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«ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ» 

 

Структура хірургічного відділення. Сучасні методи дослідження в 

дитячій хірургії. 

1. Прийомне відділення. Призначення. Його функції, структура. Обов`язки 

молодшого та середнього медперсоналу. Основні положення санітарно-

гігієнічного режиму в приймальному відділенні. 

2. Правила прийому дітей в хірургічний стаціонар. Деонтологічні аспекти 

роботи в приймальному відділенні. 

3. Хірургічне відділення поліклініки. Структура відділення. Оснащення 

його приміщень. Штати. Санітарно-профілактична робота. 

4. Особливості організації амбулаторно-поліклінічної хірургії. 

5. Диспансеризація. Принципи реабілітації хірургічних, ортопедичних, 

урологічних та травматологічних хворих на поліклінічному рівні. 

6. Дитячий травматизм. Його структура. Особливості дитячого 

травматизму у Вінницькій області. Профілактика побутового, 

вуличного, шкільного, спортивного травматизму. Роль міжвідомчих 

комісій в профілактиці травматизму. Їх завдання та функції. 

7. Переливання крові та кровозамінників. Інфузійна терапія.  Покази та 

протипокахи. Ускладнення при переливанні крові. Боротьба із 

гемотрансфузійним шоком. 

8. Інфузійно-трансфузійна терапія при гіповолемії. 

9. Інфузійно-трансфузійна терапія в перед- та післяопераційному періоді. 

10. Пупочна грижа. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна 

симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, 

діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 

11. Грижі білої лінії живота. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна 

симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, 

діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 

12. Виразкова хвороба шлунку і 12-палої кишки. Етіологія, патогенез, 

класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові 

методи обстеження, діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, 

віддалені результати, диспансеризація. 

13. Інвагінація кишківника. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна 

симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, 

діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 

14. Обтураційна кишкова непрохідність. Етіологія, патогенез, класифікація, 

клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи 
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обстеження, діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені 

результати, диспансеризація. 

15. Странгуляційна кишкова непрохідність. Етіологія, патогенез, 

класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові 

методи обстеження, діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, 

віддалені результати, диспансеризація. 

16. Динамічна кишкова непрохідність. Етіологія, патогенез, класифікація, 

клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи 

обстеження, діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені 

результати, диспансеризація. 

17. Кистозні утворення черевної порожнини. Етіологія, патогенез, 

класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові 

методи обстеження, діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, 

віддалені результати, диспансеризація. 

18. Поліпи шлунково-кишкового тракту. Етіологія, патогенез, класифікація, 

клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи 

обстеження, діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені 

результати, диспансеризація. 

19. Гостре розширення шлунку. Заворот, перегин шлунку. Етіологія, 

патогенез, класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне 

обстеження, додаткові методи обстеження, діагностика, лікування, 

ускладнення, наслідки, віддалені результати, диспансеризація. 

20. Операції на шлунку та 12-палій кишці. 

21. Кишкові нориці. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна 

симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, 

діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 

22. Мезаденіт. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна симптоматика, 

об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, діагностика, 

лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 

23. Хронічні захворювання печінки: паразитарні та непаразитарні кісти, 

абсцеси. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна симптоматика, 

об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, діагностика, 

лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 

24. Кісти холедоха. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна 

симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, 
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діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 

25. Реконструктивні та відновлювальні операції на жовчних шляхах. 

26. Стегнові грижі. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна 

симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, 

діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 

27. Закриті пошодження органів черевної порожнини та позаочеревинного 

простору. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна симптоматика, 

об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, діагностика, 

лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 

28. Покази та протипокази до використання лапароскопічної хірургії. 

29. Лапароскопічна хірургія при плановій хірургічній патології у дітей. 

30. Лапароскопічна хірургія при ургентній хірургічній патології у дітей. 

31. Покази до резекції кишечника. 

32. Декомпресія кишкового тракту. Ускладнення післяопераційного            

періоду. 

33. Профілактика спайкової кишкової непрохідності. 

