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?
Спостерiгається випадiння зору обох правих половин сiткiвок. Де найiмовiрнiше може бути 
локалiзоване пошкодження?
+У кiрковому кiнцi зорового аналiзатора справа
-У кiрковому кiнцi зорового аналiзатора злiва
-У дiлянцi зорового перехрестя
-У зоровому нервi
?
При пошкодженнi якого вiддiлу зорового провiдного шляху виявиться вiдсутнiсть медіальних полiв 
зору?
+Зорового перехрестя (медiальної частини)
-Лiвого зорового тракту
-Правого зорового тракту
-Правого зорового нерву
-Лiвого зорового нерву
?
Збiжна косоокiсть. Якi м'язи очного яблука ураженi?
+Латеральнi прямi
-Нижнi косi
-Верхнi прямi
-Нижнi прямi
-Медiальнi прямi
?
Спостерiгається рiзний дiаметр зiниць (анiзокорiя). Дiяльнiсть якого м'яза блокована?
+M. sphincter pupillae
-М. rectus superior
-М. rectus inferior
-М. ciliaris
-М. rectus lateralis
?
Через якi утворення порушується вiдтiк рiдини з передньої камери ока в кровоносну систему?
+Щiлиноподiбнi простори iрідокорнеального кута
-Зiниці
-Перiхороїдальний простiр
-Субхороїдальний простiр
-Мiж волокнами райдужної оболонки
?
Погiршення зору на близькiй вiдстанi. Волокна якого м'яза почали працювати гiрше?
+Меридiональнi волокна вiйкового м'яза
-М`яз-звужувач зiницi
-Радiальнi волокна райдужної оболонки
-Циркулярнi волокна райдужної оболонки
-Скелетнi м'язи ока
?
Розпливчастiсть букв при читаннi на близькiй вiдстанi. Ураження якого м'яза ока має мiсце в цьому 
випадку?
+М'яза, що звужує зiницю
-М'яза, що розширює зiницю
-Верхнього косого м'яза
-Нижнього косого м'яза
-Очноямкового м'яза
?
Виявлено випадіння зору в медiальнiй половинi обох очей. Яка дiлянка зорового шляху уражена?
+Медiальна частина перехрестя зорового нерва
-Сiтчаста оболонка
-Зоровий нерв
-Зоровий тракт
-Подушка зорового горба
?
3 пошкодженням яких структур очного яблука пов'язано порушення вiдтоку рiдини з передньої 
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камери?
+Венозного синуса
-Судинної оболонки
-Заднього епiтелiю рогiвки
-Цилiарного тiла
-Вiйкового м'яза
?
Вiдхилення очного яблука досередини, неможливiсть вiдвести його назовнi. Який м'яз уражений?
+Латеральний прямий
-Верхнiй прямий
-Медiальний прямий
-Нижнiй косий
?
Коли починає працювати сльозова залоза у дiтей?
+З 3 тижня життя
-Вiдразу пiсля народження
-З 2 мiсяця життя
-З 6 мiсяця життя
-З 8 тижня життя
?
Порушення акомодацiї, зiниця розширена, не реагує на свiтло. Функцiя яких м'язiв порушена?
+M. sphinter pupillae, m. ciliaris
-М. obliquus superior, m. ciliaris
-M. dilatator pupillae
-M. rectus lateralis, m. sphinter pupillae
-M. sphincter et dilatator pupillae
?
Патологiя зв'язки, яка фiксується до капсули кришталика. Яка це зв'язка?
+Zonula ciliaris
-Lig. lentis
-Lig. capsularis
-Lig. pectinatum iridis
-Corpus vitreum
?
Дiагноз - колобома (щiлина). В якiй з оболонок очного яблука вона може статися (у нормi вiдсутня)?
+Райдужці
-Вiйковому тiлі
-Рогiвці
-Сiткiвці
-Склері
?
Дiагноз: катаракта. В якiй зi структур очного яблука може виникати така патологiя?
+Lens
-Corpus ciliaris
-Corpus vitreum
-Iris
-Cornea
?
Ураження рецепторiв, що вiдповiдають за можливість розрiзняти кольори. Що це за рецептори?
+Колбочки
-Палички
-Бiполярнi
-Мультиполярнi
-Ганглiознi
?
Пiдвишення внутрiшньоочного тиску. Порушення вiдтоку якої рiдини спровокувало такий стан?
+Водянистої вологи
-Перилiмфи
-Ендолiмфи
-Лiмфи
-Сльози
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?
Пiсля вживання крапель атропiну виникло стiйке розширення зiницi. Який м'яз не працює?
+Звужувач зiниці
-Розширювач зiницi
-Вiйковий
-Усi прямi м'язи
-Усi косi м'язи
?
Ослаблення властивостi акомодацiї кришталика i гладких м'язiв судинної оболонки очного яблука. 
Тонус якого м'яза ослабiв?
+М. ciliaris
-М. dilatator pupillae
-М. sphincter pupillae
-М. obliquus bulbi superiores
-M. obliquus bulbi inferiores
?
Якi ядра стовбура мозку вiдповiдальнi за спiвдружню реакцiю зiниць на свiтло?
+Додаткове ядро окорухового нерва
-Подвiйне ядро
-Ядра верхнiх горбкiв чотиригорбкової пластинки
-Ядра латеральних колiнчастих тiл
-Рухове ядро трiйчастого нерва
?
Яка iз анатомiчних структур не бере участі у проведеннi механiчних коливань до кортiєва органа?
+Tuba auditiva
-Ossicula auditus
-Scala vestibulі
-Membrana tympani
-Scala tympani
?
Порушення рiвноваги пiсля травми голови. Порушення функцiї якої структури внутрiшнього вуха 
найiмовiрнiше було?
+Organum vestibulаre
-Labyrinthus osseus
-Membrana tympani
-Organum spirale
-Canalis longitudinalis modioli
?
Через який отвiр у глотцi iнфекцiя потрапила в барабанну порожнину?
+Глотковий отвiр слухової труби
-Барабанний отвiр слухової труби
-Хоани
-Зiв
-Вхiд в гортань
?
Вкажiть найбiльш вирогiдне джерело поширення гнiйно-запального процесу в комiрки 
соскоподiбного вiдростка:
+Через задню стінку барабанної порожнини
-3 груднинно-ключично-соскоподiбного м'яза
-3 губчастої речовини потиличної кiстки
-3 пiдшкiрної клiтковини
-3 середньої черепної ямки
?
Пiсля грипу з'явилися скарги на бiль у вусi. Яким чином iнфекцiя потрапила в середнє вухо?
+Через слухову трубу
-Через foramen jugularе
-Через canalis caroticus
-Через foramen mastoideum
-Через canalis nasolacrimalis
?
Пiсля отиту з'явилися симптоми менiнгiту. Яким чином могла поширитися iнфекцiя?
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+Через водопровiд присiнка
-Через вiкно завитки
-Через барабанний каналець
-Через вiкно присiнка
-Через каналець завитки
?
Зруйновано верхню стiнку барабанної порожнини. В яку черепну ямку поширився гнiй з барабанної 
порожнини?
+У середню черепну ямку
-У задню черепну ямку
-У передню черепну ямку
-В очну ямку
-У крилопiднебiнну ямку
?
Через яку стiнку барабанної порожнини iнфекцiя може проникнути в порожнину черепа?
+Верхню
-Нижню
-Латеральну
-Медiальну
-Задню
?
Ангiна ускладнилася отитом. Якi анатомiчнi передумови iснують для цього?
+Євстахiєва труба
-Фаллопiєва труба
-Лiмфоепiтелiальне кiльце Пирогова
-Пороки розвитку глотки
-Наявнiсть грушоподібного заглиблення
?
Мастоїдит. Далi виникла загроза гнiйного тромбозу найближчої венозної пазухи. Якої?
+Сигмоподiбної
-Нижньої кам'янистої
-Верхньої сагiтальної
-Поперечної
-Прямої
?
Запалення носоглотки. Через який канал скроневої кiстки iнфекцiя потрапила в барабанну 
порожнину?
