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ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни “Нервові хвороби” складена на

основі Закону України «Про вищу освіту» та відповідно до ПОРЯДКУ підготовки

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих

навчальних закладах (наукових установах) від 23.03.2016

відповідно до освітньо-наукової програми Вінницького національного медичного

університету ім. М.І.Пирогова на третьому (освітньо-науковому) рівні
                                                (назва рівня вищої освіти)

галузі знань _______________________22 Охорона здоров’я_____________
                                (шифр і назва галузі знань)

спеціальності __________________________222 Медицина ______________
      (код і найменування спеціальності)

спеціалізації(-й) ___________________Нервові хвороби 14.01.15__________
                (код і найменування спеціалізації)



Опис навчальної дисципліни (анотація)

Дана програма є частиною освітньої програми підготовки докторів філософії
в рамках професійної спеціалізації, і розрахована на 10 кредитів, які засвоюються
протягом 3 років.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є будова, функціональна
організація та патологія нервової системи

Міждисциплінарні зв'язки: біологія, нормальна анатомія, гістологія,
нормальна фізіологія, патологічна анатомія, патологічна фізіологія, топографічна
анатомія та оперативна хірургія, біохімія, внутрішні хвороби, очні хвороби, ЛОР-
хвороби, психіатрія, медична психологія, терапія.

Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «нервові хвороби» є формування
цілісного уявлення про будову й функціонування нервової системи, причини,
патогенез та клінічні прояви її уражень, основи терапії неврологічних
захворювань.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «нервові хвороби» є
формування системи знань, професійних умінь та практичних навичок, що
складають основу майбутньої професійної діяльності.
1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє
дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої
освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у освітньо-науковій
програмі).

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми дисципліна забезпечує
набуття здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії компетентностей:
 інтегральні: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у

відповідній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та
характеризується невизначеністю умов і вимог

 загальні: знання, розуміння, навички та здатності, якими здобувач
оволодіває у рамках виконання певної програми навчання, але які мають
універсальний характер (здатність до аналізу та синтезу, уміння
застосовувати знання на практиці, планування та розподіл часу, базові
загальні знання сфери навчання, застосування базових знань професії на
практиці, усне та письмове спілкування рідною мовою, знання другої
мови, елементарні навички роботи з ПК, дослідницькі уміння, здатність
до самонавчання, навички роботи з інформацією (уміння знаходити та
аналізувати інформацію з різних джерел), уміння самокритики та
критики, здатність адаптуватися до нових ситуацій, здатність генерувати
нові ідеї (творчість). Також до загальних компетентностей відносяться:
розв’язання задач, прийняття рішень, робота в команді, міжособистісні
вміння, лідерство, здатність працювати в команді фахівців з різних
підрозділів, уміння спілкуватися з непрофесіоналами галузі, уміння
працювати в міжнародному контексті, уміння працювати автономно,
дотримання етики, забезпечення якості, воля до успіху



- спеціальні (фахові, предметні): мати і використовувати спеціальні знання
в області нервових хвороб, уміння дослідити неврологічний статус
пацієнта, розшифрувати додаткових методів обстеження та призначити
відповідну терапію

Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі
«Матриці компетентностей».

Матриця компетентностей

№ Класифікація
компетентностей за
НРК

Знання Уміння Комунікація Автономія та
відповідальніст

ь
Інтегральна компетентність

Доктор філософії (рівень 8): Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі
професійної, у тому числі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики

Загальні компетентності
Корелюють з описом відповідного кваліфікаційного рівня НРК.
Рекомендованим є вибір загальних компетентностей з переліку проекту TUNING.
1 Здатність до аналізу

та синтезу,
застосування
глибоких
структурних
професійних знань
на практиці,
ров'язання задач

Мати
глибокі
фахові
знання,
необхідні для
розв'язання
професійних
задач

Вміти
використову-
вати, набуті
під час
навчання
фахові знання
для
вирішення
проблем та
задач, що
виникають у
професійній
діяльності.

Використовува-
ти чіткі
формулювання
для донесення
до фахівців та
пересічних
громадян
висновків та
пояснень щодо
розв'язання
професійних
проблем

Нести
відповідаль-
ність щодо
якості
застосування
професійних
знань та їх
наслідків.

2 Здатність до
правильного
планування та
розподілу часу при
виконанні
функціональних
обов'язків.

Мати знання
щодо
правильного
планування
часу при
виконанні
функціо-
нальних
обов'язків та
досліджень.

Вміти
правильно
розподіляти
час для
якісного
забезпечення
трудової та
дослідницької
діяльності

Використовува-
ти чітке
планування
часу для
виконання
запланованих
робіт.

Нести
відповідаль-
ність за вчасне
виконання
кожного пункту
запланованих
робіт для
забезпечення
якості
виконання
функціональних
обов'язків та
досліджень.