34. Пошкодження селезінки. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна 

симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, 

діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 

35. Хвороба Крона. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна 

симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, 

діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 

36. Особливості обстеження новонароджених та дітей старшої вікової            

групи на наявність ортопедичної патології. 

37. Особливості переломів кісток у дітей. Переломи ділянки ліктьового 

суглобу. Контрактура Фолькмана. Етіологія, патогенез, класифікація, 

клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи 

обстеження, діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені 

результати, диспансеризація. 

38. Вроджений вивих стегна, кривошия, клишоногість. Етіологія, патогенез, 

класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові 

методи обстеження, діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, 

віддалені результати, диспансеризація. 

39. Рани (класифікація, діагностика, первинна хірургічна обробка).          

Ускладнення ран. 
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40. Класифікація опіків. Визначення глибини та площі опіку. Опікова            

хвороба, її стадії. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна 

симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, 

діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 

41. Опіковий шок Опікова септикотоксемія. Етіологія, патогенез, 

класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові 

методи обстеження, діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, 

віддалені результати, диспансеризація. 

42. Відмороження та електротравма. Етіологія, патогенез, класифікація, 

клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи 

обстеження, діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені 

результати, диспансеризація. Перша невідкладна допомога при 

відмороженні та електротравмі. 

43. Збудники гнійної хіругічної інфекції і умови її розвитку. Біологічні і 

клінічні аспекти гнійних ран. Госпітальна інфекція та методи її 

профілактики. Принципи та методи лікування гнійних ран і гнійних 

захворювань. 

44. Гнійні захворювання шкіри  і підшкірної клітковини (фурункул,           

карбункул, гідраденіт, абсцес, флегмона, бешиха, еризипілоїд). 

Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне 

обстеження, додаткові методи обстеження, діагностика, лікування, 

ускладнення, наслідки, віддалені результати, диспансеризація. 

45. Хронічний остеомієліт. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна 

симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, 

діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 

46. Гнійні захворювання суглобів та слизових сумок (артрит, бурсит). 

Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне 

обстеження, додаткові методи обстеження, діагностика, лікування, 

ускладнення, наслідки, віддалені результати, диспансеризація. 

47. Гнійні захворювання клітковинних просторів (флегмона шиї, аксілярна 

флегмона, субпекторальна флегмона, глибокі субфасціальні, міжм’язові 

флегмони кінцівок, флегмона заочеревинної клітковини). Етіологія, 

патогенез, класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне 

обстеження, додаткові методи обстеження, діагностика, лікування, 

ускладнення, наслідки, віддалені результати, диспансеризація. 

48. Гнійні захворювання кінцівок, кісти та стопи (панарицій, флегмона, 

гангрена). Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна симптоматика, 

об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, діагностика, 
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лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 

49. Неклостридіальна анаеробна інфекція. Етіологія, патогенез, 

класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові 

методи обстеження, діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, 

віддалені результати, диспансеризація. 

50. Специфічна анаеробна інфекція (правець, газова гангрена, сказ). 

Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне 

обстеження, додаткові методи обстеження, діагностика, лікування, 

ускладнення, наслідки, віддалені результати, диспансеризація. 

51. Загальна гнійна хірургічна інфекція – сепсис. Етіологія, патогенез, 

класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові 

методи обстеження, діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, 

віддалені результати, диспансеризація. 

52. Проблеми ВІЛ-інфекції в хірургії. 

53. Гнійно-запальні захворювання м’яких тканин у дітей. Етіологія, 

патогенез, класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне 

обстеження, додаткові методи обстеження, діагностика, лікування, 

ускладнення, наслідки, віддалені результати, диспансеризація. 

54. Хірургічні захворювання органів черевної порожнини, прямої кишки. 

Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне 

обстеження, додаткові методи обстеження, діагностика, лікування, 

ускладнення, наслідки, віддалені результати, диспансеризація. 

55. Хірургічні захворювання сечостатевої системи. Етіологія, патогенез, 

класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові 

методи обстеження, діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, 

віддалені результати, диспансеризація. 

