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І. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТНОЇ ПОДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

Метою вступних випробувань вступників на базі освітньо-кваліфікаційного 
рівня доктор філософії для здобуття освітньо-наукового рівня «доктор 
філософії» спеціальності 222. Медицина (освітньо-наукова програма: 
клінічна медицина (педіатричний профіль)) 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 3 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 РОЗДІЛІВ І ТЕМ.

2.1. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 
З ДИСЦИПЛІНИ «Педіатрія»

2.1.1. Зміст дисципліни за темами

Тема 1. Функціональні гастроінтестинальні розлади у дітей раннього
віку

Визначення, класифікація (за Римськими критеріями ПІ), етіологія, 
патогенез, клініка та діагностика синдрому циклічної блювоти. Етіологія, 
патогенез, класифікація, клініка та діагностика функціональної диспепсії у 
дітей раннього віку. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика кольки та 
функціонального закрепу у дітей раннього віку. Лікування та профілактика 
функціональних гастроінтестинальних розладів. Прогноз.

Тема 2. Рахіт. Гіпервітаміноз Б . Білково-енергетична недостатність. 
Визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
лікування рахіту. Профілактика рахіту. Етіологія, патогенез, клініка, 
діагностика, профілактика гіпервітамінозу Б, невідкладна допомога та 
прогноз. Визначення, класифікація, клітка, лікування та профілактика 
білково-енергетичної недостатності у дітей

Тема 3, Гострі респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів у дітей. 
Гострі бронхіти у дітей в практиці сімейного лікаря

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика 
гострого назофарингіту, гострого фарингіту, гострого ларингофарингіту, 
гострого трахеїту у дітей. Клініка та невідкладна допомога при гострому 
обструктивному ларингіті (крупі), гіпертермічному синдромі та судомах. 
Визначення, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та 
профілактика гострого бронхіту, гострого обструктивного бронхіту, гострого 
бронхіоліту та рецидивуючого бронхіту у дітей.

Тема 4. Визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, 
діагностика. Прогноз. Діагностика дихальної недостатності у дітей.

Тема 5. Пневмонії у дітей.Лікування та профілактика пневмоній у дітей, 
невідкладна допомога при дихальній недостатності у дітей.

Тема 6. Вроджені вади та хронічні захворювання бронхолегеневої 
системи у дітей. Визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, 
діагностика, лікування та профілактика вроджених вад та хронічних 
захворювань бронхолегеневої системи у дітей. Прогноз.

Тема 7. Атопічний дерматит та алергічний риніт у дітей. Кропив'янка 
у дітей. Визначення, етіологія, патогенез1; клініка, діагностика, лікування, 
профілактика кропив’янки у дітей. Визначення, класифікація, етіологія, 
патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика атопічного 
дерматиту у дітей, прогноз. Визначення, класифікація, етіологія, патогенез,
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клініка, діагностика, лікування та профілактика алергічного риніту у дітей, 
прогноз. Атопічнний марш.

Тема 8. Бронхіальна астма у дітей. Визначення. Фактори ризику та 
патофізіологічні механізми розвитку бронхіальної астми. Класифікація, 
клініка, діагностика, лікування та профілактика бронхіальної астми у дітей, 
прогноз. Невідкладна допомога при астматичному статусі.

Тема 9. Найбільш поширені вроджені вади серця у дітей. Етіологія 
найбільш поширених ВВС у дітей. Класифікація вад серця, гемодинаміка 
при найбільш поширених ВВС у дітей (дефекті МШП, дефекті МПП, 
тетраді Фалло, коарктації аорти, стенозі легеневої артерії, аортальному 
стенозі, транспозиції артеріальних судин та ВАП). Діагностика найбільш 
поширених ВВС у дітей. Тактика лікаря та прогноз при найбільш поширених 
ВВС у дітей. Консервативне лікування. Показання до кардіохірургічпоіо 
лікування. Лікування серцевої недостатності. Вторинна профілактика 
інфекційного ендокардиту.

Тема 10. Запальні та незапальні захворювання серця у дітей. Гостра 
ревматична лихоманка у дітей. Кардити у дітей: визначення, класифікація, 
етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, прогноз. Кардіоміопатії 
у дітей: визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
лікування, прогноз. Порушення ритму серця та провідності у дітей: 
класифікація, причини, клініка, діагностика, лікування, прогноз. Гостра 
ревматична лихоманка у дітей: визначення, класифікація, етіологія, 
патогенез, клініка, діагностика, лікування, первинна та вторинна 
профілактика, прогноз.

