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Весняна екзаменаційна сесія 2018/2019 навчальний рік 
 

 Неврологія. Теоретичні питання 
 

1. Роль неврології в системі охорони здоров’я. Принципи організації неврологічної 

допомоги. 

2. Функціональна анатомія та патологія нервової системи. 

3. Бульбарний і псевдобульбарний паралічі: основні симптоми; догляд за пацієнтами. 

4. Методика обстеження неврологічних хворих. 

5. Додаткові методи обстеження в неврології. 

6. Основні принципи лікування неврологічних хворих та догляду за ними. 

7. Основні методи лікування неврологічних хворих. Психотерапія. 

8. Неврит, невралгія, невропатія. Загальні принципи лікування та догляду за 

пацієнтами з ураженням периферичної нервової системи. 

9. Невралгія трійчастого нерва: етіологія, основні симптоми, лікування, догляд за 

пацієнтами. 

10. Мононеврит лицьового нерва: основні причини, клінічні прояви, лікування, догляд 

за пацієнтами. 

11. Мононеврити нервів верхньої і нижньої кінцівок: основні причини, симптоми, 

лікування, догляд за пацієнтами. 

12. Остеохондроз хребта. Вертеброгенний попереково-крижовий радикуліт: основні 

симптоми, лікування.  

13. Методи витягання хребта при остеохондрозі. 

14. Шийний остеохондроз: клінічні симптоми, основні принципи лікування, догляд за 

пацієнтами. 

15. Гангліоніт (оперізувальний лишай): етіологія, клінічні прояви, лікування. 

16. Поліневрит (первинний і вторинний), поліневропатія: основні клінічні симптоми, 

лікування. 

17. Первинний менінгококовий менінгіт: етіологія, епідеміологія. Менінгеальний 

симптомокомплекс. Зміни в цереброспінальній рідині. Лікування, догляд за 

пацієнтами. 

18. Вторинний гнійний менінгіт: основні причини, клінічні симптоми, лікування, догляд 



за пацієнтами. 

19. Вторинний серозний менінгіт (туберкульозний і сифілітичний): основні симптоми, 

лікування. 

20. Роль молодших медичних працівників у профілактиці сифілісу, туберкульозу, 

СНІДу. 

21. Арахноїдит: етіологія, клінічні симптоми, лікування. 

22. Епідемічний (летаргійний) енцефаліт, гостра і хронічна форми (паркінсонізм): 

етіологія, основні симптоми, лікування. 

23. Кліщовий (весняно-літній) енцефаліт: епідеміологія, основні симптоми, лікування, 

профілактика. 

24. Грипозний енцефаліт: основні симптоми, лікування, профілактика. 

25. Ревматичний енцефаліт: клінічні форми. Мала хорея, основні симптоми. Лікування 

і догляд за пацієнтами. 

26. Мієліт: основні причини, клініка. Ускладнення та запобігання їм; лікування і догляд 

за пацієнтами. 

27. Поліомієліт: етіологія, основні клінічні періоди, лікування, профілактика, терміни 

вакцинації. 

28. Розсіяний склероз: етіологія, патогенез, основні симптоми; лікування, догляд за 

пацієнтами. 

29. Основні причини порушень мозкового кровообігу: патогенез, класифікація. 

30. Геморагічний інсульт: етіологія, патогенез, основні клінічні форми. Ознаки, 

невідкладна медична допомога. 

31. Субарахноїдальний крововилив: етіологія, патогенез, основні симптоми. Зміни 

цереброспінальної рідини. Лікування та догляд за пацієнтами. 

32. Ішемічний інсульт: етіологія, патогенез, клінічні прояви, принципи 

диференційованого лікування, догляд за пацієнтами. 

33. Емболія судин мозку: патогенез, основні клінічні симптоми залежно від рівня 

емболії, лікування, догляд за пацієнтами. 

34. Пухлини головного мозку: загальномозкові і вогнищеві симптоми, додаткові методи 

діагностики, зміни в цереброспінальній рідині, лікування і догляд за пацієнтами. 

