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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Програма вступного випробування розрахована на осіб, які мають 

освітньо-кваліфікований рівень магістра (спеціаліста) і вступають до навчання 

для здобуття ступеня «доктора філософії» за освітньо-науковою програмою 

спеціальності «Медицина». 

Програма складена в обсязі навчальних програм освітнього рівня 

відповідної спеціальності навчальних закладів IV рівня акредитиції. Програма 

містить перелік основних питань з медицини, які дозволяють претендентам на 

здобуття доктора філософії опанувати комплексом необхідних і обов’язкових 

знань, основних понять і категорій. 

Мета вступного випробування полягає у визначенні рівня знань з 

медицини, сформованих у вищій школі; глибини методичної підготовки 

здобувача, його наукового і культурного світогляду, здатності самостійно 

займатися науково-дослідною діяльністю. На контрольний захід виносяться 

питання сучасної медицини, зокрема загальної лікарської практики, 

внутрішньої медицини, неврологічних, інфекційних та хірургічних хвороб, 

акушерства.  

На вступних іспитах повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива 

атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно 

виявити рівень своїх знань 1 вмінь. Сторонні особи, без дозволу голови 

Приймальної комісії, до приміщень, в яких проводяться вступні іспити, не 

допускаються. Під час випробування мобільні телефони повинні бути 

виключені. 

Термін, на який розраховане фахове випробування, складає 90 хв. 



 

2. КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА  

ВСТУПНИЙ ІСПИТ 

 

Внутрішня та сімейна медицина  

Розділ «Хвороби органів дихання»  

1. Методи обстеження хворих з патологією органів дихання. Функціональна 

діагностика. 

2. Дихальна недостатність, критерії діагностики, класифікація, принципи 

лікування.  

3. Різновиди дихальної недостатності (обструктивний, рестриктивний і 

змішаний тип).  

4. Гострі та хронічні бронхіти. Класифікація хронічного обструктивного 

захворювання легень, діагностика і лікування.  

5. Емфізема легень. Класифікація, діагностика. Диференційна діагностика 

емфізематозного і бронхітичного типів хронічної обструктивної хвороби 

легень.  

6. Пневмонія. Госпітальна, негоспітальна, аспіраційна, у осіб з тяжкими 

дефектами імунітету. Нові підходи до лікування.  

7. Бронхіальна астма. Патогенез. Ступеневий підхід до класифікації та 

лікування. Клініка 1 критерії діагностики, диференціальна діагностика.  

8. Бронхоектатична хвороба. Емпієма плеври. Етіопатогенез, класифікація, 

клініка, діагностика, лікування.  

9. Хвороби плеври. Причини ураження плеври. Класифікація плевритів. 

Клінічні прояви, діагностика.  

10. Хронічне легеневе серце. Клінічні варіанти. Диференційна діагностика.  

11. Пневмоконіози. Пилові бронхіти. Функціональний діагноз. Експертиза 

непрацездатності.  

12. Грибкові та паразитарні захворювання легень. Класифікація грибкових 

уражень. Діагностика та методи лікування.  

13. Саркоїдоз органів зд дихання. Фіброзуючий альвеоліт з та інші дисеміновані 

захворювання легень. Диференційний діагноз. Принципи лікування.  

14. Їдіопатичний фіброзуючий альвеоліт. Особливості клінічного перебігу. 

Лікування.  

15. Особливості перебігу, лікування захворювань органів дихання у хворих 

похилого та старечого віку.  

16. Деструктивні захворювання легень. Етіопатогенез, класифікація, клініка, 

діагностика та лікування абсцесу, гангрени легень та гангренозного абсцесу 

легень. 

 

 



Розділ «Хвороби системи кровообігу» 

1. Методи обстеження при серцево-судинній патології. Значення 

лабораторних та інструментальних методів дослідження (ЕКГ, ФКГ, Ехо-КГ, 

рентгенологічне дослідження).  

2. Атеросклероз. Фактори ризику. Патогенез, оцінка ліпідного обміну. 

Принципи лікування та профілактики.  

3. Ішемічна хвороба серця. Класифікація. Стенокардія. Інфаркт міокарда. 

Клініка. Лабораторна та інструментальна діагностика. Ускладнення. 

Невідкладна допомога. Лікування. Реабілітація.  

