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Пояснювальна записка 

Програма для вступу до аспірантури охоплює весь обсяг теоретичних та 

практичних питань, необхідних лікарю-кардіологу для наукової роботи, а 

також для подальшої самостійної роботи і надання кваліфікованої допомоги 

хворим на базах кафедри під час проходження аспірантури. 

При вступі в аспірантуру спеціалісти за спеціальністю 222 Медицина 

(спеціалізація 14.01.11 - Кардіологія) повинні добре володіти базовими 

знаннями з усіх розділів кардіології, практичними навичками, обґрунтовано 

відповідати на запитання екзаменаційних білетів та вміти розв'язувати 

ситуаційні задачі. У разі успішного складання іспиту лікар-кардіолог 

зараховується до аспірантури. 



Захворювання серцево- судинної системи 

1. Класифікація ІХС. Поняття про ішемію, недостатність коронарного 

кровообігу, її гострі і хронічні форми, «коронарний та міокардіальний 

резерв серця». 

2. Нестабільна стенокардія. Визначення, класифікація, особливості 

патогенезу і перебігу. 

3. Стабільна стенокардія. Визначення, класифікація, особливості 

патогенезу і перебігу. 

4. Гострий інфаркт міокарда. Визначення, класифікація, особливості 

патогенезу і перебігу. Відмінність рецидивуючого та повторного 

інфаркту міокарда. МКХ-10 (особливості трактовки гострого інфаркту 

міокарда). 

5. Хронічна серцева недостатність. Визначення, класифікація, 

особливості патогенезу. Стадійність перебігу. Показники 

ехокардіографії. 
-А 

6. Постінфарктний кардіосклероз. Визначення, класифікація, особливості 

патогенезу і перебігу. 
» 

7. Дилятаційна кардіоміопатія. Визначення, класифікація, особливості 

патогенезу і перебігу. Показники гемодинаміки, ехокардіографії. 

8. Гіпертрофічна кардіоміопатія. Визначення, класифікація, особливості 

патогенезу і перебігу. Показники гемодинаміки, ехокардіографії. 

9. Рестриктивна кардіоміопатія. Визначення, класифікація, особливості 

патогенезу і перебігу. Показники гемодинаміки, ехокардіографії. 

10.Тромбоемболія легеневої артерії. Визначення, класифікація, 

особливості патогенезу і перебігу. 

11 .Гіпертонічна хвороба, есенціальна гіпертензія. Визначення, 

класифікація, особливості патогенезу і перебігу. 

12.Міокардити. Визначення, класифікація, особливості патогенезу і 

перебігу. 

13.Міокардит Абрамова-Фідлера. Визначення, класифікація, особливості 

патогенезу і перебігу. Показники гемодинаміки, ехокардіографії. 



Диференційна діагностика між дилятаційною кардіоміопатією. 

14.Аритмії. Механізми виникнення, варіанти надшлуночкових аритмій, 

диференційна діагностика з шлуночковими аритміями. 

15.Аритмії. Механізми виникнення, варіанти шлуночкових аритмій, 

диференційна діагностика з надшлуночковими аритміями. 

16.Блокади серця. Механізми виникнення, характеристика синоатріальної 

блокади, стадії. 

17.Блокади серця. Механізми виникнення, характеристика 

атріовентрикулярної блокади, стадії. 

18.Реабілітаційні принципи лікування ІХС та її гострих форм. 

19.Гостра серцева недостатність: набряк легень. Визначення, 

класифікація, особливості патогенезу і перебігу. Показники 

гемодинаміки. Диференційна діагностика між серцевою астмою і 

набряком легень; серцевою астмою і астматичним статусом при 

бронхіальній астмі. 

20. Вади серця: «трикуспідальний стеноз». Особливості клініки, 

гемодинаміки, аускультативної картини, електрокардіографії, 

ехокардіографії, фонокардіографії. 
» 

21.Гостра серцева недостатність: кардіогенний шок. Визначення, 

класифікація, особливості патогенезу і перебігу. Показники 

гемодинаміки. 

22.Гостра серцева недостатність: кардіогенний шок. Стадійність перебігу. 

Показники гемодинаміки. 

