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1. Акушерство та гінекологія з оцінкою результатів досліджень 
Методи обстеження гінекологічних хворих. Симптоматологія в гінекології. Порушення 
функцій репродуктивної системи. Нейроендокринні синдроми в гінекології. Фізіологія 
вагітності та пологів. Методи обстеження вагітних. Ранні гестози. Гіпертензивні розлади 
при вагітності. Діагностика екстрагенітальних захворювань. Діагностика післяпологових 
патологій. 
 
2. Біологічна та клінічна хімія 
Порушення обміну вуглеводів. Обмін глікогену.  
Патології білкового обміну при різних захворюваннях. Порушення обміну азотовмісних 
сполук. Основи ензимопатології, ензимодіагностики і ензимотерапії. 
Патології обміну нуклеїнових кислот та нуклеотидів. Порушення обміну ліпідів. 
Метаболітичні шляхи одержання енергії. Аеробне окиснення ПВК. Цикл Кребса. 
Дихальний ланцюг та окиснювальне фосфорилювання.  
Гормональна регуляція метаболізму. Порушення гормонального статусу організму. 
Клінічна хімія. Клініко-біохімічні аспекти дисвітамінозів та їх корекція. Порушення 
водно-сольового та мінерального обміну. Біохімія стресу. Метаболічна, жовчосекреторна 
й детоксикаційна функції печінки. Основи функціональної діагностики стану печінки. 
Клінічна хімія крові. Механізми сечоутворення. Клінічна хімія нирок і сечі. Порушення 
кислотно-основного стану крові. 
 
3. Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень 
Гематологічні розлади та їх методи дослідження. Патології в гастроентерології. Патології 
в кардіології та ревматології. Фтизіатрія. Основні симптоми, етіологія, патогенез найбільш 
розповсюджених захворювань органів дихання та методи дослідження в пульмонології. 
Ендокринологічні розлади. Основні симптоми найбільш розповсюджених захворювань 
сечовидільної системи та методи дослідження в нефрології. 
 
4. Гігієна з гігієнічною експертизою 
Довкілля та здоров’я, його гігієнічне значення. Основні показники здоров'я, їхня 
характеристика та оцінка.. Токсикометрія. Гігієнічне нормування потенційно токсичних 
хімічних речовин у різних середовищах. Промислові хімічні речовини, їхній вплив на 
здоров’я людини. Вплив фізичних факторів виробничого, навчального та жилого 
середовищ на здоров’я людини. Професійні захворювання та професійний ризик. 
Гігієнічна оцінка. Особливості гігієнічного нормування екзогенних хімічних речовин у 
воді водойм. Особливості гігієнічного нормування екзогенних хімічних речовин у ґрунті. 
Комплексне гігієнічне нормування екзогенних хімічних речовин у довкіллі.  
 
 
5. Гістологія, цитологія та ембріологія 
Основи ембріології людини. Медична ембріологія. Цитологія. Загальна та спеціальна 
гістологія. 
 
6. Дерматологія, венерологія з оцінкою результатів досліджень 
Принципи діагностики дерматозів. Венерологія.  
 
7. Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка 
Основи першої допомоги. Догляд за хворими захворюваннями. Шляхи і способи введення 
лікарських засобів для ентерального застосування. Зовнішнє застосування лікарських 
засобів. Підготовка та техніка парентерального введення ліків. Ін'єкції (внутрішкірні, 
підшкірні, внутрішньом'язові). Внутрішньовенне введення ліків. Особливості 
парентерального введення та можливі ускладнення. Забір матеріалу для лабораторних 
досліджень.  
 
8. Інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень 
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Лабораторна діагностика бактеріальних та грибкових інфекцій (мікроскопічний, 
бактеріологічний, бактеріоскопічний, серологічний методи). Лабораторна діагностика 
вірусних інфекцій (ІФА, ПЛР, серологічні методи). Діагностика результатів лабораторних 
досліджень.  
 
9. Клінічна лабораторна діагностика 
Анемії та апластичні стани. Лейкемії. Лейкемоїдні реакції. Методи дослідження 
гемостазу. Порушення системи гемостазу. Біопсія. Патогенез органів дихання, органів 
сечовиділення, статевих органів, органів травлення, серцево-судинної системи. Аналітичні 
принципи та технології. Основні прийоми кількісного аналізу. 
 
10. Лабораторна діагностика паразитарних інвазій 
Методи дослідження паразитичних амеб, метамонад (лямблії, трихомонади), 
кінетопластід (трипаносоми, лейшманії). Методи дослідження апікомплексних – паразитів 
людини (малярійні плазмодії, криптоспоридії, саркоцистіди (токсоплазми, саркоцисти), 
піроплазміди (бабезії)). Методи дослідження трематод – паразитів людини (фасціоли, 
парагонімус, опісторхіс, шистсоми, дікроцелій, метагонімус. Методи дослідження цестод 
– паразитів людини (бичачий, свинячий, карликовий ціп’яки, ехінокок та альвеокок, 
гарбузовий ціп’як, стьожак широкий. Методи дослідження цестод – паразитів людини 
(аскарида людська, волосоголовець, анкілостома, некатор, гострик, трихінела, вугриця 
кишкова, філярії (Wuchereria bancrofti, loa loa, Dirofilaria immitis, D. repens), ришта, 
Dioctophyme renale. Методи дослідження паразитичних кліщів (залозниця вугрова, 
коростяний свербун). 
 