+М'язовотрубний канал
-Сонний канал
-Каналець барабанної струни
-Барабанний каналець
-Сонно-барабаннi канальці
?
Позитивний симптом Вебера свiдчить про ураження:
+Слухових кiсточок i барабанної перетинки
-Завитки
-III пари черепномозкових нервiв
-Пiдкоркових центрiв слуху
-Коркової слухової дiлянки
?
Пухлина в дiлянцi верхнього носового ходу. Порушення яких функцiй можна чекати?
+Порушення нюху
-Порушення смаку
-Порушення дихання
-Порушення ковтання
-Порушення слиновидiлення
?
Пiсля травми скроневої дiлянки погiршав нюх. Порушення функцiї якого утворення спостерiгається?
+Uncus
-Tractus olfactorius
-Fila olfactoria
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-Trigonum olfactorium
-Bulbus olfactorius
?
Хронiчний ринiт. Спостерiгається розлад нюху. Якi нервовi структури ураженi?
+Рецептори нюхового нерва
-Нюховий тракт
-Нюхова цибулина
-Поясна звивина
-Гачок
?
Розрив нюхових волокон, що виходять з порожнини носа. Крiзь яку кiстку проходять цi волокна?
+Решiтчасту
-Клиноподiбну
-Верхню щелепу
-Нижню носову раковину
-Носову
?
В якому шарi шкiри розташовуються волосянi цибулини?
+У сiтчастому шарi шкiри
-У сосочковому шарi шкiри
-У товщi епiдермiсу
-У пiдшкiрнiй клiтковинi
-Мiж епiдермiсом i дермою
?
В якому шарi шкiри розташовуються потовi залози?
+у сiтчастому шарi дерми
-На межi епiдермiсу та дерми
-У сосочковому шарi дерми
-В епiдермiсi
-У пiдшкiрнiй клiтковинi
?
Яка середня площа шкiрних покривiв людини?
+1,5-2,0 м2
-2,5-3,0 м2
-2,3-2,5 м2
-1,0-1,2 м2
-1,2-1,4 м2
?
При дослiдженнi зразкiв шкiри було виявлено найбiльшу кiлькiсть потових залоз. Якiй дiлянцi шкiри 
належав поданий матерiал?
+Шкiрi долонь
-Шкiрi живота
-Шкiрi спини
-Шкiрi грудей
-Шкiрi лiктя
?
В зразках шкiри не було виявлено сальних залоз. Яким дiлянкам тiла людини належала шкiра?
+Пiдошвi стоп
-Перехiднiй дiлянцi губ
-Головцi статевого члена
-Шкiрi молочних залоз
-Шкiрi мошонки
?
Дiагноз -гiнекомастiя. Про який вид аномалiї розвитку похiдних шкiри йдеться?
+Розвиток додаткових молочних залоз
-Розвиток молочної залози за жiночим типом
-Вiдсутнiсть волосяного покриву
-Зменшення кiлькостi потових залоз
-Формування помилкових статевих губ
?
З особливостями будови яких анатомiчних структур пов'язанi радiальнi розрiзи при операцiї на 
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молочнiй залозi?
+Верхiвки часточок сходяться до соска
-Основи часточок зверненi до соска
-Часточки залози розташованi поперечно
-Часточки залози розташованi вертикально
?
Позитивний френiкус-симптом. До якого м'яза притискують дiафрагмальний нерв для перевiрки 
цього симптому?
+Переднього драбинчастого м'яза
-Середнього драбинчастого м'яза
-Пiдключичного м'яза
-Заднього драбинчастого м'яза
-Груднинно-ключично-соскоподiбного м'яза
?
Порушилися руховi екскурсiї правого куполу дiафрагми. Який з нервiв достовiрно постраждав?
+N. phrenicus dexter
-N. vagus
-N. aсcessorius
-R. dorsales nervi spinalis
-N. intercostales
?
Пiдвищена больова чутливiсть шкiри вушної раковини i зовнiшнього слухового проходу. 
Подразнення якого нерва дає таку клiнiчну картину?
+N. auricularis magnus
-N. vagus
-N. transversus colli
-N. occipitalis minor
-N. supraclaviculares
?
Знижена чутливiсть шкiри передньобiчної поверхнi шиї праворуч. Який нерв постраждав?
+N. transversus colli
-N. vagus
-N. phrenicus
-N. accessorius
-N. trigeminus
?
Гiперестезiя шкiри медiальної поверхнi плеча. З патологiєю якого нерва це пов'язано?
+Медiального шкiрного нерва плеча
-Серединного
-Лiктьового
-Променевого
-Пахвового
?
Втрата чутливостi V i половини IV пальцiв на долоннiй поверхнi, а на тильнiй поверхнi - половини 
III, IV i V. Пошкодження якого нерва можна припустити?
+Лiктьового нерва
-Променевого нерва
-Мiжкiсткового нерва
-Пахвового нерва
-Серединного нерва
?
Рiзана рана лiвої пахвової дiлянки, неможливiсть пронувати кисть. Який нерв пошкоджений?
+N. medianus
-N. ulnaris
-N. radialis
-N. cutaneus brachii medialis
-N. cutaneus antebrachii medialis
?
Пошкодження заднього пучка плечового сплетення. Функцiя якої групи м'язiв буде порушена?
+М'язів задньої групи передплiччя
-Передньої групи м'язiв передплiччя
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-М'язів пiдвищення великого пальця кистi
-М'язів пiдвищення мiзинця кистi
-Передньої групи м'язiв плеча
?
Пальцi правої кистi не розгинаються. Який нерв пошкоджено?
+Променевий
-Лiктьовий
-Серединний
-М'язово-шкiрний
-Пахвовий
?
Порушення функцiї м'язiв-згиначiв передньої групи передплiччя з латерального боку. Який нерв 
пошкоджено?
+N. medianus
-N. ulnaris
-N. radialis
-N. musculucutaneus
-N. cutaneus antebrachii lateralis
?
Втрата чутливостi 5-го i 4-го пальцiв кисті. Який нерв пошкоджено?
+Лiктьовий
-Променевий
-Серединний
-Медiальний шкiрний нерв передплiччя
-М'язово-шкiрний
?
Порушено пронацiю, послаблене долонне згинання кистi. Який нерв уражено?
+Серединний нерв
-Променевий нерв
-Лiктьовий нерв
-М'язово-шкiрний нерв
-Медiальний шкiрний нерв передплiччя
?
Порушення чутливостi шкiри в медiальнiй частинi тильної i долонної поверхонь кистi. Який нерв 
пошкоджено?
+N. ulnaris
-N. radialis
-N. medianus
-N. musculocutaneus
-N. cutaneus antebrachii medialis
?
Вiдчуття поколювання шкiри медiальної поверхнi передплiччя. Який нерв знаходиться в зонi 
пошкодження?
+N. cutaneus antebrachii medialis
-N. radialis
-N. musculocutaneus
-N. dorsalis scapulaе
-N. subscapularis
?
Хворий втратив здатнiсть згинати передплiччя в лiктьовому суглобi i порушилася шкiрна чутливiсть 
передньобiчної поверхнi передплiччя. Який нерв був пошкоджений?
+N. musculocutaneus
-N. ulnaris
-N. radialis
-N. medianus
-N. axillaris
?
Втрата чутливостi заднiх дiлянок шкiри плеча i передплiччя. Вiд якого з нервiв вiдходять гiлки, якi 
iннервують цi дiлянки?
+N. radialis
-N. ulnaris
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-N. medianus
-N. axillaris
-N. musculocutaneus
?
Пошкодженна судина, яка проходить поряд з n. аxillaris через foramen quadrilaterum. Яка це судина?
+A. circumflexa humeri posterior
-A. brachialis
-A. circumflexa humeri anterior
-A. profunda brachii
-A. circumflexa scapulae
?
Неможливiсть розгинання в лiктьовому i променево-зап'ястковому суглобах. Запалення якого нерва 
спостерiгається?
+Променевого
-Серединного
-Лiктьового
-М'язово-шкiрного
-Пахвового
?
У хворого "мавп'яча кисть". Який нерв уражений?