3 Усне та письмове
спілкування рідною
мовою, знання
другої мови

Мати знання
рідної мови з
урахуванням
правил
ділової та
професійної
мови, базові
знання

Уміти
використову-
вати усну та
письмову
мову при
виконанні
дослідницьких
завдань,

Використовува-
ти рідну мову
при
спілкуванні з
хворими,
іншими
дослідниками
при фаховому

Нести
відповідальніст
ь за володіння
рідною мовою,
та необхідними
знаннями для
спілкування на
професійному



іноземної
мови, що
дозволяють
користувати-
ся іноземною
літературою
та
спілкуватись
на
професійно-
му рівні.

написаннях
ставтей та
веденні
фахової
документації

спілкуванні,
використовува-
ти іноземну
мову у
професійній
діяльності

рівні з
іноземними
фахівцями

4 Елементарні
навички роботи з
ПК

Мати
знання,
необхідні для
використан-
ня ПК в
умовах
дослідниць-
кої
діяльності
(програми
для обробки
статистич-
них даних,
оформлення
документації
та
презентації
результатів)

Уміти
використову-
вати ПК для
забезпечення
професійної та
дослідницької
роботи
(програми для
обробки
статистичних
даних,
оформлення
документації
та презентації
результатів)

Використовува-
ти ПК для
забезпечення
професійної та
дослідницької
роботи
(програми для
обробки
статистичних
даних,
оформлення
документації та
презентації
результатів)

Нести
відповідаль-
ність за вміння
працювати з ПК
та
використанням
ліцензійного
програмного
забезпечення

5 Здатність до
проведення
досліджень та
дослідницьких
умінь, здатність
генерувати нові ідеї
(творчість)

Мати
знання,
необхідні для
проведення
запланова-
них
досліджень

Уміти
правильно
побудувати
план
дослідження,
сформулюва-
ти мету та
завдання
дослідження

Використовува-
ти знання,
отримані для
правильного
ведення
дослідницьких
робіт та якісної
обробки та
презентації
отриманого
матеріалу.

Нести
відповідаль-
ність за якість
отриманих
результатів
виконаних
дослідницьких
робіт.

6 Здатність до
самонавчання,
навички роботи з
інформацією
(уміння знаходити
та аналізувати
інформацію з різних
джерел)

Мати
сучасні
знання щодо
пошуку та
отримання
фахової та
наукової
інформації

Вміти
проводити
якісний аналіз
отриманої
інформації

Встановлювати
зв’язки для
оримання
необхідної
навчальної та
наукової
інформації
шляхом
реєстрації на
офіційних
інформаційних
сайтах
офіційних on-
line бібліотеках,
підписки на
фахові видання.

Нести
відповідаль-
ність за шлях
оримання
інформації
(знання щодо
відповідально-
сті при
використанні
піратських
ресурсів),
своєчасне
набуття
сучасних знань.



7 Уміння
самокритики та
критики

Мати
сучасні
уявлення
щодо
управління
самокрити-
кою та
адекватну
реакцію на
критичні
зауваження,
якісне
формулю-
вання
власних
критичних
зауважень
щодо інших

Вміти чітко і
коректно
висловлювати
зауваження,
підкріплюючи
їх своїми
аргументами,
адекватно
реагувати на
критику з
боку інших та
робити
висновки у
цілях
власного
фахового
удосконален-
ня.

Встановлювати
відповідні
зв’язки для
кращого обміну
фаховими
поглядами,
мотивації на
досягнення у
фаховій
діяльності

Нести
відповідаль-
ність за
некоректну та
необґрунтовану
критику.

8 Здатність
адаптуватися до
нових та
нестандартних
ситуацій

Мати
грунтовні
фахові
знання,
набуті у
процесі
навчання та
самовдоско-
налення, що
сприятивуть
прийняттю
правильного
рішення у
нестандарт-
ній ситуації

Вміти швидко
прийняти
відповідальне
рішення щодо
тактики
надання
необхідної
допомоги у
складних
умовах або
нестандарт-
них ситуаціях

Використовува-
ти здобуті
знання для
прийняття
рішень в
складних
умовах або
нестандартних
ситуаціях

Нести
відповідаль-
ність  за
прийняття
рішень в
складних
умовах

9 Здатність
працювати в
команді фахівців з
різних підрозділів,
міжособистісні
вміння

Мати
сучасні
знання щодо
методів
мотивації до
спільної
мети,
принципи
міжособи-
стісної
взаємодії.

Вміти
проводити
мотивацію, а
також
аналізувати
міжособистіс-
ну взаємодію
для якісної
співпраці у
колективі.

Використовува-
ти оптимальні
методи
мотивації для
досягнення
поставленої
мети.

