
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ 

«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

для вступників до аспірантури 

напряму підготовки 22 - Охорона здоров’я 

(шифр і назва напряму підготовки), спеціальності 222 - Медицина 

зі спецпредмету «Нервові хвороби»

Чернівці - 2020



Програма іспиту зі спецпредмету «Нервові хвороби» для вступників до 
аспірантури напряму підготовки 22 - Охорона здоров'я, спеціальності 222 -  
Медицна» розроблена відповідно до Стандартів вищої освіти України, 
навчального плану, освітньо-професійної підготовки фахівців у вищому 
державному навчальному закладі України «Буковинський державний 
медичний університет».

Розробник Програми: проф. Кричун І.І.

Схвалено на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та 
медичної психології “_29_” ____ 04____ 2020 р., протокол № -----17_

Завідувач кафедри, проф. / З / )  В.М. Пашковський

Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної 
освіти “ 20 ” __05___2020 р., протокол № _ 2 _

Голова організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти, 
плпа В.М. Пашковський
пр о ф -



ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1- Функціональна одиниця нервової системи - нейпгш т,,™ - • •• 
функціональне значення. НеЯроми. її ф у н к ц іо н у є  значенняНЄИР°Н'В’ “  
Сегментарно-рефлекторний апарат стінного м о з к у : сіра речовина корінці і

ін„ерГц“ тСілаМЄНТИ’ ВЄГЄІаТ"ВНІ “ЄНТР"' Р'Ф— оРна Дуга. Сегментарна
3. Провідні шляхи: передні, бічні, задні канатики (стовпи)
4. Анатомія кортико-спинального штях\ Ознаки

Патоф,зіол°гія м ,зової гіпертонії, г іп ерреф ле^  .с ^ Г м іГ ц ^ Г о Т о
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7' зПначГ няЧНІ РЄфЛЄКСИ: СТ0ПНІ- 3аХИСНІ- 0ра-1ЬН0Г0 а ^ т и з м у ,  їх клінічне

8. Понятгя про рецепцію і чутливість. Класифікація видів чутливості- 
поверхневої, глибокої, складної. Види чутливих порушень

9. Провідні шляхи поверхневої чутливості. Ураження на різних рівнях (нерв 
корінець, задній ріг, бічний стовп, внутрішня капсула т * ’
постцентральна звивина). У ’ аламус’

Ю. Провідні шляхи глибокої чутливості. Ураження на різних рівнях (неов
задній стовп, медіальна петля). Сенситивна атаксія, приклади захворювань ’
.Мононевритичнии тип чутливих порушень. Приклади захворювань рівень
ураження чутливих шляхів. Поняття невриту, нейропатії, невралгії ’

1~. Полшевритичнии тип чутливих порушень. Приклади захворювань рівень 
ураження чутливих шляхів. ирювань, рівень

13. Синдром ураження внутрішньої капсули, променевого вінця передньої і 
задньої центральної звивини. передньої і

14. Ураження половини поперечника спинного мозку - синдром Броун- Секаоа
на різних рівнях ( СІ -С4, С5- ТЬ2, ТЬЗ-ТЬб, ТЬ9-ТЬЮ, ТІЇ 1-ТШ  Ь1 82)
Симптоматологія. ’

із.іптра- і екстрамедулярний синдром. Приклади захворювань 

уГ»енн°як: анатомія’ фізіологія' Аферентні ‘ еферентні ш™ '  С™ ™ и  

' 7 динаЛмИічТаа)КСІ' (М° 3° Ч0К0Ва’ в“ ™бУ™Рна, кіркова, сенситивна, статична,

І8с“ Я " " КІРК° ВИ,Х ГаНГЛІЇВ’ зв'язки 3 Різними відділами головного і 
спинного мозку Загальна характеристика синдромів ураження- 

АІІЛ1ДОНН ральнии (паркінсонізм), стріарний (гіперкінетичний)
19. Структури , патологія стріарного відділу екстрапірамідної системи 

і теркінетично-ппотонічний синдром. Приклади захворювань
^ .  Структури і патологія палідарного відділу екстрапірамідної системи

паркінсонізм. Приклади захворювань. ’



21. Нюховий аналізатор (І пара ЧМН). Анатомія, фізіологія. Симптоми 
ураження. Приклади захворювань.

22.Зоровий аналізатор (II пара ЧМН). Провідні шляхи. Симптоми ураження на 
різних рівнях. Приклади захворювань.