56. Вроджена м’язова кривошия, дисплазія кульшових суглобів, вроджений 

вивих стегна, вроджена клишоногість. Етіологія, патогенез, 

класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові 

методи обстеження, діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, 

віддалені результати, диспансеризація. 
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«ПЕДІАТРІЯ» 

Пояснювальна записка: 

Програма складена у відповідності з наступними нормативними 

документами: 

Освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста і освітньо-

професійна програма підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН 

України від 16.04.2003 за №239 «Про затвердження Положення про 

організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які 

навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за 

напрямом підготовки "Медицина"»  

Навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

"спеціаліст" кваліфікації "лікар" у вищих навчальних закладах IV рівня 

акредитації за спеціальностями "лікувальна справа", "педіатрія", "медико-

профілактична справа", затвердженого наказом МОЗ від 8.07.2010р N 539 

«Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації "лікар" у вищих навчальних 

закладах IV рівня акредитації за спеціальностями "лікувальна справа", 

"педіатрія", "медико-профілактична справа", затвердженого наказом МОЗ від 

19. 10.2009р N 749; змінами до навчального плану,затвердженими МОЗ 

України (Лист №08.01-47/8986 від 24.03.2015);  

Рекомендаціями, щодо розроблення навчальних програм навчальних 

дисциплін, затвердженими наказом МОЗ від 24.03.2004 №152 «Про 

затвердження Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм 

навчальних дисциплін» зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ 

України від 12.10.2004 №492 «Про внесення змін та доповнень до 

Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін» 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ: 

 

Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів 

дихання у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних 

станах. 

1. Диференційна діагностика синдрому кашлю у дітей. 

2. Диференційна діагностика синдрому задишки. Пневмонії у дітей. 

Ускладнення пневмонії. Невідкладна допомога при гострій дихальній 

недостатності у дітей. 

3. Диференційна діагностика респіраторних та шкірних алергозів у дітей. 
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4. Диференційна діагностика бронхообструктивного синдрому у дітей.  

5. Диференційна діагностика бронхо-легеневої дисплазії у дітей.  

6. Диференційна діагностика синдрому ціанозу та хронічного кашлю. 

Хронічні бронхолегеневі захворювання у дітей. 

7. Диференційна діагностика спадкових та природжених захворювань 

бронхолегеневої системи у дітей. 

Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань системи 

кровообігу у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних 

станах. 

1. Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей. Запальні захворювання 

серця. Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності. 

1. Диференційна діагностика серцевих шумів. Вроджені та набуті вади 

серця, кардіоміопатії, аномалії розвитку хордально-клапанного апарату 

у дітей. Синдром недостатності кровообігу. 

2. Диференційна діагностика порушень серцевого ритму та провідності у 

дітей. Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях ритму 

та Морган’ї-Адамс-Стокс-синдромі. 

3. Диференційна діагностика лихоманки неясного ґенезу, неінфекційного 

висипу. Системні захворювання сполучної тканини у дітей.  

4. Диференційна діагностика системних васкулітів у дітей. 

5. Диференційна діагностика суглобового синдрому у дітей. Ювенільний 

ревматоїдний артрит, реактивні артрити. Синдром гіпермобільності 

суглобів. 

6. Диференційна діагностика синдрому артеріальної гіпертензії.  

7. Диференційна діагностика синдрому болю у ділянці серця та 

артеріальної гіпотензії. Вегето-судинні дисфункції у дітей і підлітків. 

 

Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів 

травлення у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних 

станах. 

1. Диференційна діагностика синдрому абдомінального болю та 

диспепсичного синдрому. Функціональні та органічні захворювання 

стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки у дітей. 

2. Диференційна діагностика синдрому зригувань та циклічного блювання. 

Функціональні гастроінтестінальні розлади у дітей раннього віку. 

3. Диференційна діагностика гепатолієнального та синдрому портальної 

гіпертензії. Захворювання гепатобіліарної системи у дітей. Невідкладна 

допомога при гострій печінковій недостатності.  
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4. Диференціальна діагностика синдрому мальабсорбції, захворювань 

підшлункової залози у дітей. 

5. Диференційна діагностика синдрому хронічного закрепу. 

