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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

 

БЛОК: ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ 

1. Дайте визначення травмі. Визначте загальні поняття. Наведіть механізми 

виникнення травми.  

2. Які види травм існують? Надайте класифікацію травм. 

3. Опишіть наслідки травмування опорно-рухового апарату людини.  

4. Наведіть та розкрийте поширені захворювання органів кістково-м’язової 

системи людини. Визначте основні поняття. Надайте класифікацію.  

5. Наведіть та розкрийте патологічні процеси при захворюваннях опорно-

рухового апарату людини. 

6. Наведіть та розкрийте пошкодження опорно-рухового апарату людини. 

Визначте основні поняття. Надайте класифікацію. 

7. Наведіть та розкрийте основні причини ушкоджень опорно-рухового 

апарату людини.  

8. Розкрийте особливості обстеження при травмах і захворюваннях органів 

опорно-рухового апарату. 

9. Надайте характеристику фізикальних і мануальних методів обстеження 

при травмах і захворюваннях органів опорно-рухового апарату. 

10. Надайте характеристику інструментальних методів обстеження при 

травмах і захворюваннях органів опорно-рухового апарату. 

11. Розкрийте особливості пошкоджень кісток у дітей, специфіку процесу 

формування кісткової мозолі в дитячому віці. 

12. Визначте види вроджених вад хребта, найбільш розповсюджених типів 

порушень постави та методи їх лікування 

13. Визначте плоскостопість, причини виникнення, основні види, типові 

патологічні прояви та методи лікування.  

14. Опишіть диспластичні дефекти розвитку грудної клітки (етіологія, 

патогенез, типова симптоматика). 

15. Опишіть вроджений вивих стегна (етіологія, патогенез, типова 

симптоматика). 

16. Розкрийте вроджену нерівність довжини нижніх кінцівок (етіологія, 

патогенез, типова симптоматика). 

17. Опишіть відкриті переломи кісток верхніх кінцівок (причини, симптоми, 

діагностика). 

18. Опишіть закриті переломи кісток верхніх кінцівок (причини, симптоми, 

діагностика). 

19. Опишіть відкриті переломи кісток нижніх кінцівок (причини, симптоми, 

діагностика). 

20. Опишіть закриті переломи кісток нижніх кінцівок (причини, симптоми, 

діагностика). 

21. Опишіть відкриті переломи кісток черепа (причини, симптоми, 

діагностика). 



  

22. Опишіть закриті переломи кісток черепа (причини, симптоми, 

діагностика). 

23. Опишіть відкриті переломи кісток тазу (причини, симптоми, 

діагностика). 

24. Опишіть закриті переломи кісток тазу (причини, симптоми, діагностика). 

25. Опишіть закриті переломи хребта (причини, симптоми, діагностика). 

26. Наведіть та розкрийте множинні пошкодження (політравма) опорно-

рухового апарату людини. Визначте основні поняття. Надайте класифікацію. 

27. Назвіть види та  дайте клінічну характеристику політравми верхніх 

кінцівок. 

28. Назвіть види та  дайте клінічну характеристику політравми нижніх 

кінцівок. 

29. Назвіть види та  дайте клінічну характеристику травм м'язів і сухожилків 

верхньої кінцівки. 

30. Назвіть види та  дайте клінічну характеристику травм м'язів і сухожилків 

нижньої кінцівки 

 

БЛОК: НЕВРОЛОГІЯ  

1. Будова нервової системи людини. Відділи головного мозку та їх функції. 

2. Будова нервової системи людини. Спинний мозок та його функції. 

3. Функціональна класифікація нервової системи. Значення нервової системи 

ужитті людини. 

4. Будова і функція симпатичної нервової системи. 

5. Будова і функція парасимпатичної нервової системи. 

6. Механізми проведення нервового імпульсу. Синапс. Калієво-натрієвий 

насос.  

7. Рухові порушення при захворюваннях і травмах нервової системи.  

8. Порушення чутливості при захворюваннях і травмах нервової системи.  

