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І. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТНОЇ ПОДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

Метою вступних випробувань вступників на базі освітньо- 
кваліфікаційного рівня сеціаліст для здобуття освітньо-наукового рівня 
«доктор філософії» спеціальності 222 -  Медицина. Профілактична медицина 
є визначення рівня засвоєння матеріалів основних нормативних дисциплін 
циклу професійної підготовки з метою їх використання для отримання 
вищого рівня освіти.

Підготовка і складання вступних випробувань здійснюється згідно з 
розкладом, затвердженим ректором Університету.

Робота предметної комісії проводиться у встановлені терміни.
До складання вступних випробувань допускаються особи, які мають 

диплом про вищу освіту (магістр або спеціаліст).
Вступні випробування проводяться за розкладом у формі письмових 

відповідей на питання екзаменаційного білета.
У разі сумніву щодо розуміння сформульованих у білеті питань 

вступник має право звернутися за поясненням до членів комісії.
Тривалість вступного випробування складає 2 астрономічні години.
Протягом вступного випробування вступники не мають права 

користуватися мобільними телефонами, планшетами та іншими 
електронними засобами зв’язку та обробки інформації. Також забороняється 
використання будь-яких носіїв інформації протягом вступного випробування.
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II. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

1. Захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки. Гастрит, дуоденіт, гастродуоденіт. 
Виразка шлунку та дванадцятипалої кишки. Етіопатогенез. Клінічні прояви. Класифікація. 
Основи діагностики та лікування.
2. Хронічний гепатит, цироз печінки. Гепатози. Етіопатогенез. Клінічні прояви. 
Класифікація. Основи діагностики та лікування.
3. Гострий та хронічний гломерулонефрит. Етіопатогенез. Клінічні прояви. Класифікація. 
Основи діагностики та лікування.
4. Мікробно-запальні захворювання нирок та сечових шляхів. Тубулоінтерстиціальний 
нефрит. Рефлюкс-нефропатія. Етіопатогенез. Клінічні прояви. Класифікація. Основи 
діагностики та лікування.
5. Цукровий діабет. Ускладнення. Діабетичні ангіопатії і нейропатії. Комобідність. 
Характеристика основних групи глюкозознижуючих препаратів.
6. Захворювання щитовидної залози (йододефіцитні стани, еутиреоїдний зоб; гіпотиреоз; 
гіпертиреоз; ендокринна орбітопатія; тиреоїдити). Етіопатогенез. Клінічні прояви. 
Класифікація. Основи діагностики та лікування.
7. Анемії. Залізодефіцитні стани. Залізодефіцитні анемії. Мегалобластні анемії. Гемолітичні 
анемії. Гіпо- та апластичні анемії. Етіопатогенез. Клінічні прояви. Класифікація. Основи 
діагностики та лікування.
8. Ревматоїдний артрит. Етіопатогенез. Клінічні прояви. Класифікація. Основи 
діагностики та лікування.
9. Ревматоїдний артрит. Етіопатогенез. Клінічні прояви. Класифікація. Основи 
діагностики та лікування.
10. Пневмонії. Емпірична антибактеріальна терапія хворих на негоспітальні пневмонії в 
амбулаторних умовах. Вибір стартової антибактеріальної терапії. Критерії ефективності 
антибактеріальної терапії. Ускладнення. Затяжний перебіг. Помилки в лікуванні хворих
11. Ішемічна хвороба серця. Класифікація. Стенокардія та її форми.
Гострий коронарний синдром. Інфаркт міокарда. Етіопатогенез. Клінічні прояви. 
Класифікація. Основи діагностики та лікування. Диференційна діагностика.
12. Артеріальна гіпертензія. Есенціальна та вторинні артеріальні гіпертензії. 
Етіопатогенез. Клінічні прояви. Класифікація. Основи діагностики та лікування.
13. Коми при ендокринних захворюваннях у дорослих (тиреотоксична, гіпотиреоїдна, 