Нести
відповідаль-
ність за
результати
невдалої
мотивації та
сприяти руху до
спільної мети

1
0

Уміння працювати
в міжнародному
контексті

Мати
сучасні
знання та
навички для
можливості
прийняття
участі у
міжнародних
дослідженн-
ях та
форумах.

Вміти
працювати з
міжнародни-
ми шкалами
та сучасними
методиками
для участі у
міжнародних
дослідженнях.

Використовува-
ти здобуті
знання для
можливості
прийняття
участі у
міжнародних
дослідженнях
та форумах.

Нести
відповідаль-
ність за якість
виконання
жіжнародних
досліджень.

1
1

Уміння працювати
автономно

Мати
сучасні

Вміти
працювати

Використовува-
ти здобуті

Нести
відповідаль-



знання та
навички для
виконання
поставлених
задач в
умовах
автономної
роботи.

самостійно
(автономно) з
сучасними
методами
обстеження
для
виконання
поставлених
задач або при
виникненні
позаштатних
ситуацій.

знання для
виконання
поставлених
задач в умовах
автономної
роботи.

ність за якість
виконання
поставлених
задач в умовах
автономної
роботи.

1
2

Постійна
включеність у
процес прийняття
фахового рішення

Мати
глибокі
знання в
галузі фаху,
в якому слід
прийняти
рішення

Вміти
проводити
аналіз
інформації,
приймати
обґрунтовані
фахові
рішення

Встановлювати
відповідні
зв’язки для
кращого
прийняття
фахового
рішення

Відповідати за
прийняте
фахове рішення

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

1 Здатність до
фахового
професійного
мислення на
підставі аналізу та
синтезу знань, щодо
симптомів та
синдромів різних
видів патології
нервової системи

Мати
сучасні
професійні
знання про
анатомію,
фізіологію,
гістологію
людини,
особливості
функціону-
вання
нервової
системи
людини, її
зміни при
патології, а
також
стандартні
методики
обстеження;
алгоритмів
діагностики
захворю-
вань;
алгоритмів
виділення
провідних
симптомів
або
синдромів.

Вміти
проводити
фізикальне
обстеження
хворого,
особливо
неврологічно-
го статусу
хворого; вміти
приймати
обґрунтоване
рішення щодо
виділення
провідного
клінічного
симптому або
синдрому;
вміти
поставити
попередній
діагноз
захворюван-
ня,
призначити
лабораторне
та
інструмен-
тальне
обстеження
хворого
шляхом
застосування
стандартних
методик

На підставі
нормативних
документів
вести медичну
документацію
щодо пацієнта
(карту
амбулаторного/
стаціонарного
хворого тощо),
а також
документацію,
рекомендовану
Фарм.
Комітетом
України щодо
проведення
клінічних
досліджень.

Нести
відповідаль-
ністьза
прийняття
обґрунтованих
рішень і дій
щодо
правильності
встановленого
попереднього
клінічного
діагнозу
захворювання,
призначення
методів
обстеження та
лікування.



2 Здатність до
узагальнення
інформації стосовно
проявів патології
нервової системи,
субклінічних ознак
захворювання

Мати
спеціалізова-
ні знання
про
функціону-
вання
нервової
системи,
методики її
обстеження,
сучасних
шкал оцінки
неврологіч-
них розладів
та
опитуваль-
ників для
якісного
обстеження
хворого та
віддтворення
його
симптомати-
ки у
документації

Вміти
провести
обстеження
неврологічно-
го статусу та
оцінити
результи
дослідження,
використо-
вуючи сучасні
шкали оцінки
неврологічних
розладів та
опитувальни-
ки для
якісного
обстеження
хворого та
віддтворення
його
симптоматики
у
документації.

Якісно
заповнювати
медичну
документацію,
мати чітку уяву
поро її будову
та схему
вористання.

Нести
відповідаль-
ність за
інтерпритацію
отриманної
інформації та
якість
відтворення
отриманих
даних у
медичній
документації.

3 Знання будови
будови нервової
системи та
принципи її
функціонування,
клінічні прояви
ураження окремих
структур нервової
системи та різних
рівнів її
функціональної
організації,
індивідуальні
статеві та вікові
особливості
нервової системи.

Мати знання
щодо будови
будови
нервової
системи та
принципи її
функціону-
вання,
клінічні
прояви
ураження
окремих
структур
нервової
системи та
різних рівнів
її
функціо-
нальної
організації,
індивідуаль-
ні статеві та
вікові
особливості
нервової
системи.

Вміти
провести
аналіз
функціонуван
ня, клінічні
прояви
ураження
окремих
структур
нервової
системи та
різних рівнів
її
функціональ-
ної
організації,
індивідуальні
статеві та
вікові
особливості
нервової
системи.

