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Критерії оцінювання ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ БІЛЕТІВ 

 

Оцінка Кількість 

балів 

Відмінно 

Вищий рівень – вияв студентом повних, систематичних 

знань в заданому обсязі, передбаченому навчальною 

програмою; здатність до самостійного інтерпретування 

одержаних знань; успішне виконання всіх практичних 

завдань; відсутність помилок.  

36 – 40 

Дуже добре 

Вище середнього рівень – вияв студентом повних, 

систематичних знань в заданому обсязі, передбаченому 

навчальною програмою; здатність до самостійного 

інтерпретування одержаних знань; 

наявність декількох (1-2) несуттєвих помилок у виконанні 

теоретичних і практичних завдань. 

31 – 35  

Добре 

Середній рівень – вияв студентом неповних знань, 

передбачених  

обсягом навчальної програми; неповна здатність до 

самостійного інтерпретування одержаних знань; 

наявність незначної кількісті (1-2) суттєвих помилок у 

виконанні теоретичних і практичних завдань. 

21 – 30  

Задовільно 16-20 



Оцінка Кількість 

балів 

Нижче середнього рівень – вияв студентом неповних 

знань, передбачених обсягом навчальної програми; 

наявність значної кількісті (3-5) суттєвих помилок у 

виконанні теоретичних і практичних завдань. 

Достатньо 

Нижче середнього рівень – знання, виконання в неповному 

обсязі, передбачених обсягом навчальної програми, але є 

достатніми і  задовольняють мінімальні вимоги 

майбутньої фахової діяльності.   

11-15 

Незадовільно 

Низький рівень – знання недостатні, поверхові, 

фрагментарні і відповідають початковим уявленням про 

предмет вивчення; невміння виконувати теоретичні 

практичні завдання; наявні мінімальні знання дозволяють 

повторне складання екзамену. 

6-10 

Незадовільно 

Знання, вміння відсутні. Обов'язковий повторний курс 

дисципліни.  

1-5 

 

Програму екзамену  розглянуто і затверджено на засіданні кафедри фізичної 

реабілітації та біокінезіології 

Протокол від _15_ грудня 2021 р., протокол №__11__  

 

ПЕРЕЛІК ДОПОМІЖНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

1. Савченко В.М. Матеріали до дисципліни «Інструментальні методи 

функціональної діагностики та лікування». КУБГ, 2020. 

2. Функціональна діагностика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

М.Ф. Хорошуха, В.П. Мурза, М.П. Пушкар. – К. : Університет «Україна», 2007. 

– 308 с. 

3. Неврологія : підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / [І. А. Григорова 

та ін.] ; за ред. І. А. Григорової, Л. І. Соколової. - 2-ге вид., випр. - Київ : 

Медицина, 2015. - 639 с. 

4. Руководство по ультразвуковой компьютерной эхоэнцефалографии: 

Пособие для врачей / В.В. Гнездицкий; НИИ неврологии РАМН. – ЗАО 

"Спектромед", 2002. – 15 с. 

5. .Клиническая электроэнцефалография. Фармакоэлектро-

энцефалография / Ю. Н. Неробкова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 

288 с. 

6.  Николаев С.Г. Практикум по клинической электромиографии. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Иваново 2003. – 264 с 



7. Бадалян Л.А. Невропатология [Текст]: учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / Л. О. Бадалян. - 6-е изд., стереотип. - Москва: Академия, 2009. - 

400 с. 

8. Діагностичні алгоритми в неврології [Текст]: (рек. Вченою радою 

ІФНМУ (прот. №12 від 27.10.2015) / Н. П. Яворська, В. А. Гриб, В. В. 

Смілевська, С. І. Геник ; за ред. Яворської Н.П. - К. : Видавничий дім 

Медкнига, 2016. – 40 с. 

9. Коляденко Г.І. Анатомія людини: підручник / Г. І. Коляденко. - Київ: 

Либідь, 2001. - 384 с. 

10. Михайленко А.А. Топическая диагностика в неврологии: Лекции.- СПб: 

Гиппократ, 2000.- 264с. 

11. Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності 

іздоров’я: МКФ / переклад на укр. мову (Затверджено Наказом Міністерства 

охорони здоров’я України 23 травня 2018 року № 981 (у редакції наказу 

Міністерства охорони здоров'я України 21.12.2018 № 

2449). – Всесвітня організація охорони здоров’я.   

12. Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації : навч. посіб. / 

Т. Бойчук, М. Голубєва, О. Левандовський [та ін.]. – Львів : ЗУКЦ, 2010. – 240 

с. 

