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ТЕМИ ІСПИТУ ДО ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ:
1. Цукровий діабет 1 типу.
- Етіологія.
- Патогенез.
- Клініка.
- Діагностика.
2. Цукровий діабет 2 типу.
- Фактори ризику.
- Патогенез.
- Клініка.
- Діагностика.
- Особливості діагностики ЦД 2 типу у дітей.
3. Лікування цукрового діабету 1 типу.
- Дієтотерапія.
- Методи розрахунку дози інсуліну при вперше виявленому цукровому діабеті.
- Побічні дії інсулінотерапії.
- Хронічне передозування інсуліну (Синдром Сомоджі).
4. Лікування ЦД 2 типу.
- Особливості дієтотерапії при цукровому діабеті 2 типу.
- Цукорпонижуючі препарати.
- Механізм дії.
- Побічні дії.
- Показання та протипоказання до призначення.
- Сучасний алгоритм лікування ЦД 2 типу.
- Показання до інсулінотерапії при ЦД 2 типу.
5. Діабетичні мікро- та макроангіопатії.
- Класифікація.
- Клініка.
- Принципи лікування.
- Особливості перебігу інфаркту міокарда у хворих на ЦД 2 типу.
6. Діабетичний кетоацидоз, діабетична кетоацидотична кома.
- Клініка.
- Діагностика.
- Диференціальна діагностика
- Невідкладна допомога.
7. Гіпоглікемічна кома.
- Етіологія.
- Патогенез.
- Клініка.
- Діагностика.
- Диференціальна діагностика.
- Невідкладна допомога.
8. Дифузний токсичний зоб.
- Параклінічні методи оцінки функціонального стану щитоподібної залози.
- Етіологія.
- Патогенез.

-

Клініка.
Діагностика.
Диференціальна діагностика.
Лікування.
Клінічна фармакологія антитиреоїдних препаратів. Тактика призначення.
Тиреотоксична криза. Патогенез. Клініка. Діагностика. Лікування.

9. Гіпотиреоз.
- Етіологія.
- Патогенез.
- Класифікація.
- Клінічні варіанти.
- Діагностика.
- Лікування.
- Особливості призначення тиреоїдних препаратів у осіб похилого віку.
- Особливості діагностики вродженого гіпотиреоза.
10. Аутоімунний тиреоїдит.
- Етіологія.
- Патогенез.
- Клініка.
- Діагностика.
- Лікування.
11. Підгострий тиреоїдит.
- Етіологія.
- Патогенез.
- Клініка.
- Діагностика.
- Лікування.
12. Йоддефіцитні захворювання.
- Етіологія.
- Патогенез.
- Клініка.
- Діагностика.
- Лікування.
- Профілактика.
13. Вузловий зоб та рак щитоподібної залози.
- Клініка.
- Діагностика.
- Диференційна діагностика.
- Інтерпретація УЗД щитовидної залози та біопсії.
- Лікування.
14. Хвороба Іценко-Кушинга.
- Клініка.
- Діагностика.
- Диференційна діагностика.
- Методи проведення малої та великої дексаметазонової проби.

-

Методи лікування.

15. Хвороба Аддісона.
- Етіологія.
- Патогенез.
- Клініка.
- Діагностика.
- Лікування.
16. Гостра надниркова недостатність.
- Патогенез.
- Клініка.
- Діагностика.
- Лікування.
17. Вторинні артеріальні гіпертензії ендокринного ґенезу.
- Феохромоцитома. Клініка. Діагностика. Лікування.
- Синдром Конна. Клініка. Діагностика. Лікування.
18. Гіпопітуітаризм.
- Етіологія.
- Патогенез.
- Механізм дії тропних гормонів гіпофіза. Клініка. Діагностика. Лікування.
19. Клімактеричний синдром.
- Етіологія.
- Патогенез.
- Механізм дії естрогенів.
- Клімактерична кардіопатія. Клініка. Диф.діагностика.
- Лікування.
20. Ожиріння.
- Класифікація.
- Патогенез.
- Клініка.
- Діагностика.
- Лікування.
21. Нецукровий діабет.
Етіологія і патогенез.
Клініка.
Діагностика та диференційна діагностика.
Лікування.
22. Дисфункція гіпоталамуса.
- Етіологія.
- Клініка.
- Діагностика.
- Лікування.
23. Порушення фізичного та статевого розвитку у дітей.
- Класифікація.
- Етіологія. Патогенез.
Діагностика та диференційна діагностика.