4. Некоронарогенні захворювання міокарду. Міокардити. Етіологія, 

класифікація, клініка, діагностика, лікування.  

5. Інфекційний ендокардит. Етіологія. Клінічні прояви. Ускладнення. Тактика 

лікування. 

6. Перикардити. Класифікація. Невідкладні стани. Тампонада серця. 

7. Вроджені вади серця у дорослих. Дефекти міжпередсердної і 

міжшлуночкової перетинок, коарктація аорти, відкритий артеріальний проток, 

стеноз гирла легеневої артерії. Порушення гемодинаміки, клініка, лікування.  

8. Порушення серцевого ритму і провідності. Механізми аритмій і блокад. 

Класифікація аритмій і серцевих блокад. Екстрасистолії. Пароксизмальні 

тахікардії. Фібриляція передсердь пароксизмальна і постійна форми. Клініка, 

діагностика, лікування, показання до імплантації штучного водія ритму.  

9. Комбіновані порушення серцевого ритму і провідності. Синдроми і 

феномени. Класифікація, клініка, діагностика, лікування.  

10. Серцева недостатність. Причини серцевої недостатності. Компенсаторні 

механізми. Класифікація за стадіями, типами, варіантами, функціональними 

класами. Принципи лікування.  

11. Особливості перебігу, лікування серцево-судинної патології у хворих 

похилого та старечого віку.  

12. Нейроциркуляторна дистонія. Етіологія, патогенез, класифікація, критерії 

діагностики, диференційний діагноз, лікування.  

13. Гіпертонічна хвороба. Етіопатогенез, класифікація по стадіям і ступеням 

важкості. Клініка гіпертензивного та інших синдромів, діагностика та 

лікування.  

14. Симптоматичні артеріальні гіпертензії. Етіопатогенез, класифікація, 

клініка, діагностика, лікування.  

15. Гіпертензивні кризи. Класифікація. Критерії діагностики ускладнених і 

неускладнених кризів. Лікування. 

 

 

 

 



Розділ «Хвороби органів травлення» 

1. Методи шобстеження хворих 3 патологією органів травлення. 

Діагностичні можливості езофагогастроскопії, колоноскопії, рентгенологічних 

методів, ультразвукового дослідження, ректороманоскопії. Інтрагастральна РН-

метрія.  

2. Хвороби стравоходу. Ахалазія. Езофагіти. Дивертикули. Пухлини. Клініка, 

діагностика, лікування.  

3. Гастрити. Гострий. Хронічний (тип А, тип В). Інші типи гастритів. 

Класифікація, клініка, діагностика, лікування. Функціональні захворювання 

шлунка. Диспепсії. Клініка, діагностика, лікування. 

4. Виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки. Роль хелікобактерної інфекції 

при формуванні виразки. Методи діагностики хелікобактерної інфекції. 

Патогенез виразкової хвороби. Клінічні прояви. Ерадикація хелікобактерної 

інфекції. Ускладнення виразкової хвороби. Післярезекційний синдром.  

5. Хвороби кишок. Ферментопатії. Неінфекційні запальні захворювання 

кишок. Синдром подразненої товстої кишки. Дисбактеріоз кишок. Клініка 

синдрому мальдигестії і мальабсорбції. Лікування. 

6. Хвороби підшлункової залози. Гострий та хронічний панкреатити. 

Інструментальна діагностика хронічного панкреатиту. Лікування больового 

синдрому при хронічних панкреатитах.  

7. Хвороби жовчного міхура і жовчних шляхів. Класифікація захворювань 

жовчного міхура. Клініка хронічного безкамінцевого холециститу і холангіту. 

Діагностика та лікування.  

8. Жовчнокам’яна хвороба. Післяхолецистектомічний синдром. Дискінезії 

жовчновивідних шляхів. Клініка, діагностика, лікування.  

9. Хвороби печінки. Фізіологія та патофізіологія печінки. Методи 

обстеження. Класифікація захворювань печінки.  

10. Хронічні гепатити. Роль вірусної інфекції при захворюваннях печінки. 

Принципи сучасної класифікації гепатитів. Диференційоване лікування.  

11. Жовтяниці. Класифікація, диференційний діагноз та диференційоване 

лікування.  

12. Цирози печінки. Класифікація. Гепатолієнальний синдром. Асцит. 

Портальна гіпертензія, її прояви та ускладнення. Печінкова недостатність.  