+Серединний
-М'язово-шкiрний
-Променевий
-Пахвовий
-Лiктьовий
?
Обмежено згинання лiктьового суглоба, знижено тонус двоголового м'яза плеча. Функцiя якого 
нерва порушена?
+М'язово-шкiрного
-Лiктьового
-Пахвового
-Променевого
-Серединного
?
Знижена чутливiсть шкiри над пахвинною зв'язкою. Гiлки якого нерва були пошкодженi?
+N. iliohypogastricus
-N. ilioinguinalis
-N. genitofemoralis
-N. femoralis
-N. cutaneus femoris lateralis
?
Болi в дiлянцi передньої поверхнi стегна, атрофiя чотириголового м'яза. Який нерв уражений?
+Стегновий
-Затульний
-Сiдничий
-Великогомiлковий
-Малогомiлковий
?
Порушення чутливостi в дiлянцi нижнiх двох третин передньозовнiшньої поверхнi стегна (хвороба 
Рота) пояснюється ураженням:
+Латерального шкiрного нерва стегна
-Статево-стегнового нерва
-Стегнового нерва
-Сiдничого нерва
-Великогомiлкового нерва
?
Порушення чутливостi передньомедiальної поверхнi гомiлки. Який нерв уражений?
+Пiдшкiрний
-Затульний
-Сiдничий
-Латеральний шкiрний нерв стегна
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-Малогомiлковий
?
Розлад чутливостi на переднiй поверхнi стегна i медiальнiй поверхнi гомiлки. Пошкодження якого 
нерва можна припустити?
+Стегнового
-Затульного
-Сiдничого
-Верхнього сiдничного
-Нижнього сiдничного
?
У хворого неврит стегнового нерва. Який рух буде неможливо здiйснити?
+Розгинання в колiнному суглобi
-Пiдошвове згинання стопи
-Згинання в колiнному суглобi
-Тильне згинання стопи
-Пронацiя стопи
?
Порушене згинання стегна та розгинання гомiлки у колiнному суглобi. Функцiя якого м'яза при 
цьому порушена?
+Чотириголового м'яза стегна
-Пiвсухожилкового м'яза
-Триголового м'яза гомілки
-Пiвперетинчастого м'яза
-Двоголового м'яза стегна
?
Неможливiсть приведення нижньої кiнцiвки до серединної лiнiї. Який нерв травмовано?
+N. obturatorius
-N. ischiadicus
-N. femoralis
-N. genitofemoralis
-N. ilioinguinalis
?
Неможливiсть активного розгинання стопи. Який нерв пошкоджено?
+N. peroneus profundus
-N. peroneus superficialis
-N. peroneus communis
-N. peroneus longus
-N. peroneus brevis
?
Порушення чутливостi на заднiй поверхнi гомiлки. З пошкодженням якого нерва це пов'язано?
+Сiдничого нерва
-Заднього шкiрного нерва стегна
-Стегнового нерва
-Затульного нерва
-Нижнього сiдничного нерва
?
Неможливiсть пiдошвового згинання стопи i пальцiв, кiгтеподiбне положення пальцiв указують на 
ураження:
+Великогомiлкового нерва
-Загального малогомiлкового нерва
-Стегнового нерва
-Затульного нерва
-Сiдничного нерва
?
Виявлено порушення чутливостi на латеральнiй поверхнi гомiлки i стопи, неможливість розгинання 
стопи. Який нерв пошкоджений?
+N. peroneus communis
-N. tibialis
-N. cutaneus surae lateralis
-N. peroneus superficialis
-N. peroneus profundus
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?
Втрата чутливостi шкiри задньої дiлянки гомiлки середньої та нижньої її третини. Ураження якого 
нерва дiагностував лiкар?
+Литкового нерва
-Задної шкiрної гiлки крижового сплетення
-Пiдшкiрного нерва
-Гiлки затульного нерва
-Великогомiлкового нерва
?
Хворий втратив здатнiсть утримувати стопу в пронованому положеннi. Який нерв пошкоджено?
+Поверхневий малогомiлковий
-Глибокий малогомiлковий
-Великогомiлковий
-Сiдничий
-Загальний малогомiлковий
?
Який нерв супроводжує велику пiдшкiрну вену?
+Пiдшкiрний
-Медiальний шкiрний нерв литки
-Поверхневий малогомiлковий
-Бiчний шкiрний нерв литки
-Великогомiлковий
?
Вiдсутнiсть чутливостi в задньолатеральнiй i задньомедiальнiй дiлянках гомiлки. Вкажiть мiсце 
пошкодження нервових стовбурiв:
+Пiдколiнна ямка
-Пiд наколiнком
-Над надп'ятково-гомiлковим суглобом
-Середня третина гомiлки спереду
-Нижня третина гомiлки ззаду
?
Неврит великогомiлкового нерва. Яка з перерахованих функцiй порушена?
+Пiдошвове згинання стопи
-Тильне згинання стопи
-Розгинання в колiнному суглобi
-Згинання в колiнному суглобi
-Розгинання пальцiв стопи
?
Неврит загального малогомiлкового нерва. Яка з перерахованих функцiй буде порушена?
+Тильне згинання стопи
-Пiдошвове згинання стопи
-Розгинання в колiнному суглобi
-Згинання в колiнному суглобi
-Згинання пальцiв
?
Навколо анального отвору i зовнiшнього сфiнктера прямої кишки спостерiгаються больовi вiдчуття. 
Який нерв пошкоджений?
+N. pudendus
-N. ischiadicus
-N. femoralis
-N. tibialis
-N. obturatorius
?
Зниження колiнного рефлексу. Якi сегменти спинного мозку при цьому пошкодженi?
+III-IV поперековi
-I-II крижовi
-VII-VIІІ груднi
-V-VI шийнi
-IХ-Х груднi
?
Порушена функцiя розгинання в кульшовому суглобi. Який нерв уражений?
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+Верхнiй сiдничний
-Затульний
-Сiдничий
-Статевий
-Стегновий
?
Втрата зорового сторожового рефлексу. Якi ядра стовбурової частини мозку пошкоджено?
+Ядра верхнiх горбикiв пластинки покрiвлi
-Ядра окорухового нерва
-Ядра нижнiх горбикiв пластинки покрiвлi
-Ядра блокового нерва
?
Опущення верхньої повiки (птоз) i ознаки косоокостi. Дисфункцiю якого ядра припустив лiкар?
+Рухового ядра окорухового нерва
-Рухового ядра трiйчастого нерва
-Пiдкiркових зорових ядер
-Рухового ядра лицевого нерва
-Кiркового центра зору
?
Опущення повiки, неможливiсть повернути око вгору i всередину. Який нерв пошкоджено?
+Окоруховий
-Вiдвiдний
-Блоковий
-Зоровий
-Трiйчастий
?
Постраждалий втратив можливiсть пiднiмати праву повiку i праве око. Який нерв достовiрно 
пошкоджений?
+R. superior n. oculomotorius
-N. trochlearis
-R. inferior n. oculomotorius
-N. abducens
-N. ophthalmicus
?
Розбiжна косоокiсть. Ураженням яких нервiв вона викликана?
+Окорухових
-Зорових
-Блокових
-Вiдвiдних
-Очних
?
Уповiльнення реакцiї на свiтло лiвого ока. Функцiя якого вегетативного ядра постраждала?
+Парасимпатичного ядра III пари черепних нервiв (ядра Якубовича)
-Червоного ядра
-Ядра блокового нерва
-Ядра верхнiх горбикiв покрiвлi середнього мозку
-Ядра нижнiх горбикiв покрiвлi середнього мозку
?
Опущення верхньої повiки. Ядро якої пари черепних нервiв уражене?
+III пари ЧМН
-VII пари ЧМН
-II пари ЧМН
-IV пари ЧМН
-VI пари ЧМН
?
Птоз (опущення повiк), розбiжна косоокiсть, порушення акомодацiї. Ядра якої пари черепних нервiв 
ураженi?
+III
-IV
-V
-VI
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-VII
?
У хворого запалення верхньощелепного нерва. В якому отворi черепа проходить цей нерв?
+Круглому
-Овальному
-Яремному
-Венозному
-Остистому
?