-

Клініка.
Лікування.
Адрено-генітальний синдром. Класифікація. Клініка. Діагностика. Лікування.
Синдром Шерешевсього-Тернера. Класифікація. Клініка. Діагностика. Лікування.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ІСПИТУ ДО ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ
Оцінювання знань вступників до аспірантури за результатами фахового іспиту
здійснюється членами комісії на основі отриманих відповідей на питання білетів.
Оцінювання відбувається за 5-ти бальною шкалою. Відповіді вступників оцінюються окремо
за кожним питанням усіма членами комісії. Потім визначається середня оцінка за
результатами усіх питань та виставлених оцінок усіма членами комісії. При середній дробній
оцінці, результат від 0,1 до 0,4 бала округлюється до меншого числа (наприклад 3,4 – до
оцінки 3), а при оцінці від 0,5 до 0,9 – до більшого числа (наприклад 3,6 – до оцінки 4). При
виникненні дискусій, спорів щодо оцінки, вирішальне слово має голова екзаменаційної
комісії.
Оцінка «5» – відмінно – означає: відповідь правильна, повна, довершена,
обґрунтована, достовірна, точна, не викликає сумнівів у членів комісії;
Оцінка «4» – добре – означає: відповідь правильна, достовірна з незначними
неточностями, не викликає сумнівів у членів комісії;
Оцінка «3» – задовільно – означає: відповідь у цілому правильна, проте із значною
кількістю помилок, неповна, неточна, недовершена, незакінчена, необґрунтована, викликає
уточнюючі запитання у членів комісії;
Оцінка «2» – незадовільно – означає: відповідь неправильна, недостовірна, викликає
дискусію у членів комісії.
Фаховий іспит вважається складеним за умови отримання здобувачем середньої
оцінки не нижче «3» –
задовільно.
Критерії оцінювання
Оцінка «відмінно»- відповідь правильна, обґрунтована і в повному об’ємі навчальної
програми, в логічній послідовності, підкреслено суттєві поняття, відображені дані сучасних
напрямків лікування і тактики ведення хворих з основними нозологіями кардіології. Також
відображено
вміння
аналізувати,
порівнювати,
класифікувати,
узагальнювати,
конкретизувати і систематизувати викладений матеріал, виділяти в ньому головне,
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, вільневолодіння результатамилабораторних та
інструментальних методів дослідження, вільне володіння методами надання невідкладної
допомоги, даними протоколів надання допомоги в аспекті кардіології та методи
профілактики і реабілітації.
Оцінка «добре» - відповідь дана майже в повному об’ємі програми (виявляються
недостатні знанні лише в деяких, особливо складних розділах), не завжди виділено найбільш
суттєве, але не допускається разом з тим серйозних помилок, відображено вміння трактувати
лабораторні та інструментальні дослідження в об’ємі, який перевищує обов’язковий мінімум,
володінняметодами надання невідкладної допомоги з несуттєвими помилками, знання
протоколів надання допомоги при різних захворюваннях в аспекті кардіології, пропоновані
методи профілактики і реабілітації.
Оцінка «задовільно» - у відповіді відображено основний об’єм знань з дисципліни,
однак використані неточні формулювання, в процесі відповіді допущені помилки по суті
питань, не відображені принципи узагальнення і вміння виділити головне. У відповіді
викладено лише знання обов’язкового мінімуму, відображено нечіткеоволодінняметодами
надання невідкладної допомоги з несуттєвими помилками, з неточностями відображені

знання протоколів надання допомоги в аспекті кардіології, запропоновані методи
профілактики і реабілітації з помилками.
Оцінка «незадовільно» - відсутні знання з обов’язкового мінімума предмету в повному
об’ємі, не відображені методи надання невідкладної допомоги, або з суттєвими помилками,
знання протоколів надання допомоги при різних захворюваннях в аспекті кардіологія, не
запропоновані методи профілактики і реабілітації.
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