35. Пухлини спинного мозку: внутрішньомозкові (інтрамедулярні) і позамозкові 

(екстрамедулярні): основні симптоми, лікування, догляд за пацієнтами. 

36. Закриті черепномозкові травми: струс, забій, здавлення головного мозку. Основні 

симптоми. 

37. Невідкладна допомога при травмах головного мозку. Догляд за пацієнтами. 

Ускладнення та їх лікування. 

38. Переломи черепа. Перелом склепіння та основи черепа, основні клінічні симптоми, 

догляд за пацієнтами. 

39. Травми спинного мозку: класифікація, патогенез, основні клінічні симптоми, 

ускладнення.  

40. Правила транспортування. Лікування і догляд за пацієнтами з травмами спинного 

мозку. 

41. Транспортування пацієнтів з переломами хребта. 

42. Первинна прогресуюча м'язова дистрофія (міопатія): етіологія, патогенез, основні 

симптоми, лікування, догляд за пацієнтами. 

43. Сирингомієлія: етіологія, патогенез, клінічні форми, особливості лікування. 

44. Міастенія та бічний аміотрофічний склероз: етіологія, патогенез, клінічні прояви, 

основні принципи лікування і догляду за пацієнтами. 

45. Спадкові хвороби обміну та системні дегенерації: види, основні симптоми, 

лікування. 

46. Хвороби нервової системи новонароджених: гіпоксія плода, внутрішньочерепна 

пологова травма, акушерський параліч. 



47. Дитячий церебральний параліч: патогенез, діагностика. Лікування. 

48. Хвороби автономної нервової системи: вібраційна хвороба, мігрень, 

ангіоневротичний набряк (набряк Квінке). Основні клінічні симптоми, лікування. 

49. Вегето-судинна дистонія: форми, етіологія, клінічні прояви. 

50. Невідкладна медична допомога при симпатикоадреналовому, парасимпатичному 

(вагоінсулярному) кризовому стані. 

51. Основи охорони праці в неврології. 

 

Неврологія. Перелік практичних навичок 

 

1. Догляд за тяжкохворими: 

 укладання пацієнта в ліжко; 

 перестилання білизни тяжкохворим; 

 догляд за шкірою; 

 гігієна порожнини рота та дихальних шляхів; 

 запобігання та лікування пролежнів; 

 запобігання контрактурам; 

 запобігання та лікування флебітів і тромбофлебітів;  

 накладання зігрівального компресу; 

 особливості годування тяжкохворих; 

 постановка очисної клізми. 

2. Визначення неврологічного статусу. 

3. Підготовка хворого до рентгенографії попереково-крижового відділу хребта. 

4. Підготовка хворого та інструментів для проведення спинномозкової пункції. 

5. Визначення менінгеальних симптомів. 

6. Підготовка та допомога лікарю під час проведення новокаїнових блокад. 

7. Підготовка ліжка зі щитом. 

8. Підготовка хворого до скелетного витягнення.  

9. Оцінювання загального стану пацієнта. 

10. Транспортування хворих із черепно- та спинномозковою травмами. 

11. Надання долікарської допомоги при: 

 черепномозковій травмі; 

 інсульті; 

 спинномозковій травмі; 

 гіпоталамічному кризі; 

 нападі мігрені (головного болю); 

 судомному нападі; 

 гострому больовому синдромі; 

 гіпертензивному синдромі; 

 гіпертермічному синдромі; 

 істеричному нападі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психіатрія та наркологія. Перелік теоретичних питань 



 

1. Принципи догляду, спостереження та лікування психічнохворих. 

2. Психотерапія як один із основних методів лікування психічнохворих. 

3. Розлади свідомості, сприймання, пам’яті, мислення у психічнохворих. 

4. Психопатологія емоцій, уваги та рухово-вольової сфери. 

