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ПРОГРАМА 

вступної співбесіди для iноземних громадян, якi вступають  

до клінічної ординатури у галузі знань 22 «Охорона здоров'я»  

за спеціальністю  «Акушерство та гінекологія»  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Клінічна ординатура є вищою формою підвищення кваліфікації 

лікарів з певної спеціальності.  

Основним завданням клінічної ординатури є поглиблення 

професійних знань, підвищення рівня вмінь та навичок лікаря з його 

лікарської спеціальності з метою підготовки висококваліфікованого лікаря 

для самостійної роботи. 



До клінічної ординатури за спецiальнiстю «Акушерство та 

гiнекологiя» зараховуються іноземці після закінчення закладу вищої 

освіти і отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або магістра.  

Програма вступної співбесіди до клінічної ординатури передбачає 

знання таких дисциплiн як акушерство, гiнекологiя, фiзiологiя, 

патологiчна фiзiологiя, анатомiя, гiстологiя, ендокринологiя та iншi. 

Форма проведення співбесіди – усна. 

Час проведення – 20-30 хвилин (усна відповідь). 

В програмi представленi критерiї вiдповiдi вступника до клінічної 

ординатури: співбесіда складається з відповіді на 3 запитання. При відповіді 

на запитання вступник повинен продемонструвати глибокі знання зі 

спеціальності «Акушерство та гінекологія». 

                 KPИTEPІЇ ОЦIНЮВАННЯ 

 

Критерiї оцiнювання 

«

5 

Оцiнка Вiдмiнно  виставляється  у  випадку,  коли  вступник  під  

час спiвбесiди та виконання отриманого завдання відповів на всі 

поставлені екзаменаторами запитання з дисциплiни у повному обсязi, 

може проiлюструвати вiдповiдi рiзноманiтними прикладами; дає 

вичерпнi, точнi та яснi вiдповiдi; викладає матерiал без помилок. В 

межах дiапазону балiв  оцінювання   вiдбувається   з   урахуванням   

окремих   несуттєвих неточностей. 

 

«

4 

Оцiнка Добре виставляється за умови, коли вступник пiд час 

спiвбесiди та  виконання  отриманого  завдання  добре  відповідає і  

добре  розумiє  всi поставлені екзаменаторами запитання з дисципліни, 

викладає правильно, послідовно та систематично, але вони не є 

вичерпними, хоча на додаткові питання вступник вiдповiдає без 

помилок. В межах дiапазону балiв оцiнювання вiдбувається з 

урахуванням окремих допущених помилок . 



«

3 

Оцiнка Задовiльно ставиться вступнику на основi його знань всього 

змісту поставлених   екзаменаторами  під  час  спiвбесiди   

запитань,   виконав отримане завдання i продемонстрував 

задовiльний рiвень розумiння та вмінь. Вiдчуваючи складнощі у 

простих випадках; не спроможний самостiйно систематично 

викласти вiдповiдь, але на прямо поставленi запитання вiдповiдає 

правильно. В межах дiапазону балiв оцiнювання вiдбувається з 

урахуванням кiлькостi допущених помилок. 

«

2 

Оцiнка Незадовiльно виставляється у випадках, коли знания і вміння 

претендента не вiдповiдають вимогам "задовiльноi'" оцiнки. 

 

ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ ДЛЯ ПIДГОТОВКИ ДО ВСТУПУ  

В КЛІНІЧНУ ОРДИНАТУРУ 

1. Будова та функцiї зовнiшнiх  та внутрiшнiх  статевих органiв жiнки. 

2. Кровозабезпечення, iнервацiя, лiмфатична система жiночих статевих 

органiв. 

3. Нейро-гуморальна регуляцiя менструального циклу. Змiни в органiзмi 

жiнки пiд час менструацiї. 

4. Дiагностика вагiтностi в раннi строки. Гормональнi та імунологічні тести 

дiагностики. Апаратнi методи дiагностики. 

5. Методи зовнiшнього обстеження вагiтних i родiль. Визначення 

положення, виду, позицiї та передлежання плода. 

 

 

6. Плiд, як об'єкт пологів. Будова та розмiри голiвки, маса, рiст 

доношеного плода, iншi ознаки доношеностi та зрiлостi плода. 

7. Бiомеханiзм пологів при передньому та задньому видах потиличного 

передлежання. 

8. Перебiг та клiнiчне ведення першого перiоду пологів. Визначення фаз 

першого перiоду пологів, динамiки пологів. Управлiння пологовим 



актом. 

9. Перебiг та клінічне ведення другого перiоду пологiв. Елементи захисту 

промежини. 

10. Перебiг та клінічне ведення третього перiоду пологiв. Механізми 

вiдокремлення плаценти в нормi. Ознаки вiдокремлення плаценти. 

Способи видiлення послiду. Оцiнка крововтрати в об'ємних одиницях 

та в вiдсотках. 

11. Оцiнка стану доношеного та недоношеного новонародженого (шкала 

Апгар, шкала Сiльвермана). Первинний туалет новонародженого. 

Профiлактика токсико-септичних ускладнень у новонародженого. 

12. Мимовiльне переривання вагiтностi в рiзнi строки. Мимовiльний аборт. 

