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Перелік питань 

 

1. Дайте визначення діагностиці, розкрийте основні поняття. Наведіть види 

діагностики. Розкрийте роль інструментальної діагностики в оцінці функціонального 

органів і систем людини. Наведіть класифікацію інструментальних методів 

діагностики.  

2. Розкрийте фізико-технічні основи інструментальних методів діагностики 

– особливості біологічних систем як об'єктів дослідження, вимірювання в медико-

біологічної практиці. Наведіть класифікацію методів вимірювань. 

3. Дайте визначення рентгенографії як методу діагностики. Розкрийте 

фізико-технічні основи рентгенівських методів дослідження. Охарактеризуйте види 

методів рентгенографії. Розкрийте діагностичне значення рентгенографії. Наведіть 

переваги і недоліки рентгенографії.  

4. Дайте визначення комп’ютерній томографії (КТ) як методу діагностики. 

Розкрийте фізичний принцип КТ. Наведіть види КТ. Розкрийте переваги та недоліки 

КТ. Розкрийте діагностичне значення КТ. Наведіть абсолютні та відносні 

протипоказання для КТ.  

5. Дайте визначення магнітно-резонансній томографії як методу 

діагностики. Розкрийте фізико-технічні основи та принцип МРТ. Наведіть види 

МРТ. Наведіть переваги та недоліки МРТ. Розкрийте діагностичне значення МРТ. 

Наведіть абсолютні та відносні протипоказання для МРТ. 

6. Дайте визначення радіонуклідним методам діагностики. Розкрийте 

фізико-технічні основи радіонуклідних методів діагностики. Наведіть види 

радіонуклідних методів діагностики. Розкрийте діагностичне значення цих методів 

дослідження.  

7. Дайте визначення позитронно-емісійній томографії (ПЕТ) як методу 

діагностики. Розкрийте фізичний принцип ПЕТ. Наведіть види ПЕТ, переваги та 

недоліки ПЕТ. Розкрийте діагностичне значення ПЕТ. Наведіть показання та 

протипоказання для ПЕТ.  

8. Надайте порівняльну характеристика класичній рентгенографії, 

комп’ютерній томографії, магнітно-резонансній томографії, позитронно-емісійній 

томографії як методам діагностики органів грудної клітки.  

9. Дайте визначення електрографічним методам дослідження функції 

органів і систем. Розкрийте фізико-технічні основи електрографічних методів 

дослідження. Наведіть види електрографічних методів дослідження.  

10. Дайте визначення електрокардіографії як методу діагностики. Розкрийте 

фізичну суть електрокардіографії. Розкрийте діагностичне значення 

електрокардіографії. Наведіть області застосування електрокардіографії.  

11. Дайте визначення електроенцефалографії як методу діагностики. 

Розкрийте фізичну суть електроенцефалографії. Розкрийте діагностичне значення 

електроенцефалографії. Наведіть області застосування електроенцефалографії. 

12. Дайте визначення електроміографії як методу діагностики. Розкрийте 

фізичну суть електроміографії. Розкрийте діагностичне значення електроміографії. 

Наведіть області застосування електроміографії. 



  

13. Дайте визначення реографії як методу діагностики. Розкрийте фізичну 

суть реографії. Розкрийте діагностичне значення реографії. Наведіть області 

застосування реографії. 

14. Дайте визначення ультразвуковим методам дослідження структури і 

функції органів і систем. Розкрийте фізико-технічні основи ультразвукових методів 

дослідження. наведіть методики і режими ультразвукового дослідження. Наведіть 

переваги та недоліки ультразвукового методу в порівнянні з рентгенографією. 

15. Дайте визначення ендоскопічним методам дослідження. Надайте 

технічну характеристику засобам ендоскопічних методів дослідження. Розкрийте 

діагностичне значення / переваги ендоскопічних методів дослідження. Наведіть 

області застосування ендоскопічних методів дослідження. Наведіть показання і 

протипоказання до ендоскопій. 