Функціональні та органічні захворювання кишківника у дітей. 

 

Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів 

сечової системи у дітей. Невідкладна допомога при основних 

невідкладних станах. 

1. Диференційна діагностика синдрому дизурії. Інфекційно-запальні 

захворювання сечової системи у дітей.  

2. Диференційна діагностика сечового синдрому. Дизметаболічні 

нефропатії, інтерстиційний нефрит. Тубулопатії. 

3. Диференційна діагностика набрякового та нефротичного синдрому. 

Первинні та вторинні гломерулонефрити у дітей. Спадковий нефрит. 

4. Гостре пошкодження нирок (гостра ниркова недостатність) у дітей. 

Гемолітико-уремічний синдром. Хронічна ниркова недостатність у 

дітей. 

 

Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів 

ендокринної системи та обміну речовин у дітей. Невідкладна допомога 

при основних невідкладних станах. 

1. Диференційна діагностика синдрому гіперглікемії. Цукровий діабет у 

дітей.  

2. Диференційна діагностика гострих та хронічних ускладнень цукрового 

діабету у дітей. Синдром гіпоглікемії. 

3. Диференційна діагностика синдрому зобу, гіпо- та гіпертиреозу.  

4. Диференційна діагностика захворювань надниркових залоз. 

5. Диференційна діагностика захворювань гіпоталамо-гіпофізарної 

системи у дітей.  

6. Диференційна діагностика порушень росту у дітей. 

7. Диференційна діагностика синдрому передчасної статевої зрілості. 

Порушення статевого розвитку у дітей. 

8. Диференційна діагностика ожиріння у дітей. Метаболічний синдром. 

9. Диференційна діагностика білково-енергетичної та вітамінної 

недостатності у дітей.  

10. Синдром гіпо- та гіперпаратиреозу у дітей. 
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Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань системи 

кровотворення у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних 

станах. 

1. Диференційна діагностика анемій у дитячому віці. Гемолітична криза. 

2. Диференційна діагностика геморагічного синдрому у дітей. Вазопатії. 

Тромбоцитопенії. Тромбоцитопатії.  

3. Диференційна діагностика геморагічного синдрому у дітей. Синдром 

дисемінованого внутрішньосудинного згортання. Коагулопатії.  

4. Диференційна діагностика лейкозів у дітей. 

5. Диференційна діагностика лімфопроліферативного синдрому у дітей.  

 

Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань дітей 

неонатального віку. Невідкладна допомога при основних невідкладних 

станах. 

1. Диференційна діагностика перинатальних гіпоксичних уражень 

нервової системи у новонароджених дітей. 

2. Диференційна діагностика перинатальних травматичних ушкоджень 

нервової системи у новонароджених дітей. 

3. Диференційна діагностика геморагічного синдрому у новонароджених 

дітей.  

4. Диференційна діагностика синдрому дихальних розладів у 

новонароджених.  

5. Диференційна діагностика жовтяниць новонароджених.  

6. Диференційна діагностика гнійно-запальних захворювань шкіри та 

підшкірної клітковини у новонароджених. Омфаліт новонароджених. 

Сепсис новонароджених. 

7. Диференційна діагностика внутрішньоутробних інфекцій у 

новонароджених.  

8. Недоношені діти та діти, які народжені з малою масою тіла.  

 

Диспансерний нагляд за здоровими та хворими дітьми в умовах 

поліклініки. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах. 

1. Організація роботи дитячої поліклініки. 

2. Медичне спостереження дітей перших трьох років життя в поліклініці. 

3. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку.  

4. Особливості медичного спостереження за дітьми підліткового віку.  

5. Особливості медичного спостереження за дітьми з патологією органів 

дихання.  
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6. Особливості медичного спостереження за дітьми з патологією органів 

травлення. 

7. Диспансерне спостереження дітей із серцево-судинними 

захворюваннями.  

8. Диспансерне спостереження за дітьми з патологією сечової системи.  

9. Синдром раптової смерті у дітей і раптова серцева смерть. 

10. Синдром жорстокого поводження з дитиною. 

11. Організація невідкладної допомоги дітям в амбулаторних умовах. 
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