23.Вади серця: «мітральна недостатність».Особливості клініки, 

гемодинаміки, аускультативної картини, електрокардіографії, 

ехокардіографії, фонокардіографії. 

24. Вади серця: «трикуспідальна недостатність». Особливості клініки, 

гемодинаміки, аускультативної картини, електрокардіографії, 

ехокардіографії, фонокардіографії. 

25.Ревматизм. Визначення, класифікація, особливості патогенезу і 

перебігу. Показники гемодинаміки. Диференційна діагностика між 

міокардитами різного походження. 



26.Нейроциркуляторна дистонія. Визначення, класифікація, особливості 

патогенезу і перебігу. Показники гемодинаміки. Диференційна 

діагностика між НЦД і ІХС; НЦЦ і міокардіодистрофіями. 

27.Міокардіодистрофії. Визначення, класифікація, особливості 

патогенезу і перебігу. Показники гемодинаміки. Диференційна 

діагностика між НЦД, ІХС і міокардіодистрофіями. 

28.Гостра серцева недостатність: серцева астма. Визначення, 

класифікація, особливості патогенезу і перебігу. Показники 

гемодинаміки. Диференційна діагностика між серцевою астмою і 

астматичним статусом при бронхіальній астмі. 

Методи дослідження в кардіології 

1. Особливості ЕКГ-картини при синдромі преекзитації. Додаткові шляхи 

проведення Джеймса, Кента і Махайма і їх ЕКГ-реалізація. 

2. Особливості ехокардіографічної діагностики. КДО, КСО, ФВ, ЛП, 

ТМЗСЛШд, ТММІППд - нормативні розміри. 

3. Особливості ЕКГ-картини при поєднанні повної блокади лівої ніжки 

пучка Гіса і гострого переднього трансмурального інфаркту міокарда. 

4. Особливості ЕКГ-картини при поєднанні повної блокади правої ніжки 

пучка Гіса і гострого переднього трансмурального інфаркту міокарда. 

5. Особливості ЕКГ-картини при гострому передньо-перетинково-

верхівковому трансмуральному інфаркті міокарда ((З-шауеГогт). 

6. Особливості ЕКГ-картини при гострому передньо-перетинково-

верхівковому великовогнищевому інфаркті міокарда (0-\¥ауеїогт). 

7. Особливості ЕКГ-картини при гострому передньо-перетинково-

верхівковому дрібновогнищевому інфаркті міокарда (поп-Р-^ауеґогш). 

8. Особливості ЕКГ-картини при миготінні передсердь. 

9. ЕКГ-ознаки ішемії міокарда. 

10.Стрес-тести: через стравохідна електрокардіостимуляція. 

11 .Стрес-тести: велоергометрія. 

12.Холтерівський моніторинг ЕКГ. 

13.Фармакологічні стрес-тести. 



14.Коронаровентрикулографія. 

15.Тредміл-тест. 

16.Особливості ЕКГ-картини при гострому задньому трансмуральному 

інфаркті міокарда (О-чуауеГогт). 

17.Особливості ЕКГ-картини при гострому задньому великовогнищевому 

інфаркті міокарда (О'-хуауеїогт). 

18.Особливості ЕКГ-картини при гострому задньому дрібно вогнищевому 

інфаркті міокарда (поп-0»-\уауеґогт). 

19.Особливості ЕКГ-картини при фібриляції передсердь. 

20.Сцинтиграфія міокарда. 

21.Зміни крові при гострому інфаркті міокарда. 

22.Особливості визначення кута альфа за стандартними відведеннями 

ЕКГ. 

Особливості лікування захворювань серцево-судинної системи 

1. Гостра серцева недостатність: Особливості лікування набряку легень 

знизьким артеріальним тиском. 

2. Гостра серцева недостатність: Особливості лікування кардіогенного 

шоку. 

3. Гострий передній трансмуральний інфаркт міокарда (С)-\уауеїогт). 

Особливості лікування в 1-ий день, 7-10-ий день, 1-ий місяць, 2-ий 

місяць, через півроку. 

4. Ізольована систолічна артеріальна гіпертензія. Особливості лікування. 

5. Артеріальна гіпертензія з переважним збільшенням діастолічного 

тиску. Особливості лікування. 

6. Гостра серцева недостатність: Особливості лікування набряку легень з 

високим артеріальним тиском. 