Якісно
віддтворювати
отримані
результати у
медичній
документації

Нести
відповідаль-
ність за
інтерпритацію
клінічних
проявів
ураження
окремих
структур
нервової
системи.

4 Здатність до
проведення
клінічного
дослідження
нервової системи,
інтерпретувати його

Мати знання
щодо
проведення
клінічного
дослідження
нервової

Вміти
провести
клінічне
дослідження
нервової
системи,

Якісно
віддтворювати
отримані
результати у
медичній
документації

Нести
відповідаль-
ність за
проведення
якісного
клінічного



результати у
вигляді
формування
топічного та
синдромального
діагнозів

системи,
інтерпрету-
вати його
результати у
вигляді
формування
топічного та
синдромаль-
ного
діагнозів

інтерпретува-
ти його
результати у
вигляді
формування
топічного та
синдромаль-
ного діагнозів

дослідження
нервової
системи,
інтерпретувати
його результати
у вигляді
формування
топічного та
синдромального
діагнозів

5 Здатність
інтерпретувати
результати
функціональних
методів
діагностики,
лабораторних та
інструментальних
досліджень. Методів
нейровізуалізації
(рентгенографія,
комп'ютерна
томографія,
магнітно-
резонансна
томографія,
ОФЕКТ,
ультразвукового
дослідження (УЗД),
електрофізіологічне
дослідження
(електроенцефало-
графія,
електронейроміо-
графія та викликані
потенціали),
лабораторих
методів дослідження
(лікворолічних,
біохімічних,
імунологічних)

Мати
спеціалізова-
ні знання
про
фукціону-
вання
організму
людини,
методи
діагностики
ураження
різних рівнів
нервової
системи, а
також інших
систем, що
опосередко-
вано
впливають
на нервову
систему.

Вміти
аналізувати
результати
функціональ-
них,
лабораторних
та
інструмен-
тальних
методів
дослідження:
нейровізуаліза
ції
(рентгеногра-
фія,
комп'ютерна
томографія,
магнітно-
резонансна
томографія,
ОФЕКТ,
ультразвуко-
вого
дослідження
(УЗД),
електрофізіо-
логічне
дослідження
(електроенце-
фалографія,
електронейро-
міографія та
викликані
потенціали),
лабораторих
методів
дослідження
(ліквороліч-
них,
біохімічних,
імунологіч-
них)

Обґрунтовано
призначати та
оцінювати
результати
функціональ-
них,
лабораторних
та
інструменталь-
них методів
дослідження:
нейровізуалізац
ії
(рентгеногра-
фія,
комп'ютерна
томографія,
магнітно-
резонансна
томографія,
ОФЕКТ,
ультразвуково-
го дослідження
(УЗД),
електрофізіоло-
гічне
дослідження
(електроенце-
фалографія,
електронейро-
міографія та
викликані
потенціали),
лабораторих
методів
дослідження
(лікворолічних,
біохімічних,
імунологічних).

Нести
відповідаль-
ність за
обгрунтованість
призначення та
якість
оцінювання
результатів
додаткових
методів
обстеження:
нейровізуалізаці
ї
(рентгеногра-
фія,
комп'ютерна
томографія,
магнітно-
резонансна
томографія,
ОФЕКТ,
ультразвуково-
го дослідження
(УЗД),
електрофізіоло-
гічне
дослідження
(електроенцефа-
лографія,
електронейро-
міографія та
викликані
потенціали),
лабораторих
методів
дослідження
(лікворолічних,
біохімічних,
імунологічних).

6 Здатність до
призначення
сучасних схем
лікування з
використанням

Мати фахові
спеціалізова-
ні знання
щодо
застосуван-

Вміти
призначити
лікування
згідно
рекомендацій

Обгрунтовано
призначати
лікування
хворим з
ураженням

Нести
відповідаль-
ність за
адекватність
прийняття



медикаментозної та
фізіотерапії.

няпротоко-
лів
тлікування
захворювань
нервової
системи,
згідно
рекоменда-
цій МОЗ
України

протоколів
лікування
МОЗ України.

нервової
системи, вміти
пояснити исвої
призначення
іншим
фахівцям та
непрофесіона-
лам у галузі
(пацієнтам та їх
родичам)

рішення щодо
принципів та
характеру
лікування
захворювання
нервової
системи.

7 Здатність до
діагностики
невідкладних станів
у неврології.

Мати фахові
спеціалізова-
ні знання
про будову
організму
людини для
можливості
оцінки
функціону-
вання
організму в
умовах
нестачі
інформації.