гіпокортикоїдна (наднирникова), гіпопітуітарна (гіпофізарна)). Особливості діагностики і 
інтенсивної терапії у дітей
14. Коми при цукровому діабеті у дорослих (кетоацидотична, гіпоглікемічна, 
гіперосмолярна, гіперлактацидемічна). Особливості діагностики і інтенсивної терапії у 
дітей.
15. Коми при гострих отруєннях у дорослих . Особливості діагностики і інтенсивної 
терапії у дітей.
16. Печінкова кома у дорослих. Особливості діагностики і інтенсивної терапії у дітей.
17. Уремічна кома у дорослих. Особливості діагностики і інтенсивної терапії у дітей
18. Кардіогенний шок у дорослих. Особливості діагностики і інтенсивної терапії у дітей.
19. Аритмогенний шок у дорослих. Особливості діагностики і інтенсивної терапії у дітей.
20. Гіповолемічний шок у дорослих. Особливості діагностики і інтенсивної терапії у дітей.
21. Гіповолемічний шок у дорослих. Особливості діагностики і інтенсивної терапії у дітей.
22. Анафілактичний шок у дорослих. Особливості діагностики і інтенсивної терапії у 
дітей.
23. Інфекційно-токсичний шок у дорослих. Особливості діагностики і інтенсивної терапії 
у дітей.у дорослих
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24. Загальна серцево-легенева реанімація у дорослих. Особливості серцево-легеневої і 
церебральної реанімації у дітей.
25. Статистичний аналіз у медицині. Методи оцінки достовірності статистичних даних.
26. Правові основи та форми організації закладу охорони здоров’я; ресурси і можливості 
первинного, вторинного та третинного рівнів медичної допомоги громади /регіону/ 
країни; організація роботи амбулаторно-поліклінічних та лікарняних закладів, швидкої та 
невідкладної допомоги.
27. Загальні цілі і задачі системи охорони здоров’я, основи законодавства України про 
охорону здоров’я та нормативні документи, які регламентують діяльність органів та 
закладів охорони здоров’я.
28. Основні принципи оцінки якості діяльності лікаря, закладу охорони здоров’я.
29. Основні принципи «Evidence-based medicine» (доказової медицини). Поняття про 
клінічну епідеміологію.
30. Основні напрями забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя в Україні. 
Поняття про здоровий спосіб життя.
31. Статистичний аналіз у медицині. Основні поняття про статистичні дані.
32. Інормаційні технології в роботі закладів охорони здоров’я.
33. Статистичний аналіз у медицині. Методи оцінки достовірності статистичних даних.
34. Стандарти, протоколи та керівництва в діяльності лікаря. Безперевне професійне 
навчання.
35. Системи охорони здоров’я. Основні поняття. Класифікація. Характеристика 
вітчизняних та зарубіжних систем.
36. Концепція, зміст та принципи сімейної медицини. Кваліфікаційна характеристика та 
компетенції лікаря «загальної практики-сімейної медицини».
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III. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ РОБІТ
Вступні випробування проводяться за екзаменаційними білетами, 

складеними у повній відповідності до навчальних програм дисциплін, 
визначених для складання.

Екзаменаційний білет дисциплін, які виносяться на вступне 
випробування, містить 3 теоретичні питання, що дають змогу перевірити 
теоретичні знання і практичні навички студентів.

Сукупна оцінка за екзамен виставляється за 100-бальною шкалою.
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IV. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

Міністерство освіти і науки України 
Сумський державний університет

Завдання для проведення вступних випробувань на здобуття освітньо-наукового рівня 
«доктор філософії» за спеціальністю 222 — Медицина 
(освітньо-наукова програма «Профілактична медицина»)

Білет № 1
1
2.
3.