5. Психічні розлади при соматичних неінфекційних та інфекційних хворобах, 

інтоксикаціях: причини, симптоми. Порушення психіки при СНІДі, нейросифілісі. 

6. Проблеми пацієнтів, хворих на шизофренію. Етіологія, патогенез, основні клінічні 

форми, принципи лікування. Характеристика дефектів особистості. 

7. Проблеми пацієнтів із біполярним афективним розладом. Етіологія, основні клінічні 

симптоми маніакальної та депресивної фаз, принципи лікування і нагляду за 

хворими. 

8. Порушення інтелекту (природжені — олігофренії, набуті — деменції). Етіологія, 

види, основні симптоми, лікування і нагляд за хворими. 

9. Епілепсія. Етіологія, патогенез, основні прояви: великий судомний напад, 

безсудомні напади, дисфорії, присмерковий стан свідомості. Особливості нагляду, 

прогноз. 

10. Невідкладна медична допомога при великому судомному нападі та епілептичному 

статусі. 

11. Розлади психіки на фоні судинної патології мозку: атеросклерозу судин головного 

мозку, гіпертонічної хвороби. 

12. Стареча деменція: етіологія, патогенез, клінічні прояви. Догляд та нагляд за 

пацієнтами з деменцією. 

13. Пресенільні деменції (хвороба Піка, Альцгеймера): етіологія, патогенез, клініка, 

лікування. Прогноз. 

14. Неврози: патофізіологічні механізми виникнення, їх види, клінічна характеристика. 

Особливості лікування та нагляду. Диспансеризація. 

15. Реактивні психози: механізм виникнення, клінічні форми. Особливості догляду та 

нагляду. Експертиза. Прогноз. 

16. Психопатії: основні критерії, роль сімейного виховання у виникненні психопатій. 

Клінічні типи, особливості лікування. Профілактика. 

17. Розлади особистості та поведінки. Акцентуації особистості. 

18. Клінічні прояви алкоголізму та алкогольних психозів. 

19. Терапія алкогольних психозів. Прогноз. 

20. Клінічні прояви наркоманій та токсикоманій. Етапи лікування. Прогноз. 

21. Тютюнопаління. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика та 

диспансеризація пацієнтів з токсикоманіями. 

22. Охорона праці в установах психіатричного профілю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психіатрія та наркологія. Перелік практичних навичок 



 

1. Оцінювання загального стану пацієнта. 

2. Методи фіксації пацієнта. 

3. Правила транспортування збуджених хворих. 

4. Надання невідкладної допомоги при епілептичному нападі, епілептичному статусі. 

5. Особливості годування пацієнтів із порушенням психіки. 

6. Техніка штучного годування пацієнтів у разі відмови від їжі. 

7. Методика лікування інсуліном (під наглядом лікаря). 

8. Визначення алкогольного сп’яніння. 

9. Надання долікарської допомоги при гострій алкогольній інтоксикації. 

10. Визначення та зняття алкогольного абстинентного синдрому. 

11. Визначення наркотичного сп’яніння. 

12. Санітарно-освітня робота серед молоді з проблеми алкоголізму. 

13. Санітарно-освітня робота серед молоді з проблеми наркоманії. 

14. Надання долікарської допомоги при гострій наркотичній інтоксикації. 

15. Визначення абстинентного синдрому при морфінізмі, барбітуроманії, гашишизмі. 

16. Надання долікарської медичної допомоги при гострих отруєннях наркотиками та 

іншими токсикоманічними речовинами. 

17. Зняття абстинентного синдрому при наркоманіях. 

18. Надання медичної допомоги пацієнтам із психомоторним збудженням. 

19. Допомога хворим при депресії та при високому суїцидальному ризику. 

20. Допомога пацієнтові з високим ризиком насилля, спрямованого на себе або на своє 

оточення. 

21. Допомога пацієнтам із галюцинаторно-маячним синдромом. 

22. Допомога пацієнтам із тривожно-фобічними розладами. 

 

 

 

 

Викладач:   В.Л.Турчак 
 