Вміти, в
умовах
нестачі
інформації,
використо-
вуючи
стандартні
методики,
шляхом
прийняття
обґрунтовано-
го рішення
оцінити стан
людини та
визначити тип
невідкладного
стану,
поставити
діагноз та
прийняти
рішення щодо
подальшого
маршруту
пацієна з
невідкладним
станом

Відповідально
прийняти
обґрунтоване
рішення щодо
оцінки
фізичного та
неврологічного-
стану людини,
діагнозу та
організації
необхідних
медичних
заходів в
залежності від
критичності
стану людини;
заповнити
відповідні
медичні
документи.

Нести
відповідаль-
ність за
своєчасність,
відповідність
протоколам
діагностики та
лікування, а
також
ефективність
медичних
заходів щодо
діагностики при
наявності
невідкладного
стану у
пацієнта.

8 Здатність до
визначення тактики
надання екстреної
медичної допомоги

Знати
законодавчу
базу щодо
надання
екстреної
медичної
допомоги,
протоколи
діагностики
та лікування
невідклад-
них станів,
закон
України
«Про
екстрену
медичну
допомогу».

Вміти
визначити
невідкладні
стани у
неврології,
схеми
лікування та
тактики
надання
екстреної
медичної
допомоги;
провести
організаційні
та
діагностичні
заходи
спрямовані на
рятування та
збереження
життя

Обґрунтовано
формулювати
та довести до
пацієнта чи
його законного
представника
необхідність
надання
невідкладної
допомоги та
отримати згоду
на медичне
втручання.

Нести
відповідаль-
ність за
правильність
визначення
невідкладного
стану, ступеню
його важкості та
тактики
надання
екстреної
медичної
допомоги.



людини.
9 Навички надання

екстреної медичної
допомоги
неврологічним
хворим

Знати
законодавчу
базу щодо
надання
екстреної
медичної
допомоги,
протоколи
діагностики
та лікування
невідклад-
них станів,
закон
України
«Про
екстрену
медичну
допомогу».

Вміти
визначити
невідкладні
стани у
неврології,
схеми
лікування та
тактики
надання
екстреної
медичної
допомоги;
провести
організаційні
та
діагностичні
заходи
спрямовані на
рятування та
збереження
життя
людини.

Обґрунтовано
формулювати
та довести до
пацієнта чи
його законного
представника
необхідність
надання
невідкладної
допомоги та
отримати згоду
на медичне
втручання.

Нести
відповідаль-
ність за
правильність
визначення
невідкладного
стану, ступеню
його важкості та
тактики
надання
екстреної
медичної
допомоги.

1
0

Навички виконання
медичних
маніпуляцій у
клініці нервових
хвороб

Мати
спеціалізова-
ні знання
про
фукціону-
вання
організму
людини,
методи
діагностики
ураження
різних рівнів
нервової
системи,
оцінки
неврологіч-
ного статусу.

Вміти
виконувати
медичні
маніпуляції,
необхідні у
клініці
нервових
хвороб (ЛП,
тощо)

Обґрунтовано
формувати та
донести до
пацієнта, та
інших фахівців
висновки щодо
необхідності
призначення та
проведення
медичних
маніпуляцій,
необхідних у
клініці
нервових
хвороб (ЛП,
тощо)

Нести
відповідаль-
ність за якість
виконання
медичних
маніпуляцій,
необхідних у
клініці
нервових хвороб
(ЛП, тощо)

1
1

Здатність до
визначення
необхідного режиму
праці та відпочинку
при лікуванні
захворювань
нервової системи

Мати фахові
спеціалізова-
ні знання
про
фукціону-
вання
організму
людини при
неврологіч-
ній
патології,
знання
етичних та
юридичних
норм;
знання
алгоритмів

Вміти
визначати, на
підставі
попереднього
клінічного
діагнозу,
шляхом
прийняття
обґрунтовано-
го рішення
необхідний
режим праці
та відпочинку
при лікуванні
захворювання
нервової
системи

Формувати та
донести до
пацієнта та
фахівців
висновки щодо
необхідного
режиму праці
та відпочинку
при лікуванні
захворювання
нервової
системи

Нести
відповідаль-
ність за
обґрунтованість
призначення
режиму праці та
відпочинку при
лікуванні
захворювання
нервової
системи



та
стандартних
схем щодо
визначення
режиму
праці та
відпочинку
при
лікуванні, на
підставі
попередньо-
го
клінічного
діагнозу
захворюван-
ня нервової
системи

1
2

Здатність до
визначення
лікувального
харчування при
лікуванні
захворювань з
порушенням обміну
речовин, що мають
чітку нгеврологічну
симптоматику
(хвороба Вільсона-
Коновалова,
фенілкетонурія,
тощо)

Мати
спеціалізова-
ні знання
про людину,
її органи та
системи;
знання
алгоритмів
та
стандартних
схем
призначення
лікувально-
го
харчування
пли
лікуванні
захворювань
з
порушенням
обміну
речовин, що
мають чітку
нгеврологіч-
ну
симптомати-
ку (хвороба
Вільсона-
Коновалова,
фенілкетону-
рія, тощо)