Причини, клiнiка, дiагностика. Стадiї мимовiльного  аборту. Методи 

лiкування на рiзних стадiях. 

13. Методи  штучного переривання вагiтностi в раннi строки. 

Протипоказання для аборту. 

14. Невиношування вагiтностi. Причини, клiнiка, дiагностика передчасних 

пологів.  Лiкування загрози передчасних пологів. Тактика ведення. 

15. Раннi гестози. Класифiкацiя, патогенез. Клiнiчний перебiг гестозiв, що 

зустрiчаються часто - блювота i слинотеча. Методи лiкування. 

Показання до переривання вагiтностi. 

16. Пiзнi гестози. Етіологiя, патогенез, класифiкацiя. Клiнiка та 

діагностика рiзних форм пiзнiх гестозiв (набряків вагітних, 

прееклампсiї, еклампсiї). Можливi ускладнення. HELLP-синдром. 

Комплексний метод лiкування пiзнiх гестозiв.  

17. Передлежання плаценти. Етіологiя, класифiкацiя. Клiнiка  та 

діагностика передлежання плаценти. Перебiг та ведення вагiтностi i 

пологiв при передлежаннi плаценти. 

18. Передчасне вiдшарування нормально розташованої плаценти. 

Етіологiя, патогенез. Клiнiка та дiагностика передчасного 

вiдшарування нормально розташованої плаценти. Методи лiкування. 



Можливi ускладнення та їх профiлактика. 

19. Геморагiчний шок в акушерствi. Клiнiка, дiагностика. Методи 

лiкування. Органiзацiя терапевтичних заходiв при масивних 

акушерських кровотечах. 

20. Емболiя навколоплiдними водами.  Етіологiя, патогенез. Клiнiка i 

дiагностика. Методи лiкування. Профiлактика ускладнень. 

21. Особливостi перебiгу  гострої хiрургiчної патологiї при вагітності 

(гострий апендицит, панкреатит, холецистит, кишкова непрохiднiсть). 

22. Акушерськi щипцi. Показання, умови, протипоказання. Технiка 

операцiй вихiдних та порожнинних акушерських щипцiв. 

Знеболювання операцiї. Вакуум-екстракцiя плода в сучасному 

акушерствi. 

23. Кесарів розтин. Показання, умови, протипоказання. Види операцiї та їх 

технiка. Ускладення операцiї для матерi i плода.  

24. Позаматкова вагiтнiсть. Класифiкацiя. Причини. Клiнiка i дiагностика 

прогресуючої та порушеної позаматкової вагiтностi. Лiкування.  

25. Пiсляпологові септичнi захворювання. Класифiкацiя. Клiнiчний перебiг 

на рiзних етапах. Дiагностика. Iнтенсивна терапiя пiсляпологових 

iнфекцiйних захворювань. 

26. Лактацiйний мастит. Клiнiка, дiагностика, методи лiкування 

(консервативні та хiрургiчні). Вплив лiкарських засобiв на 

новонародженого, що вигодовується молоком матерi при запаленнi 

молочної залози. 

27. Методи об'єктивного загального та спецiального обстеження жiночого   

органiзму при дiагностицi гiнекологiчних захворювань. 

28. Ендоскопiчнi (кольпоскопiя, гiстероскопiя, лапароскопiя) та 

цитологiчнi методи обстеження в дiагностицi гiнекологiчних 

захворювань. 

29. Гострi запалення зовнiшнiх статевих органів (вульвiт, вагiнiт, 

запалення великої вестибулярної залози, гострi кондиломи). Етіологiя, 



клiнiка, дiагностика, методи лiкування. 

30. Гострi запальнi процеси внутрiшнiх статевих органiв жiнки 

(ендоцервiцит, ендометрит, аднексит, пельвiоперитонiт). Клiничний 

перебiг, дiагностика, диференцiальна дiагностика, методи лiкування. 

Показання до хiрургiчного лiкування та його методи. Профiлактика. 

31. Аменорея. Класифiкацiя. Ступенi аменореї. Етіологiя, клiнiка рiзних 

форм аменореї (маткової, яєчникової, гiпофiзарної, гiпоталамічної). 

Дiагностика. Сучаснi методи вiдновлення менструальної функцiї  та 

репродукцiї. 

32. Дисфункцiональнi кровотечi при двухфазному менструальному циклi. 

Етіологiя. Клiнiка. Тести дiагностики фаз циклу. Методи лiкування. 

33. Нейро-ендокриннi синдроми в гiнекологiї (пiслякастрацiйний, 

передменструальний, клімактеричний). Етіологiя, патогенез, клiнiчнi 

форми. Клiнiчний перебiг, дiагностика. Методи лiкування. 

34. Неплiдний шлюб. Причини жiночої та чоловiчої неплiдностi, їх 

класифiкацiя. Система обстеження подружжя при неплiдному шлюбi. 

35. "Гострий живiт" в гiнекологiї. Диференцiальна дiагностика. 

Лiкувальна  тактика. 

36. Доброякiснi пухлини матки. Етіологiя, патогенез. Класифiкацiя. 

Клiнiка рiзних форм мiом матки, ускладнення. Дiагностика. Методи 

лiкування. Показання до консервативного та хiрургiчного лiкування. 