Паралiч м'якого пiднебiння. Який нерв пошкоджено?
+III гiлка трiйчастого нерва
-I гiлка трiйчастого нерва
-Лицевий нерв
-II гiлка трiйчастого нерва
-Пiд'язиковий нерв
?
Атрофiя жувальних м'язiв. Гiлки якого черепного нерва iннервують цi м'язи?
+N. trigeminus (III гiлка)
-N. vagus
-N. ophthalmicus
-N. glossopharyngeus
-N. facialis
?
Бiль i вiдчуття онiмiння в слизовiй оболонцi ясен верхньої щелепи. Якi з нервiв можуть бути 
пошкодженi?
+N. alveolaris superiors (n. maxillarіs)
-N. facialis
-N. glossopharingeus
-N. vagus
-N. ophthalmicus
?
Втрата шкiрної чутливостi в дiлянцi пiдборiддя. Який нерв травмовано?
+Пiдборiдний нерв
-Верхнi альвеолярнi нерви
-Щiчний нерв
-Нижнiй альвеолярний нерв
-Щелепно-пiд'язиковi нерви
?
Якi з названих нервiв можуть ушкоджуватися при гайморитi?
+Nn. alveolares superiorеs
-N. mandibularis
-N. facialis
-N. oculomotorius
-N. lingualis
?
Розлад загальної чутливостi переднiх двох третин язика. Ураженням якого нерва це спричинено?
+Язикового
-Барабанного
-Барабанної струни
-Блукаючого
?
Вiдсутнiсть чутливостi переднiх 2/3 язика. Смакову чутливiсть збережено. Який нерв уражений?
+Язикова гiлка трiйчастого нерва до її з'єднання з барабанною струною
-Пiд'язиковий нерв
-Барабанна струна лицевого нерва
-Язикова гiлка трiйчастого нерва пiсля її з'єднання з барабанною струною
-Язикоглотковий нерв
?
Натискання в медiальнiй частинi надочноямкового краю болюче. Який нерв уражений?
+Очний
-Блоковий
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-Верхньощелепний
-Вiдвiдний
-Окоруховий
?
Лiкар ввiв у пiдочноямковий отвiр анестетик. Якi нерви знеболюються при цьому?
+Пiдочноямковий i переднi верхнi альвеолярнi гiлки
-Вiдвiдний
-Окоруховий нерв
-Блоковий нерв
-Нижньощелепний нерв
?
Який нерв iннервує шкiру верхньої повiки?
+N. ophtalmicus
-N. oculomotorius
-N. abducens
-N. trochlearis
-N. infraorbitalis
?
Втрачена можливiсть вiдведення очного яблука. Який нерв мiг бути ураженим?
+N. abducens
-N. oculomotorius
-N. trochlearis
-N. ophthalmicus
-N. infraorbitalis
?
Втрачена здатнiсть до вiдведення правого ока латерально. Ядро якого черепного нерва 
пошкоджене?
+N. abducens dexter
-N. facialis dexter
-N. oculomotorius
-N. abducens sinister
-N. trochlearis
?
Двостороння збiжна косоокiсть. Пошкодження яких ядер черепних нервiв розвинулося?
+N. abducens
-N. oculomotorius
-N. trochlearis
-N. trigeminus
-N. facialis
?
Посилена сльозотеча i видiлення з носа. Який вегетативний вузол залучено в запальний процес?
+Крилопiднебiнний
-Вiйковий
-Пiд'язиковий
-Пiднижньощелеповий
-Вушний
?
Спостерiгається асиметрiя обличчя. Про ураження якого нерва повинен думати лiкар?
+Лицевого, його рухових волокон
-Трiйчастого, 1-ої гiлки (очний)
-Трiйчастого, 2-ої гiлки (верхньощелепний)
-Трiйчастого, 3-ої гiлки (нижньощелепний)
-Пiд'язикового
?
Спостерiгається вiдсутнiсть вiдчуття смаку передньою частиною язика. Пошкодженням якого нерва 
це викликано?
+Барабанної струни
-Блукаючого
-Пiд'язикового
-Нижньощелепного
-Лицевого
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?
Який нерв уражений, якщо у хворого права носогубна складка згладжена та розширена права 
очноямкова щiлина?
+N. facialis dexter
-N. vagus dexter
-N. abducens dexter
-N. glossopharyngeus sinister
-N. trigeminus dexter
?
Розлад сприйняття смаку в переднiй частинi язика. Який нерв постраждав?
+N. facialis
-N. vestibulo-cochlearis
-N. trigeminius
-N. vagus
-N. glossopharyngeus
?
Порушення функцiї м'язiв щоки. Гiлки кого нерва були перерiзанi?
+Лицевого
-Нижньощелепного
-Пiд'язикового
-Блукаючого
-Верхньощелепного
?
Сухiсть у ротi, зменшення видiлення слини. Якi нерви пошкодженi?
+Парасимпатичнi волокна барабанної струни
-Руховi волокна пiд'язикового нерва
-Чутливi волокна язикового нерва
-Парасимпатичнi волокна блукаючого нерва
-Симпатичнi волокна симпатичного стовбура
?
Спостерiгається маскоподiбне обличчя. Який з нервiв пошкоджений?
+Лицевий
-Нижньощелепниий
-Верхньощелепний
-Великий кам'янистий
?
Паралiч мiмiчних м'язiв. Який нерв пошкоджено?
+Лицевий
-Малий кам'янистий нерв
-Очний
-Верхньощелепний
-Нижньощелепниий
?
У хворого знижений слух. В якому утвореннi локалiзованi ядра ураженого нерва?
+Recessus lateralis ромбоподiбної ямки
-Гiпоталамус
-Промiжний мозок
-Середнiй мозок
-Pedunculi cerebri
?
Порушено орiєнтування в просторi i рiвновага тiла. Якi ядра стовбура мозку пошкодженi?
+Присiнковi ядра
-Ядро лицевого нерва
-Ядра медiальних колiнчастих тiл
-Рухове ядро додаткового нерва
?
Втрата слуху з боку правого вуха. Який нерв пошкоджений?
+Правий присiнковозавитковий
-Лiвий присiнковозавитковий
-Пiд'язиковий
-Блукаючий
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-Блокоподiбний
?
Порушенi смаковi рецептори, що сприймають чутливiсть задньої 1/3 язика. Який нерв залучено у 
патологiчний процес?
+Язикоглотковий
-Пiд'язиковий
-Язиковий
-Лицевий
-Трiйчастий
?
Втрата чутливостi в дiлянцi задньої 1/3 язика. Функцiя якої пари черепних нервiв порушена?
+IX
-X
-VII
-V
?
Порушення функцiї привушної слинної залози. Який нерв пiдсилює її секрецiю?
+N. petrosus minor
-N. auricularis major
-N. petrosus major
-N. petrosus profundus
-N. auricularis minor
?
Який нерв iннервує пiднебiннi мигдалики?
+Язикоглотковий нерв
-Пiд'язиковий
-Додатковий нерв
-Трiйчастий
-Блоковий
?
Хворий скаржиться на уповiльнення серцевого ритму i больовi вiдчуття в серцi. Якi з нервiв 
стиснуто?
+Rr. cardiaci n. vagus
-N. splanchnicus major
-N. phrenicus
-Nn. intercostalеs
-Truncus sympaticus
?
Аневризма пiдключичної артерiї, спостерiгається охриплiсть голосу. З подразненням якого нерва це 
може бути пов'язано?
+N. laryngeus reccurens dexter
-N. laryngeus inferior sinister
-N. laryngeus superior dexter
-N. laryngeus superior sinister
-N. laryngeus reccurens sinister
?
Пiсля резекцiї щитоподiбної залози тривалий час зберiгається охриплiсть голосу. Який нерв 
пошкоджений у ходi операцiї?
+Поворотний гортанний нерв
-Пiд'язиковий
-Верхнiй горловий
-Нижньощелепний
?
Уповiльнилася перистальтика i секрецiя залоз i послабився воротарний сфiнктер. Який нерв був 
пошкоджений?