13. Ромоданов, А. П. Атлас топической диагностики заболеваний нервной 

системы [Текст]: Учеб. пособие / А. П. Ромоданов, Н. М. Мосийчук, Э. И. 

Холопченко. - 2- е изд. перераб. и доп. - К.: Вища школа, 1987. - 231 с.  

14.  Скоромец А.А. Нервные болезни: учебн.пособие / А.А.Скоромец, 

А.П.Скоромец, Т.А.Скоромец. – 4-е узд. – М.: МЕДпресс-информ, 2010. – 

560с.ил. 

15. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. 

– Спб. – 1996. – 320 с. 

16.  Шевага В.М. Неврологія: підручник / В.М.Шевага, А.В.Паєнок, 

Б.В.Задорожна. – 2-е вид., перероб. І доп.-К.: Медицина, 2009.-. 656с. 

17. Яхно Н.Н., Штульман Д.Р. Болезни нервной системы. – Том 1. – М.: 

Медицина, 2007 – 744с. 

18. Яхно Н.Н., Штульман Д.Р. Болезни нервной системы. – Том 2. – М.: 

Медицина, 2007 – 480с. 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

 

1. Розкрийте роль і значення нервової системи в організмі людини. 

Дайте визначення  нервової системи та її  функціональну класифікацію. 

2. Охарактеризуйте будову центральної нервової системи та  відділів 

головного мозку та їх функції. 

3. Охарактеризуйте будову спинного мозку та його функції. 

4. Охарактеризуйте будову периферійної нервової системи та її 

уражень. 

5. Охарактеризуйте будову вегетативної нервової системи. 

6. Розкрийте будову і функцію симпатичної нервової системи. 

7. Розкрийте будову і функцію парасимпатичної нервової системи. 



8. Поясніть механізми проведення нервового імпульсу. Синапс. 

Калієво-натрієвий насос. 

9. Розкрийте рухові порушення при захворюваннях і травмах 

нервової системи. Використання оціночних шкал, рухових тестів. 

10. Розкрийте  виникнення порушень чутливості при захворюваннях і 

травмах нервової системи. 

11. Дайте характеристику порушень, що виникають при 

захворюваннях і травмах 

центральної нервової системи. Спастичний параліч, його клінічні прояви.  

12. Дайте характеристику  порушень, що виникають при 

захворюваннях і травмах периферичної нервової системи 

13. Дайте класифікацію судинних захворювань нервової системи. 

Види інсультів. Дайте визначення ступеня порушень рухових   при інсультах. 

14. Розкрийте механізми виникнення ішемічного інсульту. 

Охарактеризуйте порушення, що виникають при ішемічному інсульті. 

15. Розкрийте механізми виникнення геморагічного інсульту. 

Охарактеризуйте порушення, що виникають при геморагічному інсульті. 

16. Дайте класифікацію травм головного та спинного мозку. 

Розкрийте механізми виникнення закритої черепно-мозкової травми (струс, 

забій, стиснення головного мозку). Симптоматика травм головного мозку.  

17. Розкрийте визначення ступеня порушень рухових та інших 

дисфункцій при травмах головного мозку 

18. Охарактеризуйте больові прояви в зонах голови. Головний біль. 

Класифікація. Мігрень. Невралгія трійчатого нерву.  

19. Дайте загальну характеристику демієлінізуючих і спадково- 

дегенеративних захворювань нервової системи.  Розсіяний склероз. Бічний 

аміотрофічний склероз.   

20. Дайте загальну характеристику запальних захворювань головного 

та спинного мозку. 

21. Дайте загальну характеристику запальних захворювань спинного 

мозку. Етіологія, патогенез, клінічні прояви поліомієліту, рухові та чутливі 

розлади. 

22. Охарактеризуйте клінічні прояви менінгітів, енцефалітів, 

арахноідитів 

23. Дайте загальну характеристику хвороби Паркінсона, клінічних 

проявів, форм, етіологія, патогенез. Відновлювальна терапія. 

24. Дайте загальну характеристику нейроциркуляторній дистонії, етіологія, 

патогенез, клінічні прояви (панічні атаки), форми. 
25. Дайте загальну характеристику вертеброгенних уражень 

периферійної нервової системи: радикулопатії, рефлекторних синдромів, 

болю в спині. 

26. Дайте загальну характеристику проявам  цервікалгії,  торакалгії,  

люмбалгії, плексалгії, невропатій, нейропатії  лицевого нервів   

27. Охарактеризуйте нейропатії нервів верхньої кінцівки: 

променевого нерва, неврит ліктьового нерва, неврит серединного нерва. 



28. Охарактеризуйте нейропатії нервів  нижньої кінцівки:  сідничного 

нерва,   великогомілкового  нерва  та малогомілкового нерва.  

