




ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

1. Кашель: методи обстеження, диференційний діагноз, інтегроване ведення 

пацієнта. 

2. Пневмонія: класифікація, варіанти перебігу, основні клінічні прояви. 

Особливості клінічного перебігу в залежності від виду збудника. Основні 

принципи лікування і диференційований підхід до лікування. 

3. ТЕЛА: профілактика, діагностика, невідкладна допомога, маршрут пацієнта. 

4. Виявлення тютюнової, алкогольної та інших залежностей в практиці сімейного 

лікаря 

5. Основні фармакотерапевтичні засоби для лікування пацієнтів з хронічними та 

гострими формами ІХС. 

6. Основні групи антигіпертензивних препаратів та особливості їх застосування у 

хворих різних вікових груп. 

7. Основні групи препаратів, що застосовуються при лікуванні ХСН. Особливості 

їх застосування у хворих різних вікових груп. 

8. Целіакія: діагностика та лікування. 

9. Синдром подразненої товстої кишки: етіологія, патогенез, диференційна 

діагностика, лікування, профілактика. 

10. Сучасні методи діагностики захворювань підшлункової залози. 

11. Диференційна діагностика жовтяниць. Доброякісні гіпербілірубінемії в практиці 

сімейного лікаря. 

12. ГЕРХ. Клініка. Лікування. Тактика сімейного лікаря. 

13. Нефротичний синдром. Особливості перебігу. Тактика лікування. 

14. Гострий дифузний гломерулонефрит: етіологія, патогенез, класифікація, клініка,   

діагностика, лікування. 

15. Хронічна хвороба нирок. Гломерулонефрит: етіологія, патогенез, класифікація,  

клінічна картина в залежності від варіанту хвороби, ускладнення, лікування. 

16. Хронічна хвороба нирок. Хронічний пієлонефрит: етіологія, патогенез. Клінічна    

картина, діагностика, лікування. МСЕ.  

17. Основні принципи лікування хронічної хвороби нирок. 

18. Неспецифічні запальні хвороби сечостатевої системи (сечового міхура, 

передміхурової залози, яєчок), діагностика та лікування. 

19. Антибіотикотерапія інфекцій сечостатевої системи. 

20. Інструментальні методи в урології (показання та протипоказання, принципи 

виконання, ускладнення): оглядова рентгенографія; екскреторна рентгенографія; 

ретроградна рентгенографія; цистоуретрографія; скенування. 

21. Доброякісні пухлини жіночих статевих органів: клінічна діагностика, маршрут 

пацієнтки. Роль сімейного лікаря в діагностиці. 

22. Ведення пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу. 

23. Диференційна діагностика анемій у пацієнтів різного віку. 

24. Клінічна фармакологія основних груп протианемічних лікарських засобів. 

25. Харчування здорових і хворих дітей перших років життя. 

26. Інтегроване ведення дітей: принципи, фармакологічні засоби, навчання членів 

родини. 

27. Організація профілактичної допомоги дітям до 3-х років. Наказ МОЗ України 

№149. 

28. Догляд за здоровою доношеною новонародженою дитиною. Режим щеплення. 

29. Особливості догляду за недоношеною дитиною. Рубіжні стани новонароджених. 



30. Ранова інфекція. Рани при укусах комах, тварин, людей. Антирабічні заходи. 

Профілактика правцю. 

31. Біль в  анальній ділянці: диференційна діагностика, забезпечення маршруту 

пацієнта.  

32. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози: профілактика, клініка, рання 

діагностика; ускладнення. Ризик раку простати. Діагностичне значення ПСА. 

Ведення пацієнта на до- та післяопераційному етапах.  

33. Вертеброгенні ураження (шийного, грудного, попереково-крижового відділу): 

диференційна діагностика, лікування, забезпечення маршруту пацієнта. 

34. Роль коронавірусів у виникненні захворювань людини 

35. Невідкладна допомога при травмах, опіках. 

36. Невідкладна допомога при отруєннях, укусах змій, комах, собак. 

37. Ведення хворих всіх вікових груп із хронічними захворюваннями органів 

дихання. Диференційна діагностика при кашлі. 