Вміти
визначати, на
підставі
попереднього
клінічного
діагнозу,
характер
лікувального
харчування
при лікуванні
захворювань з
порушенням
обміну
речовин, що
мають чітку
нгеврологічну
симптоматику
(хвороба
Вільсона-
Коновалова,
фенілкетону-
рія, тощо)

Формувати та
донести до
пацієнта,
фахівців
висновки щодо
лікувального
харчування при
лікуванні
захворювань з
порушенням
обміну речовин,
що мають чітку
нгеврологічну
симптоматику
(хвороба
Вільсона-
Коновалова,
фенілкетонурія,
тощо)

Нести
відповідаль-
ність за
обґрунтованість
визначення
лікувального
харчування при
лікуванні
захворювань з
порушенням
обміну речовин,
що мають чітку
нгеврологічну
симптоматику
(хвороба
Вільсона-
Коновалова,
фенілкетонурія,
тощо)

1
3

Здатність до
проведення
санітарногігієніч-
них та
профілактичних
заходів

Знати
систему
санітарно-
гігієнічних
та
профілак-
тичних
заходів серед
закріпленого

Вміти скласти
план
диспансериза-
ції хворих з
ураженням
нервової
системи. Мати
навички щодо
організації

На підставі
результатів
диспансеризації
та аналізу стану
здоров’я
населення,
стану знати
принципи
подання

Нести
відповідаль-
ність за
своєчасне та
якісне
проведення
заходів щодо
оцінки стану
здоров’я



контингенту
населення.
Знати
принципи
організації
диспансери-
зації хворих
із
захворюван-
нями
нервової
системи.
Знати
показники
оцінки
організації
та
ефективності
диспансери-
зації. Знати
принципи
організації
раціонально-
го
харчування,
режиму
діяльності та
відпочинку,
формування
сприятливо-
го
виробничого
середовища,
первинної
профілакти-
ки
захворювань
і травм;
принципи і
методів
Різних
пропаганди
здорового
способу
життя

диспансериза-
ції
відповідних
контингентів.
Вміти
організувати
пропаганду
здорового
способу
життя,
первинної
профілактики
захворювань
та травм
населення.

аналітичної
інформації до
місцевих
органів
управління та
охорони
здоров’я.
Використовува-
ти місцеву
пресу для
публікацій
щодо заходів з
питань
укріплення
здоров’я та
поліпшення
навколишнього
середовища,
використовува-
ти радіо,
телебачення,
лекції та
співбесіди.

контингентів
населення,
заходів щодо
оздоровлення та
покращення
здоров’я
відповідних
контингентів, ,
пропаганди
здорового
способу життя,
первинної
профілактики
захворювань та
травм.

1
4

Здатність до
проведення
експертизи
працездатності
хворих з ураженням
нервової системи

Мати базові
знання про
медико-
соціальну
експертизу;
знання
основних
норматив-
них
документів,
що
регулюють

Вміти в
змодельованої
клініко-
організаційної
ситуації на
підставі даних
про
захворювання
та його
перебіг,
особливості
професійної

Організувати
взаємодію з
керівником
підрозділу,
лікувально-
консультивною
комісією (ЛКК),
медикосоціаль-
ною
експертною
комісією
(МСЕК) з

Нести
відповідаль-
ність за
обґрунтованість
рішень щодо
медикосоціаль-
ної експертизи
працездатності



встановлен-
ня виду,
ступеню  та
тривалості
непрацездат-
ності;
основних
видів
тимчасової
непрацездат-
ності та
порядку її
проведення;
основних
обмежень
життєдіяль-
ності та
принципів
визначення
стійкої
непрацездат-
ності

діяльності
людини
визначити
наявність та
вираженість
обмежень
життєдіяльно-
сті,  вид,
ступінь та
тривалість
непрацездат-
ності з Вміти
оформляти
відповідні
документи, що
засвідчують
тимчасову
непрацездат-
ність

питань
експертизи
працездатності

1
5

Здатність до
ведення медичної
документації

Знати
систему
офіційного
документоо-
бігу в
професійної
роботі
лікаря,
включаючи
сучасні
комп’ютерні
інформацій-
ні технології,
документа-
цію,
необхідну
для
проведення
клінічних
досліджень

Вміти
визначати
джерело та
місце
знаходження
потрібної
інформації в
залежності від
її типу. Вміти
оброблять
інформацію та
проводити
аналіз
отриманої
інформації

Отримувати
необхідну
інформацію з
визначеного
джерела та на
підставі її
аналізу
формувати
відповідні
висновки

Нести
відповідаль-
ність за повноту
та якість
аналізу
інформації та
висновків на
підставі її
аналізу