23.0корухові нерви (III, ІУ, УІ пари ЧМН). Анатомія, фізіологія. Симптоми 
ураження. Приклади захворювань. Рефлекторна дуга зіничного рефлексу.

24. Види офтальмоплегій: зовнішня, внутрішня, тотальна.
25. Трійчастий нерв (V пара ЧМН). Анатомія, фізіологія, симптоми ураження. 

Клініка і лікування невралгії трійчастого нерву..
26. Анатомія і функції лицьового нерву (УИ пара ЧМН). Центральний і 

периферичний паралічі мімічних м'язів. Неврит лицьового нерву. Етіологія, 
клінічні ознаки ураження на різних рівнях, лікування.

27. Анатомія і функції слухового і вестибулярного нерву (УІІІ пара ЧМН). 
Симптоми ураження. Приклади захворювань.

28. Анатомія і функції язикоглоткового, блукаючого, додаткового, 
під'язикового нервів (IX, X, XI, XII пари ЧМН). Приклади захворювань.

29. Кортико-нуклеарний шлях. Бульбарний і псевдобульбарний паралічі. 
Диференційна діагностика. Приклади захворювань.

30. Альтернуючі синдроми: педункулярні (Вебера), понтинні (Мійяра- 
Гублера, Фовілля), бульбарні (Джексона, Валленберга-Захарченко).

31. Кора головного мозку, її цитоархітектоніка. Вчення про локалізацію 
функцій. Симптоми ураження кори головного мозку (приклади симптомів 
подразнення і випадання). Апраксії, агнозії.

32. Моторні і сенсорні представництва в корі. Поняття про функціональну 
асиметрію півкуль.

33. Синдроми ураження правої і лівої півкулі.
34. Симптоми ураження лобових часток головного мозку.
35. Симптоми ураження потиличної частки головного мозку.
36. Симптоми ураження скроневої частки головного мозку.
37. Симптоми ураження тім'яної частки головного мозку.
38. Порушення мови. Афазія (моторна, сенсорна, амнестична). Топічна 

діагностика, структури уражень.
39. Анатомія, фізіологія, синдроми ураження сегментарного відділу 

вегетативної нервової системи. Ураження стовбура мозку, бічних рогів 
спинного мозку, гангліїв стовбура, сплетінь, нервів.

40.Оболонки головного мозку. Менінгеальний синдром. Спинномозкова рідина, 
її циркуляція. Люмбальна пункція. Лабораторне дослідження ліквору.

41. Параклінічні методи дослідження в неврології: РЕГ, Ехо-ЕЕ, ЕЕГ, ЕМГ, 
оглядова і контрастна рентгенографія, ангіографія, термографія, ядерно- 
магнітна резонансна і комп'ютерна томографія мозку, ультразвукова 
доплерографія.

42. Кровопостачання головного мозку. Минущі порушення мозкового 
кровообігу. Етіологія, класифікація, діагностика, лікування, експертиза 
працездатності.

43. Геморагічний інсульт. Етіологія, патогенез, класифікація. Клініка



паренхіматозного і вентрикулярного крововиливу. Диференціальна 
діагностика. Лікування в гострому і відновлювальному періодах. Експертиза 
працездатності.

44. Субарахноїдальний крововилив. Етіологія, клініка, диференціальна 
діагностика. Лабораторні дослідження, спинномозкова рідина, очне дно, 
Ехо-ЕГ, ангіографія. Лікування. Експертиза працездатності.

45.Ішемічний інсульт: тромбоз загальної і внутрішньої сонної артерії, середньої 
мозкової артерії. Етіологія, патогенез, структури ураження, клініка, 
диференційна діагностика. Лікування в гострому і відновному періодах. 
Експертиза працездатності хворих із судинною патологією головного мозку.

46.Ішемічний інсульт і емболія судин головного мозку. Етіологія, патогенез, 
диференціина діагностика. Параклінічні методи діагностики (показники 
системи гемостазу, РЕГ, Ехо-ЕГ, спинномозкова рідина). Лікування, 
працевлаштування хворих із залишковими явищами інсульту.

47. Серозний лімфоцитарний хоріоменінгіт і ентеровірусні менінгіти Коксакі. 
Етіологія, клініка, лікворна діагностика, лікування, рецептура, прогноз, 
експертиза працездатності.