Тема 11. Ювенільний ревматоїдний артрит та реактивні артропатії у 
дітей. ЮРА: визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, 
діагностика, лікування, реабілітація, прогноз. Реактивні артропатії у дітей: 
визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клітка, діагностика, 
лікування, прогноз.

Тема 12. Інфекційний ендокардит у^дітей: визначення, класифікація, 
етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, первинна та вторинна 
профілактика, прогноз.
Тема 13. Порушення ритму серця та провідності у дітей.

Тема 14. Функціональні та органічні захворювання стравоходу та 
шлунку у дітей

Визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
лікування, профілактика функціональної диспепсії, абдомінального болю, 
гастроезофагального рефлюксу, дуоденогастрального рефлексу, органічних 
захворювань стравоходу та шлунку у дітей старшого віку.

Тема 15. Функціональні та органічні захворювання кишечнику та 
біліарної системи у дітей. Визначення, етіологія, патогенез, клініка, 
діагностика, лікування синдрому подразненого кишечнику, функціонального 
закрепу, неспецифічного виразкового коліту, хвороби Крона, прогноз. 
Клініка, діагностика, лікування та профілактика дисфункції жовчного міхура 
та сфінктера Одді, органічних захворювань біліарної системи.



7

Тема 16. Захворювання підшлункової залози у дітей. Визначення, 
етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування екзокринної 
недостатності підшлункової залози. Етіологія, патогенез, клініка, 
діагностика, лікування та профілактика гострого та хронічного 
панкреатиту, прогноз.

Тема 17. Інфекції сечової системи у дітей. Визначення, класифікація 
інфекцій сечової системи у дітей, диференціальна діагностика інфекцій 
нижніх та верхніх сечових шляхів. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
лікування, профілактика та прогноз циститів у дітей. Визначення, етіологія, 
патогенез, класифікація, клініка, діагностика, лікування, профілактика та 
прогноз пієлонефритів у дітей.

Тема 18. Гломерулонефрит у дітей. Хронічна ниркова недостатність у 
дітей

Визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
лікування, профілактика та прогноз гломерулонефриту у дітей. Хронічна 
ниркова недостатність: фактори ризику виникнення, етіологія, патогенез, 
стадії захворювання, клініка, діагностика, лікування, профілактика, прогноз.

Тема 19. Дизметаболічні нефропатії у дітей. Визначення, 
класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, 
профілактика та прогноз дизметаболічних нефропатій у дітей.

Тема 20. Особливості адаптації, організація виходжування та годування 
недоношених дітей.

Недоношені діти. Етіологічні фактори недоношеності. Анатомо
фізіологічні особливості. Ступені морфологічної та нейро- функціональної 
зрілості недоношених дітей. Особливості адаптації недоношених 
новонароджених та синдроми дизадаптації. Диференціальна діагностика 
гіпербілірубінемії у недоношених. Затримка внутрішньоутробного розвитку 
плода (ЗВУР): причини діагностика, лікування, профілактика.

Принципи виходжування недоношених дітей в пологовому будинку, на 
другому етапі виходжування та з позиції сімейного лікаря. Особливості 
вигодовування недоношених дітей. Екстрена допомога при основних 
невідкладних станах у недоношених новонароджених: дихальній 
недостатності, парезі кишечника, гіпербілірубінемії, гіпоглікемії у практиці 
сімейного лікаря. *

Тема 21. Асфіксія новонародженого. Етіологія. Патогенез. Класифікація. 
Клі н і ка  Діагностика. Диференціальна діагностика. Первинна реанімація 
новонароджених. Лікування. Профілактика. Прогноз.

Тема 22. Пологова травма Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. 
Діагностика. Диференціальна діагностика. Лікування. Профілактика. Прогноз.

Тема 23. Хвороби органів дихання у новонароджених. Етіологія. 
Патогенез. Класифікація. Клініка. Діагностика. Диференціальна діагностика. 
Лікування. Профілактика. Прогноз.

Тема 24. Гемолітична та геморагічна хвороба новонароджених. Етіологія. 
Патогенез. Класифікація Клініка. Діагностика. Диференціальна діагностика. 
Лікування. Профілактика. Прогноз.



Тема 25. Внутрішньоутробні інфекції новонародженого (TORCH - 
інфекції). Класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
диференціальна діагностика, лікування, профілактика, прогноз.