Голова предметної комісії 
Г олова відбіркової комісії

В.Ф. Орловський 
А.М. Чорноус
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V. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

№
з/п

Найменуван
ня

навчальної
дисципліни

Автор
підручника

(навчального
посібника

тощо)

Найменування
підручника

(навчального
посібника

тощо)

Найменування 
видавництва, 
рік видання

Кількість
примірни

ків*

1 2 3 4 5 6
Валенкевич
Л.Н.

Болезни огранов 
пищеварения: 
Руководство по 
гастроэнтеро
логии. - 656 с.

Санкт-Петербург
ДЕАН
2006
російська

1
(+ елек
тронна 
копія)

Василюк В.М. 
та ін.

Семіотика і 
діагностика 
внутрішніх 
хвороб (фізичні 
методи 
обстеження): 
Навч. посібник. - 
460 с.

Тернопіль
Укрмедкнига
2005
українська

1
(+ елек
тронна 
копія)

Хворостінка
В.М.

Факультетська 
терапія: 
Підручник. - 
888с.

Харків
Факт
2003
українська

22

Богадельник 
ов И.В.

Дифференциа 
льный диагноз 
инфекионных 
болезней у 
детей:
Руководство 
690 с.

Симферополь
2007

російська

зо

Окороков
А.Н.

Лечение
болез-ней
внутренних
органов. Т.2:
Лечение
эндокринных
болезней.
Руководство.
-  423 с.

Москва 
Мед. лит. 
2004
російська

2
(+ елек
тронна 
копія)

Виноградов
A.B.

Дифференцио
нальный
диагноз
внутренних
болезней:
Руководство.
В 10 кн.

Москва 
Мед. информ. 
агентство 
1999
російська

1
(+ елек
тронна 
копія)
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Хворостінка 
В.М. 
та ін.

Факультетська 
терапія: 
Підручник. - 
888 с.

Харків
Факт
2003
українська

22

Г орбаченков 
А.А.
Поздняков
Ю.М.

Клапанные
пороки
сердца:
митральные,
аортальные,
сердечная
недостаточное
ть. 112 с.

Москва
ГЭОТАР-
Медиа
2007
російська

1
(+ елек
тронна 
копія)

Шевченко
Н.М.

Кардиология. 
- 544 с.

Москва
МИА
2006
російська

1
(+ елек
тронна 
копія)

Абрагамович
О.О.

Внутрішні 
хвороби: 
Посібник у 10 
ч .Т .І .Ч . 1 -3

528 с.

Львів - Івано- 
Франківськ - 
Київ Атлас 
2004
українська

51

Абрагамович
О.О.

Внутрішні 
хвороби: 
Посібник у 10 
ч. Т.2. Ч. 4 - 
10/
726 с.

Львів - Івано- 
Франківськ - 
Київ Атлас 
2004
українська

48

Белебезьева
Г.И.

Интенсивная 
терапияв 
педиатрии: 
Монография.- 
398 с.

Київ
Здоровье
2004
українська

24

Москаленко
В.Ф.
Гиріна О.М.

Сімейна
медицина:
У 3-х кн.
Організаційні
основи
сімейної
медицини:
Підручник. -  3
92 с.

Київ
Медицина
2007
українська

1
(+ елек
тронна 
копія)
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Воробьев
А.И..

Справочник 
врача общей 
практики. В 2- 
х т. - 960 с.

Москва
Зксмо
2007
російська

1
(+ елек
тронна 
копія)

Заремба Є.Х. 
та ін.

Сімейна
медицина: У 5
т. У 2 кн. Т.1.
Внутрішні
хвороби. Кн.1.
Хвороби
органів
кровообігу.
Ревматичні
хвороби.
Хвороби
органів
дихання.
Хвороби
ендокринної
системи:
Навч.
посібник - 768 
с.

Київ
Здоров'я
2006
українська

20

Савчак В. Хвороби 
шкіри в 
практиці 
сімейного 
лікаря: Навч. 
посібник. -  
455 с.

Тернопіль
Укрмедкнига
2005
українська

1
(+ елек
тронна 
копія)

Леха В.М. Організація 
роботи лікаря 
загальної 
практики 
(сімейного 
лікаря): 
Энциклопедия 
.-  370 с.