9. Характеристика порушень, що виникають при захворюваннях і травмах 

центральної нервової системи. Спастичний параліч, його клінічні прояви. 

10. Характеристика порушень, що виникають при захворюваннях і травмах 

периферичної нервової системи 

11 Класифікація судинних захворювань нервової системи.  

12. Інсульт. Визначення. Види інсультів. Ішемічний інсульт. Характеристика 

порушень, що виникають при ішемічному інсульті. 

13. Геморагічний інсульт.  Характеристика порушень, що виникають при 

геморагічному інсульті. 

14. Визначення ступеня порушень рухових та інших дисфункцій при інсультах. 

Використання оціночних шкал, рухових тестів. 

15. Травми головного та спинного мозку. Закрита черепно-мозкова травма, 

струс, забій, стиснення головного мозку. клінічні прояви та 

симптоматика травм головного мозку.  

16. Визначення ступеня порушень рухових та інших дисфункцій при травмах 

головного мозку. Використання оціночних шкал, рухових тестів. 



  

17. Мігрень: етіологія, патогенез, клініка. 

18. Дитячий церебральний параліч. Визначення. Етіологія, патогенез, клінічні 

форми.   

19. Розсіяний склероз. Етіологія, патогенез, клінічні прояви.  

20. Запальні захворювання головного мозку. Енцефаліт.  Менінгіт. Арахноїдит 

. Етіологія, патогенез, клінічні прояви. 

21. Хвороба Паркінсона, клінічні прояви, форми. Етіологія, патогенез, клінічні 

прояви.  

22. Поліомієліт, етіологія, патогенез, клінічні прояви. Відновлювальна терапія 

23. Нейроциркуляторна дистонія, етіологія, патогенез, клінічні прояви (панічні 

атаки), форми. 

24. Дегенеративно-дистрофічні ураження хребта. Етіологія, патогенез, 

клініка та симптоматика захворювань хребта з неврологічними проявами. 

Радикулопатії. Цервікалгія.  Торакалгія.   

25. Дегенеративно-дистрофічні ураження хребта. Люмбалгія. Диско-

радикулярний  конфлікт, етіологія, патогенез. 

26. Електрофізіологічні, ультразвукові, рентгенологічні, магнітно-резонансні, 

інструментальні  та клінічні методи  дослідження в неврології. 

27. Нейропатії нервів обличчя. Неврит лицьового нерва, неврит трійничного 

нерву. Їх  клінічні прояви. 

28. Нейропатії нервів верхньої кінцівки. Неврит променевого нерва, неврит 

ліктьового нерва, неврит серединного нерва. Їх  клінічні прояви. 

29. Нейропатії нервів нижньої кінцівки. Неврит сідничного нерва, неврит 

великогомілкового нерва, неврит малогомілкового нерва. Їх  клінічні прояви. 

30. Міофасціальний больовий  синдром. Плексити, Клінічні прояви. 
 

 

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 питань з варіантами відповідей.  

Критерії оцінювання:  

Критерії оцінювання: 1 питання – 1 бал. 

Максимальна кількість балів за екзамен – 40 балів. 

Кількість спроб – 1.  

Обмеження в часі – 40 хвилин. 

 

Тестові запитання будуть складені за наступними темами дисципліни 
 

 



  

БЛОК: ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ 

 

1. Поняття про травму, політравму і травматизм, значення основних термінів, 

що застосовуються в галузі травматології та ортопедії. 

2. Правила проведення обстеження пацієнта з травмою або політравмою. 

3. Встановлення абсолютних і відносних показань до госпіталізації осіб з 

травмами або політравмами. 

4. Диференціальна діагностика в травматології та ортопедії. 

5. Тривалість періодів іммобілізації при різних видах травм. 

6. Можливі наслідки травмування елементів опорно-рухового апарату 

людини. 

7. Фізикальні та інструментальні методи дослідження пацієнтів у галузі 

травматології та ортопедії. 

8. Фізикальні методи дослідження травмованих пацієнтів. 