13. Алкогольні ураження печінки.  

14. Особливості клініки та лікування захворювань органів травлення у осіб 

похилого та старечого віку. 

 

 

 

 

 



Розділ «Хвороби нирок» 

1. Фізіологія та патофізіологія нирок. Процеси фільтрації та реабсорбції в 

нирках. Концентранпійна функція нирок. 

2. Методи обстеження в нефрології 1 їх діагностичне значення. 

3. Гломерулонефрит. Клінічна класифікація. Диференційний діагноз при 

сечовому синдромі. Морфологічні форми гломерулонефриту. Диференційоване 

лікування. 

4. Пієлонефрит. Гострий, хронічний. Особливості етіології, патогенезу. 

Клінічні форми. Особливості антибактеріальної терапії. 

5. Нефротичний синдром. Етіопатогенез, клініка. Диференційний діагноз, 

лікування. 

6. Амілоїдоз нирок. Етіопатогенез. Класифікація, клініка, діагностика, 

лікування. Ураження нирок при інших хворобах внутрішніх органів. 

7. Гостра ниркова недостатність. Етіопатогенез, класифікація. Клініка за 

періодами і лікування за клінічним періодом. Невідкладна допомога. 

8. Хронічна ниркова недостатність, Етіопатогенез, класифікація, клініка, 

діагностика, лікування. Особливості зрушення гомеостазу. Уремія. Принципи 

лікування (медикаментозне, гемодіалізом, трансплантацією нирки). 

9. Сечокам’яна хвороба. Етіологія. Патогенез. Діагностика. Лікування під час 

нападу ниркової кольки та в міжнападний період. Спадкові та природжені 

захворювання нирок. Полікістоз. Синдром Альпорта. Клініка, діагностика, 

лікування. 

 

Розділ «Хвороби органів кровотворення» 

1. Поняття про кровотворення. Методи обстеження в гематології. Нормативи 

аналізу периферичної крові, мієлограми. Тлумачення патологічного аналізу 

крові.  

2. Анемії. Класифікація. Діагностика різних форм. Залізодефіцитні анемії. 

Мегалобластні з анемії. Гемолітичні анемії. Гіпо-(а)пластичні анемії. Лікування 

анемій.  

3. Гемобластози. Сучасні теорії патогенезу. Лейкози гострі, хронічні 

(мієлолейкоз, лімфолейкоз, поліцитемія, мієломна хвороба). Діагностика. 

Принципи лікування.  

4. Геморагічні діатези. Диференційна діагностика. Тромбоцитопенії. 

Тромбоцитопатії. Коагулопатії. Лікування.  

5. Синдром дисемінованого внутрішньо судинного згортання крові. Васкуліти. 

Вазопатії. Лікування.  

6. Лімфаденопатії. Злоякісні лімфоми. Лімфогранулематоз. Основні методи 

лікування.  

7. Променева хвороба, гостра та хронічна. Органічні ураження. Лікування. 

Прогноз. 



 

Розділ «Хвороби ендокринної системи та обміну речовин» 

1. Методи обстеження хворих з ендокринною патологією. Рентгенологічні, 

радіологічні методи, ехографія. Функціональна діагностика. Рівень гормонів 

гіпофіза, щитовидної залози, наднирників у здорових людей та при патології. 

Семіотика ендокринних захворювань.  

2. Цукровий діабет. Клініка, симптоматологія, класифікація, варіанти перебігу. 

Ускладнення. Діабетичні ангіопатії 1 нейропатії. Лікування.  

3. Хвороби щитовидної залози. Дифузний токсичний зоб. Гіпотиреоз. 

Тиреоїідити (гострий, хронічний). Рак щитовидної залози.  

4. Хвороби гіпофіза та гіпоталамуса. Хвороба Шенко-Кушинга. Акромегалія. 

Нецукровий діабет. Гіпоталамо-гіпофізарна кахексія. Діагностика. Принципи 

лікування.  

5. Хвороби наднирників. Хвороба Адісона. Синдром Іщенко-кушинга. 

Первинний альдостеронізм. Феохромоцитома. Діагностика, принципи 

лікування.  

6. Ожиріння. Етіопатогенетичні форми. Діагностичні критерії екзогенно-

конституційного ожиріння. Принципи лікування. 