+Блукаючий нерв
-Додатковий нерв
-Язикоглотковий
-Трiйчастий
-Блоковий
?
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Лiкар доторкнувся ватним тампоном до м'якого пiднебiння i у вiдповiдь виник блювотний рефлекс. 
Якi черепнi нерви дослiджував лiкар?
+9 i 10
-10,11 i 12
-5,7 i 9
-7,8 i 9
?
При пошкодженнi XI пари черепних нервiв виникли судоми м'язiв у дiлянцi шиї. Якi м'язи шиї 
задiянi?
+M. tapezius, m. stenocleidomastoideus
-М. sternohyoideus
-М. scalenus anterior
-М. scalenus posterior
-М. omohyoideus
?
Ускладнення пiдйому правої руки вище горизонтального рiвня. Ураження якого нерва призводить 
до цього?
+Правий додатковий нерв
-Лiвий додатковий нерв
-Великий грудний
-Малий грудний
-Правий блукаючий
?
Ускладненi повороти голови влiво i закидання її назад. При ураженнi якого нерва це може бути?
+Лівого додаткового нерва
-Великого грудного
-Правого додаткового нерва
-Малого грудного
-Правого блукаючого
?
При висуненнi язика спостерiгається вiдхилення його верхiвки вправо. Рухова iннервацiя якого 
черепного нерва порушена в цьому випадку?
+N. hypoglossus dexter
-N. glossopharyngeus dexter
-N. vagus dexter
-N. trigeminus sinister
-N. facialis sinister
?
Хворий iз зусиллями вимовляє слова, ускладнення при ковтаннi. Пошкодження якого нерва 
викликало таку клiнiчну картину?
+N. hypoglossus
-N. vagus
-N. facialis
-N. glossopharyngeus
-N. accessorius
?
Пошкодженi волокна 12 пари черепномозкових нервiв злiва. У чому це виявилося?
+Порушення скорочення м'язiв язика злiва
-Порушення скорочення м'язiв м'якого пiднебiння
-Порушення скорочення м'язiв гортанi
-Порушення скорочення м'язiв, що пiднiмають пiд'язикову кiстку
-Порушення скорочення м'язiв глотки
?
Болi в лобоскроневiй дiлянцi i неможливiсть вiдвести око назовнi. Функцiя яких нервiв порушена?
+N. abducens, n. ophthalmicus
-N. oculomotorius, n. ophthalmicus
-N. trochlearis, n. ophthalmicus
-N. vagus, n. ophthalmicus
-N. infraorbitalis, n. ophtalmicus
?
Якi пари черепних нервiв проходять в sinus cavernosus разом з a. carotis interna?
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+III, IV, VI, I гiлка V
-III, IV, I гiлка V
-IV, VI, 1 гiлка V
-VI
-VII
?
Лiкар перевiрив рефлекс рогiвки. Якi черепнi нерви дослiджував лiкар?
+5 i 7 пари
-1 i 2 пари
-2 i 5 пари
-5, 7 i 9 пари
-3, 4 i 5 пари
?
Пухлина верхнього шийного вузла симпатичного стовбура справа. Який з перерахованих симптомiв 
спостерiгатиметься?
+Стiйке звуження правої зiницi
-Розлад акомодацiї злiва
-Паралiч медiального прямого м'яза правого очного яблука
-Стiйке розширення зiницi справа
-Порушення сльозовидiлення справа
?
Спостерiгається розширення очної щiлини справа, анiзокорiя. Ураження якої частини вегетативної 
нервової системи дає таку симптоматику?
+Ядра Якубовича
-Ядра Перля
-Дорсального ядра X пари
-Шийних сегментiв спинного мозку
-Шийних симпатичних вузлiв
?
Пухлина мiж дугою аорти i бiфуркацiєю трахеї призвела до змiн серцевого ритму. Якi нерви або 
нервовi сплетення можуть стискатися за такої патологiї?
+Глибоке серцеве сплетення
-Блукаючий нерв
-Поверхневе серцеве сплетення
-Симпатичнi нерви
-Внутрiшньоорганнi серцевi сплетення
?
Посилена секрецiя привушної слинної залози. З подразненням якого ядра можна це пов'язати?
+Nucleus salivatorius inferior
-Nucleus solitarius
-Nucleus salivatorius superior
-Nucleus ambiguus
-Nucleus dorsalis n. vagi
?
При введеннi атропiну у дослiджуваного з'явилася сухiсть у ротi, розширення зiниць. Блокада яких 
вегетативних структур дає таку симптоматику?
+Парасимпатичних закiнчень
-Симпатичних закiнчень
-Парасимпатичних центрiв у головному мозку
-Симпатичних центрiв у спинному мозку
-Черевного сплетення
?
При введеннi адреналiну у дослiджуваного спостерiгається прискорення пульсу, пiдйом АТ. 
Збудливiстю якої частини нервової системи обумовленi цi симптоми?
+Симпатичної
-Парасимпатичної
-Блукаючого ядра
-Ядра Якубовича
-Дорсального ядра X пари
?
При тиску на очнi яблука у дослiджуваного спостерiгається уповiльнення пульсу. Подразненням 
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якого нерва обумовлена така реакцiя?
+Блукаючого, його вегетативної частини
-Зорового
-Трiйчастого
-Окорухового
-Симпатичних сплетень а. carotis interna
?
Стимуляцiя якого вегетативного вузла викликає утворення великої кiлькостi слини серозного 
характеру?
+Ganglion oticum
-Ganglion pterigopalatinum
-Ganglion submandibulare
-Ganglion ciliare
-Ganglion sublinguale
?
Новокаїн ввели у простiр мiж внутрiшньошийною i передхребетною фасцiями. Якi нервовi утворення 
при цьому блокуються?
+Блукаючий нерв i шийний вiддiл симпатичного стовбура
-Нерви плечового сплетення
-Корiнцi шийних сегментiв спинного мозку
-Пiд'язиковий i дiафрагмальний нерви
-Переднi гiлки грудних спинномозкових нервiв
?
Порушення функцiї вегетативного вузла голови, з якого здiйснюється парасимпатична iннервацiя m. 
ciliaris. Який це вузол?
+G. ciliare
-G. pterygopalatinum
-G. oticum
-G. submandibulare
-G. sublinguale
?
Для пункцiї пiдпавутинового простору мiж якими хребцями треба ввести голку, щоб не пошкодити 
спинний мозок?
+Мiж III i IV поперековими хребцями
-Мiж XI i XII грудними хребцями
-Мiж XII грудним i I поперековими хребцями
-Мiж I i II поперековими хребцями
-Мiж IV i V грудними хребцями
?
Лiкар ставить дiагноз "поперековий радикулiт". Де швидше за все сталося стиснення 
спинномозкових корiнцiв?
+У мiжхребцевих отворах поперекового вiддiлу хребта
-У живильних отворах поперекових хребцiв
-У хребетному каналi
-В отворах поперечних вiдросткiв шийних хребцiв
-У структурах мозкових субстанцiй поперекових сегментiв спинного мозку
?
Травмований хребет i настав повний паралiч кiнцiвок. Який вiддiл хребта i спинного мозку швидше 
за все був травмований?
+Шийний вiддiл
-Крижовий вiддiл
-Грудний вiддiл
-Поперековий вiддiл
-Поперековий i крижовий вiддiли
?
Деструкцiєю яких нервових структур можна пояснити порушення функцiї рухового апарату?
+Рухових нейронiв спинного мозку
-Нейронiв сiрої речовини заднiх рогiв спинного мозку
-Ретикулярної формацiї
-Нейронiв сiрої речовини бiчних рогiв спинного мозку
-Структур бiлої речовини спинного мозку
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?
Втрата глибокої чутливостi та рухiв у правiй нижнiй кiнцiвцi. В якiй частинi спинного мозку 
пошкодження?
+У структурах правої половини спинного мозку
-У структурах задньої половини спинного мозку
-У структурах передньої половини спинного мозку
-У структурах лiвої половини спинного мозку
-Повний поперечний розрив спинного мозку
?
Проведена спинномозкова пункцiя. Яке анатомiчне утворення було пропунктовано?