11. Лабораторна служба. Оцінка аналітичних методів 
Організація лабораторної служби. Організаційні основи роботи клінічної діагностичної 
лабораторії. Принципи та форми централізації клінічних лабораторних досліджень. 
Планування роботи лабораторії. Етапи та розділи планування. Порядок складання і 
затвердження планів. Планування роботи персоналу лабораторії. Види і структура 
нормативних документів в системі охорони здоров’я. Біоетичні та соціально-психологичні 
аспекти праці у клініко-діагностичній лабораторії. Біобезпека. Методи аналізу в клінічній 
лабораторній діагностиці. Основні елементи інтерпретації лабораторних досліджень. 
Контроль якості лабораторних досліджень та основи статистичної обробки результатів. 
Організація контролю якості роботи лабораторії. Внутрішньо-лабораторний та зовнішній 
контроль якості. Сертифікація, акредитація та ліцензування медичних лабораторій і 
лабораторних послуг. Менеджмент і маркетинг медичних послуг. Економічна 
ефективність медичних лабораторій та шляхи її покращення. 
 
12. Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою.  
Механізми та шляхи передачі збудників. Лабораторні методи діагностики сальмонельозу, 
ешеріхіозу, шигельозу та холери.  Епідеміологія, антигенна структура, діагностика 
стафілококових та стрептококових інфекційних захворювань.  Методи ідентифікації, 
детекції та лабораторної діагностики дифтерії, кашлюку. Формування постінфекційного 
імунітету. Методи діагностики менінгіту та гонореї, епідеміологія та патогенез 
антропонозних захворювань. Бактеріальні інфекції нервової системи та методи їх 
діагностики. Епідеміологія та діагностика туберкульозу. 
Методи діагностики хламідіозу, мікоплазмозу та уреоплазмозу. Методи діагностики 
мікозів. Основні принципи класифікації та номенклатури вірусів. Методи імунохімічного 
аналізу та їх застосування в діагностиці. Методи серологічних досліджень. 
 
13. Нефрологія з оцінкою результатів досліджень 
Анатомія органів сечостатевої системи. Аномалії розвитку органів сечостатевої системи. 
Симптоми захворювань органів сечостатевої системи. План обстеження урологічного 
хворого. Гострі та хронічні запальні захворювання органів сечостатевої системи. 
Діагностика, інтерпретація результатів дослідження, лікування, профілактика. 



  5

Доброякісна гіперплазія передміхурової залози. Діагностика, інтерпретація результатів 
дослідження, лікування, профілактика. Сечокам’яна хвороба. Етіологія. Патогенез. 
Методи діагностики. Інтерпретація результатів дослідження. Гостра та хронічна ниркова 
недостатність. Етіологія. Патогенез. Методи діагностики. Інтерпретація результатів 
дослідження. Методи лікування. Злоякісні новоутворення органів сечостатевої системи. 
Етіологія. Патогенез. Методи діагностики. Інтерпретація результатів дослідження. 
Лікувальні підходи. 
 
14. Патоморфологія  
Морфологія зворотнього і незворотнього пошкодження клітин і тканин. Некроз і апоптоз. 
Паренхіматозні і стромально-судинні дистрофії. Розлади кровообігу. Кровотеча. Тромбоз. 
Емболія. Шок. Синром ДВЗ. Запалення. Морфологія ексудативного і продуктивного 
запалення. Імунопатологічні процесі. Реакції гіперчутливості. Аутоімунні захворювання. 
Імунодефіцитні стани. Пухлини, загальні положення. Пухлини з епітелію, з похідних 
мезенхіми, з нервової і меланінутворюючої тканини. Захворювання системи 
кровотворення. Анемії. Гемобластози. Гострі і хронічні лейкози. Лімфопроліферативні 
захворювання. Лімфома Ходжкіна. Неходжкінські лімфоми. Заворювання серцево-
судинної системи. Атеросклероз. Ішемічна хвороба серця. Цереброваскулярні 
захворювання. Захворювання органів дихання. Пневмонії. Амілоідоз. Хронічні 
обструктивні захворювання легенів. Рак легенів. 
 
15. Патофізіологія  
Алергія. Методи діагностики алергії. Порушення периферичного кровообігу. 
Патофізіологія запалення. Патофізіологія червоної крові. Патофізіологія білої крові. 
Патофізіологія системного кровообігу. Недостатність кровообігу. Патофізіологія серця. 
Патофізіологія кровоносних судин. Патофізіологія зовнішнього дихання. Патофізіологія 
ендокринної системи. Патофізіологія системи травлення. Патофізіологія нирок. 
Патофізіологія нервової системи.  
 