38. Особливості перебігу і лікування захворювань органів дихання у хворих 

дитячого, похилого і старечого віку.  

39. Профілактика серцево-судинних захворювань. Фактори серцево-судинного 

ризику, їх виявлення  і корекція. Диференційна діагностика і ведення хворих з 

болем у грудній клітці. 

40. Серцева недостатність у дітей та дорослих. Рання діагностика. Скерування на ІІІ 

рівень. 

41. Набуті вади серця (мітральні, аортальні, трикуспідальні, легеневої артерії). Рання 

діагностика. Скерування на ІІІ рівень. Ведення пацієнтів, які перенесли 

хірургічне втручання.  

42. Особливості перебігу і лікування захворювань серцево-судинної системи у 

хворих раннього, похилого та старечого віку. 

43. Інфекційні ендокардити: етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Ускладнення, 

лікування, профілактика. МСЕ. 

44. Ревматоїдний артрит: диференційна діагностика, ускладнення, прогноз, 

лікування, профілактика. МСЕ. 

45. Деформуючий остеоартроз: етіологія, патогенез, класифікація, основні клінічні 

прояви, диференційна діагностика, перебіг, лікування. МСЕ. 

46. Ведення хворих із системними захворюваннями сполучної тканини, запальними 

захворюваннями суглобів, остеоартрозом. 

47. Синдром гіперурекемії, методи діагностики і лікування. 

48. Соматоформна дисфункція. 

49. Біцилінопрофілактика у хворих на гостру ревматичну лихоманку. Покази, 

протипокази, ускладнення.  

50. Пептична виразка шлунка та 12-ти палої кишки. Класифікація, діагностика, 

лікування. 

51. Ведення пацієнтів із жовчно-кам’яною хворобою в амбулаторних умовах. 

52. Гострий апендицит: класифікація, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 

53. Сучасні підходи до етіології патогенезу і клінічних проявів анемій. Протоколи 

лікування. Заходи сімейного лікаря щодо профілактики анемій. 

54. Профілактика онкологічних захворювань. Скринінгові програми. Ведення 

хворих, які одержують хіміотерапію, променеву терапію. 

55. Ведення хворих після перенесеного порушення мозкового кровообігу. 



56. Класифікація, клініка, діагностика та лікування невралгій, поліневритів, 

полінейропатій. 

57. Діагностика, методи лікування  вертеброгенних попереково-крижових та 

шийних радикулітів. Профілактика, реабілітація. 

58. Епілепсія, епілептичні синдроми, епілептичний статус. Діагностика, методи 

лікування, невідкладна допомога. 

59. Невідкладна допомога при геморагічних інсультах, недиференційоване та 

диференційоване лікування. Питання про спеціалізовану допомогу. 

60. Рання діагностика, принципи поетапного лікування ішемічних інсультів. Тактика 

сімейного лікаря. 

61. Рання діагностика церебральних гіпертонічних кризів, минущих порушень 

мозкового кровообігу, «малих» інсультів, сучасні методи лікування. 

62. Особливості перебігу і лікування нефрологічних захворювань у хворих дитячого, 

похилого, старечого віку та у вагітних.  

63. Профілактика та лікування ангіопатій при цукровому діабеті. 

64. Ожиріння. Метаболічний синдром. Інші хвороби асоційовані з ожирінням у 

дітей та дорослих. 

65. Особливості перебігу і лікування ендокринологічних захворювань у хворих 

дитячого, похилого, старечого віку та у вагітних. 

66. Клінічна фармакологія основних груп медикаментозних препаратів, що 

використовуються для лікування пацієнтів різних вікових груп із 

захворюваннями ендокринної системи. 

67. Особливості гострого середнього отиту у дітей. 

68. Організація акушерсько-гінекологічної служби. Рівні надання акушерсько-

гінекологічної допомоги в Україні. Основні завдання первинної мережі щодо 

збереження репродуктивного здоров’я жіночого населення. Роль сімейного 

лікаря в наданні акушерсько-гінекологічної допомоги населенню. 