+Spatium subarachnoideale
-Spatium subdurale
-Spatium epidurale
-Cavum trigeminale
-Cisterna cerebellomedullaris posterior
?
У хворого епiдуральний абсцес. Визначите локалiзацiю патологiчного процесу:
+Мiж окiстям i твердою оболонкою
-Мiж павутинною i м'якою оболонкою
-Мiж твердою i павутинною оболонкою
-Мiж м'якою оболонкою i спинним мозком
?
Пошкоджено V грудний хребець. Який сегмент спинного мозку може бути пошкоджений при цьому?
+VII грудний сегмент
-III грудний сегмент
-VI грудний сегмент
-V грудний сегмент
-IV грудний сегмент
?
Нижня межа якого хребця є найбiльш безпечним мiсцем для спинномозкової пункцiї?
+L3
-L4
-L2
-L5
-L1
?
Отримали рiдину мiж павутинною i судинною оболонами спинного мозку. Що було пунктовано?
+Spatium subarachnoidale
-Cavum trigeminale
-Spatim subdurale
-Spatim epidurale
-Cisterna cerebellomedullaris posterior
?
На рiвнi якого вiддiлу мозку в нормi утворюється латеральна петля?
+Заднiй мозок (мiст)
-Шийний вiддiл спинного мозку
-Грудний вiддiл спинного мозку
-Довгастий мозок
-Середнiй мозок
?
Порушення координацiї i рiвноваги. Про ураження яких утворень свiдчать цi симптоми?
+Про ураження мозочка та його провiдних шляхiв
-Про ураження кори пiвкуль головного мозку в дiлянцi передньої центральної звивини
-Про ураження рухових ядер спинного мозку
-Про ураження переднiх канатикiв бiлої речовини спинного мозку
-Про ураження червоних ядер середнього мозку
?
У хворого спостерігається атаксiя iз втратою рiвноваги тiла. Яке з ядер мозочка уражене в цьому 
випадку?
+Ядро вершини
-Зубчасте ядро
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-Кiркоподiбне ядро
-Кулястi ядра
-Усi ядра
?
Порушення ходи i рiвноваги, тремор рук. Яка частка головного мозку пошкоджена?
+Мозочок
-Спинний мозок
-Довгастий мозок
-Мiст
-Промiжний мозок
?
Вiдсутнiсть зiничного рефлексу. Яка структура стовбура мозку залучена у процес?
+Середнiй мозок
-Мозочок
-Промiжний мозок
-Довгастий мозок
-Заднiй мозок
?
Ураження нейронiв мозкового стовбура, якi пiдтримувала активнiсть кори великих пiвкуль. Якi 
структури мозку уражено?
+Ретикулярна формацiя
-Базальнi ядра
-Ядра мозочка
-Хвостатi ядра
-Ядра гiпоталамусу
?
Синдром червоного ядра - паралiч окорухового нерва. Яка частина мозку уражена?
+Mesencephalon
-Thalamus
-Metathalamus
-Epithalamus
-Hypothalamus
?
Спостерiгається двоїння в очах, паралiч акомодацiї. Ураження яких ядер середнього мозку 
призводить до такої клiнiчної симптоматики?
+Ядер окорухового і блокового нервів
-Ядер нижніх горбків
-Ядер верхніх горбків
-Червоних ядер
-Чорної речовини
?
Унаслiдок локалiзацiї пухлини у порожнинi III шлуночка розвиваються вегетативнi розлади. 
Подразнення ядер якої дiлянки викликало цi симптоми?
+Гiпоталамусу
-Мосту
-Нiжок мозку
-Покришки середнього мозку
-Довгастого мозку
?
Пiсля крововиливу в дiлянцi таламусу хворий перестав вiдчувати бiль. Ураження яких нервових 
структур можна припустити?
+Ядер таламусу
-Латеральних колiнчастих тiл
-Медiальних колiнчастих тiл
-Червоних ядер
-Базальних ядер великих пiвкуль мозку
?
Пiсля крововиливу в головний мозок настав тривалий сон. Пошкодження якої структури призвело 
до цього стану?
+Гiпокампу
-Ядер черепних нервiв
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-Чорної субстанцiї
-Кори великих пiвкуль
-Ретикулярної формацiї
?
У пацiєнта з пошкодженим промiжним мозком виявлено порушення слуху. Якi ядра ураженi?
+Медiальнi колiнчастi тiла
-Латеральнi колiнчастi тiла
-Червоне ядро
-Переднi ядра гiпоталамусу
-Заднє вентральне ядро
?
Ураження гiпоталамiчної дiлянки. Який мозок уражений?
+Diencephalon
-Medulla oblongata
-Mesencephalon
-Pons
-Cerebellum
?
У хворого паркiнсонiзм. При дослiдженнi кiнцевого мозку виявлено патологію:
+Сочевицеподiбного ядра
-Кутової звивини
-Краєвої звивини
-Гачка звивини морського коника
-Мигдалеподiбного ядра
?
Металевий цвях проник у речовину скроневої частки ближче до скроневого полюсу. Яке з 
базальних ядер ушкоджено?
+Мигдалеподiбне тiло
-Сочевицеподiбне ядро
-Хвостате ядро
-Огорожа
-Блiда куля
?
У хворого хорея. Якi структури головного мозку при цьому задiянi?
+Substantia nigra et corpus striatum
-Pulvinar thalami
-Fasciculus longitudinalis medialis
-Fasciculus longitudinalis posterior
-Nucleus ruber
?
Пошкодження стрiопалiдарної системи. Якi ядра пошкодженi?
+Смугасте тiло
-Переднi ядра гiпоталамусу
-Медiальне колiнчасте тiло
-Латеральне колiнчасте тiло
-Заднi ядер гiпоталамусу
?
Ушкодженi асоцiативнi волокна, що сполучають кору лобового полюсу зі скроневою часткою. 
Назвiть цей пучок:
+Гачкоподiбний пучок
-Нижнiй поздовжнiй
-Верхнiй поздовжнiй
-Дугоподiбнi волокна
-Пояс
?
Пошкодженi асоцiативнi волокна, що сполучають кору лобової частки з тiм'яною i потиличною. 
Назвiть цей пучок:
+Верхнiй поздовжнiй пучок
-Пояс
-Нижнiй поздовжнiй пучок
-Гачкоподiбний пучок
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-Дугоподiбнi волокна
?
Стиснутi асоцiативнi волокна, що сполучають кору скроневої i потиличної часток. Назвiть цi 
волокна:
+Нижнiй поздовжнiй пучок
-Верхнiй поздовжнiй пучок
-Гачкоподiбний пучок
-Дугоподiбнi волокна
-Пояс
?
Пiд час хiрургiчного лiкування епiлепсiї було розсiчено мозолисте тiло. Якi волокна перетнули?
+Комiсуральнi
-Проекцiйнi
-Асоцiативнi
-Пiрамiднi
-Екстрапiрамiднi
?
Пiсля травми потилицi спостерiгалася втрата зору. Що виявилося при обстеженнi?
+Патологiчний процес у дiлянцi шпорної борозни
-Патологiчний процес в тiм'янiй частцi головного мозку
-Патологiчний процес в медiальному колiнчастому тiлi
-Патологiчний процес в мозочку
-Патологiчний процес в довгастому мозку
?
У пацiєнта (правша) аграфiя. Яка дiлянка кори головного мозку уражена?
+Заднiй вiддiл середньої лобової звивини в лiвiй пiвкулi
-Середня частка прецентральної звивини в лiвiй пiвкулi
-Заднiй вiддiл середньої лобової звивини в правiй пiвкулi
-Середня частка прецентральної звивини в правiй пiвкулi
-Заднiй вiддiл верхньої лобової звивини в правiй пiвкулi
?
Хворий не може правильно назвати предмет. В якiй дiлянцi кори головного мозку є пошкодження?
+У нижнiй лобовiй звивинi
-У верхнiй лобовiй звивинi
-У переднiй центральнiй звивинi
-У середнiй лобовiй звивинi
-У середнiй скроневiй звивинi
?