Дніпропетров
ськ
АРТ-ПРЕС
2002
російська

1
(+ елек
тронна 
копія)

Антропова 
Т.О. 
и др.

Обстеження 
та визначення 
стану
здоров'я. - 352 
с.

Київ
Медицина
2006
українська

2
(+ елек
тронна 
копія)
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Винниченко
Л.Б.

Гематологія:
Навч.
посібник/
Л.Б.Винничен
ко,
В.Ф.Орловськ 
ий. - 170 с.

Суми
СумДУ
2006
українська

118

Голофеевский
В.Ю.

Классификаци
и заболеваний
внутренних
органов и
методики
терапевтическ
их
исследований: 
Руководство. - 
296 с.

Санкт-
Петербург
Фолиант
2006
російська

1
(+ елек
тронна 
копія) 1

Кресюн В.И. 
Годован В.В.

Врачебная 
рецептура с 
общей
фармакологие
й:
Руководство. 

216 с.

Одеса
ОДМУ
2005
російська

1
(+ елек
тронна 
копія)

Катеренчук
1-П.,
Г уцаленко 
О.О.

Диференційни 
й діагноз 
болю у животі 
у практиці 
терапевта: 
Монографія. -  
456 с.

Київ
Книга плюс 
2003

українська

1
(+ елек
тронна 
копія)

Юрлов В.М. 
Кульбаба І.Г.

Диференціаль 
на діагностика 
внутрішніх 
хвороб: Навч. 
посібник. - 
360 с.

Одеса
ОДМУ
2002
українська

1
(+ елек
тронна 
копія)

Виноградов
A.B.

Дифференцио
нальный
диагноз
внутренних
болезней:
Руководство.
В 10 кн.

Москва 
Мед. информ. 
агентство 
1999
російська

1
(+ елек
тронна 
копія)
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Москаленко, В. Ф.

Методологія 
доказової 
медицини 
/ В. Ф. Моска 
ленко,
І. Є. Булах,
0 . Г. ІІузанов 
а. —  200 с

К.: ВСВ 
"Медицина", 

2014. 
українська

1

Скакун, М. П.

Основи клінічної 
епідеміології та 

доказової 
медицини: навч.

посіб.
/ М. П. Скакун. 

—  372 с.

Тернопіль : 
ТДМУ 

"Укрмедкнига, 
2008 

українська

2

Уваренко, А. Р.

Клінічна
епідеміологія

- наукова 
основа

доказової 
медицини 

/ А. Р. Уваре 
нко,

0 . Ледощук.
—  216с.

Київ, 2010. 2

Організаційно 
-методичні 
аспекти 
доказової 
медицини / 
О.В.Крицька, 
О.Самодай, 
Я.В.Галицька. 
—  16 с.

Суми : Вид-во 
СумДУ, 2007 

українська
1

Лисицын Ю. П.

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 
: учебник / Ю. П. 

Лисицын. -2-е 
изд.-512 с.

Москва 
ГЭОТАР- 

Медиа 2010 
російська

10

Экономика 
здравоохранения 
: учебник / В.Ф.

Москаленко,
В.В. Таран, О.П. 
Гульчий и др.; 
Под ред. В.Ф. 
Москаленко. - 

144с.

Винница 
Нова Книга 

2010 
російська

25



14

Право на 
охорону здоров'я 

у нормативно- 
правових актах 

міжнародного та 
європейського 

рівня: навч. 
посібник/ За заг. 
ред. Москаленка 

В.Ф. -296 с.

Київ
Міністерство

охорони
здоров'я
України

2006
українська

30

Біостатистика: 
підручник / За 

ред. В.Ф. 
Москаленка. - 

184 с.

Київ 
Книга плюс 

2009 
українська

50

Голова предметної комісії 
зі спеціальності
222 -  Медицина. Профілактична медицина г В.Ф. Орловський