16. Надайте загальну характеристику методів дослідження органів 

кровообігу. Розкрийте роль та наведіть класифікацію інструментальних методів 

діагностики функціонального стану органів кровообігу.  
17. Розкрийте анатомо-фізіологічні основи електрокардіографії (ЕКГ). Опишіть 

апаратуру і методику проведення ЕКГ. Розкрийте діагностичне значення  ЕКГ. Наведіть показання 

і протипоказання до ЕКГ. 

18. Надайте загальну характеристику, розкрийте фізіологічне значення зубців, інтервалів 

і комплексів електрокардіограми.  

19. Наведіть схему (алгоритм) аналізу електрокардіограми.  

20. Опишіть як  вираховується частота серцевих скорочень на 

електрокардіограмі. Наведіть види порушень ритму серця за даними 

електрокардіографії. Наведіть типові електрокардіограми. 

21. Опишіть види порушень проведення імпульсу в серці за даними 

електрокардіографії. Наведіть типові електрокардіограми. 

22. Опишіть роль електрокардіографії під час виконання функціональних 

проб з навантаженням. Розкрийте діагностичне значення, наведіть показання і 

протипоказання до застосування.  

23. Опишіть основні зміни електрокардіограми при ішемії міокарду, в т.ч. 

при стенокардії та інфаркті міокарду. 

24. Опишіть зміни електрокардіограми при синдромі Вольфа – Паркінсона – 

Уайта. Опишіть особливості електрокардіограми при фізичному навантаженні.  

25. Розкрийте поняття механічної активності серця. Опишіть 

внутрішньосерцеву гемодинаміку, фази серцевого циклу, тони серця та їх 

компоненти в нормі та патології. Опишіть функціональні й органічні шуми серця.  

26. Дайте визначення, розкрийте фізичні основи аускультації. Наведіть 

загальні та спеціальні вимоги до проведення аускультації. Опишіть методику 

вислуховування серця. Наведіть основні точки вислуховування серця.  

27. Дайте визначення, розкрийте фізичні основи фонокардіографії (ФКГ). 

Опишіть апаратуру для ФКГ, основні елементи ФКГ та їх аналіз. Розкрийте 

діагностичне значення ФКГ. Наведіть показання і протипоказання фонокардіографії. 

28. Дайте визначення ехокардіографії як діагностичному методу. Розкрийте 

фізичний принцип ехокардіографії. Наведіть вимоги до проведення ехокардіографії, 



  

переваги та недоліки ехокардіографії. Розкрийте діагностичні можливості 

ехокардіографії. Наведіть показання і протипоказання до ехокардіографії. 

29. Опишіть техніку проведення ехокардіографії. Розкрийте поняття про 

ультразвукове вікно. Опишіть режими ехокардіографії. Наведіть позиції датчика при 

ехокардіографії. 

30. Наведіть основні ехокардіографічні вимірювання. Наведіть основні 

параметри систолічної функції лівого шлуночка. Наведіть основні значення діаметру 

аорти, діаметру легеневого стовбура, товщини міжшлуночкової перегородки та 

кінцевого діастолічного розміру лівого шлуночка для парастернальної позиції.   

31. Розкрийте клінічне значення ехокардіограми в діагностиці пороків 

серця, гіпертрофії міокарда, міокардіопатії. Наведіть основні характеристики 

параметрів при вказаній патології.  

32. Опишіть методи ультразвукової локації, що основані на ефекті 

Допплера. Розкрийте діагностичні можливості допплерехокардіографії. Опишіть 

допплерографію судин внутрішніх органів і головного мозку. 

33. Дайте визначення сфігмографії як діагностичному методу. Фізична суть 

метода. Опишіть методику проведення сфігмографії. Аналіз сфігмограми 

центрального та периферичного пульсу. Розкрийте діагностичне значення 

сфігмографії. Наведіть показання і протипоказання до сфігмографії. 

34. Дайте визначення флебосфігмографії як діагностичному методу. 