Хворий втратив здатнiсть користуватися iнструментами в процесi роботи. В якiй дiлянцi кори виник 
осередок ураження?
+У надкрайовiй звивинi
-У верхнiй скроневiй звивинi
-У кутовiй звивинi
-У верхнiй тiм'янiй часточцi
-У потиличнiй частцi
?
Хворий втратив здатнiсть читати текст. В якiй дiлянцi кори головного мозку виникло ураження?
+У кутовiй звивинi
-У середнiй скроневiй звивинi
-У надкрайовiй звивинi
-У верхнiй тiм'янiй часточцi
-У потиличнiй частцi
?
Хворий втратив тактильну чутливiсть. Який вiддiл кори був пошкоджений?
+Кора задньої центральної звивини
-Лобова частка кори
-Потилична частка кори
-Тiм'яна частка кори
-Кора передньої центральної звивини
?
Хворий втратив здатнiсть до написання букв i цифр. В якiй частцi головного мозку виникла 
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патологiя?
+У лобовiй частцi
-В острiвцi
-У тiм'янiй частцi
-У потиличнiй частцi
-У скроневiй частцi
?
У хворого однобiчний паралiч лiвої нижньої кiнцiвки. В якiй дiлянцi кори патологiя?
+У правiй прецентральнiй звивинi
-У лiвiй прецентральнiй звивинi
-У заднiй центральнiй звивинi
-У середнiй скроневiй звивинi
-У верхнiй тiм'янiй часточцi
?
Порушення чутливостi на обмежених дiлянках тiла. Ураження якої звивини дiагностував лiкар?
+Задньої центральної звивини
-Передньої центральної звивини
-Верхньої скроневої звивини
-Середньої скроневої звивини
-Склепiнчастої звивини
?
Крововилив у зацентральну звивину. До порушення якого виду чутливостi це призведе?
+Шкiрної та пропрiоцептивної
-Нюхової та смакової
-Слухової та зорової
-Слухової
-Зорової
?
Хворий втратив здатнiсть вимовляти слова. В яких дiлянках кори великих пiвкуль виникло 
ураження?
+У лобовiй частцi
-У потиличнiй частцi
-У тiм'янiй частцi
-У скроневiй частцi
-В острiвцi
?
Рiзке зниження слуху. В якiй звивинi кори великого мозку патологiчнi змiни?
+Верхнiй скроневiй
-Середнiй скроневiй
-Верхнiй лобовiй
-Надкрайовiй
-Кутовiй
?
У дiлянцi gyrus angularis утворилася гематома. Ядро якого аналiзатора було пошкоджене?
+Ядро зорового аналiзатора письмової мови
-Ядро рухового аналiзатора письмової мови
-Ядро слухового аналiзатора усної мови
-Ядро зорового аналiзатора
-Ядро рухового аналiзатора усної мови
?
У хворого паралiч м'язiв верхньої та нижньої кiнцiвок злiва. Яка звивина великих пiвкуль головного 
мозку уражена?
+Передцентральна
-Постцентральна
-Середня лобова
-Нижня лобова
-Верхня лобова
?
У хворого словесна глухота. Яка звивина пiвкуль головного мозку уражена?
+Верхня скронева
-Постцентральна
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-Нижня лобова
-Верхня тiм'яна часточка
-Нижня тiм'яна часточка
?
Де локалiзується ядро аналiзатора стереогнозу?
+У корi верхньої тiм'яної часточки
-У корi середньої лобової звивини
-У корi верхньої скроневої звивини
-У корi потиличної частки
-У корi нижньої тiм'яної часточки
?
У хворого симптоми сенсорної афазiї. Де знаходиться патологiчний осередок у мозку?
+У скроневiй частцi
-У лобовiй частцi
-У потиличнiй частцi
-У тiм'янiй частцi
-В острiвцi
?
Втрата смакової чутливостi. Де патологiчний процес?
+Гачок i гiпокамп
-Кутова звивина i звивина морського коника
-Нижня лобова звивина i пiдмозолисте поле
-Гачок i нижня дiлянка прецентральної звивини
-Пiдмозолисте поле i поясна звивина
?
Хворий перестав розумiти усну мову. Де локалiзовано патологiчний осередок?
+Заднi вiддiли верхньої скроневої звивини
-Заднi вiддiли середньої лобової звивини
-Медiальна поверхня верхньої скроневої звивини
-Верхня тiм'яна часточка
-Заднi вiддiли нижньої лобової звивини
?
Хворий перестав упiзнавати обличчя родичiв. Який кiрковий центр пошкоджено?
+Кора навколо шпорної борозни
-Кора надкрайової звивини
-Кора верхньої скроневої звивини
-Кора прецентральної звивини
-Кора постцентральної звивини
?
Дiагноз - письмова афазiя. Про порушення якого кiркового аналiзатора йдеться?
+Кiрковий центр рухового аналiзатора письмової мови
-Кiрковий центр чутливого аналiзатора
-Кiрковий центр рухового аналiзатора усної мови
-Кiрковий центр рухового аналiзатора
-Кiрковий центр зорового аналiзатора
?
У хворого спостерiгається апраксiя. В якiй дiлянцi кори пiвкуль локалiзується вiдповiдний центр?
+Gyrus supramarginalis
-Gyrus parahypocampalis
-Gyrus angularis
-Gyrus paracentralis
-Gyrus lingualis
?
Втрата функцiї одночасного повороту голови та очних яблук у протилежнiй бiк. Де локалiзується 
вiдповiдний цiй функцiї центр?
+Заднiй вiддiл середньої лобової звивини
-Лобовий полюс
-Заднiй вiддiл верхньої лобової звивини
-Кутова звивина
-Нижня тiм'яна часточка
?
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У хворого аграматизм. В яких дiлянках кори пiвкуль локалiзується вiдповiдний цiй функцiї центр?
+Переднiй вiддiл верхньої лобової звивини
-Орбiтальна частина
-Заднiй вiддiл верхньої лобової звивини
-Заднiй вiддiл нижньої лобової звивини
-Лобовий полюс
?
Втрата можливості сприйняття музичних творiв (музична глухота). В яких дiлянках кори пiвкуль 
локалiзується вiдповiдний центр?
+Середня третина верхньої скроневої звивини
-Кутова звивина
-Нижня тiм'яна часточка
-Надкрайова звивина
-Тiм'яна звивина
?
У хворого апраксiя. В яких дiлянках кори пiвкуль локалiзується вiдповiдальний за цю функцiю 
центр?
+Нижня тiм'яна часточка
-Заднiй вiддiл верхньої лобової звивини
-Лобовий полюс
-Парацентральна часточка
-Заднiй вiддiл середньої лобової звивини
?
У хворого порушення моторних центрiв, якi регулюють дiяльнiсть м'язiв обличчя. В яких дiлянках 
кори пiвкуль локалiзується вiдповiдний центр?
+Нижня частина прецентральної звивини
-Верхня частина прецентральної звивини
-Надкрайова звивина
-Верхня тiм'яна часточка
-Кутова звивина
?
У хворого моторна афазiя. Де локалiзовано ураження нервової системи?
+Нижня лобова звивина
-Верхня скронева звивина
-Пiд'язиковий нерв
-Середня лобова звивина
-Кутова звивина
?
У хворого пошкодження ядра статичного аналiзатора. В якiй дiлянцi кори головного мозку 
локалiзується пошкодження?
+Gyrus temporalis media et inferior
-Gyrus parietalis superior
-Gyrus frontalis superior
-Gyrus temporalis superior
-Gyrus supramarginalis
?
Порушено сприйняття зорової iнформацiї. В якому вiддiлi кори сталося пошкодження?
+Потилична дiлянка кори
-Задня центральна звивина
-Тiм'яна дiлянка кори
-Скронева дiлянка кори
-Передня центральна звивина
?
Порушено сприйняття звуку. В якому вiддiлi кори сталося пошкодження?
+Скронева частка кори
-Тiм'яна частка кори
-Потилична частка кори
-Передня центральна звивина
-Задня центральна звивина
?
Порушення моторної функцiї мовлення. В якому вiддiлi кори сталося пошкодження?