37. Доброякiснi пухлини яєчникiв. Класифiкацiя. Клiнiка, методи 

дiагностики. Тактика лiкаря. Близькi та вiддаленi ускладнення пухлин 

яечникiв. Показання до хiрургiчного втручання. Поняття про 

хірургічну та анатомiчну нiжки пухлин яєчникiв. 

38. Пухлиноподiбнi утворення яєчникiв (кісти). Класифiкацiя. Клiнiка, 

дiагностика, тактика лiкаря. 

39. Передоперацiйне обстеження та пiдготовка хворих до гiнекологiчних 

операцiй. Особливостi  пiдготовки до  черевних та  пластичних 

операцiй. 



40. Тактика ведення пiсляоперацiйного перiоду пiсля гiнекологiчних 

черевних та пластичних операцiй. Профiлактика ускладнень. 
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ПРОГРАМА 

вступної співбесіди для iноземних громадян, якi вступають  

до клінічної ординатури у галузі знань 22 «Охорона здоров'я»  

за спеціальністю  «Анестезіологія»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 Клінічна ординатура є вищою формою підвищення кваліфікації лікарів з 

певної спеціальності.  

 Основним завданням клінічної ординатури є поглиблення професійних 

знань, підвищення рівня вмінь та навичок лікаря з його лікарської 

спеціальності з метою підготовки висококваліфікованого лікаря для 

самостійної роботи. 

 До клінічної ординатури за спецiальнiстю «Анестезіологія» 

зараховуються іноземці після закінчення закладу вищої освіти і отримання 

кваліфікації лікаря-спеціаліста або магістра.  

 Програма вступної співбесіди до клінічної ординатури передбачає знання 

таких дисциплiн як анестезіологія та інтенсивна терапія, клінічна фiзiологiя, 

біохімія, клінічна фармакологія та iншi. 

 Форма проведення співбесіди – усна. 

 Час проведення – 20-30 хвилин (усна відповідь). 

 В програмi представленi критерiї вiдповiдi вступника до клінічної 

ординатури: співбесіда складається з відповіді на 3 запитання. При відповіді 

на запитання вступник повинен продемонструвати глибокі знання зі 

спеціальності «Анестезіологія». 

 

KPИTEPІЇ ОЦIНЮВАННЯ 

 

Критерiї оцiнювання 

5 Оцiнка Вiдмiнно  виставляється  у  випадку,  коли  вступник  під  час 

спiвбесiди та виконання отриманого завдання відповів на всі 

поставлені екзаменаторами запитання з дисциплiни у повному обсязi, 

може проiлюструвати вiдповiдi рiзноманiтними прикладами; дає 

вичерпнi, точнi та яснi вiдповiдi; викладає матерiал без помилок. В 

межах дiапазону балiв  оцінювання   вiдбувається   з   урахуванням   

окремих   несуттєвих неточностей. 



4 Оцiнка Добре виставляється за умови, коли вступник пiд час 

спiвбесiди та  виконання  отриманого  завдання  добре  відповідає і  

добре  розумiє  всi поставлені екзаменаторами запитання з 

дисципліни, викладає правильно, послідовно та систематично, але 

вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання вступник вiдповiдає 

без помилок. В межах дiапазону балiв оцiнювання вiдбувається з 

урахуванням окремих допущених помилок . 

3 Оцiнка Задовiльно ставиться вступнику на основi його знань всього 

змісту поставлених   екзаменаторами  під  час  спiвбесiди   запитань,   

виконав отримане завдання i продемонстрував задовiльний рiвень 

розумiння та вмінь. Вiдчуваючи складнощі у простих випадках; не 

спроможний самостiйно систематично викласти вiдповiдь, але на 

прямо поставленi запитання вiдповiдає правильно. В межах дiапазону 

балiв оцiнювання вiдбувається з урахуванням кiлькостi допущених 

помилок. 

2 Оцiнка Незадовiльно виставляється у випадках, коли знания і вміння 

претендента не вiдповiдають вимогам "задовiльноi'" оцiнки. 

 

ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ ДЛЯ ПIДГОТОВКИ ДО ВСТУПУ 

В КЛІНІЧНУ ОРДИНАТУРУ 

1. Класифікація видів анестезії.  

2. Компоненти загальної анестезії.  

3. Етапи анестезіологічного забезпечення.  

4. Премедикація, її види.  

5. Підготовка хворих до операції та наркозу. 

6. Масковий метод загальної анестезії.  

7. Ендотрахеальний наркоз. Показання, методика проведення.  

8. Ускладнення при загальній анестезії.  

9. Неінгаляційні анестетики: кетамін, тіопентал натрію, оксибутират натрію, 

пропофол. Фармакокінетика, клініка. 



10.Види і методи регіонарної анестезії.  

11.Особливості загальної анестезії в амбулаторних і ургентних умовах.  

12.Ознаки ефективності реанімації, показання до припинення реанімації.  

13.Шляхи введення медикаментів під час реанімації та їх доцільність.  

14. Етіологія, патогенез гострої ниркової недостатності (ГНН).  

15. Стадії клінічного перебігу ГНН.  

16.Лабораторна діагностика і основні принципи лікування ГНН. 

17.Уремічна кома, принципи інтенсивної терапії.  

18.Клініка і лабораторна діагностика гострої печінкової недостатності.  