Тема 26. Бактеріальні інфекції новонародженого. Гнійно - запальні 
захворювання шкіри та підшкірної основи, захворювання пупкового 
канатику, пупкової ранки та пупкових судин: класифікація, етіологія, 
патогенез, клинка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, 
профілактика, прогноз. Сепсис новонароджених: класифікація, етіологія, 
патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, 
профілактика, прогноз.

Тема 27. Залізо-, білково- та вітаміноДефіцитні анемії у дітей. Етіологія. 
Патогенез. Класифікація. Клініка. Діагностика. Диференціальна діагностика 
Лікування. Невідкладна допомога при кровотечах. Профілактика. Прогноз.

Теми 28. Гемобластози у дітей
Лейкемії та лімфоми у дітей: Етіологія. Патогенез. Класифікація 

Діагностика. Диференціальна діагностика з іншими захворюваннями 
системи крові та захворюваннями, що перебігають з гіперпластичним 
синдромом. Лікування. Невідкладна допомога при геморагічному синдромі 
та синдромах стискання. Прогноз.

Тема 29. Геморагічні захворювання у дітей
Гемофілія, тромбоцитопенії та тромбоцитопатії у дітей: Етіологія. 

Патогенез. Класифікація. Діагностика. Диференціальна діагностика з іншими 
геморагічними станами у дітей. Лікування. Невідкладна допомога при 
кровотечах та геморагічних станах, які потребують лікування. Прогноз.

Тема ЗО. Цукровий діабет у дітей. Етіологія, патогенез, класифікація, 
клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика, 
прогноз цукрового діабету у дітей. Інсулінотерапія. Гіперглікемічна 
кетоацидотична та гіпоглікемічна коми; етіологія, патогенез, класифікація, 
клініка, діагностика, диференціальна діагностика, надання невідкладної 
допомоги та профілактика. Прогноз.

Тема 31. Захворювання щитовидної залози у дітей. Класифікація 
захворювань щитовидної залози у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, 
діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика дифузного 
токсичного зобу, гіпотиреозу, аутоімунного тиреоідиту, ендемічного зобу у 
дітей. Ступені зобу. Невідкладна допомога при тиреотоксичній кризі у дітей. 
Прогноз.

Тема 32. Захворювання гіпоталамо- гіпофізарної системи та статевих 
залоз у дітей. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, 
диференціальна діагностика, лікування, профілактика різних клінічних форм 
патології росту (екзогенно-конституціональної, гіпофізарної, соматогенної); 
ожиріння (екзогенно-конституціонального, гіпоталамічного), пубертатного 
диспітуітаризму у дітей, різних форм патології статевих залоз у дітей 
(природжені порушення статевого диференціювання, порушення статевого 
розвитку у хлопчиків і дівчаток). Прогноз.
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Тема 33. Кір. Краснуха. Вітряна вісяа. Оперізуючий герпес.Етіологія, 
епідеміологія, патогенез, клініка типових форм, ускладнення Вроджена 
краснуха. Принципи лікування. Специфічна профілактика. Протиепідемічні 
заходи у вогнищі інфекції.

Тема 34. Скарлатина. Псевдотуберкульоз. Інфекційний мононуклеоз. 
Етіологія, епідеміологія, патогенез, клініка типових форм, ускладнення. 
Принципи лікування. Протиепідемічні заходи у вогнищі інфекції.

Тема 35. Дифтерія. Паротитна інфекція. Коклюш. Етіологія, 
епідеміологія, патоморфологічні особливості різних форм. Класифікація, 
клініка типових форм та ускладнень. Діагностика. Принципи лікування. 
Специфічна профілактика та протиепідемічні заходи у вогнищі інфекції.

Тема 36. Менінгококова інфекція. Поліомієліт. Ентеровірусна інфекція. 
Етіологія, епідеміологія, патогенез. Класифікація. Клініка різних форм. 
Ускладнення. Діагностика. Наслідки. Принципи лікування. Специфічна 
профілактика та протиепідемічні заходи у вогнищі інфекції.

Тема 37. Гострі респіраторні вірусні інфекції (грип, парагрип, 
аденовірусна, респіраторно - синцитіальна, риновірусна інфекція). Етіологія, 
епідеміологічні особливості, патогенез. Клінічні форми Ускладнення. 
Діагностика. Принципи лікування та профілактики.