16. Педіатрія з оцінкою результатів досліджень 
Принципи і методи оцінки фізичного розвитку дітей. Новонароджена дитина. Фізіологічні 
і перехідні стани в періоді новонародженості. Особливості клінічного та лабораторного 
обстеження новонарожденних. Оцінка фізіологічного розвитку дітей різного віку. Рахіт, 
спазмофілія, гіпервітаміноз „D”. Принципи догляду, вигодовування та харчування 
здорових дітей раннього віку. Функціональні гастроінтестінальні розлади у дітей раннього 
віку. Анатомо-фізіологічні особливості системи дихання у дітей. Гострі бронхіти у дітей: 
критерії діагностики, принципи лікування. Пневмонії у дітей: класифікація, клінічні та 
лабораторні критерії діагностики, принципи лікування. Лабораторні методи дослідження 
мокротиння. Анатомофізіологічні особливості серця і судин у дитячому віці. Клінічні 
ознаки ураження серцево-судинної системи у дітей. Гостра ревматична лихоманка, 
хронічне ревматичне захворювання серця у дітей. Неревматичний кардит, інфекційний 
ендокардит у дітей. Системні захворювання сполучної тканини та реактивні артрити у 
дітей у дітей. Вікові анатомо-фізіологічні особливості системи травлення у дітей. 
Захворювання верхнього відділу травного каналу та кішечнику у дітей: гастрит, виразкова 
хвороба. Синдром «гострого живота». Захворювання міліарної системи у дітей 
(холецистит, дискінезія жовчних шляхів та ін.). Захворювання підшлункової залози у 
дітей. Лабораторні методи дослідження органів травлення. Анатомо-фізіологічні 
особливості органів сечової системи у дитячому віці. Інфекції сечової системи та 
дисметаболічні нефропатії у дітей. Пієлонефрит у дітей. Гломерулонефріт у дітей. 
Лабораторні методи дослідження сечі, мікроскопічних змін сечового осаду (протеїн-, 
еритроцит-, лейкоцит-, циліндрурія та ін.). Особливості діагностики та перебігу 
інфекційних хвороб в ранньому віці. Гостра і хронічна ниркова недостатність у дітей, 
поняття про хронічне захворювання нирок. Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної 
системи у дітей. Захворювання щитоподібної залози у дітей. Цукровий діабет у дітей. 
Діагностика і лікування. Захворювання гіпоталамогіпофізарної системи та наднирниківу 
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дітей. Імунна система та особливості її функціонування у дітей. Поняття про 
імунодефіцити, класифікація та семіотика імунодефіцитних станів. Клініко-імунологічна 
семіотика ВІЛ-інфекції у дітей. Особливості системи крові у дітей різних вікових груп. 
Анемії у дітей. Геморагічні діатези у дітей. Причини, механізми розвитку, класифікація, 
клінічні прояви та сучасні методи діагностики та принципи лікування. Гемобластози у 
дітей. Причини, механізми розвитку, класифікація, клінічні прояви та сучасні методи 
діагностики та принципи лікування. 
 
17. Психіатрія та наркологія з оцінкою результатів досліджень 
Методи психіатричного дослідження. Класифікація психічних розладів, поняття 
психологічного симптому, синдрому та захворювання, регістри психічних розладів. 
Загальні принципи лікування, реабілітації та експертизи психічних захворювань та 
розладів. Порушення відчуття та сприймання. Порушення пам’яті. Порушення мислення 
та інтелекту. Порушення емоцій. Порушення ефекторної сфери. Порушення свідомості та 
самосвідомості. Психопатологічні синдроми. Підсумковий контроль. Спеціальна 
(нозологічна) психіатрія. 
Медичні та соціальні проблеми вживання психоактивних речовин. Правові питання 
наркології. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю. Психічні та 
поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин. Психічні та поведінкові 
розлади внаслідок вживання наркотичних речовин, які не внесені в державний перелік 
наркотиків. 
Загальна характеристика психогенних захворювань. Невротичні та соматоформні розлади. 
Реактивні психози. Маревні розлади. Афективні розлади. Епілепсія. 
 
18. Хірургія з оцінкою результатів досліджень 
Тимчасова і остаточна зупинка кровотечі. Переливання крові і її компонентів. Донорство. 
Свідчення і протипоказання до переливання крові. Помилки і ускладнення переливання 
крові. Види транспортної іммобілізації. Основи хірургії ушкоджень. Гострі стани в 
урологічній практиці. Травматичний шок. Переломи кісток. Клініка, лікування, 
профілактика. Вивихи. Термічні ушкодження. Класифікація, клініка, лікування, 
профілактика. Вчення про рани. Сучасні принципи лікування ран. Основи гнійно-
септичної хірургії. Загальні питання хірургічної інфекції. Гострі стани шлунково-
кишкового тракту та органів черевної порожнини. Інфекція шкіри і підшкірної 
клітковини. Етіологія і патогенез. Клініка, діагностика. Інфекція кісток і суглобів, клініка, 
діагностика. Гематогенний остеомієліт. Загальна гнійна інфекція. Сепсис. Класифікація, 
клініка, лікування. Гостра специфічна інфекція. Правець. Клініка і лікування. Анаеробна 
інфекція. Основи онкологічної хірургії. 
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