
Міністерство охорони здоров'я України 
Вищий державний навчальний заклад України 

« Буковинський державний медичний університет» 

БІЛЕТНА ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

для вступників до аспірантури 

напряму підготовки 22 - Охорона здоров'я 

(шифр і назва напряму підготовки), спеціальності 222 - Медицина 

зі спеціалізації 14.01.03 «Хірургія» 

Чернівці- 2020 



Білетна програма вступного іспиту зі спеціалізації 14.01.03 «Хірургія» для 
вступників до аспірантури напряму підготовки 22 - Охорона здоров'я, спеціальності 
222 - Медицина. 
Затверджена на засіданні кафедри хірургії №1 та ПМК з дисциплін хірургічного 
профілю. 

Завідувач кафедри хірургії №1, 
д.мед.н., професор 
Протокол № 19 від 12.06.2020 року. 

І.Ю.Полянський 

Голова ПМК з дисциплін 
хірургічного профілю, 
д.мед.н., професор 
Протокол № 2 від 18.06.2020 року. 

І.Ю.Полянський 



ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

1 . Класифікація гострого апендициту (клінічна, морфологічна). 
2. Диференціальна діагностика гострого апендициту з проривною виразкою 
шлунка і дванадцятипалої кишки, гострим холециститом, з гінекологічними 
захворюваннями. 
3. Ускладнення гострого апендициту. Діагностика, лікування. 
4. Типи апендектомії. Доступи до апендикулярного відростку. 
5. Класифікація кишкової непрохідності. 
6. Основні клінічні симптоми та діагностика гострої кишкової непрохідності. 
7. Види та клінічні ознаки защемленої грижі. 
8. Основні етапи операції при защемленій грижі. 
9. Методи оперативного лікування защемлених гриж. 
10. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна картина гострого панкреатиту. 
11. Діагностика гострого панкреатиту. 
12. Ускладнення гострого панкреатиту, їх діагностика. 
13. Клініко-діагностична програма при гострому панкреатиті. 
14. Методи консервативного лікування гострого панкреатиту. 
15. Види оперативних втручань при гострому панкреатиті. 
16. Етіологія, патогенез, класифікація та клініка гострого холециститу. 
17. Діагностика і лікування гострого холециститу. 
18. Холецистектомія. Типи і основні етапи операції. 
19. Ускладнення гострого холециститу, їх діагностика. 
20. Рентгенологічні методи обстеження позапечінкових жовчних шляхів. 
21. Невідкладна діагностична програма при гастродуоденальній кровоточивій 
виразці. 
22. Консервативні засоби лікування при гастродуоденальній 
кровоточивій виразці. 
23. Синдром Мелорі-Вейса, клініка, діагностика, тактика лікування. 
24. Визначення ступенів анемії хворих при шлунково-кишкових 
кровотечах. 
25. Основні клінічні ознаки, фази клінічного перебігу проривної 
виразки. 
26. Диференційна діагностика шлунково-кишкових кровотеч. Визначення 
крововтрати. 
27. Кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу. Причини, 
клініка. Застосування зонда Блекмора. 
28. Типи резекцій при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки. 
29. Ііенетруюча виразка дванадцятипалої кишки. Клініка, 
діагностика. 



30. Органозберігаючі операції при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої 
кишки. 
31. Інструментальні методи дослідження при післяхолецистектомічному синдромі. 
32. Типи зовнішнього та внутрішнього дренування жовчних проток. 
33. Диференціальна діагностика механічної жовтяниці. 
34. Класифікація механічних жовтяниць за причинами та рівнем перешкоди. 
35. Холедохолітіаз, холангіт. Клініка, діагностика та лікування. 
36. Жовчні нориці. Етіологія, клініка, діагностика та лікування. 
37. Етіологічні фактори розвитку цирозу печінки. Діагностика. 
38. Класифікація портальної гіпертензії. Клініка. 
39. Методи обстеження хворих з портальною гіпертензією. 
40. Показання до хірургічного лікування портальної гіпертензії. Види операцій. 
41. Хірургічні методи лікування портальної гіпертензії. 
42. Синдром Бадда-Хіарі. Клініка, діагностика та лікування. 
43. Класифікація захворювань щитоподібної залози. 
44. Методи обстеження щитоподібної залози. 
45. Основні симптоми тиреотоксикозу. 
46. Тиреотоксичний зоб. Класифікація. Консервативне лікування. 
47. Лабораторні та інструментальні методи діагностики захворювань щитовидної 
залози. 
48. Лабораторні методи визначення функції щитовидної залози. 
49. Інструментальні методи в діагностиці захворювань товстої і прямої кишки. 
50. Класифікація, клініка, діагностика та лікування геморою. 
51. Гострі парапроктити. Тактика і методи хірургічного лікування. 
52. Класифікація, клініка, діагностика та хірургічні лікування нориць прямої 
кишки. 
53. Хірургічне лікування хронічних парапроктитів. 
54. Етіологія, патогенез облітеруючого атеросклерозу та ендрартеріїту нижніх 
кінцівок. 
55. Класифікація хронічної ішемії при облітеруючому атеросклерозі. 
56. Ускладнення облітеруючого атеросклерозу артерій нижніх кінцівок. 
57. Сучасні методи оперативного лікування облітеруючих захворювань артерій. 
58. Консервативне лікування облітеруючих захворювань артерій нижніх кінцівок. 
59. Причини емболії та гострого тромбозу магістральних артерій. 
60. Диференціальна діагностика емболії та гострого тромбозу магістральних 
артерій. 
61. Хірургічна тактика та методи оперативного лікування емболії магістральних 
артерій. 
62. Методи оперативного лікування гострого тромбозу магістральних артерій. 
63. Причини виникнення, класифікація тромбемболії легеневої артерії (ТЕЛА). 
64. Діагностика, клінічна картина та лікування тромбемболії легеневої артерії 
(ТЕЛА). 