69. Прегравідарна підготовка та консультування жінки та її родини. Діагностика 

вагітності та спостереження за вагітними з фізіологічним перебігом вагітності по 

триместрах згідно з чинним клінічним протоколом. Завдання та функції 

сімейного лікаря. 

70. Гестози. Ранні і пізні гестози, їх клінічна характеристика та особливості ведення 

вагітної з наявністю гестозу; покази до переривання вагітності, скерування до 

акушер-гінеколога, на госпіталізацію. 

71. Вагітність у підлітків. Ознаки вагітності у підлітків. Особливості перебігу та 

тактика ведення вагітності в підлітковому віці. Надання психологічної та 

соціальної допомоги. 

72. Здоровий спосіб життя. Виявлення, оцінка і корекція факторів ризику розвитку 

найбільш поширених хронічних неінфекційних захворювань. 

73. Скринінгові програми в практиці лікаря загальної практики-сімейного лікаря. 

74. Організація акушерсько-гінекологічної служби. Рівні надання акушерсько-

гінекологічної допомоги в Україні. Основні завдання первинної мережі щодо 

збереження репродуктивного здоров’я жіночого населення. Роль сімейного 

лікаря в наданні акушерсько-гінекологічної допомоги населенню. 

75. Організація служби планування сім’ї: структура, мета, завдання. Нормативно-

правове забезпечення послуг з планування сім’ї. Завдання первинного рівня. 

76. Безплідний шлюб. Поняття жіночого та чоловічого безпліддя. Роль сімейного 

лікаря в своєчасній діагностиці. 



77. Медичні критерії прийнятності методів контрацепції (ВООЗ). Методи 

контрацепції відповідно до періодів життя, консультування цільових груп. 

78. Методи контрацепції для окремих груп (екстрагенітальна патологія, підлітки 

тощо). Реєстр жінок із захворюваннями, за якими вагітність та пологи 

загрожують життю матері та майбутній дитині. 

79. Перименопазуальний період. Фізіологія перименопаузи та менопаузи. 

Консультування з приводу модифікації способу життя. Профілактика 

остеопорозу та серцево-судинних захворювань. Маршрут пацієнтки. 

80. Консультування щодо методів контрацепції в післяпологовому періоді, зокрема 

методу лактаційної аменореї. 

81. Невідкладна контрацепція. Роль сімейного лікаря. Покази до скерування до 

спеціаліста. 

82. Консультування з питань підготовки до пологів, поняття загрозливих станів під 

час вагітності, ознак початку пологів. Роль сімейного лікаря. Комунікативна 

стратегія «Школи відповідального батьківства», основні завдання. 

83. Консультування з питань антенатальних шкідливих факторів (споживання 

наркотиків, алкоголю, куріння тощо) на етапі прегравідарної підготовки. Роль 

сімейного лікаря. Медикаментозна терапія під час вагітності, основні принципи 

та групи медикаментів. 

84. Основні нормативні засади організації скринінгу патології шийки матки на 

первинному рівні. Поняття первинної та вторинної профілактики раку шийки 

матки. Основні завдання лікаря ЗПСМ. 

85. Гіпертензивні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія. Профілактика, 

формування групи ризику. Невідкладна допомога. Клінічний маршрут пацієнтки. 

86. Загроза переривання вагітності, визначення, класифікація, етіопатогенез. 

Тактика ведення в залежності віт терміну вагітності. Клінічний маршрут 

пацієнтки. 

87. Гострий живіт в гінекології. Диференційна діагностика. Формування клінічного 

маршруту при зверненні на первинний рівень. 

88. Фізіологічні зміни в організмі жінки при вагітності. Пренатальна діагностика в 

різні терміни гестації. Особливості ведення вагітності у дівчат-підлітків, 

нормативно-правове забезпечення. 

89. Запальні захворювання жіночих статевих органів, зокрема, що передаються 

статевим шляхом: діагностика, консультування, принципи лікування, маршрут 

пацієнтки. Роль сімейного лікаря в профілактиці ІПСШ. 

90. Консультування з питань профілактики інфекцій, що передаються статевим 

шляхом у системі планування сім’ї на первинному рівні. 