48. Менінгококовий менінгіт. Клініка, діагностика, лікування, етіологія, 
ускладнення.

49. Епідемічний енцефаліт. Етіологія, патогенез, структури ураження. Клініка, 
клінічні форми, перебіг, лікування в гострому і хронічному періодах. 
Експертиза працездатності.

50.Нейросифіліс. Етіологія, клінічні форми. Спинна сухотка та прогресуючий 
параліч. Клініка, діагностика, лікування.

51. Кліщовий енцефаліт. Епідеміологія, структури ураження, клінічні форми, 
плин, Кожевніковська епілепсія, лікування і профілактика, експертиза 
працездатності.

52. Вторинні енцефаліти (грипозний, ревматичний, коревий), структури 
ураження, клініка, диференційна діагностика, лікування, експертиза 
працездатності.

53.Поліомієліт. Етіологія, патоморфологія, структури ураження, клінічні 
форми, лікування в гострому і відновному періодах. Профілактика 
поліомієліту.

54. Ревматичні ураження нервової системи, класифікація, симптоматологія. 
Ревматичний енцефаліт (мала хорея) - структури ураження, клініка, 
лікування, рецептура, профілактика, експертиза працездатності.

55.Розсіяний склероз і гострий розсіяний енцефаломієліт. Етіологія, патогенез, 
структури ураження, клініка, клінічні форми, диференціальна діагностика, 
лікування, рецептура, експертиза працездатності.

56.Бічний аміотрофічний склероз. Етіологія, патогенез. Структури ураження, 
клініка, клінічні форми, лікування - рецептура, прогноз.

57.НейроСНІД - клінічні форми, діагностика, профілактика.
58. Компресійні синдроми шийного та поперекового остеохондроза. 

Радикулопа+ії шийних корінців, синдром хребетної артерії і нерва, шийна 
мієлопатія, компресія корінців Ь5, 81, лікування, експертиза працездатності.



59. Рефлекторні неврологічні синдроми шийного та поперекового 
остеохондрозу. Етіологія, клініка. Скаленус-синдром, плечо-лопатковий 
періартроз, синдром “плече-кисть”, цервікаго, цервікалгія 
цервікокраніалгія, цервікобрахіалгія, люмбаго, люмбалгія, люмбоішіалгія’
лікування, рецептура, фіз. методи.

60. Попереково-крижовий радикуліт. Роль остеохондрозу, гриж міжхребцевих
дисків у патогенезі захворювання. Клініка, рентгенологічні ознаки, перебіг, 
лікування, рецептура, фіз. методи, експертиза працездатності.

61. Невропатії стегнового, малогомілкового, великогомілкового нервів. 
Етіологія, клініка, лікування, фіз. методи, експертиза працездатності

62.Неврит сідничного нерва. Етіологія, клініка, лікування, експертиза 
працездатності.

63.Невропатії променевого, ліктьового, серединного нервів, плечовий плексит. 
Тунельні синдроми. Етіологія, клініка, лікування, рецептура, фіз. методи, 
експертиза працездатності.

64.1 Іол інейропатії: інфекційно-алергійна (Гійєна-Барре), дифтерійна,
миш'якова, свинцева, алкогольна, діабетична. Клініка, лікування в гострому
і відновному періодах, рецептура, фіз. методи, трудова і лікарська 
експертиза.

65.Сирингомієлія. Етіологія, гіатоморфологія, структури ураження, клініка, 
лікування, рецептура, прогноз, експертиза працездатності.

66. Міастенія, міастенічний криз, холінергічний криз. Етіологія і патогенез, 
структури ураження, клініка, клінічні форми, лікування, рецептура’ 
експертиза працездатності, прогноз.

67.Захворювання вегетативної нервової системи: ангіотрофоневрози, мігрень, 
хвороба Рейно. Клініка, лікування, рецептура, фіз. методи, експертиза 
працездатності.

68.Головний біль: мігрень, головний біль м’язового напруження, пучковий 
головний біль.

69. Спадкові захворювання нервової системи: міопатії, міоплегія, міотонія, 
амютрофія (спинальна та невральна), хвороба Коновалова-Вільсона’ 
хвороба Паркінсона. Патоморфологія, клінічні особливості, види’ 
діагностика, лікування.

70. Судомні синдроми. Великі, малі, парціальні епілептичні напади 
Симптоматична епілепсія. Етіологія, патогенез, диференційна діагностика, 
лікування, експертиза працездатності.
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