7. Гіпертонічний криз І порядку. Невідкладна допомога. 

8. Гострий задній трансмуральний інфаркт міокарда (С>-\уауеГогт). 

Особливості лікування в 1-ий день, 7-10-ий день, 1-ий місяць, 2-ий 

місяць, через півроку. 

9. Гіпертонічний криз II порядку. Невідкладна допомога. 

10. Гострий передній дрібно вогнищевий інфаркт міокарда (поп-01-



шауеґогт). Особливості лікування в 1-ий день, 7-10-ий день, 1-ий 

місяць, 2-ий місяць, через півроку. 

11. Передсердна екстрасистолія. Особливості лікування, невідкладна 

допомога. 

12. Гіпертонічний криз з гострою недостатністю коронарного 

кровообігу.Невідкладна допомога. 

13.Шлуночкова екстрасистолія. Особливості лікування, невідкладна 

допомога. 

14. Дилятаційна кардіоміопатія. Особливості лікування, невідкладна 

допомога в термінальних стадіях. 

15.Гіпертрофічна кардіоміопатія. Особливості лікування, невідкладна 

допомога в термінальних стадіях. 

16. Нейроциркуляторна дистонія. Особливості лікування. 

17.Міокардіодистрофії. Особливості лікування. 

18.Пароксизминадшлуночкової екстрасистолії. Особливості лікування, 

невідкладна допомога. 

19.Пароксизмишлуночкової екстрасистолії. Особливості лікування, 

невідкладна допомога. 

20. Стабільна стенокардія І—11 функціонального класів. Особливості 

лікування 

21 .Ревматизм. Особливості лікування. 

22.Хронічна серцева недостатність.Особливості лікування на ранніх 

стадіях. 

23.Тромбоемболія легеневої артерії. Невідкладна допомога і особливості 

подальшого лікування. 

24.Нестабільна стенокардія.Особливості лікування. 

25. Міокардити. Особливості лікування. Невідкладна допомога при 

міокардиті Фідлера. 

26. Особливості кардіологічної допомоги вагітним. 

27.Гострий задній дрібно вогнищевий інфаркт міокарда (поп-С)-\уауеїогт). 

Особливості лікування в 1-ий день, 7-10-ий день, 1-ий місяць, 2-ий 

місяць, через півроку. 



Кардіологічні препарати 

1. Особливості дії метаболічних засобів, застосування у хворих на ІХС, 

препарати, дози, схеми, покази і протипокази до застосування, 

негативні наслідки, тривалість дії і терміни застосування. 

2. Особливості дії антикоагулянтів, застосування у хворих на ІХС, 

препарати, дози, схеми, покази і протипокази до застосування, 

негативні наслідки, тривалість дії і терміни застосування. 

3. Особливості дії тромболітиків, застосування у хворих на ІХС, 

препарати, дози, покази і протипокази до застосування, негативні 

наслідки, тривалість дії і терміни застосування. 

4. Особливості дії антиагрегантів, застосування у хворих на ІХС, 

препарати, дози, покази і протипокази до застосування, негативні 

наслідки, тривалість дії і терміни застосування. 

5. Особливості дії антагоністів кальцію, застосування у хворих на ІХС, 

препарати, підгрупи антагоністів кальцію за структурою та за 

поколіннями, дози, покази і протипокази до застосування, негативні 

наслідки, тривалість дії і терміни застосування. 
» 

6. Особливості дії бета-адреноблокаторів, застосування у хворих на ІХС, 

препарати, підгрупи бета-адреноблокаторів, дози, покази і протипокази 

до застосування, негативні наслідки, тривалість дії і терміни 

застосування. 

7. Особливості дії нітратів, застосування у хворих на ІХС, препарати, 

дози, покази і протипокази до застосування, негативні наслідки, 

тривалість дії і терміни застосування. 

8. Серцева недостатність: Особливості дії комбінації альфа- і бета-

адреноблокаторів, застосування, препарати, класи, дози, покази і 

протипокази до застосування, негативні наслідки. 

9. Серцева недостатність: Особливості дії діуретиків, застосування, 

препарати, класи, дози, покази і протипокази до застосування, 

негативні наслідки, тривалість дії і терміни застосування. 