19.Основні принципи лікування гострої печінкової недостатності.  

20. Печінкова кома, принципи інтенсивної терапії. 

21.Поняття про гостре отруєння. Класифікація отруєнь. Загальні принципи 

інтенсивної терапії при гострому отруєнні. 

22. Основні принципи форсованого діурезу.  

23. Види порушень свідомості, оцінка глибини порушень свідомості.  

24. Принципи ІТ при коматозних станах різного походження.  

25.Етіологія, патогенез і класифікація гострої дихальної недостатності. 

26. Оксигенотерапія: методи, показання, оцінка ефективності.  

27. Метод штучної вентиляції легенів: показання, ускладнення. 

28.Фізіологія і патофізіологія кровообігу.  

29.Причини, клініка, лікування гострої серцевої недостатності. 

30.Патофізіологія, діагностика, особливості перебігу та інтенсивна терапія 

при непритомності і колапсі. 
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ПРОГРАМА 

вступної співбесіди для iноземних громадян, якi вступають 

до клінічної ординатури у галузі знань 22 «Охорона здоров'я» 

за спеціальністю  «Кардіологія» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Клінічна ординатура є вищою формою підвищення кваліфікації 

лікарів з певної спеціальності.  

Основним завданням клінічної ординатури є поглиблення 

професійних знань, підвищення рівня вмінь та навичок лікаря з його 

лікарської спеціальності з метою підготовки висококваліфікованого лікаря 

для самостійної роботи. 

До клінічної ординатури за спецiальнiстю «Кардіологія» 

зараховуються іноземці після закінчення закладу вищої освіти і отримання 

кваліфікації лікаря-спеціаліста або магістра.  

Програма вступної співбесіди до клінічної ординатури передбачає 

знання таких дисциплiн як кардіологія, фармакологія, фiзiологiя, 

патологiчна фiзiологiя, анатомiя та iншi. 

Форма проведення співбесіди – усна. 

Час проведення – 20-30 хвилин (усна відповідь). 

В програмi представленi критерiї вiдповiдi вступника до клінічної 

ординатури: співбесіда складається з відповіді на 3 запитання. При відповіді 

на запитання вступник повинен продемонструвати глибокі знання зі 

спеціальності «Кардіологія». 

                 KPИTEPІЇ ОЦIНЮВАННЯ 
 

Критерiї оцiнювання 

«

5 

Оцiнка Вiдмiнно  виставляється  у  випадку,  коли  вступник  під  

час спiвбесiди та виконання отриманого завдання відповів на всі 

поставлені екзаменаторами запитання з дисциплiни у повному 

обсязi, може проiлюструвати вiдповiдi рiзноманiтними прикладами; 

дає вичерпнi, точнi та яснi вiдповiдi; викладає матерiал без 

помилок. В межах дiапазону балiв  оцінювання   вiдбувається   з   

урахуванням   окремих   несуттєвих неточностей. 



«

4 

Оцiнка Добре виставляється за умови, коли вступник пiд час 

спiвбесiди та  виконання  отриманого  завдання  добре  відповідає і  

добре  розумiє  всi поставлені екзаменаторами запитання з 

дисципліни, викладає правильно, послідовно та систематично, але 

вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання вступник 

вiдповiдає без помилок. В межах дiапазону балiв оцiнювання 

вiдбувається з урахуванням окремих допущених помилок . 

«

3 

Оцiнка Задовiльно ставиться вступнику на основi його знань 

всього змісту поставлених   екзаменаторами  під  час  спiвбесiди   

запитань,   виконав отримане завдання i продемонстрував 

задовiльний рiвень розумiння та вмінь. Вiдчуваючи складнощі у 

простих випадках; не спроможний самостiйно систематично 

викласти вiдповiдь, але на прямо поставленi запитання 

вiдповiдає правильно. В межах дiапазону балiв оцiнювання 

вiдбувається з урахуванням кiлькостi допущених помилок. 

«

2 

Оцiнка Незадовiльно виставляється у випадках, коли знания і 

вміння претендента не вiдповiдають вимогам "задовiльної" оцiнки. 

 

ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ ДЛЯ ПIДГОТОВКИ ДО ВСТУПУ  

В КЛІНІЧНУ ОРДИНАТУРУ 

1. Клiнiчна анатомiя та основнi функцiї серця. Механiзм скорочення 

серця. 

2. Регуляцiя тонусу периферичних судин. Функцiї ендотелiю. 

3. ЕКГ-ознаки порушень серцевого ритму. 

4. ЕКГ-ознаки гiпертрофiї передсердь i шлуночкiв серця. 

5. ЕКГ-дiагностика iшемiчноiї хвороби серця (IXC). 

6. Рентгенологiчнi методи дослiдження серця та дiагностики ССЗ. 

Комп'ютерна томографiя (КТ) в кардiологiчнiй практицi.  

7. Iнвазивнi методи дослiдження серця та крупних судин: 



коронарографiя, вентрикулографiя, аортографiя, ангiопульмонографiя. 

     Навантажувальнi тести в кардiологiiї: методики проведения, показання 

та протипоказання. 

9. Атеросклероз: етiологiя, фактори ризику, патогенез, основнi локалiзацiї 

бляшок. Первинна профiлактика.  