65. Методи профілактики тромбемболії легеневої артерії (ТЕЛА). 
66. Консервативне лікування ТЕЛА. 
67. Етіологія та патогенез варикозного розширення вен. Клініка. 
68. Класифікація хронічної венозної недостатності. 
69. Ускладнення варикозної хвороби, їх діагностика, лікування. 
70. Консервативне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок. 
71. Оперативне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок. 
72. Профілактика варикозної хвороби нижніх кінцівок. 
73. Етіологія та патогенез тромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок. 
74. Клінічні прояви гострого тромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок. 
75. Консервативне лікування тромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок. 
76. Оперативне лікування тромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок. 
77. Етіологія і патогенез тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок. 
78. Етіологія і патогенез лімфостазу. 
79. Клінічна характеристика, діагностика, диференційна діагностика лімфедеми. 
80. Показання та методи консервативного лікування лімфостазу. 
81. Види оперативних втручань, спрямованих на відновлення відтоку лімфи. 
82. Абдомінальний ішемічний синдром. Етіологія, клініка, діагностика та 
лікування. 
83. Класифікація, клінічна картина діафрагмальних гриж. 
84. Ахалазія стравоходу. Клініка, діагностика. 
85. Показання, протипоказання та методи оперативного лікування ахалазії кардії. 
86. Етіологія, патогенез та діагностика дивертикулу стравоходу. 
87. Класифікація та клінічні стадії опіку стравоходу. Невідкладна допомога. 
88. Консервативне та хірургічне лікування опіків стравоходу. 
89. Етіологія та патогенез гострого абсцесу легень. 
90. Консервативне та оперативне лікування гострого абсцесу легень. 
91. Бронхоектатична хвороба. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика. 
92. Етіологія, патогенез, лікування тактика хронічного абсцесу легень. 
93. Причини виникнення, види та діагностика ускладнень гострого абсцесу легень. 
94. Тактика лікування ускладнень гострого абсцесу легень. 
95. Гостра емпієма плеври. Етіологія, патогенез, клініка. 
96. Діагностика та особливості лікування гострої емпієми плеври. 
97. Етіологія, патогенез, діагностика та клініка гострого медіастеніту. 
98. Лікування гострого медіастеніту. 
99. Причини, клініка та діагностика гемотораксу. Невідкладна допомога. 
100. Причини, клініка і діагностика відкритого та закритого пневмотораксів. 
101. Консервативне та оперативне лікування гемотораксу 
102. Класифікація ран. 
103. Фази ранового процесу. 
104. Первинна та вторинна хірургічна обробка ран. 
105. Хірургічні шви. 



106. Методи зупинки кровотечі. 
107. Класифікація шоку. 
108. Загальні клінічні ознаки шоку. 
109. Лікувальні заходи та їх послідовність при різних видах шоку. 
110. Класифікація, клінічні прояви, діагностика ушкоджень живота. 
111. Принципи лікування закритих та відкритих ушкоджень живота. 
112 Класифікація пошкоджень легень і плеври. 
113. Методи дослідження хворих з пошкодженнями легень і плеври. 
114. Переломи ребер, флотуючий перелом ребер. 
115. Пневмоторакс, визначення, класифікація, діагностика та лікування. 
116. Гемоторакс, визначення, класифікація, діагностика та лікування. 
117. Невідкладна допомога постраждалим з травмами грудної клітки. 
118. Класифікація опіків за глибиною ураження. 
119. Особливості перебігу та лікування хімічних опіків. 
120. Хірургічне лікування опікових поверхонь. 
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