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Педіатрична наука - динамічна галузь меди-
цини, яка потребує постійного пошуку нових 
методів діагностики, лікування та профілактики 
дитячих хвороб. Фахівець, залучений до надання 
медичної допомоги дитячому населенню, по-
винен удосконалювати базові знання та навички, 
одержані під час навчання в медичних закладах. 
В умовах сьогодення зростає потреба в під-
готовці фахівців, здатних забезпечити надання 
своєчасної кваліфікованої медичної допомоги 
пацієнтам різного віку. Педіатрія є нормативною 
навчальною дисципліною та вивчається в усіх 
медичних вищих навчальних закладах з метою 
забезпечення професійної підготовки фахівців, у 
т.ч. за спеціальністю «Стоматологія», і потребує 
належного забезпечення навчальною та на-
вчально-методичною літературою. 

Поданий на рецензування національний під-
ручник, підготовлений професорсько-викладаць-
ким колективом за редакцією завідувача опорної 
кафедри педіатрії додипломної підготовки фа-
хівців за спеціальністю «Стоматологія» – про-
фесора Т.О. Крючко (зав. кафедри педіатрії № 2 
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія») та професора О.Є. Абатурова (зав. ка-
федри педіатрії 1 та медичної генетики ДЗ «Дні-
пропетровська медична академія МОЗ України») 
є своєчасним та запланованим виданням. 

Метою створення цього підручника було за-
безпечення навчальним матеріалом студентів, 
адже останній підручник з педіатрії для стома-
тологічних факультетів, затверджений МОЗ 
України, був виданий 20 років тому. 

Підручник має традиційну структуру і скла-
дається зі вступу, тематичних розділів з блоками 
питань, тестів та ситуаційних задач, додатку з 
кольоровими ілюстраціями, переліку літера-
турних джерел та алфавітного списку. В тема-
тичних розділах висвітлюються питання роз-
витку та вигодовування дитини, методи обсте-
ження дитини, найбільш поширені соматичні 
захворювання дітей раннього та старшого віку, 
інфекційні захворювання. 

При викладенні навчального матеріалу автори 
підручника дотримуються єдиної концепції, 
представляючи матеріал як сучасні аспекти 
вітчизняної і закордонної педіатричної меди-
цини. Разом з тим, підручник не перевантажений 
викладенням змісту, містить обсяг інформації, 
необхідний для студентської аудиторії. Пред-
ставлений матеріал дозволить студентам ство-
рити чітке уявлення про фізіологічні особливості 
розвитку дитини, алгоритми діагностики та 
лікування найбільш поширених патологічних 
станів та захворювань. 

Слід також зазначити, що при підготовці 
підручника враховані всі методичні рекомендації 
щодо структури, змісту та обсягу підручників і 
навчальних посібників для вищих навчальних 
закладів, затверджені наказом МОН України від 
27 червня 2008 року № 588. До кожного розділу 
підручника запропоновані питання для само-
контролю, у розділі «Список літератури» вказані 
основні використані та рекомендовані джерела 
для поглибленого вивчення курсу. Підручник 
має такий важливий структурний елемент, як 
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алфавітно-предметний покажчик, що є досить 
об’ємним та містить усі основні терміни та 
поняття, які зустрічаються в тексті, із вказівкою 
на відповідні сторінки. 

Підручник є навчальним виданням, що 
сприятиме належному засвоєнню програмного 

матеріалу студентами стоматологічних фа-
культетів вищих медичних навчальних закладів 
України, заслуговує позитивної оцінки і може 
бути рекомендованим на здобуття Державної 
премії України в галузі науки і техніки. 
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