Тема 38. Шигельози. Сальмонельози. Ешерихіози. Кишковий ієрсиніоз. 
Ротавірусна інфекція. Етіологія, епідеміологія, патогенез. Класифікація. 
Клініка типових форм у дітей різного віку. Ускладнення. Лабораторна 
діагностика. Принципи лікування та профілактики.

Тема 39. Вірусні гепатити А, В, С, Б  та інші. Етіологія, епідеміологічні 
особливості, патогенез. Класифікація. Клініка різних форм. Лабораторна 
діагностика. Принципи лікування та профілактики.

Тема 40. ВІЛ/СНІ Д у дітей. СНІД- опортуністичні інфекції 
(пневмоцистна, кандидозна, криптококозн# інфекція та інші). Епідеміологічні 
особливості у дітей. Клініко-лабораторна діагностика СНІД-опортуністичних 
інфекцій. Принципи лікування. Профілактика вродженої ВІЛ-інфекції.

2.І.2 Перелік питань з дисципліни
1. Гострі розлади харчування у дітей раннього віку: етіологія, патогенез, 

клініка, лікування, профілактика.
2. Синдром мальабсорбції: етіологія, класифікація, диференційний діагноз, 

клініка, лікування.
3. Види токсикоексикозів, діагностичні критерії, лікування.
4. Рахіт: етіологія, патогенез, діагностичні критерії, класифікація.
5. Рахіт: клініка, лікування згідно сучасних протоколів, профілактика.
6. Спазмофілія: етіологія, патогенез, клініка, класифікація, діагностика, 

лікування, профілактика
7. Хронічні розлади харчування у дітей: етіологія, патогенез, клініка, 

класифікація.
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8. Гіпотрофія: причини, ступінь тяжкості, діагностика, лікування згідно 
сучасних протоколів, профілактика.

9. Бронхіт, бронхіоліт: етіологія, клініка, диференційно-діагностичні 
критерії, лікування згідно сучасних протоколів.

10. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт: етіологія, клініка, диференційно- 
діагностичні критерії, лікування згідно сучасних протоколів.

11. Гострі пневмонії: етіологія, патогенез, клініка, діагностика.
12. Гострі пневмонії: класифікація, клінічні форми, лікування згідно 

сучасних протоколів.
13. Хронічна пневмонія: етіологія, патогенез, класифікація, клініка.
14. Хронічна пневмонія: діагностика, лікування згідно сучасних протоколів, 

профілактика.
15. Деструктивна пневмонія: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, 

діагностика, лікування згідно сучасних протоколів, профілактика.
16. Бронхіальна астма: етіологія, патогенез, класифікація, клінічні форми і 

їхні діагностичні критерії.
17. Бронхіальна астма: лікування згідно сучасних протоколів та рекомендацій 

ОША, профілактика. ”
18. Спадкові та уроджені захворювання бронхолегеневої системи: 

класифікація, сприяючі фактори. Аплазія, гіпоплазія легень: клініка, 
діагностика, лікування.

19. Первинна легенева гіпертензія: клініка, діагностика, лікування.
20. Муковісцидоз: етіологія, патогенез, класифікація, клінічні форми, 

діагностика, лікування.
21. Ревматизм: етіологія, патогенез, класифікація, особливості плину в дітей.
22. Ревматизм: діагностичні критерії, лікування згідно сучасних протоколів, 

профілактика.
23. Ревматоидный артрит: етіологія, патогенез, класифікація, діагностичні 

критерії, лікування згідно сучасних протоколів, профілактика.
24. Диференційний діагноз ревматоїдного артриту і ревматичного артриту.
25. Системний червоний вовчак: етіологія,, патогенез, діагностичні критерії, 

лікування згідно сучасних рекомендацій, профілактика.
26. Системна склеродермія: етіологія, патогенез, діагностичні критерії, 

лікування, профілактика.
27. Дерматоміозит: етіологія, патогенез, класифікація, діагностичні критерії, 

лікування, профілактика.
28. Вузликовий периартеріїт: етіологія, патогенез, класифікація, діагностичні 

критерії, лікування, профілактика.
29. Неревматичні кардити: етіологія, патогенез, класифікація, клініка 

вроджених кардитів.
30. Неревматичні кардити: діагностичні критерії, ускладнення, лікування 

згідно сучасних рекомендацій, профілактика.
31. Вроджені вади серця: етіологія, патогенетичні стадії, класифікація, 

діагностичні критерії.
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32. Вроджені вади серця зі збагаченням малого кола кровообігу: діагностичні 
критерії, лікування.