 

Розділ «Ревматичні хвороби» 

1. Методи обстеження при ревматичних захворюваннях. Лабораторно-

біохімічні показники. Імунологічна діагностика. Рентгенологічні методи, ЕКГ, 

Ехо-кардіографія, ФКГ.  

2. Ревматизм (ревматична лихоманка). Діагностичні критерії ревмокардиту. 

Критерії Джонсона. Класифікація, лікування. Методи профілактики рецидивів. 

3. Ревматичні вади серця. Мітральний стеноз. Недостатність мі трального 

клапана. Аортальний стеноз. Недостатність клапанів аорти. Комбіновані вади. 

Показання та протипоказання до хірургічного лікування.  

4. Захворювання суглобів. Робоча класифікація і номенклатура. Клінічна та 

імунологічна характеристика ревматоїдного артриту. Ступені активності, 

рентгенологічні стадії, діагностичні критерії. Програма лікування.  

5. Остеоартроз. Групи протиартрозних препаратів. Хондростимулятори, 

хондропротектори.  

6. Дифузні захворювання сполучної тканини. Системний червоний вовчак. 

Хвороба Шегрена. Системні васкуліти (вузликовий поліартеріїт). Системна 

склеродермія. Дерматоміозит. Диференційно-діагностичні критерії. Вісцеральні 

ураження. Лікування захворювань сполучної тканини. 

 

 

 

 



Розділ «Інтенсивна терапія і реанімація в клініці внутрішніх хвороб 

та сімейній медицині» 

1. Інтенсивна терапія 1 реанімація в кардіології. Больовий синдром. Гостра 

серцева недостатність. Серцева астма, набряк легень. Гостра судинна 

недостатність. Кардіогенний шок. Гострі порушення ритму та провідності. 

2. Інтенсивна терапія і реанімація при захворюваннях органів дихання. Гостра 

дихальна недостатність. Тормбоемболія легеневої артерії. Легенева кровотеча. 

Астматичний статус. Спонтанний пневмоторакс.  

3. Інтенсивна терапія і реанімація при алергічних захворюваннях. Набряк 

Квінке. Анафілактичний шок.  

4. Інтенсивна терапія при захворюваннях органів травлення. Гострі отруєння. 

Кровотеча з органів травлення. Печінкова кома. Гострий живіт. 

5. Інтенсивна терапія і реанімація при ендокринних захворюваннях. 

Діабетичні коми (кетоацидотична, гіпоглікемічна, гіперосмолярна, 

гіперлактацидемічна). Тиретоксичний криз. Гостра недостатність наднирників.  

6. Інтенсивна терапія і реанімація при захворюваннях нирок. Гостра затримка 

сечі. Гостра ниркова недостатність. Ниркова еклампсія. 

 

Розділ «Неврологія» 

1. Скороминучі порушення мозкового кровообігу. Етіологія, патогенез, 

клініка, лікування, профілактика, трудова експертиза.  

2. Тромбоз судин головного мозку. Етіологія, патогенез, клініка, лікування, 

профілактика, трудова експертиза.  

3. Нетромботичний ішемічний інсульт. Етіологія, патогенез, клініка, 

лікування, профілактика, трудова експертиза.  

4. Крововилив у речовину головного мозку. Етіологія, патогенез, клініка, 

лікування, профілактика, трудова експертиза.  

5. Субарахноїдальний крововилив. Етіологія, патогенез, клініка, лікування, 

профілактика, трудова експертиза.  

6. Попереково-крижовий радикуліт. Етіологія, патогенез, клініка, лікування, 

профілактика, трудова експертиза.  

7. Невідкладна допомога при головному болі.  

8. Менінгококовий менінгіт і вторинні менінгіти. Етіологія, патогенез, клініка, 

лікування, профілактика, трудова експертиза.  

9. Туберкульозний менінгіт. Етіологія, патогенез, клініка, лікування, 

профілактика, трудова експертиза.  

10. Поліневрити і полірадикулоневрити, полінейропатії.  

11. Невідкладна допомога при запамороченні.  

12. Кліщовий енцефаліт. Етіологія, патогенез, клініка, лікування, профілактика, 

трудова експертиза.  



13. Епідемічний енцефаліт. Етіологія, патогенез, клініка, лікування, 

профілактика, трудова експертиза. 

14. Невідкладна допомога при психомоторному збудженні.  