10. Атеросклероз: клiнiчнi прояви, лiкування. 

11. IXC: етiологiя, патогенез, класифiкацiя. Дiагностика хронiчних форм. 

12. Стабiльна стенокардiя напруження: клiнiчна картина, класифiкацiя,  

програма діагностики. 

13. Хiрургiчне лiкування хронiчної IXC: рiзновиди втручань, показання, 

ведення пацiєнтiв пiсля хiрургiчної реваскуляризацiї. 

14. Iнфаркт мiокарда (IM): класифiкацiя, клiнiчнi варiанти. Змiни на ЕКГ на  

рiзних стадiях розвитку. 

15. Гострий коронарний синдром (ГКС): визначення, класифiкацiя. Причини 

дестабiлiзацiї атеросклеротичноiї бляшки, поняття про нестабiльну 

атеросклеротичну бляшку. Бiохiмiчнi маркери некрозу мiокарда. 

16. Нейроциркуляторна дистонiя: визначення, класифiкацiя, варіанти 

перебiгу, сучаснi пiдходи до лiкування. 

17. Артерiальна гiпертензiя (АГ): етiологiя, фактори ризику, патогенез, 

класифiкації (за причиною виникнення, ступенем підвищення 

артерiального тиску, ураженням органiв-мiшеней). 

18. Стандарти дiагностики АГ. Вимiрювання артерiального тиску: правила i               

рiзнi типи вимiрювання.  

19. Вторинна (симптоматична) АГ: класифiкацiя, особливостi дiагностики, 

умови надання медичноiї допомоги. 

20. Гiпертензивний криз: визначення, класифiкацiя. Диференцiйована 

тактика лікування гіпертензивного кризу. 

21. Гiпотонiчна хвороба: етiологія, патогенез, клiнiчнi прояви, лiкування. 

22. Аритмiї серця: електрофiзiологiчнi механiзми розвитку i можливостi їx         

визначення в кардiологiчнiй клініці. 



  

23. Надшлуночкова i шлуночкова тахiкардiя: механiзми розвитку, клінічнi 

прояви, дiагностика, невiдкладна допомога, ведення на засадах доказової 

медицини. 

24. Блокади серця: класифiкацiя, номенклатура, клiнiчнi прояви, ЕКГ 

дiагностика i диференцiйна дiагностика. 

25. Синдром слабкостi синусного вузла (СССВ): визначення, етiологiя, 

клiнiчнi прояви, дiагностика. Особливостi ведения пацiєнтiв з СССВ. 

26. Мiокардит: етiологiя,   патогенез,   класифiкацiя,   ускладнення.   

Клiнiчнi прояви рiзних форм хвороби.  

27. Кардiомiопатiї: визначення, класифiкацiя, етiологiя, клiнiчнi прояви, 

дiагностика. Лiкування. Прогноз. 

28. Гострий перикардит: етiологiя, патогенез, патологiчна анатомiя, клiнiчнi 

прояви. Умови надання медичноiї допомоги. Обов'язковi та додатковi 

методи лiкування. 
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ПРОГРАМА 

вступної співбесіди для iноземних громадян, якi вступають  

до клінічної ординатури у галузі знань 22 «Охорона здоров'я»  

за спеціальністю  «Ортопедія та травматологія»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Клінічна ординатура є вищою формою підвищення кваліфікації 

лікарів з певної спеціальності.  

Основним завданням клінічної ординатури є поглиблення 

професійних знань, підвищення рівня вмінь та навичок лікаря з його 

лікарської спеціальності з метою підготовки висококваліфікованого лікаря 

для самостійної роботи. 

До клінічної ординатури за спецiальнiстю «Ортопедія та 

травматологія» зараховуються іноземці після закінчення закладу вищої 

освіти і отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або магістра.  

Програма вступної співбесіди до клінічної ординатури передбачає 

знання таких дисциплiн як ортопедія та травматологія, фiзiологiя, 

патологiчна фiзiологiя, анатомiя та iншi. 

Форма проведення співбесіди – усна. 

Час проведення – 20-30 хвилин (усна відповідь). 

В програмi представленi критерiї вiдповiдi вступника до клінічної 

ординатури: співбесіда складається з відповіді на 3 запитання. При відповіді 

на запитання вступник повинен продемонструвати глибокі знання зі 

спеціальності «Ортопедія та травматологія». 

                 KPИTEPІЇ ОЦIНЮВАННЯ 
 

Критерiї оцiнювання 

«

5 

Оцiнка Вiдмiнно  виставляється  у  випадку,  коли  вступник  під  

час спiвбесiди та виконання отриманого завдання відповів на всі 

поставлені екзаменаторами запитання з дисциплiни у повному 

обсязi, може проiлюструвати вiдповiдi рiзноманiтними прикладами; 

дає вичерпнi, точнi та яснi вiдповiдi; викладає матерiал без помилок. 

В межах дiапазону балiв  оцінювання   вiдбувається   з   

урахуванням   окремих   несуттєвих неточностей. 

«Оцiнка Добре виставляється за умови, коли вступник пiд час 



4 спiвбесiди та  виконання  отриманого  завдання  добре  відповідає і  

добре  розумiє  всi поставлені екзаменаторами запитання з 

дисципліни, викладає правильно, послідовно та систематично, але 

вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання вступник 

вiдповiдає без помилок. В межах дiапазону балiв оцiнювання 

вiдбувається з урахуванням окремих допущених помилок . 