33. Вроджені вади серця зі збідненням малого кола кровообігу: діагностичні 
критерії, лікування.

34. Вроджені вади серця з перешкодою кровообігу: діагностичні критерії, 
лікування.

35. Гастродуоденіт, виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки: етіологія, 
патогенез, класифікація, особливості перебігу у дітей.

36. Гастродуоденіт, виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки: 
діагностичні критерії, додаткові методи обстеження, лікування згідно 
Римських критеріїв, профілактика.

37. Хвороби жовчних шляхів у дітей: етіологія, патогенез, класифікація, 
діагностичні критерії.

38. Хвороби жовчних шляхів у дітей: особливості перебігу у дітей, методи 
обстеження, лабораторні синдроми, лікування, профілактика.

39. Гострий гломерулонефрит: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, 
діагностика.

40. Гострий гломерулонефрит: діагностичні критерії, методи рбстеження, 
лікування згідно сучасних протоколів, профілактика.

41. Хронічний гломерулонефрит: етіологія, патогенез, класифікація, клінічні 
форми.

42. Хронічний гломерулонефрит: діагностика, лікування згідно сучасних 
протоколів, профілактика.

43. Гостра і хронічна ниркова недостатність: клініка, діагностика, лікування.
44. Гострий пієлонефрит: етіологія, класифікація, клініка, діагностика, 

лікування згідно сучасних протоколів.
45. Хронічний пієлонефрит: етіологія, класифікація, клініка, діагностика, 

лікування згідно сучасних протоколів.
46. Спадковий нефрит: клінічні форми, діагностичні критерії, лікування.
47. Тубулярний ацидоз: клінічні форми, діагностичні критерії, лікування.
48. Фосфат-діабет: патогенез, клініка, діагностика, лікування.
49. Хвороба де Тоні-Дебре-Фанконі: патогенез, клініка, діагностика, 

лікування.
50. Гельмінтози у дітей: етіологія, патогенез, особливості плину, діагностика.
51. Аскаридоз: клініка, діагностика, лікування.
52. Ентеробіоз: клініка, діагностика, лікування.
53.Основні транзиторні стани немовлят. Діагностика, тактика ведення.
54. Особливості догляду і вигодовування немовлят.
55. Гостра і хронічна внутрішньоутробна асфіксія (гіпоксія) плода і 

немовляти: визначення, етіологія, класифікація, діагностика.
56. Гостра і хронічна внутрішньоутробна асфіксія (гіпоксія) плода і 

немовляти: клініка гіпоксичного ураження ЦНС, синдроми гострого 
періоду.

57. Гостра і хронічна внутрішньоутробна асфіксія (гіпоксія) плода і 
немовляти: ускладнення, методи діагностики, синдромна терапія.



58. Правила проведення респіраторної, інфузійної терапії в немовлят.
59. Поняття пологової травми. Фактори, що сприяють розвитку пологової 

травми. Класифікація.
60. Пологові травми шкіри, м'яких тканин, периферичної нервової системи: 

клініка, діагностика, лікування.
61. Пологова травма спинного мозку: клініка, діагностика, лікування.
62. Внутрішньочерепна пологова травма: клініка, діагностика, лікування.
63. Внутрішньоутробна інфекція: шляхи інфікування, поняття про ембріо- і 

фетопатії, особливості анамнезу.
64. Вроджений токсоплазмоз: етіологія, клініка, діагностика, лікування.
65. Уроджена цитомегалія: етіологія, клініка, діагностичні критерії, 

лікування. ”
66. Уроджений сифіліс: етіологія, клініка, діагностичні критерії, лікування.
67. Уроджена герпетична інфекція: етіологія, клініка, діагностичні критерії, 

лікування.
68. Гемолітична хвороба новонароджених: етіологія, патогенез, клініка, 

діагностичні критерії.
69. Гемолитична хвороба новонароджених: діагностика, лікування, 

профілактика.
70. Геморагічна хвороба новонароджених: етіологія, патогенез, клініка, 

лікування.
71. Затримка внутрішньоутробного розвитку: етіологія, • патогенез, 

діагностичні критерії.
72. Затримка внутрішньоутробного розвитку: лікування, профілактика, 

особливості спостереження, вигодовування.
73. Недоношена дитина: поняття, причини невиношування, діагностичні 

критерії і зовнішні ознаки.
74. Недоношена дитина: особливості перебігу транзиторних станів, 

особливості виходжування.
75. Пневмонія новонароджених: етіологія, патогенез, діагностичні критерії, 