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+Нижня лобова звивина
-Верхня скронева звивина
-Середня скронева звивина
-Надкрайова звивина
-Передня центральна звивина
?
Дефект мiж правим i лiвим бiчними шлуночками. Пошкодження якої структури сталося?
+Прозорої перегородки
-Мозолистого тiла
-Серпа великого мозку
-Передньої мозкової спайки
-Задньої мозкової спайки
?
Ураження заднiх канатикiв спинного мозку на рiвнi першого грудного хребця. Якi провiднi шляхи 
постраждали?
+Тактильної i пропрiорецептивної чутливостi
-Корково-спинномозковi
-Больової i температурної чутливостi
-Спинно-мозочковi
-Екстрапiрамiднi
?
Гематома в колiнi внутрiшньої капсули. Який провiдний шлях пошкоджений?
+Тr. соrtiсо-nuclearіs
-Тr. соrtiсо-spinalis
-Тr. соrtiсо-frоntо-pontinus
-Тr. согtiсо-thalamicus
-Тr. thalamo-соrtiсаlis
?
У хворого виникли мимовiльнi рухи, порушився тонус м'язiв тулуба. На порушення якого провiдного 
шляху указують цi симптоми?
+Tractus rubrospinalis
-Tractus corticospinalis
-Tructus corticonuclearis
-Tructus olivospinalis
-Tractus tectospinalis
?
У хворого гематома знаходиться в заднiй нiжцi внутрiшньої капсули поряд з колiном. Який 
провiдний шлях пошкоджений у хворого?
+Tr. corticospinalis
-Тr. cortico-fronto-pontinus
-Tr. cortico-nuclearis 
-Tr. thalamo-corticalis
-Tr. cortico-thalamicus
?
У чоловiка зниження всiх видiв чутливостi на правiй половинi тулуба. Пошкодження якого 
провiдного шляху було причиною зазначеної симптоматики?
+Tr. spino-thalamicus
-Центральний зоровий шлях
-Tr. cortico-spinalis
-Tr. cortico-nuclearis
-Центральний слуховий шлях
?
Пухлина в колiнi i передньому вiддiлi задньої нiжки внутрiшньої капсули. Волокна якого провiдного 
шляху мозку будуть зруйнованi?
+Tr. pyramidalis
-Tr. parietooccipitopontinus
-Tr. frontothalamicus
-Tr. thalamocorticalis
-Tr. frontopontinus
?
У хворого демiєлiнiзацiя провiдних висхiдних трактiв. Який вид чутливостi збережеться за цих умов?
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+Зiр
-Температурна чутливiсть
-Вiбрацiйна чутливiсть
-Вiдчуття тиску
-Пропрiоцепцiя
?
Порушена больова i температурна чутливiсть, що обумовлено порушенням таких висхiдних шляхiв:
+Спинномозково-таламiчних
-Переднього спинномозково-мозочкового
-Латерального спиннмозково-коркового
-Медiального спинномозково-коркового
-Заднього спинномозково-мозочкового
?
Вiдсутня больова i температурна чутливiсть лiвої половини тулуба. Пошкодження якого провiдного 
шляху може бути причиною цього явища?
+Tr. spino-thalamicus lateralis справа
-Tr. spino-thalamicus anterior справа
-Tr. spino-thalamicus lateralis злiва
-Tr. spino-thalamicus anterior злiва
-Пучка Голля i Бурдаха злiва
?
Пошкодженi заднi канатики спинного мозку. Якi порушення можуть спостерiгатися в цьому випадку?
+Порушення пропрiорецептивної, тактильної чутливостi i стереогнозiї
-Порушення больової i температурної чутливостi
-Порушення вiдчуття дотику i тиску
-Порушення свiдомих рухiв
-Порушення несвiдомих рухiв
?
Пошкодженi заднi канатики спинного мозку. Волокна яких провiдних шляхiв були пошкодженi в 
цьому випадку?
+Тонкого i клиноподiбного пучкiв
-Переднього кiрково-спинномозкового шляху
-Спино-таламiчного шляху
-Заднього спинно-мозочкового шляху
-Переднього спинно-мозочкового шляху
?
Втрата тактильної чутливостi. Якi провiднi шляхи пошкодженi?
+Пучок Голля i Бурдаха
-Пучок Флексiга i Говерса
-Червоноядерно-спиномозковий шлях
-Сiтчасто-спиномозковий шлях
-Тектоспiнальний шлях
?
Пошкодженi пiрамiди довгастого мозку. В якому з провiдних шляхiв порушиться проведення 
нервових iмпульсiв?
+Tr. corticospinalis
-Tr. corticopontinus
-Tr. corticonuclearis
-Tr. dentatorubralis
-Tr. spinocerebellaris
?
Який асоцiативний провiдний шлях сполучає вестибулярний апарат з руховими ядрами черепних 
нервiв?
+Fasciculus longitudinalis medialis
-Tractus celebellaris anterior
-Lemniscus medialis
-Lemniscus lateralis
-Tractus bulbothalamicus
?
Який провiдний шлях утворює decussatio tegmenti dorsalis?
+Tr. tectospinalis
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-Tr. rubrospinalis
-Tr. corticospinalis anterior
-Tr. corticospinalis lateralis
-Tr. corticonuclearis
?
Який провiдний шлях забезпечує узгоджений рух обох очних яблук (погляд)?
+Fasciculus longitudinalis medialis
-Lemniscus medialis
-Tractus tectospinalis
-Lemniscus lateralis
-Formacio reticularis mesencephali
?
Який шлях ЦНС пов'язує гiпоталамус з вегетативними ядрами стовбура мозку i спинного мозку?
+Fasciculus longitudinalis dorsalis
-Fasciculus longitudinalis anteriores
-Tractus thalamo-corticalis
-Tractus thalamo-spinalis
-Tractus spino-thalamicus
?
З'явилися ознаки водянки головного мозку. Що могло бути причиною цього явища?
+Зарощування апертур Мажендi i Люшка IV шлуночка
-Зарощування мiжшлуночкового отвору злiва
-Зарощування мiжшлуночкового отвору справа
-Зарощування водопроводу головного мозку
-Зарощування центрального каналу спинного мозку
?
Необхiдно провести спинномозкову пункцiю у поперековому вiддiлi хребтового стовпа. З якої 
цистерни можливе отримання спинномозкової рiдини?
+Термiнальної
-Мостомозочкової
-Мiжнiжкової
-Бiчної
?
Дiлянка твердої оболони, що вiдокремлює потиличнi частки пiвкуль вiд задньої черепної ямки. Яке 
це анатомiчне утворення?
+Намет мозочка
-Серп мозочка
-Серп великого мозку
-Дiафрагма сiдла
-Прозора перегородка
?
Виявлено розширення I-III шлуночкiв. Укажiть найбiльш вiрогiдну локалiзацiю пухлини:
+Середнiй мозок
-Кiнцевий мозок
-Довгастий мозок
-Мiст
-Мозочок
?
Виявлено розширенi бiчнi i ІІІ шлуночки. Визначить рiвень оклюзiї:
+Водопровiд мозку
-Мiжшлуночковий отвiр
-Серединний отвiр четвертого шлуночка
-Бiчнi отвори четвертого шлуночка
-Пахiонови грануляцiї
?
Пiдвищений тиск спинномозкової рiдини у правому бiчному шлуночку головного мозку. З чим 
пов'язане це явище?
+Закриття мiжшлуночкового отвору справа
-Закриття мiжшлуночкового отвору злiва
-Зарощування центрального каналу спинного мозку
-Зарощування водопроводу головного мозку
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-Зарощування отворiв Мажендi i Люшка IV шлуночка
?
Розширення бiчних шлуночкiв. ІІІ шлуночок не розширений. На рiвнi яких отворiв вiдбулася оклюзiя 
циркуляцiї спинномозкової рiдини?
+Мiжшлуночкових отворiв
-Непарних серединних отворів покрiвлi IV шлуночка (Мажендi)
-Правих бiчних отворів покрiвлi IV шлуночка (Люшка)
-Лiвих бiчних отворів покрiвлi IV шлуночка (Люшка)
-Водопроводу мозку
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