«

3 

Оцiнка Задовiльно ставиться вступнику на основi його знань 

всього змісту поставлених   екзаменаторами  під  час  спiвбесiди   

запитань,   виконав отримане завдання i продемонстрував 

задовiльний рiвень розумiння та вмінь. Вiдчуваючи складнощі у 

простих випадках; не спроможний самостiйно систематично 

викласти вiдповiдь, але на прямо поставленi запитання вiдповiдає 

правильно. В межах дiапазону балiв оцiнювання вiдбувається з 

урахуванням кiлькостi допущених помилок. 

«

2 

Оцiнка Незадовiльно виставляється у випадках, коли знания і 

вміння претендента не вiдповiдають вимогам "задовiльної" оцiнки. 

 

ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ ДЛЯ ПIДГОТОВКИ ДО ВСТУПУ 

В КЛІНІЧНУ ОРДИНАТУРУ 

1. Клінічна анатомія та оперативна хірургія кінцівок людини. 

2. Клінічна анатомія та оперативна хірургія хребта та тазу людини. 

3. Анестезія під час травматологічних та ортопедичних операцій. 

4. Загальні зміни в організмі внаслідок травми, травматичний шок, 

інтенсивна терапія та реанімація. 

5. Регенерація кісткової тканини, ії особливості у різні вікові періоди. 

6. Принципи та методи лікування ортопедо-травматологічних хворих. 

7. Загальні та спеціальні обстеження ортопедо-травматологічних хворих. 

8. Остеомієліт, його профілактика та лікування.  

9. Відкриті пошкодження кісток і суглобів.  

10. Множинні, поєднані та комбіновані ушкодження (політравма). 



11. Ушкодження плечового пояса та верхньої кінцівки. 

12. Нестабільність плечового суглоба: діагностика, клініка та методи 

оперативного лікування. 

13. Нестабільність колінного суглоба та ії лікування. 

14. Клініка, діагностика та сучасні методи лікування ушкоджень хребта. 

15. Вроджені вади розвитку апарату опори та руху. 

16. Вроджений звих стегна: діагностика, клініка, лікування. 

17. Вроджена клишоногість. Вроджена м’язова кривошия. 

18. Сколіоз.  

19. Контрактури та їх консервативне лікування. 

20. Захворювання м’язів, сухожилків, слизових сумок. 

21. Дисхондроплазії, дистрофічні та артрофічні процеси в кістках. 

22. Дегенеративно-дистрофічні ушкодження великих суглобів. 

23. Дегенеративно-дистрофічні ушкодження хребта. 

24. Анкилозуючий спондилоартрит (хвороба Бехтерева). 

25. Метаболічні (мікрокристалічні) артрити. 

26. Остеосинтез в травматології та ортопедії: історія і сучасний погляд на 

принципи лікування із застосуванням остеосинтезу. 

27. Компресійно-дистракційні методи лікування несправжніх суглобів. 

28. Компресійно-дистракційні методи лікування посттравматичних 

деформацій. 

29. Компресійно-дистракційні методи лікування вроджених деформацій. 

30. Реабілітація травматологічних та ортопедичних хворих. 
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ПРОГРАМА 

вступної співбесіди для iноземних громадян, якi вступають  

до клінічної ординатури у галузі знань 22 «Охорона здоров'я»  

за спеціальністю  «Хірургія»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Клінічна ординатура є вищою формою підвищення кваліфікації 

лікарів з певної спеціальності.  

Основним завданням клінічної ординатури є поглиблення 

професійних знань, підвищення рівня вмінь та навичок лікаря з його 

лікарської спеціальності з метою підготовки висококваліфікованого лікаря 

для самостійної роботи. 

До клінічної ординатури за спецiальнiстю «Хірургія» зараховуються 

іноземці після закінчення закладу вищої освіти і отримання кваліфікації 

лікаря-спеціаліста або магістра.  

Програма вступної співбесіди до клінічної ординатури передбачає 

знання таких дисциплiн як хірургія, нормальна та патологічна фiзiологiя, 

нормальна та топографічна анатомія та iншi. 

 

Форма проведення співбесіди – усна. 

Час проведення – 20-30 хвилин (усна відповідь). 

В програмi представленi критерiї вiдповiдi вступника до клінічної 

ординатури: співбесіда складається з відповіді на 3 запитання. При відповіді 

на запитання вступник повинен продемонструвати глибокі знання зі 

спеціальності «Хірургія». 

                 KPИTEPІЇ ОЦIНЮВАННЯ 
 

Критерiї оцiнювання 

«

5 

Оцiнка Вiдмiнно  виставляється  у  випадку,  коли  вступник  під  

час спiвбесiди та виконання отриманого завдання відповів на всі 

поставлені екзаменаторами запитання з дисциплiни у повному 

обсязi, може проiлюструвати вiдповiдi рiзноманiтними прикладами; 

дає вичерпнi, точнi та яснi вiдповiдi; викладає матерiал без 

помилок. В межах дiапазону балiв  оцінювання   вiдбувається   з   

урахуванням   окремих   несуттєвих неточностей. 