класифікація.
76. Пневмонія новонароджених: лікування згідно сучасних протоколів, 

профілактика.
77. Сепсис новонароджених: етіологія, патогенез, класифікація, діагностичні 

критерії.
78. Сепсис новонароджених: лікування і профілактика. ДВЗ-синдром при 

сепсисі немовлят: клініка, лікування.
79. Локалізовані гнійно-запальні захворювання шкіри і підшкірної жирової 

клітковини у немовлят: етіологія, клініч'Ні форми, профілактика.
80. Синдром дихальних розладів: причини, фактори ризику, патогенез, 

класифікація.
81. Хвороба гіалінових мембран: клініка, діагностика, лікування.
82. Масивна меконіальна аспірація: клініка, діагностика, лікування.
83. Гемолітичні анемії, етіологія, діагностичні критерії. Основні принципи 

лікування гемолітичних анемій.
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84. Гострий лейкоз: етіологія, патогенетичні механізми, діагностичні 
критерії. *

85. Основні принципи лікування гострого лейкозу.
86. Диференціальний діагноз гострих лейкозів і лейкемоїдних реакцій.
87. Лімфаденопатії: поняття, етіологія, діагностичні критерії, принципи 

лікування.
88. Залізодефіцитна анемія: сприятливі фактори, особливості плину в дітей, 

діагностичні критерії.
89. Залізодефіцитна анемія: класифікація, лікування, профілактика. Вікові 

групи ризику в дітей.
90. Гемофілія: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.
91. Геморагичний васкуліт: етіологія, патогенез, діагностичні критерії, 

принципи лікування, профілактика
92. Тромбоцитопенічна пурпура: етіологія, патогенез, класифікація, 

діагностичні критерії, лікування, профілактика.
93. Гіпо- та апластичні анемії: етіологія, патогенез, класифікація, 

діагностичні критерії.
94. Гіпо- та апластичні анемії: лікування, профілактика.
95. Ожиріння: етіологія, патогенез, класифікація, клінічні форми, 

діагностика, лікування. Диференційний діагноз екзогенно- 
конституційного та гіпоталамічного ожиріння.

96. Гіпофизарний нанізм: етіологія, патогенез, діагностичні критерії, 
лікування.

97. Гіпотиреоз: етіологія, патогенез, класифікація, діагностичні критерії, 
лікування.

98. Гіперпаратиреоз: етіологія, патогенез, діагностичні критерії, лікування.
99. Гостра недостатність наднирників: етіологія, патогенез, діагностичні 

критерії, лікування.
100. Хронічна недостатність наднирників: етіологія, патогенез, 

діагностичні критерії, лікування.
101. Адреногенітальний синдром: етіологія, патогенез, клінічні форми, 

діагностичні критерії, лікування.
102. Цукровий діабет: етіологія, патогенез, класифікація, діагностичні 

критерії.
103. Цукровий діабет: специфічні і неспецифічні ускладнення, види ком
104. Невідкладна терапія гіперкетонемічної коми.
105. Цукровий діабет: особливості дієти, інсулінотерапія.
106. Гіперплазія тимусу: етіологія, патогенез, діагностичні критерії, 

лікування.
107. Принципи диспансеризації дітей різних вікових груп, групи здоров'я, 

особливості спостереження за дітьми першого року життя.
108. Невідкладна допомога при нейротоксикозі.
109. Основні принципи інфузійної терапії при токсикозі з ексикозом.
110. Невідкладна терапія при гострій дихальній недостатності.
111. Невідкладна терапія анафілактичного шоку.
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112. Невідкладна терапія післявакцинальних реакцій.
113. Невідкладна терапія гіперкетонемічної коми.
114. Невідкладна терапія гіпоглікемічної коми.
115. Невідкладна терапія гострої ниркової недостатності.
116. Невідкладна терапія печінкової недостатності.
117. Невідкладна терапія гострої наднирникової недостатності.
1 18. Невідкладна терапія при порушенні свідомості і колапсі.
119. Невідкладна терапія гострої лівошлуночкової недостатності
120. Невідкладна терапія гострої правошлуночкової недостатності.
121. Вакцинація проти туберкульозу: показання, протипоказання, методика 

проведення, ускладнення.
122. Туберкулінодіагностика: терміни і методика проведення, оцінка і 

трактування результатів.
123. Грип: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, формулювання 

діагнозу, клініка, діагностика, лікування, профілактика і протиепідемічні 
заходи.