Розкрийте фізичну суть метода. Опишіть методику проведення флебосфігмографії. 

Охарактеризуйте флебограму центрального пульсу. Розкрийте діагностичне 

значення югулярної флебографії. Наведіть показання і протипоказання до 

флебосфігмографії. 

35. Дайте визначення рентгеноконтрастній флебографії як діагностичному 

методу. Діагностичне значення, переваги і недоліки рентгеноконтрастної 

флебографії. Наведіть показання і протипоказання до рентгеноконтрастної 

флебографії.   

36. Дайте визначення ангіографії як діагностичному методу. Опишіть 

техніку проведення дослідження. Наведіть види ангіографії. Розкрийте діагностичне 

значення ангіографії. Наведіть протипоказання до артеріографії. 

37. Дайте визначення коронарографії. Опишіть техніку проведення 

дослідження. Розкрийте діагностичне значення коронарографії. 

38. Реографія судин. Види реограм за методом запису та органів 

дослідження. Аналіз реографії, основні показники. Діагностичне значення реографії. 

Види реограм за станом кровотоку. Наведіть показання та протипоказання до 

реографії. 

39. Дайте загальну характеристику методів дослідження органів дихання. 

Розкрийте роль та наведіть класифікацію інструментальних методів діагностики 

функціонального стану органів дихання. 

40. Розкрийте суть класичної рентгенографії, комп’ютерної томографії, 

магнітно-резонансної томографії, позитронно-емісійної томографії органів дихання. 

Фізико-технічні основи застосування цих методів дослідження органів дихання. 

Наведіть переваги і недоліки різних видів рентгенографії органів грудної клітки. 



  

Наведіть показання та протипоказання до цих методів дослідження рентгенографії 

органів грудної клітки. 

41. Наведіть та опишіть основні рентгенологічні симптоми при класичному 

рентгенологічному обстеженні органів грудної клітки. Наведіть показання та 

протипоказання до класичного рентгенологічного обстеження органів грудної 

клітки.  

42. Комп’ютерна томографія (КТ) органів дихання як сучасний променевий 

метод дослідження органів грудної клітки. Фізична суть КТ. Переваги в порівнянні з 

лінійною томографією. Види методів КТ.   

43. Наведіть основні симптоми та синдроми комп’ютерної томографії при 

дослідженні органів грудної клітки. Наведіть показання та протипоказання до КТ. 

44. Дайте визначення спірометрії, пікфлоуметрії, оксигемометрії та 

бодіплетизмографії. Розкрийте загальну діагностичну цінність цих методів 

дослідження. 

45. Наведіть функціональні параметри респіраторної системи, які 

підлягають вимірюванню при оцінці функції зовнішнього дихання.  

46. Дайте визначення та розкрийте суть спірометрії / спірографії як методу 

дослідження функції органів дихання. Опишіть методику проведення. Наведіть 

показання та протипоказання до спірометрії / спірографії. 

47. Розкрийте діагностичну цінність спірометрії в оцінці функціонального 

стану органів дихання. Наведіть основні показники спірометричного дослідження.  

48. Розкрийте роль спірометрічних / спірографічних провокаційних та 

бронхорозширюючих тестів в оцінці функціонального стану органів дихання. 

Опишіть в цілому методику проведення таких тестів.  

49. Розкрийте суть спірогазометрії як метода діагностики функції органів 

дихання. Обладнання для проведення спірогазометрічного дослідження. Методика 

проведення спірогазометрічного дослідження. 

50. Діагностичне значення спірогазометрічного дослідження.  Наведіть 

основні показники спірогазометрічного дослідження.  

51. Ультразвукове дослідження органів грудної клітки. Діагностичне 

значення.  Наведіть показання та протипоказання до ультразвукового дослідження 

органів грудної клітки.  

52. Надайте загальну характеристика методів дослідження нервової системи. 

Розкрийте роль та наведіть класифікацію інструментальних методів діагностики 

стану нервової системи. 