29. Дайте загальну характеристику пухлин головного та спинного мозку. 

30. Розкрийте роль інструментальної діагностики в оцінці стану 

пацієнтів при неврологічних захворюваннях 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ НА ВІДКРИТЕ ПИТАННЯ  

 

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) 

 

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 – 30 питань з варіантами відповідей та 1 питання з 

відкритою відповіддю. 

Критерії оцінювання:  

 тестові питання з варіантами відповідей  – 30 балів; 

 питання з відкритим варіантом відповіді – 10 балів. 

Максимальна кількість балів за екзамен – 40 балів. 

Кількість спроб – 1.  

Обмеження в часі – 40 хвилин. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ НА ВІДКРИТЕ ПИТАННЯ  

 

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 

 

1. Будова нервової системи людини. Класифікація нервової системи людини. 

Будова головного та спинного  мозку Характеристика  будови нейрона. 

Структурна та морфологічна  будова нервової системи. Нейрони, будова, типи. 

Принцип передачі імпульсів в нервовій системі. Загальний принцип 

функціонування нервової системи 

2. Основи топічної діагностики захворювань нервової системи. Синдромологія 

уражень нервової системи. Топічна діагностика. Ураження черепних нервів. 

3. Чутливість. Оцінка сенсорної функції. Порушення чутливості. Методика 

дослідження чутливої функції людини. 

4. Рефлекси. Рухові порушення. Методика дослідження рефлексів: 

термінологія, яка застосовується при нормальних даних та при визначенні 

патології. 

5. Принципи передачі імпульсів в нервовій системі. Структурні елементи 

нервово-м'язового синапсу. 

 6. Вегетативна нервова система. Симпатичний  та парасимпатичний відділи. 

Оцінка функції вегетативної нервової системи. 

 7. Інструментальні методи дослідження в неврології : електрофізіологічні 

методи дослідження, транскраніальне дуплексне сканування судин , 

рентгенологічні методи дослідження, комп’ютерна томографія, КТ – 

ангіографія, МРТ. 

8. Ураження периферичного відділу нервової системи. Класифікація 

захворювань периферичної нервової системи. Будова корінців, спинно-

мозкових вузлів та нервів, сплетінь, нервів. В’ялий  параліч, його клінічні 

прояви.  

9. Невралгії, невропатії, поліневропатії, радикулопатії. Сегментарні, 

провідникові, чутливі, рухові порушення. 

10. Вегетативні дисфункції та нейроендокринні розлади. Типи ВСД: 

кардіальний; гіпертензивний; гіпотензивний. Змішані варіанти ВСД. 

Симпатикотонія, парасимпатикотонія   

11. Больові прояви в зонах голови. Головний біль. Мігрень. Основні клінічні 

форми мігрені.  

12. Травматичні ураження головного та спинного  мозку. Черепно-мозкова 

травма, Спинно-мозкова травма. 

13. Вертеброгенні ураження периферичної нервової системи. Класифікація 

захворювань периферичної нервової системи. Дегенеративно-дистрофічні 

ураженнях хребта. Клінічні прояви та класифікація   вертеброгенних уражень 

периферійної нервової системи, діагностика,. 

14. Рефлекторні, корінцеві, корінцево-судинні вертеброгенні синдроми 

шийного, грудного, поперекового рівнів. клінічні прояви. 



15. Характеристика інфекційних захворювань центральної нервової 

системи,  особливості їх клінічного перебігу. Менінгіти. Енцефаліти. Мієліти. 

Клінічні типи перебігу поліомієліту. 

16. Загальна характеристика демієлінізуючих захворювань нервової системи.  

Гострий розсіяний енцефаломіедіт. Розсіяний склероз. Бічний аміотрофічний 

склероз. 

17.Спадково-дегенеративні захворювання нервової сисеми, їх основні клінічні 

форми. Сучасні принципи класифікації. Прогресуючі м’язові дистрофії. 

Міопатії, міотонія, міастенія, хвороба Фридрейха, хвороба Паркінсона, 

18. Загальна характеристика травм центральної та периферійної нервової 

системи. Черепно-мозкові травми, класифікація, перебіг, клінічна картина, 

показання до оперативного лікування 

19. Спинно-мозкові травми, класифікація, перебіг, рівень ураження, клінічна 

картина,. Спінальна травма.. 

20. Черепні нерви.  Біль в зонах голови при невралгії трійчастого нерва. 

Симпаталгії. 

21.Пухлини головного мозку та спинного мозку, класифікації по зонах 

розміщення, по структурі тканин,  клінічна картина, 

 

Екзаменатор   _____________  

 

Завідувач кафедри  ______________ В.М. Савченко 