«

4 

Оцiнка Добре виставляється за умови, коли вступник пiд час 

спiвбесiди та  виконання  отриманого  завдання  добре  відповідає і  

добре  розумiє  всi поставлені екзаменаторами запитання з 

дисципліни, викладає правильно, послідовно та систематично, але 

вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання вступник 

вiдповiдає без помилок. В межах дiапазону балiв оцiнювання 

вiдбувається з урахуванням окремих допущених помилок . 

«

3 

Оцiнка Задовiльно ставиться вступнику на основi його знань 

всього змісту поставлених   екзаменаторами  під  час  спiвбесiди   

запитань,   виконав отримане завдання i продемонстрував 

задовiльний рiвень розумiння та вмінь. Вiдчуваючи складнощі у 

простих випадках; не спроможний самостiйно систематично 

викласти вiдповiдь, але на прямо поставленi запитання 

вiдповiдає правильно. В межах дiапазону балiв оцiнювання 

вiдбувається з урахуванням кiлькостi допущених помилок. 

«

2 

Оцiнка Незадовiльно виставляється у випадках, коли знания і 

вміння претендента не вiдповiдають вимогам "задовiльноi'" оцiнки. 

 

ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ ДЛЯ ПIДГОТОВКИ ДО ВСТУПУ  

В КЛІНІЧНУ ОРДИНАТУРУ 

1. Асептика та антисептика. Визначення понять. Обробка рук хірургів та 

операційного поля.  

2. Антибіотики. Класифікація. Принципи раціональної 

антибіотикотерапії. Вибір шляху введення антибіотика. Сучасні та 

перспективні методи діагностики та лікування в хірургії. 

3. Інфекційно-токсичний шок. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

лікування. 

4. Критичні стани в хірургічній практиці: геморагічний шок, токсико-

інфекційний шок, тромбоемболія легеневої артерії, синдром шокової 

легені. 



5. Диференційна діагностика гострих захворювань органів черевної 

порожнини. 

6. Перфорація порожнистих органів черевної порожнини. Клініка, 

діагностика,  диференційна діагностика, лікування. 

7. Симптоми блювоти, порушення акту дефекації. Їх значення у 

діагностиці, диференційній діагностиці та лікуванні. Лікарська тактика. 

8. Кровотечі. Класифікація. Особливості зовнішніх та внутрішніх 

кровотеч. Визначення ступеня крововтрати. Загальні та місцеві реакції 

організму на крововтрату. 

9. Геморагічний шок. Клініка, патогенез, інтенсивна терапія. 

10. Засоби тимчасової та остаточної зупинки кровотечі. Показання до 

перев’язування судин та судинного шва. Збереження кровотоку при 

ушкодженні магістральних артерій. 

11. Рани. Визначення поняття. Класифікація. Особливості клініки різних 

видів ран. Загоювання ран. 

12. Перебіг раньового процесу. Фази, їх механізм. Загоювання ран 

первинним та вторинним натягом. 

13. Лікування ран. Принципи первинної хірургічної обробки ран. 

Хірургічні шви, їх види, показання до застосування. 

14. Торакоабдомінальна травма. Діагностична програма, клініка, вибір 

методу лікування. 

15. Відкриті та закриті травми живота. Клініка, діагностика, хірургічна 

тактика. 

16. Гостра хірургічна інфекція: неспецифічна, специфічна, гнилісна 

анаеробна, неклостридіальна анаеробна. Збудники. Ворота інфекції. 

Загальна та місцева реакції організму. Роль імунної системи. 

17. Клінічні форми гнійної інфекції шкіри. Фурункули, фурункульоз. 

Карбункул. Гідраденіт. Особливості перебігу, можливі ускладнення. 

Принципи лікування. 

18. Клінічні форми гнійної інфекції жирової клітковини: абсцеси, 



флегмони. Особливі форми флегмон. Клініка, діагностика, лікування. 

19. Остеомієліт. Визначення поняття, класифікація, етіологія, клініка, 

діагностика, особливості гострого гематогенного та травматичного 

остеомієліту. Лікування. 

20. Сепсис. Визначення поняття. Значення збудника, вхідних воріт та дози 

інфекції в розвитку сепсису. Патогенез, імунологічні аспекти, клінічні 

форми.  

21. Правець. Етіологія, класифікація, клініка, діагностика, лікування, 

профілактика – роль активно-пасивної імунізації та розширенної 

первинної хірургічної обробки рани з її промиванням. 

22. Грижі. Визначення поняття. Елементи гриж. Класифікація гриж. Види 

внутрішніх гриж. Клініка, лікування. 

23. Ускладнення гриж. Защемлення, його види. Діагностика защемлення та 

невправимості гриж. Лікувальна тактика при защемленні. Лікування 

інших видів ускладнень гриж. 

24. Гострий лактаційний мастит. Форми, клініка, діагностика, лікування. 

25. Дивертикули, стриктури, доброякісні пухлини стравоходу. Етіологія, 

клініка, діагностика, лікування. 

26. Сучасні принципи і методи хірургічного лікування виразок шлунка і 

дванадцятипалої кишки. 

27. Виразкова хвороба: органозберегаючі та резекційні методи лікування. 