15. Ураження нервової системи при ревматизмі. Ревмоваскуліт. Мала хорея. 

Патогенез, клініка, лікування, невідкладна допомога.  

16. Невідкладна допомога при непритомному стані.  

17. Поліомієліт. Етіологія, патогенез, клініка, лікування, профілактика, трудова 

експертиза.  

18. Неврози: неврастенія, істерія, невроз нав’язливих станів. Етіологія, 

патогенез, клініка, лікування, профілактика, трудова експертиза.  

19. Невідкладна допомога при епілептичному нападі.  

20. Сирингомієлія. Етіологія, патогенез, клініка, лікування, профілактика, 

трудова експертиза.  

21. Закрита черепно-мозкова травма: струс, забій, стиснення. Клініка, 

лікування.  

22. Невідкладна допомога при геморагічному інсульті.  

23. Розсіяний склероз. Етіологія, патогенез, клініка, лікування, профілактика, 

трудова експертиза.  

24. Епілепсія. Етіологія, патогенез, клініка, лікування, профілактика, трудова 

експертиза.  

25. Міотонії і міастенії. Етіологія, патогенез, клініка, лікування, невідкладна 

допомога, трудова експертиза.  

26. Загальномозкові симптоми при пухлинах головного мозку. Пухлино-подібні 

захворювання головного мозку (абсцес, ехінококоз, цистицеркоз, кизтозний 

арахноїдит). Етіологія, патогенез, клініка, лікування.  

27. Екстрамедулярні та інтрамедулярні пухлини спинного мозку. Клініка, 

лікування.  

 

Розділ «Хірургія та акушерство» 

1. Рани: класифікація, фази перебігу ранового процесу, види загоювання ран. 

2. Пухлини нирок, у тому числі у дітей: види, класифікація за стадіями та 

системою ТММ, метастазування, клініка, діагностика, лікування.  

3. Гемотрансфузійний шок: стадії, невідкладна допомога, реанімація, 

інтенсивна терапія.  

4. Паразитарні хірургічні захворювання. Ехінококоз, альвеококоз: 

етіопатогенез, клініка, діагностика, лікування.  

5. Гострий апендицит: діагностика та деференціальна діагностика.  

6. Особливості анестезіологічного забезпечення ургентних операцій. 

Неїнгаляційний наркоз.  

7. Хронічний панкреатит: етіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, 

лікування.  



8. Варикозна хвороба: етіопатогенез, клініка, методи обстеження венозної 

системи нижніх кінцівок, лікування.  

9. Травматичний шок: стадії перебігу, невідкладна допомога, реанімація, 

інтенсивна терапія, перша допомога, лікування.  

10. Пенетруюча виразка шлунку та дванадцятипалої кишки: клініка, 

діагностика, лікування.  

11. Хімічна антисептика: групи антесептичних речовин, їх характеристика, 

покази до застосування.  

12. Тромбгеморагічний cиндром (ДВЗ) стадії: клініка, невідкладна допомога, 

реанімація, інтенсивна терапія.  

13. Пілородуоденальний стеноз виразкової етіології: клініка, діагностика, 

лікування.  

14. Рак стравоходу: анатомічні форми, ускладнення, класифікація за стадіями та 

системою ТММ. 

15. Ателектаз та інфаркт легень: профілактика, невідкладна допомога, 

інтенсивна терапія,  

16. Травма грудної клітки. Гемоторакс: класифікація, види, клініка, діагностика 

невідкладна допомога, лікування. Пневмоторакс: класифікація, клініка, 

діагностика, невідкладна допомога, лікування. 

17. Кишкова непрохідність: етіопатогенез, класифікація, патологоанатомічні 

зміни, клініка.  

18. Хронічний абсцес легені: етіопатогенез, клініка, діагностика, лікування.  

19. Рак молочної залози: класифікація за стадіями та системою ТММ, 

патогенетичні та клінічні форми, метастазування  

20. Перитоніти: функції очеревини, класифікація, етіопатогенез, клініка.  

21. Хронічний парапроктит та нориці прямої кишки: етіопатогенез, 

класифікація, клініка, діагностика, лікування.  

22. Основні симптоми урологічних захворювань, кількісні та якісні зміни сечі. 

Методи дослідження в урології: показання, діагностична цінність.  