91. Консультування з питань планування сім’ї, вибору методу контрацепції: види, 

переваги, процес консультування, етапи консультування, організація маршруту 

пацієнтів. 

92. Фармакотерапія у  вагітних 

93. Клімактеричний синдром, основні форми. Вплив на перебіг екстрагенітальної 

патології. Основні принципи лікування. 

94. Сучасна нормативно-правова база застосування наркотичних (опіоїдних) 

анальгетиків у паліативній медицині в Україні. 

95. Фармакологічний контроль синдрому хронічного болю. Триступенева схема 

знеболення (рекомендована ВООЗ). 



96. Сімейна медицина (завдання, принципи, моделі). Нормативні документи, що 

регламентують функціонування сімейної медицини. 

97. Основні напрямки діяльності сімейного лікаря. Організація роботи з 

задекларованими пацієнтами. 

98. Документальне забезпечення діяльності сімейної медицини. Планування 

діяльності сімейних лікарів. Методика аналізу і оцінка діяльності спеціалістів 

сімейної медицини. 

99. Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення». 

100. Профілактична спрямованість в діяльності системи охорони здоров’я. Урядова 

програма «Доступні ліки». 

101. Професійні права та обов’язки лікаря. Лікарська етика та деонтологія в 

лікарській практиці. 

102. Реформа вторинної та третинної ланки: програма медичних гарантій. Види 

пакетів медичних послуг. 

103. Фінансування первинної медичної допомоги: джерела фінансування первинної 

медичної допомоги, визначення обсягів фінансування. 

104. Оцінка і моніторинг стану здоров’я задекларованого населення. Визначення 

епідеміологічної ситуації та організація протиепідемічних та профілактичних 

заходів. 

105. Профілактична спрямованість в діяльності системи охорони здоров’я. 

Виконання програм громадського здоров’я на рівні ПМД. 

106. Наказ МОЗ України від 25.04.2012 № 311 «Про затвердження та впровадження 

медико-технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної 

допомоги при хронічному больовому синдромі». 

107. Наказ МОЗ України від 27.04.2020 № 963 «Про затвердження Змін до Інструкції 

про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність 

громадян». 

108. Наказ МОЗ України від 19.03.2018 № 504 «Про затвердження Порядку надання 

первинної медичної допомоги». 

109. Наказ МОЗ України №801 від 29.07.2016 р. «Про затвердження Положення про 

центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його 

підрозділи». 

110. Наказ МОЗ України від 19.03.2018 № 503 «Про затвердження Порядку вибору 

лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір 

лікаря, який надає первинну медичну допомогу». 

111. Кваліфікаційна характеристика та компетенції лікаря загальної практики-

сімейного лікаря. 

112. Наказ МОЗ України від 13.06.2016 № 564 «Про затвердження та впровадження 

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в частині 

профілактики серцево-судинних захворювань». 

113. Травми органів грудної клітки: класифікація, клініка, діагностика, невідкладна 

допомога, лікування. 

114. Невідкладна допомога хворим всіх вікових груп при шлунково-кишкових 

кровотечах. 

115. Невідкладна допомога хворим всіх вікових груп при гострій печінковій 

недостатності. 

116. Невідкладна допомога хворим всіх вікових груп при гострому панкреатиті. 

http://www.dec.gov.ua/mtd/dodatki/311_2012/2012_311_nakaz.doc
http://www.dec.gov.ua/mtd/dodatki/384_2012/2012_384_nakaz.doc


117. Невідкладна допомога хворим всіх вікових груп при жовчній, нирковій кольці. 

118. Невідкладна допомога хворим всіх вікових груп при коматозному стані. 

119. Невідкладна допомога хворим всіх вікових груп при гіпертермії. 

120. Невідкладна допомога хворим всіх вікових груп при гіпертонічному кризі. 

121. Невідкладна допомога хворим всіх вікових груп при гострому коронарному 

синдромі. 

122. Невідкладна допомога хворим всіх вікових груп при непритомності. 

123. Невідкладна допомога хворим всіх вікових груп при астматичному статусі. 

124. Невідкладна допомога хворим всіх вікових груп при харчовому отруєнні. 

 

 

 

 

 

 
 