Функціональні та органічні ускладнення. Клініка, діагностика, 

консервативне та оперативне лікування. 

28. Перфоративна виразка. Клініка, діагностика, диференційний діагноз, 

методи дослідження. Атипові перфорації. Лікувальна тактика, 

радикальні та паліативні втручання.   

29. Виразкові кровотечі. Клініка, діагностика. Визначення ступеня 

важкості кровотечі. Консервативне та оперативне лікування.  

30. Гострий та хронічний холецистит. Етіологія, класифікація, клініка, 

діагностика, принципи консервативного та оперативного лікування. 



31. Абсцеси печінки. Походження, клініка, діагностика. лікування. 

32. Гострий панкреатит. Етіологія, клініка, діагностика. Форми гострого 

панкреатиту, стадії перебігу, ускладнення, лікування. Показання до 

оперативного лікування, види операцій. 

33. Гострий апендицит. Частота захворювання. Етіологія, патогенез. 

Форми гострого апендициту. Клініка, діагностика, лікування. 

34. Особливості клініки, діагностики та лікування гострого апендициту 

при ретроцекальному, тазовому та підпечінковому розташуванні 

червоподібного відростка.  

35. Ускладнення гострого апендициту: перитоніт, абсцеси черевної 

порожнини, апендикулярний інфільтрат. Комплексне лікування 

ускладнень гострого апендициту. 

36. Хронічний апендицит. Принципи діагностики, клініка, показання до 

оперативного лікування. 

37. Кишкова непрохідність. Класифікація, патофізіологічні порушення. 

Клініка, діагностика, принципи лікування. 

38. Перитоніт. Класифікація, етіологія, патогенез, стадії, клініка, 

діагностика. Комплексне лікування перитоніту. 

39. Варикозне розширення вен нижніх кінцівок. Етіологія, класифікація, 

діагностика, лікування. 

40. Трофічні виразки. Визначення поняття. Етіологія, особливості 

перебігу. Лікування. 
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ПРОГРАМА 

вступної співбесіди з мови навчання (украiнської мови) 

для iноземних громадян, якi вступають до клінічної ординатури у 

галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за спецiальностями   

222 «Медицина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 Клінічна ординатура є вищою формою підвищення кваліфікації лікарів з 

певної спеціальності.  

 Основним завданням клінічної ординатури є поглиблення професійних 

знань, підвищення рівня вмінь та навичок лікаря з його лікарської 

спеціальності з метою підготовки висококваліфікованого лікаря для 

самостійної роботи. 

 До клінічної ординатури зараховуються іноземці після закінчення закладу 

вищої освіти і отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або магістра.  

        Вступна співбесіда у формі співбесіди з мови навчання (української мови) 

передбачає перевірку знань і вмінь вступника з мови навчання за змістом 

навчальної програми.  

 Форма проведення співбесіди – усна. 

 Час проведення – 15-20 хвилин (усна відповідь). 

 Під час співбесіди з мови навчання (української мови) вступник повинен 

показати такі вміння та навички: 

- участь у бесіді, обмін репліками та уміння аргументувати власну думку. 

- володіння граматичним аспектом мови на відповідному рівні. 

 

Види завдань: 

1. Монологічне висловлювання на запропоновану тему. 

2. Діалог-бесіда (відповіді на 3-5 запитань, зміст яких будується на основі 

тем усного обговорення) 

 

Розмовні теми: 

          Мій фах. Відомі вчені (за спеціальністю вступника). Україна сьогодні. 

Глобальні проблеми людства. Моя країна. Система охорони здоров’я в моїй 

країні. Свята та традиції моєї Батьківщини. 

 

 



Критерії оцінювання: 

1. Монологічне висловлювання (10-15 речень) – оцінюється за шкалою 

«задовільно» або «незадовільно», термін говоріння – 4-5 хвилин. 

2. Діалог-бесіда (відповідь на 3-5 запитань), зміст якого будується на основі 

тем для усного обговорення – оцінюється за шкалою «задовільно» або 

«незадовільно». 

 

  Вступна співбесіда вважається пройденою за умови, що вступник 

отримав оцінку «Задовільно». 

 

  Вступне оцінювання проводиться з метою визначення готовності до 

навчання українською мовою. 

      Під час говоріння оцінюються такі вміння: 

- самостійно продукувати зв’язні висловлювання (розповідь з 

елементами деталізації, опис предметів, реальних або уявних подій, 

власних вражень тощо) відповідно до запропонованої теми; 

- доступно пояснювати причини й наслідки певних вчинків, подій чи 

явищ; 

- адекватно реагувати на репліки співрозмовника; 

- ініціювати діалог, висловлювати власний намір у відповідних 

мовленнєвих ситуаціях, актуальних для соціально-культурної та 

навчально-освітньої сфер спілкування, усвідомлено використовуючи 

мовленнєві вміння як автоматизовані компоненти комунікативної 

поведінки; 

- спілкуватися на запропоновані теми з достатнім ступенем швидкості та 

спонтанності; здобувати й обмінюватися інформацією, спростовувати 

чи підтверджувати її, висловлювати власне ставлення до певної 

проблеми та стисло коментувати різні точки зору щодо неї; 

- відстоювати власну позицію в умовах діалогової комунікації у межах 

запропонованої теми. 
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