23. Поранення серця: клініка, діагностика, лікування. Особливості операцій на 

серці.  

24. Резус - фактор: методика визначення, проба на резус - сумісність. Техніка 

переливання крові. Прояви реакції несумісності крові. Невідкладна допомога, 

інтенсивна терапія.  

25. Післярезекційні патологічні синдроми. Демпінг-синдром: етіопатогенез, 

клініка, діагностика, лікування.  

26. Облітеруючий ендартеріїт: етіопатогенез, клініка, діагностика, лікування.  

27. Хірургічна операція: поняття, класифікація, показання та протипоказання, 

передопераційна підготовка, ускладнення, їх профілактика та лікування.  

28. Гострий апендицит: етіопатогенез, клініка, диференційна діагностика, 

лікування.  



29. Кишкові нориці: етіопатогенез, клініка, діагностика, лікування, 

профілактика  

30. Гнійні захворювання кисті (панарицій, флегмона): класифікація, клініка, 

діагностика, лікування. 

31. Нориці підшлункової залози: етіопатогенез, клініка, діагностика, лікування. 

32. Аденома передміхурової залози: етіопатогенез, клініка, діагностика, 

лікування.  

33. Опіки: класифікація за стадіями, методи визначення площі опіку, прогноз, 

опікова хвороба, невідкладна допомога, лікування.  

34. Рак прямої кишки: класифікація за стадіями та системою ТММ, анатомічні 

форми та гістологічна структура.  

35. Водно - електролітний обмін та кислотно - лужний стан: показники, норми, 

види порушень, методи корекції. 

36. Сепсис: етіопатогенез, класифікація, патологічна анатомія. 

37. Грижі стравохідного отвору діафрагми та діафрагмальні грижі у дітей: 

етіопатогенез, клініка, діагностика, лікування.  

38. Фімоз, парафімоз, варикоцеле: клініка, діагностика, лікування.  

39. Переломи: класифікація, клініка, види кісткової мозолі та фази її утворення,  

40. Забої, діагностика, етапи лікування,  

41. Неспецифічний виразковий коліт: етіопатогенез, патологоанатомічні зміни, 

класифікація, ускладнення, клініка, діагностика, лікування.  

42. Гострий тромбофлебіт поверхневих та глибоких вен нижніх кінцівок: 

етіопатогенез, клініка, діагностика, лікування.  

43. Травма: класифікація, травматична хвороба, її періоди та фази.  

44. Рак товстої кишки: діагностика, характерні ускладнення, лікування (в тому 

числі при обтураційній непрохідності).  

45. Гострий панкреатит: алгоритм консервативного лікування, показання до 

хірургічного втручання, методи операції, ускладнення.  

46. Тиреотоксикоз: клініка, діагностика, лікування.  

47. Новоутворення яєчка: класифікація, клініка, діагностика, лікування.  

48. Травма живота. Пошкодження паренхіматозних органів: клініка, 

діагностика, лікування.  

49. Фурункул, карбункул, бешиха: клініка, діагностика, лікування.  

50. Пілоростеноз у дітей: етіопатогенез, клініка, діагностика, лікування.  

51. Хірургічна інфекція: класифікація, збудники, патогенез, реакція організму 

на запалення. 

52. Пухлини підшлункової залози: клініка, діагностика, лікування.  

53. Клініка , діагностика , лікування розриву матки.  

54. Допомога вагітним у разі істміко-цервікальної недостатності .  

55. Алгоритм невідкладної допомоги при передлежанні плаценти.  

56. Ведення позаматкової вагітності  



57. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти (клініка , 

діагностика, тактика ведення).  

58. Порядок дій при матковій кровотечі у ранньому післяпологовому періоді.  

59. Принципи невідкладної допомоги при передчасному відшаруванні плаценти 

60. Ведення жінок з ендометріозом .  

61. Ведення пологів у разі сідничного передлежання плода .  

62. Акушерська фармакотерапія.  

63. Алгоритм невідкладної допомоги при гіпотонічній кровотечі.  

64. Ведення вагітності при захворюваннях серцево-судинної системи.  

65. Розриви шийки матки клініка, діагностика, лікування, профілактика.  

66. Алгоритм невідкладної допомоги при емболії амніотичною рідиною.  

67. Алгоритм допомоги при cиндромі дисемінованого внутрішньосудинного 

згортання крові в акушерстві.  