124. Парагрип: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, 
формулювання діагнозу, клініка, діагностика, лікування, профілактика і 
протиепідемічні заходи. *

125. ГРВІ: етіологія, епідеміологія, класифікація, найбільш часті 
ускладнення, діагностика, лікування, невідкладна терапія при синдромі 
крупа.

126. Інфекційно-токсичний шок: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
невідкладні лікувальні заходи.

127. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання: патогенез, 
клініка, діагностика, невідкладні лікувальні заходи.

128. Профілактична і протиепідемічна робота дільничного педіатра на 
ділянці. Календар профілактичних щеплень. Показання і протипоказання 
до проведення вакцинації.

129. Клінічні особливості плину опортуністичних інфекцій у ВІЛ- 
інфікованих дітей. Діагностика. Лабораторна верифікація діагнозу.



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.

Сума
балів

Оцінка за 
національною 

шкалою
Визначення

90-100 5 (відмінно)

Глибокі знання програмного матеріалу, 
вичерпна, послідовна, грамотна та логічна його 
подача. У відповіді претендента тісно 
пов’язується теорія та практика. Претендент 
показує знайомство з монографічною 
літературою, правильно обґрунтовує прийняті 
рішення, володіє розповсюдженими навичками 
та прикладами виконання практичних робіт.

74-89 4 (добре)

Претендент твердо знає програмний матеріал, 
грамотно та пЬ суті його подає, не допускає 
суттєвих помилок у відповіді на питання. 
Правильно застосовує теоретичні положення при 
вирішенні практичних питань та задач, володіє 
необхідними навичками та прийомами їх 
виконання.

60-73 3 (задовільно)

Претендент має знання тільки основного 
матеріалу, але не засвоїв його деталей, допускає 
неточності, недостатньо правильні 
формулювання, порушення послідовності у 
поданні програмного матеріалу та відчуває 
ускладнення у виконанні практичних робіт.

0-59 2
(незадовільно)

Претендент не знає значної частки програмного 
матеріалу, допускає суттєві помилки, 
невпевнено, з великими ускладненнями виконує 
практичні роботи.
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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: клінічна медицина (педіатричний профіль))

Білет № 1
1. Рахіт: клініка, лікування згідно сучасних протоколів, профілактика.
2. Гостра і хронічна внутрішньоутробна асфіксія (гіпоксія) плода і 

немовляти: визначення, етіологія, класифікація, діагностика.
3. Грип: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, формулювання 

діагнозу, клініка, діагностика, лікування, профілактика і 
протиепідемічні заходи.

Голова предметної комісі 
Голова відбіркової комісі

В.Е. Маркевич 
А.М. ^Іорноус
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V. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Найменування
навчальної
дисципліни

Автор
підручника

(навчального
посібника

тощо)

Найменування 
підручника (навчального 

посібника тощо)

Найменування 
видавництва, 
рік видання

Педіатрія Педіатрія: підручник / За 
ред. О.В. Тяжкої. - 3-тє 
вид. - 1136 с.

Вінниця 
Нова книга 
2009
українська

Педіатрія Інтенсивна терапія в 
педіатрії: навч. пос. / За 
ред. Г.І. Белебезьєва. - 
520 с.

Київ
Медицина
2008
українська

Педіатрія Педиатрид, : навч. пос. / 
Под ред. О.В. Тяжкой.- 
552 с.

Київ
Медицина
2008
російська

Педіатрія Педіатрія : підручник / 
За ред. О.В. Тяжкої. — 
2-ге вид. -1096 с.

Вінниця 
Нова книга 
2008
українська

Педіатрія Сміян І. С. Лекції з педіатрії: навч. 
посіб. / 1. С. Сміян. - 768 
с

Тернопіль 
Підручники і 
посібники 
2006
українська

Педіатрія Алгоритми практичних 
навиків у педіатрії: навч. 
посібник. - 167 с.

Тернопіль
Укрмедкнига
2006
українська

Педіатрія Тяжка О.В. 
та ін.

Педіатрія: навч. 
посібник. -  574 с.

Київ
Медицина
2005
українська

Педіатрія Майданник
В.Г.

Педиатрия: учебник. - 
1125 с.

Харьков
Фолио
2004
російська

Педіатрія Слободян 
Л.М. 
та ін.

Діагностика 
захворювань та 
реабілітація дітей. - 614 
с.

