
30. ЛІКАР-КАРДІОЛОГ ДИТЯЧИЙ 

 

Завдання та обов'язки. Керується чинним законодавством України про 

охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність 

органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію кардіологічної 

допомоги дітям. 

 

Надає спеціалізовану медичну допомогу дітям з кардіологічними 

захворюваннями, в тому числі ургентну допомогу. Застосовує сучасні методи 

профілактики, діагностики (електрокардіографію, ехокардіографію, 

амбулаторний моніторинг ЕКГ, навантажувальні проби), лікування та 

реабілітації. Здійснює нагляд за ефективністю лікування, побічними 

реакціями/діями лікарських засобів. Виявляє та аналізує причини 

розбіжностей зроблених висновків з результатами інших діагностичних, 

клінічних та морфологічних досліджень. Бере участь у проведенні клінічних 

та клініко-патологоанатомічних конференцій тощо. Проводить консультації за 

направленнями лікарів інших спеціальностей. Забезпечує дотримання правил 

безпеки; збереження документації та носіїв діагностичних зображень. 

Дотримується принципів медичної деонтології. Керує роботою середнього 

медичного персоналу. Планує роботу та проводить аналіз її результатів. Веде 

лікарську документацію. Бере активну участь у поширенні медичних знань 

серед батьків і дітей з профілактики серцево-судинних захворювань. Постійно 

удосконалює свій професійний рівень. 

 

Повинен знати: чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні 

документи, що регламентують діяльність органів управління і закладів 

охорони здоров'я; організацію педіатричної і кардіологічної служб; основи 

права в медицині; права, обов'язки та відповідальність лікаря-кардіолога 

дитячого; основи доказової медицини; показники роботи дитячих лікувально-



профілактичних закладів; базові поняття з ембріології та тератології, 

нормальну і патологічну анатомію та фізіологію органів і систем організму 

дитини; стандарти використання методів функціональної діагностики хвороб 

серцево-судинної системи; основи медичної генетики; принципи аналізу, 

інтерпретації результатів функціональних досліджень та складання 

обґрунтованого висновку; загальні, функціональні і спеціальні методи 

дослідження серцево-судинної системи; сучасну класифікацію, клініку, 

діагностику, диференційну діагностику кардіологічних хвороб, сучасні 

методи консервативного і хірургічного лікування, реабілітацію та 

профілактику в дитячій кардіології; основи інвазивної кардіології та 

електрофізіології (діагностика, інвазивні та неінвазивні методи лікування 

аритмій); основи фармакотерапії; показання і протипоказання до санаторно-

курортного лікування; основи раціонального харчування і дієтотерапії; основи 

інтенсивної терапії, лікування та профілактику невідкладних станів у дитячій 

кардіології; організацію роботи лікарсько-консультативної та медико-

соціальної експертної комісій; правила оформлення медичної документації. 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ: 

 

Лікар-кардіолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії: вища 

освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за 

спеціальністю «Медицина». Проходження інтернатури за спеціальністю 

«Педіатрія» з подальшою спеціалізацією за фахом «Дитяча кардіологія». 

Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката лікаря-

спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої 

кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 

років. 

 



Лікар-кардіолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії повинен 

володіти знаннями, вміннями і навичками, передбаченими кваліфікаційною 

характеристикою лікаря-кардіолога дитячого І кваліфікаційної категорії, крім 

того: 

- вміти виконувати черезстравохідну ехокардіографію; 

- вміти виконувати фетальну ехокардіографію. 

 

Лікар-кардіолог дитячий I кваліфікаційної категорії: вища освіта 

другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за 

спеціальністю «Медицина». Проходження інтернатури за спеціальністю 

«Педіатрія» з подальшою спеціалізацією за фахом «Дитяча кардіологія». 

Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката лікаря-

спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної 

категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років. 

 

Лікар-кардіолог дитячий I кваліфікаційної категорії повинен володіти 

знаннями, вміннями і навичками, передбаченими кваліфікаційною 

характеристикою лікаря-кардіолога дитячого II кваліфікаційної категорії, крім 

того: 

- вміти виконувати стрес-ехокардіографію. 

 

Лікар-кардіолог дитячий II кваліфікаційної категорії: вища освіта 

другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за 

спеціальністю «Медицина». Проходження інтернатури за спеціальністю 

«Педіатрія» з подальшою спеціалізацією за фахом «Дитяча кардіологія». 

Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката лікаря-

спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної 



категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років. Лікар-

кардіолог дитячий II кваліфікаційної категорії повинен володіти знаннями, 

вміннями і навичками, передбаченими кваліфікаційною характеристикою 

лікаря-кардіолога дитячого, крім того: 

 

- вміти виконувати пробу з дозованим фізичним навантаженням; 

- вміти виконувати ехокардіографію під час інвазивних процедур. 

 

Лікар-кардіолог дитячий: вища освіта другого (магістерського) рівня у 

галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за спеціальністю «Медицина». 

Проходження інтернатури за спеціальністю "Педіатрія" з подальшою 

спеціалізацією за фахом "Дитяча кардіологія". Наявність сертифіката лікаря-

спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

 

Лікар-кардіолог дитячий повинен: 

- знати чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні 

документи, основи права в медицині, показники роботи дитячих лікувально-

профілактичних закладів, правила ведення медичної документації; 

- знати базові поняття з ембріології та тератології, нормальну і 

патологічну анатомію та фізіологію органів і систем організму дитини; 

- знати стандарти використання методів функціональної діагностики 

хвороб серцево-судинної системи, принципи аналізу та інтерпретації їхніх 

результатів; 

- знати основи медичної генетики; 

- володіти знаннями з різних аспектів загальної дитячої кардіології від 

фетального періоду до дорослого життя, у тому числі знати сучасну 



класифікацію, клініку, діагностику, диференційну діагностику кардіологічних 

хвороб, сучасні методи консервативного і хірургічного лікування, реабілітації 

та профілактики в дитячій кардіології; 

- знати основи інвазивної кардіології та електрофізіології (діагностику, 

інвазивні та неінвазивні методи лікування аритмій серця); 

- володіти основами фармакотерапії; 

- вміти визначати показання і протипоказання до санаторно-курортного 

лікування; 

- знати та вміти використовувати основи раціонального харчування і 

дієтотерапії; 

- володіти основами інтенсивної терапії і реанімації в дитячій кардіології; 

- знати організацію роботи лікарсько-консультативної та медико-

соціальної експертної комісій; 

- вміти оцінювати стан серцево-судинної системи дитини, проводити 

повний клінічний огляд дитини, визначати необхідний обсяг лабораторних, 

рентгенологічних та інших спеціальних досліджень та організувати своєчасне 

їх виконання, а також оцінювати результати цих досліджень; 

- вміти чітко визначати важкість стану хворого (ступінь серцевої 

недостатності та її функціональний клас) та діагностувати стани, що 

потребують проведення заходів інтенсивної терапії; 

- вміти визначати показання для виконання функціональних досліджень, 

потребу в консультації суміжних спеціалістів, покази до госпіталізації; 

- вміти надавати інформацію пацієнту (батькам) щодо стану дитини та 

тактики лікування; 

- вміти надавати допомогу хворим у невідкладних станах (у тому числі 

призначати і проводити необхідну інфузійну терапію); 



- вміти проводити серцево-легеневу реанімацію відповідно до алгоритмів 

ANA/ILCOR/ERC; 

- вміти проводити кардіореспіраторний моніторинг та моніторинг 

вимірювання артеріального тиску і оцінювати їхні результати; 

- вміти оцінювати параметри кислотно-основного стану крові та 

біохімічного аналізу крові при станах, що потребують інтенсивної терапії; 

- вміти оцінювати дані рентгенологічного, комп'ютерного та ядерно-

магнітно-резонансного обстеження органів грудної клітки; 

- вміти самостійно проводити та інтерпретувати результати ЕКГ у 12 

основних та додаткових відведеннях, результати функціональних проб, 

добового моніторингу ЕКГ, пульсоксиметрії, вимірювання артеріального 

тиску на верхніх та нижніх кінцівках, добового моніторингу артеріального 

тиску, трансторакальної ехокардіографії (двомірної із кольоровою 

доплерографією, постійно-хвильовою та імпульсно-хвильовою 

доплерометрією); 

- вміти обгрунтовувати тактику медикаментозного та хірургічного 

лікування при захворюваннях серцево-судинної системи; 

- вміти призначати медикаментозне лікування і розраховувати дози 

препаратів; 

- вміти визначати показання до хірургічного лікування порушень ритму 

серця (катетерних деструкцій, імплантацій штучного водія ритму серця); 

- вміти надавати невідкладну допомогу про порушеннях ритму серця у 

дітей. 

 

{Підрозділ доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства 
охорони здоров'я № 2347 від 27.11.2019 - Наказ набирає чинності 01 січня 2020 
року у частині, що стосується введення вимог до спеціальності лікаря-
кардіолога дитячого} 