68. Анестезіологічне забезпечення кесаревого розтину.  

69. Показання до акушерської гістеректомії. 

70. Ведення пологів у разі потиличного передлежання плода .  

71. Ведення доброякісних станів та пухлин жіночих статевих органів.  

72. Рак, передрак шийки матки.  

73. Алгоритм допомоги при синдромі дисемінованого внутрішньосудинного 

згортання крові в акушерстві .  

 

Розділ «Інфекційні хвороби» 

1. Загальна характеристика інфекційних хвороб із фекально-оральним 

механізмом передавання.  

2. Поняття про ентеротоксигенні та ентероінвазивні діареї.  

3. Холера: клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний 

діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.  

4. Сальмонельоз: клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.  

5. Харчові токсикоінфекції: клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

6. Вірусні ураження кишечнику: етіологія, епідеміологія, класифікація, 

патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний 

діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

7. Шигельоз: клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний 

діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.  

8. Амебіаз: клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний 

діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.  

9. Балантидіаз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

профілактика.  



10. Лямбліоз: клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний 

діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.  

11. Ботулізм: клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний 

діагноз, ускладнення, прогноз, лікування, профілактика.  

12. Класифікація гельмінтозів. Вплив гельмінтів на організм людини. Методи 

лабораторної діагностики гельмінтозів. Особливості диференціальної 

діагностики, профілактики.  

13. Дегідратаційний шок: визначення поняття, патогенез, клінічні прояви, 

диференціальний діагноз. Клінічна і лабораторна діагностика водно-

електролітних порушень при різних ступенях зневоднення. Невідкладна 

допомога. 

14. Загальна характеристика вірусних гепатитів.  

15. ВГА: клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, 

ускладнення, принципи лікування, імунопрофілактика.  

16. ВГВ: клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, 

ускладнення, принципи лікування, протиепідемічні заходи, принципи 

імунопрофілактики, прогноз.  

17. Диференціальна діагностика жовтяниць.  

18. Лептоспіроз: клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний 

діагноз з вірусними гепатитами, ускладнення, лікування.  

19. Загальна характеристика інфекційних хвороб дихальних шляхів.  

20. Поняття «ГРЗ» та «ГРВІ». Принципи диференціальної діагностики ГРВІ, 

профілактика.  

21. Грип: клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, 

ускладнення, лікування, протиепідемічні заходи, принципи імунопрофілактики. 

Категорії ризику, показання до госпіталізації.  

22. Парагрип: клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний 

діагноз, ускладнення, лікування.  

23. Аденовірусна хвороба: клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, лікування.  

24. Коронавірусна хвороба СОVІD-19: клінічний перебіг у дорослих, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування. 

25. Респіраторний мікоплазмоз: клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування різних клінічних 

форм. 

26. Орнітоз: клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний 

діагноз, ускладнення, принципи лікування різних клінічних форм, особливості 

профілактики.  

27. Легіонельоз: класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування різних клінічних 

форм, особливості профілактики.  



28. Респіраторний дистрес-синдром дорослих: визначення поняття, 

класифікація, патогенез, клінічна і лабораторна діагностика, принципи 

лікування, невідкладна допомога на догоспітальному етаті.  

29. Загальна характеристика інфекційних хвороб із трансмісивним механізмом 

передавання.  

30. Малярія: класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до 

обстеження на малярію.  

31. Поняття про «арбовірусні інфекції» та «геморагічні гарячки». 

Характеристика основних клінічних синдромів при цих інфекціях.  

32. Поняття про рикетсіози.  

33. Епідемічний висипний тиф та хвороба Бріла: клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика,  

34. Марсельська гарячка: клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.  

35. Загальна характеристика ранових інфекцій.  

36. Сибірка: класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, лікування, профілактика. 

Профілактичні заходи в осередку.  

37. Сказ: патогенез, клінічний перебіг, діагностика, диференціальний діагноз, 

прогноз. Екстрена профілактика сказу. 

38. Правець: класифікація, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи лікування. Екстрена 

профілактика правця.  

39. Бешиха: класифікація, клінічний перебіг, діагностика, диференціальний 

діагноз, ускладнення, прогноз, принципи лікування та профілактики хронічних 

форм.  
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