53. Розкрийте фізико-технічні основи застосування променевих методів та 

магнітно-резонансної томографії в дослідженні нервової системи. Наведіть недоліки 

і переваги, показання і протипоказання. 

54. Розкрийте фізико-технічні основи застосування магнітно-резонансної 

томографії (МРТ) в дослідженні центральної нервової системи. Наведіть недоліки і 

переваги. Розкрийте значення в діагностиці структури і функції центральної 

нервової системи.  

55. Розкрийте фізико-технічні основи застосування позитронно-емісійної 

томографії (ПЕТ) в дослідженні центральної нервової системи. Наведіть недоліки і 



  

переваги, показання і протипоказання. Розкрийте значення в діагностиці структури і 

функції центральної нервової системи. 

56. Дайте визначення електроенцефалографії (ЕЕГ). Опишіть фізичний 

принцип ЕЕГ. Опишіть методику проведення ЕЕГ. Опишіть елементи ЕЕГ, її аналіз. 

Розкрийте значення ЕЕГ в діагностиці епілепсії, медикаментозної інтоксикації, 

черепно-мозкової травми.  

57. Розкрийте діагностичне значення електроенцефалографії (ЕЕГ) з 

функціональними пробами. Наведіть перелік функціональних проб для виконання їх 

разом з ЕЕГ. Наведіть показання і протипоказання.  

58. Наведіть визначення та розкрийте суть ехоенцефалографії (ЕхоЕГ). 

Наведіть недоліки і переваги. Опишіть методику проведення ЕхоЕГ, показники та їх 

значення в діагностиці структури і функції центральної нервової системи.  

59. Розкрийте суть допплерехоенцефалографії (ДопплерЕхоЕГ).  Наведіть 

недоліки і переваги, показання і протипоказання. Опишіть методику проведення 

ДоплерЕхоЕГ. Наведіть основні показники та їх значення в діагностиці структури і 

функції центральної нервової системи.  

60. Наведіть загальну характеристику методів дослідження органів опорно-

рухового апарату. Розкрийте роль та наведіть класифікацію інструментальних 

методів діагностики стану органів опорно-рухового апарату. 

61. Розкрийте роль класичної рентгенографії в діагностиці структури і 

функції органів опорно-рухового апарату. Наведіть показання і протипоказання. 

Опишіть основні рентгенологічні симптоми при обстеженні органів опорно-рухового 

апарату.  

62. Розкрийте суть комп’ютерної томографії в дослідженні органів опорно-

рухового апарату. Наведіть недоліки і переваги, показання і протипоказання. 

Наведіть основні показники та їх значення в діагностиці структури і функції органів 

опорно-рухового апарату. 

63. Розкрийте суть магнітно-резонансної томографії (МРТ) органів опорно-

рухового апарату. Наведіть недоліки і переваги, показання і протипоказання. 

Значення МРТ в діагностиці структури і функції органів опорно-рухового апарату.  

64. Розкрийте суть електроміографії (ЕМГ). Опишіть методику проведення 

ЕМГ. Наведіть показання і протипоказання. Наведіть основні показники та їх 

значення в діагностиці функції м’язів. 

65. Розкрийте суть ультразвукових методів дослідження кісток і суглобів. 

Наведіть недоліки і переваги, показання і протипоказання. Наведіть основні 

показники та їх значення в діагностиці структури і функції кісток і суглобів. 

 

ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЇ В ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ 

 

При наявності карантину у період складання сесії екзамен буде проводитися 

дистанційно. 

Форма проведення екзамену – у вигляді комп’ютерного тестування. 

Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента автоматично 

заносяться до електронного журналу після тестування. 



  

Кількість питань – 40 з варіантами відповідей. 

Критерії оцінювання: 1 питання – 1 бал. 

Максимальна кількість балів за екзамен – 40 балів.  

Кількість спроб – 1. Обмеження в часі – 40 хвилин. 