1
6

Здатність до
проведення
епідеміологічних та
медико-
статистичних
досліджень здоров’я
населення

Знати
методи
епідеміоло-
гічних
(описових,
аналітичних)
та
медикостати-
стичних
досліджень;
вимоги до
діагностич-
них тестів,
що можуть
бути

Володіти
стандартними
методиками
описових,
аналітичних
епідеміологіч-
них та
медико-
статистичних
досліджень
Вміти
оцінювати в
динаміці та
при
співставленні

Формулювати
висновки щодо
стану здоров’я
населення на
підставі даних
епідеміологіч-
них та
медикостати-
стичних
досліджень
Взаємодіяти з
фахівцями
інформаційно-
аналітичних
підрозділів

Нести
відповідаль-
ність за
обґрунтованість
висновків щодо
стану здоров’я
населення



застосовані
для
скринінго-
вих
досліджень;
показники
ризику та
методик їх
розрахунку

з середньо
статичними
даними
показники
захворювано-
сті, втому
числі
хронічними
неінфекційни-
ми
захворюван-
нями,
інвалідності,
смертності,
інтегральні
показники
здоров’я;
Володіти
методикою
проведення
скринінгу
щодо
виявлення
найважливі-
ших
неінфекційних
захворювань
Вміти
розраховувати
та оцінювати
показники
індивідуально-
го та
популяційно-
го ризику
виникнення
та перебігу
захворювань
Володіти
методикою
формування
груп ризику

щодо
отримання
даних про стан
здоров’я
населення

1
7

Здатність до
проведення аналізу
діяльності лікаря,
підрозділу, закладу
охорони здоров’я

Знати
основні
показники,
що
характеризу-
ють
діяльність
основних
типів
закладів/пі-
дрозділів
охорони
здоров’я;
основні
медико-

Вміти
розраховувати
основні
показники
діяльності
лікаря,
підрозділу,
закладу
охорони
здоров’я  та
оцінювати їх в
динаміці
шляхом
співставлення
з середньо

Отримувати
інформацію з
відповідних
джерел щодо
діяльності
лікаря,
підрозділу,
закладу
охорони
здоров’я

Нести
відповідаль-
ність за
обґрунтованість
рішень щодо
поліпшення
діяльності
лікаря,
закладу/підроз-
ділу охорони
здоров’я



організаційні
чинники, що
впливають
на діяльність
лікаря
підрозділу,
закладу
охорони
здоров’я

статичними і
кращими в
сфері
діяльності.
Вміти
виявляти
дефекти
діяльності та
причин їх
формування.
Вміти
обґрунтовува-
ти
управлінські
рішення щодо
поліпшення
діяльності
лікаря,
закладу/пі-
дрозділу
охорони
здоров’я

1
8

Здатність
використовувати
інноваційні
технології в процесі
медичної та
психологічної
реабілітації.

Мати
глибокі
знання
технологій
лікування в
процесі
медичної та
психологіч-
ної
реабілітації.

Вміти
застосовувати
інноваційні
технології в
процесі
медичної та
психологічної
реабілітації.

Отримувати
необхідну
інформацію з
визначених
джерел щодо
нових
технологій в
медичній та
психологічній
реабілітації

Нести
відповідаль-
ність за
обґрунтованість
рішень щодо
застосування
тих чи інших
технологій в
медичній та
психологічній
реабілітації

1
9

Шляхом прийняття
обґрунтованого
рішення за
існуючими
алгоритмами та
стандартними
схемами визначати
характер заходів
медичної та
психологічної
реабілітації.

Знати
існуючі

алгоритми
та

стандартні
схеми

медичної та
психологіч-

ної
реабілітації.

Вміти
визначати
характер
заходів

медичної та
психологічної
реабілітації та
застосовувати

їх

Обґрунтовано
формувати та
донести до
пацієнта,
фахівців
висновки щодо
необхідності
проведення тих
чи інших
алгоритмів і
схем медичної
та
психологічної
реабілітації.

Нести
відповідаль-

ність за
застосовані

алгоритми та
стандартні

схеми медичної
та психологічної

реабілітації

2
0

Здатність до
проведення
маркетингу
медичних послуг

Знати
основи
маркетингу
та
інструменти
просування
медичних
послуг на
ринку

Вміти обирати
інструменти
просування
медичних
послуг на
ринку на
підставі
аналізу потреб
та попиту
населення

Формувати та
донести до
населення
інформацію
щодо
доцільності
застосування
запропонова-
них медичних
послуг

Нести
відповідаль-
ність за
обґрунтованість
рішень щодо
застосування
обраних
інструментів
просування
медичних



послуг
2
1

Знання та уміння
застосовувати в
практичній
діяльності заходів
та засобів медичних
та психологічної
реабілітації у
неврологічних
хворих

Знати
сучасні
заходи та
засоби
медичної та
психологіч-
ної
реабілітації у
неврологіч-
них хворих

Вміти
застосовувати
в практичній
діяльності
заходи та
засоби
медичної та
психологічної
реабілітації у
неврологічних
хворих

Отримувати
необхідну
інформацію з
визначених
джерел щодо
сучасних
заходів та
засобів
медичної та
психологічної
реабілітації
неврологічних
хворих.

