дослідження; 

 Спілкуватися з родичами пацієнта, тактовно пояснити залежність тяжкості 

перебігу захворюванння сечової системи  від дотримання лікувально-

охоронного режиму та дієти; 

 Організовувати санітарно-просвітницьку роботу з метою санації хронічних 

вогнищ інфекції як етіологічного фактору інфекцій сечовивідних шляхів; 

  4. Аналіз - здатність студента: 

 Впорядковувати принципи класифікації захворювань сечовидільної системи у 

дітей; 



 Порівнювати захворювання сечової системи та виділяти провідну клінічну 

ознаку кожного з них; 

 Проводити дифдіагностику кожного захворювання сечової системи; 

 Визначати заходи профілактики цих захворювань; 

5. Синтез - здатність студента: 

 Встановлювати зв'язок між клінічною картиною та даними лабораторних 

досліджень; 

 Пояснювати доцільність проведення етіотропного лікування; 

6. Оцінювання - здатність студента: 

 Обговорювати варіанти перебігу захворювань; 

 Аргументувати доцільність обов’язкового дотримання дієти при 

захворюваннях сечової системи;  

 Передбачати можливі ускладнення в разі невчасно проведеного чи 

неадекватного лікування певних захворювань сечової системи; 

 Співставляти результати лікування різних клінічних форм гострого 

гломерулонефриту;  

 

ІІ. Загальні компетентності: 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

- Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

- Здатність приймати обґрунтовані рішення; 

- Здатність працювати в команді. 

Рекомендована література: С.К. Ткаченко, Р.І. Поцюрко «Педіатрія з курсом 

інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики». 

«Алгоритми виконання практичних навичок з педіатрії»  

 

Інструкційна карта складена викладачем Мартинюк Т.О. 
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