Тернопіль
Укрмедкнига
2004
українська
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Педіатрія Коцур Н.І. Основи педіатрії і 
гігієни дітей раннього та 
дошкільного віку: навч. 
посібник. - 576 с.

Чернівці
Книги-ХХІ
2004
українська

Педіатрія Сідельников 
В.М 
та ін.

Дитячі хвороби: 
підручник. - 734 с.

Київ
Здоров'я
1999
українська

Педіатрія Шабалов
Н.П.

Детские болезни: 
учебник.. - 1088 с.

Санкт- 
Петербург 
Питер Ком 
1999
російська

Педіатрія Педіатрія: підручник / За 
ред. О.В. Тяжкої. - 3-тє 
вид. - 1136 с.

Вінниця 
Нова книга 
2009
українська

Педіатрія Інтенсивна терапія в 
педіатрії: йавч. пос. / За 
ред. Г.І. Белебезьєва. - 
520 с.

Київ
Медицина
2008
українська

Педіатрія Педиатрия : навч. пос. / 
Под ред. О.В. Тяжкой.- 
552 с.

Київ
Медицина
2008
російська

Педіатрія Педіатрія : підручник / 
За ред. О.В. Тяжкої. — 
2-ге вид. -1096 с.

Вінниця 
Нова книга 
2008
українська

Педіатрія Сміян І. С. Лекції з педіатрії: навч. 
посіб. / 1. С. Сміян. - 768
С  V

Тернопіль 
Підручники і 
посібники 
2006
українська

Педіатрія Алгоритми практичних 
навиків у педіатрії: навч. 
посібник. - 167 с.

Тернопіль
Укрмедкнига
2006
українська

Педіатрія Тяжка О.В. 
та ін.

Педіатрія: навч. 
посібник. -  574 с.

Київ
Медицина
2005
українська

Педіатрія Майданник Педиатрия: учебник. - Харьков
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В.Г. 1125 с. Фолио
2004
російська

Педіатрія Слободян 
Л.М. 
та ін.

Діагностика 
захворювань та 
реабілітація дітей. - 614 
с.

Тернопіль
Укрмедкнига
2004
українська

Педіатрія Шабалов
Н.П.

Детские болезни: В 2-х 
т. : учебнтс. - 832 с.

Сантк-
Петербург
Питер
2004
російська

Педіатрія Коцур Н.І. Основи педіатрії і 
гігієни дітей раннього та 
дошкільного віку: навч. 
посібник. - 576 с.

Чернівці
Книги-ХХІ
2004
українська

Педіатрія Сміян І.С. Педіатрія: Цикл лекцій, 
навч. посібник. - 712 с.

Тернопіль
Укрмедкнига
1999
українська

Педіатрія Сідельников 
В.М 
та ін.

Дитячі хвороби: 
підручник^ - 734 с.

Київ
Здоров'я
1999
українська

Педіатрія Шабалов
Н.П.

Детские болезни: 
учебник.. - 1088 с.

Санкт- 
Петербург 
Питер Ком 
1999
російська

Педіатрія Педіатрія: підручник / За 
ред. О.В. Тяжкої. - 3-тє 
вид. - 1136 с.

Вінниця 
Нова книга 
2009
українська

Неонатологія Маркевич 
В.Е. та ін.

Практическая 
неонатология: навч. 
посібник. - 408 с.

Суми
Макден
2003
російська

Неонатологія Перинатальні ураження : 
навч. посібник / 
Маркевич В.Е., Тарасова 
І.В., Лобода А.М., 
Загородній М.П., Зайцев 
I.E. -67  с.

Суми
СумДУ
2008
українська
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Неонатологія Маркевич 
В.Е. та ін.

Практическая 
неонатология: навч. 
посібник. - 408 с.

Суми
Макден
2003
російська

Неонатологія Сміян І.С. Педіатрія: Цикл лекцій, 
навч. посібник. - 712 с.

Тернопіль
Укрмедкнига
1999
українська

Неонатологія Шабалов
Н.П.

Детские болезни: В 2-х 
т. : учебник. - 832 с.

Сантк-
Петербург
Питер
2004
російська

Неонатологія Перинатальні ураження : 
навч. посібник / 
Маркевич В.Е., Тарасова 
І.В., Лобода А.М., 
Загородній М.П., Зайцев 
I.E. - 67 с.

Суми
СумДУ
2008
українська

Голова предметної комісії 
зі спеціальності 222. Медицина -
(освітньо-наукова програма: 
клінічна медицина (педіатричний профіль)) В.Е. Маркевич