9. Інструментальні методи дослідження травмованих пацієнтів. 

10. Методи транспортної іммобілізації травмованих осіб. 

11. Методи лікувальної іммобілізації пацієнтів з травмами. 

12. Основні види пошкоджень елементів опорно-рухового апарату людини. 

13. Пошкодження кісток і суглобів верхніх кінцівок людини. 

14. Пошкодження кісток і суглобів нижніх кінцівок людини. 

15. Пошкодження різних відділів хребта людини. 

16. Пошкодження кісток тазу людини. 

17. Види порушень постави, сколіоз, плоскостопість та деформації грудної 

клітки. 

18. Типи порушення постави людини та їх діагностика. 

19. Форми та стадії сколіозу, лікування та профілактичні заходи. 

20. Основні види, причини виникнення, симптоматика, профілактичні заходи і 

лікування плоскостопості. 

21. Вроджені деформації грудної клітки людини та їх симптоматика. 

 

БЛОК: НЕВРОЛОГІЯ 
 

1. Будова нервової системи. Класифікація нервової системи: центральної, 

периферичної та вегетативної. Відділи та анатомічні структури нервової 

системи. Морфологія нервової системи. Онто-філогенетичні та анатомо-

фізіологічні особливості.  Основні функції нервової системи та їх порушення. 

2. Головний мозок. Характеристика нейрона та гістологічна будова головного 

мозку. Спинний мозок, будова. Принцип передачі імпульсів в нервовій 

системі. Загальний принцип функціонування нервової системи. 

3. Основи топічної діагностики захворювань нервової системи. Синдромологія 

уражень нервової системи. Топічна діагностика. Ураження черепних нервів. 

4. Синдроми подразнення кори головного мозку. Головокружіння, судоми 

(клінічні прояви та діагностичні особливості). 

5. Принципи передачі імпульсів в нервовій системі. Структурні елементи 



  

нервово-м'язового синапсу. 

6. Інструментальні методи дослідження в неврології. Будова та функція нервової 

системи. Топічна діагностика при ураєженнях нервової системи. Методи 

діагностики в неврології. 

7. Захворювання та травми  центральної й периферичної нервової системи. 

Пухлини головного та спинного мозку. 

8. Ураження    периферичного відділу нервової системи. Невралгії, невропатії, 

поліневропатії, радикулопатії. 

9. Травми периферичної нервової системи. Ураження периферичних нервів 

кінцівок. 

10. Травматичні ураження головного мозку. Черепно-мозкова травма. 

11.  Вертеброгенні ураження нервових структур периферичної нервової системи. 

12.  Загальна характеристика   інфекційних і  судинних захворювань  центральної 

нервової системи. 

13.  Характеристика   інфекційних захворювань  центральної нервової системи,  

особливості їх клінічного перебігу. Менінгіти. Енцефаліти. Мієліти. 

14.  Характеристика   судинних захворювань  центральної нервової системи, 

особливості їх клінічного перебігу. Інсульти. 

15.  Загальна характеристика демієлінізуючих і спадково-дегенеративних 

захворювань нервової системи.  Розсіяний склероз. Бічний аміотрофічний 

склероз. 

16.  Спадково-дегенеративні захворювання нервової системи, особливості їх 

клінічного перебігу. 

17.  Ураження нервової системи при хронічних захворюваннях внутрішніх органів 

та метаболічних синдромах. 

18.  Ураження нервової системи при хронічних захворюваннях внутрішніх органів 

та метаболічних синдромах. 

19.  Ураження нервової системи при ендокринних захворюваннях, захворюваннях 

кишково-шлункового тракту. 

20.  Вегетативні дисфункції та нейроендокринні розлади. 

21.  Больові прояви в зонах голови. Головний біль. Мігрень. 

 

Екзаменатор   _____________ С.М. Іващенко 

Екзаменатор   _____________ Т.Г. Рідковець 

 

 

Завідувач кафедри  ______________ В.М. Савченко 

 