10.Серцева недостатність: Особливості дії бета-адреноблокаторів, 



застосування, препарати, підгрупи, дози, негативні наслідки, тривалість 

дії і терміни застосування. 

11.Серцева недостатність: особливості дії серцевих глікозидів, 

застосування, препарати, підгрупи, дози, негативні наслідки, тривалість 

дії і терміни застосування. 

12.Серцева недостатність: особливості дії інгібіторів 

ангіотензинперетворюючого ферменту, застосування, блокатори АТ-

рецепторів, препарати, підгрупи, дози, негативні наслідки, тривалість 

дії і терміни застосування. 

13.Особливості дії діуретиків, застосування у хворих на гіпертонічну 

хворобу, препарати, класи, дози, покази і протипокази до застосування, 

негативні наслідки, тривалість дії і терміни застосування. 

14.Особливості дії інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту, 

застосування у хворих на гіпертонічну хворобу, поняття про блокатори 

АТ- рецепторів, препарати, підгрупи, дози, покази і протипокази до 

застосування, негативні наслідки, тривалість дії і терміни застосування. 
* 

15.Особливості дії антагоністів кальцію, застосування у хворих на 

гіпертонічну хворобу, препарати, підгрупи антагоністів кальцію і їх 
» 

вплив на гемодинаміку, дози, покази і протипокази до застосування, 

негативні наслідки, тривалість дії і терміни застосування. 

16.Особливості дії альфа-адреноблокаторів, застосування у хворих на 

гіпертонічну хворобу, препарати, дози, покази і протипокази до 

застосування, негативні наслідки, тривалість дії і терміни застосування. 

17.Особливості дії бета-адреноблокаторів, застосування у хворих на 

гіпертонічну хворобу, препарати, підгрупи бета-адреноблокаторів, 

дози, покази і протипокази до застосування, негативні наслідки, 

тривалість дії і терміни застосування. 

18.Особливості дії антиаритмічних засобів «IV» групи, застосування у 

хворих з надшлуночковими (передсердна екстрасистолія, тріпотіння і 

миготіння передсердь, надшлуночковіпароксизми) та шлуночковими 

аритміями(шлуночкова екстрасистолія, шлуночкові пароксизми, 

фібриляція шлуночків), препарати, дози, схеми, покази і протипокази 



до застосування, негативні наслідки, тривалість дії і терміни 

застосування. 

19.Особливості дії антиаритмічних засобів «III» групи, застосування у 

хворих з надшлуночковими (передсердна екстрасистолія, тріпотіння і 

миготіння передсердь, надшлуночковіпароксизми) та шлуночковими 

аритміями (шлуночкова екстрасистолія, шлуночкові пароксизми, 

фібриляція шлуночків), препарати, дози, схеми, покази і протипокази 

до застосування, негативні наслідки, тривалість дії і терміни 

застосування. 

20.Особливості дії антиаритмічних засобів «II» групи, застосування у 

хворих з надшлуночковими (передсердна екстрасистолія, тріпотіння і 

миготіння передсердь, надшлуночковіпароксизми) та шлуночковими 

аритміями (шлуночкова екстрасистолія, шлуночкові пароксизми, 

фібриляція шлуночків), препарати, дози. 

21 .Особливості дії антиаритмічних засобів «Іс» групи, застосування у 

хворих з надшлуночковими (передсердна екстрасистолія, тріпотіння і 

миготіння передсердь, надшлуночковіпароксизми) та шлуночковими 

аритміями (шлуночкова екстрасистолія, шлуночкові пароксизми, 
» 

фібриляція шлуночків), препарати, дози, схеми, покази і протипокази 

до застосування, негативні наслідки, тривалість дії і терміни 

застосування. 

22.Особливості дії антиаритмічних засобів «Іа» групи, застосування у 

хворих з надшлуночковими (передсердна екстрасистолія, тріпотіння і 

миготіння передсердь, надшлуночковіпароксизми) та шлуночковими 

аритміями (шлуночкова екстрасистолія, шлуночкові пароксизми, 

фібриляція шлуночків), препарати, дози, схеми, покази і протипокази 

до застосування, негативні наслідки, тривалість дії і терміни 

застосування. 
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