 

Критерії оцінювання тестів 

 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

  

9 - 10 Відмінний рівень (завдання виконано якісно) 

6 - 8 
Добрий рівень (завдання виконано якісно з достатньо високим рівнем 

правильних відповідей) 

3 - 5 
Задовільний рівень (завдання виконано якісно з середнім показником 

правильних відповідей) 

0-2 
Незадовільний рівень (завдання не виконано, потребує повторного 

перескладання) 

 

Тестові запитання будуть складені за наступними темами дисципліни 

 

 1. Діагностика як самостійна дисципліна. Сучасні інструментальні методи 

функціональної діагностики. Фізико-технічні основи інструментальних методів 

діагностики.   

 2. Рентгенографія, рентгеноскопія і томографія. Сучасна комп’ютерна 

томографія в діагностиці структури і функції органів і систем.  

 3. Магнітно-резонансна томографія в діагностиці структури і функції органів і 

систем. 

 4. Позитронно-емісійна томографія. Радіонуклідні методи діагностики функції 

органів і систем. 

 5. Електрографічні методи дослідження функції органів і систем. 

Електрокардіографія. Електроенцефалографія. Електроміографія.  Реографія. 

 6. Ультразвукові методи дослідження структури і функції органів і систем. 

Доплерографія. 

 7. Ендоскопічні методи дослідження структури і функції органів і систем. 

8. Інструментальні методи діагностики функціонального стану органів 

кровообігу. 

 9. Основи електрокардіографії (ЕКГ). Загальна характеристика зубців ЕКГ. 

 10. Електрокардіографія. Загальна клінічна характеристика ЕКГ. Частота 

серцевих скорочень та його порушення. ЕКГ з функціональними пробами. 

 11. ЕКГ. Особливості змін ЕКГ при основних клінічних станах. Основні 

клінічні ЕКГ синдроми.  

 12. Методи дослідження механічної активності серця: аускультація і 

фонографія.  

 13. Ехокардіографія. 

 14. Доплерехокардіографія 



  

 15. Сфігмографія, флебографія. Артеріо- та коронарографія. 

 16. Реографічний метод дослідження судин внутрішніх органів і головного 

мозку. 

 17. Інструментальні методи діагностики функціонального стану органів 

дихання. 

 18. Рентгенографія, комп’ютерна томографія органів дихання. 

 19. Спірометрія. Спірографія. Пневмотахометрія. Оксигемометрія. 

Бодіплетизмографія.  

 20. Спірогазометрія. Оцінка видихуваного повітря.  

 21. Інструментальні методи функціональної діагностики стану нервової 

системи. 

 22. Комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, позитронно-

емісійна томографія центральної нервової системи (головного і спинного мозку).  

 23. Електроенцефалографія.  

 24. Ультразвукові методи дослідження нервової системи: ехоенцефалографія,  

доплерехоенцефалографія. 

 25. Інструментальні методи діагностики функціонального стану опорно-

рухового апарату (кісток, суглобів і м’язів) 

 26. Рентгенографія, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія 

органів опорно-рухового апарату. 

 27. Електроміографія.  

 28. Ультразвукові методи дослідження кісток і суглобів. 

 

ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 

1. Бодіплетізмографія – метод дослідження функції зовнішнього дихання 

шляхом зіставлення показників спірографії з показниками механічного коливання 

грудної клітки під час дихального циклу. 

А. так 

Б. ні 

2. Вкажіть недоліки рентгеноскопії: 

А. вивчення функціонального стану органу / системи 

Б. низька роздільна здатність в виявленні тонких деталей структури легень, 

кісток 

В. відсутність об`єктивного документування стану органів в момент 

дослідження 

Г. більше променеве навантаження порівняно з рентгенографією 

Д. отримання реального зображення органу на екрані під час проведення 

різноманітних діагностичних маніпуляцій  

 

 

Екзаменатор   _____________ В.М. Савченко 

 

Завідувач кафедри  ______________ В.М. Савченко  