Відповідати за
призначення
заходів та
засобів медичної
та психологічної
реабілітації
неврологічних
хворих.



Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших
компетентностей, набутих особою у процессі навчання, які можна ідентифікувати,
кількісно оцінити та виміряти. Результати навчання – формулювання того, що
повинен знати, розуміти, бути здатним продемонструвати аспірант після
завершення навчання.

Аспірант повинен:
знати: Будову нервової системи та принципи її функціонування, клінічні

прояви ураження окремих структур нервової системи та різних рівнів її
функціональної організації,  індивідуальні статеві та вікові особливості нервової
системи.

вміти: проводити клінічне дослідження функції нервової системи у людини
та інтерпретувати його результати у вигляді формування топічного та
синдромального діагнозів, інтерпретувати результати інструментальних методів
дослідження: нейровізуалізація (рентгенографія,  комп'ютерна томографія,
магнітно-резонансна томографія, ОФЕКТ, ультразвукове дослідження (УЗД),
електрофізіологічне дослідження (електроенцефалографія, електронейроміографія
та викликані потенціали), лабораторих методів дослідження (лікворолічних,
біохімічних, імунологічних);   рішати стандартні, типові та ускладнені професійні
задачі (в т.ч. тестові); формувати та обгрунтовувати нозологічний діагноз та
призначати відповідне лікування згідно прийнятих стандартів.

мати поняття:
про норму та патологію, індивідуальну,  вікову та статеву мінливість функції
нервової системи, можливості компенсації та адаптації, патогенез основних класів
захворювань та уражень нервової системи, механізми дії найбільш вживаних для
лікування фармакологічних препаратів, принципи реабілітації неврологічних
хворих, взаємовідносини нервової системи з іншими органами та системами
організму людини.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ
РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Компе-
тентність

Результат
навчання Загальні результати навчання за вимогами НРК

ЗК1 ЗР1
Вміти використовувати, набуті під час навчання фахові
знання для вирішення проблем та задач, що виникають у
професійній діяльності.

ЗК2 ЗР2 Вміти правильно розподіляти час для якісного забезпечення
трудової та дослідницької діяльності

ЗК3 ЗР3
Знати та уміти використовувати усну та письмову мову при
виконанні дослідницьких завдань, написаннях ставтей та
веденні фахової документації

ЗК4 ЗР4
Знати та уміти використовувати ПК для забезпечення
професійної та дослідницької роботи (програми для обробки
статистичних даних, оформлення документації та презентації
результатів)

ЗК5 ЗР5 Уміти правильно побудувати план дослідження,
сформулювати мету та завдання дослідження



ЗК6 ЗР6 Вміти проводити якісний аналіз отриманої інформації

ЗК7 ЗР7
Вміти чітко і коректно висловлювати зауваження,
підкріплюючи їх своїми аргументами, адекватно реагувати на
критику з боку інших та робити висновки у цілях власного
фахового удосконалення.

ЗК8 ЗР8
Вміти швидко прийняти відповідальне рішення щодо
тактики надання необхідної допомоги у складних умовах або
нестандартних ситуаціях

ЗК9 ЗР9 Вміти проводити мотивацію, а також аналізувати
міжособистісну взаємодію для якісної співпраці у колективі.

ЗК10 ЗР10 Вміти працювати з міжнародними шкалами та сучасними
методиками для участі у міжнародних дослідженнях.

ЗК11 ЗР11
Вміти працювати самостійно (автономно) з сучасними
методами обстеження для виконання поставлених задач або
при виникненні позаштатних ситуацій.

ЗК12 ЗР12 Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані
фахові рішення

Компе-
тентність

Результат
навчання Спеціальні (фахові, предметні) результати навчання

СК1 СР1
Здатність до фахового професійного мислення на підставі
аналізу та синтезу знань, щодо симптомів та синдромів різних
видів патології нервової системи.

СК2 СР2

Здатність до узагальнення інформації стосовно проявів
патології нервової системи, субклінічних ознак захворювання

Вміння провести діагностику, диференційну діагностику захворювань
нервової системи
     Знати етіологію, патогенез, клінічні прояви діагностики та лікування
захворювань периферичної нервової системи, судинних захворювань
нервової системи, інфекційні та інфекційно-алергічних уражень нервової
системи, захворювань вегетативної нервової системи, закритих травм
головного, спинного мозку та периферичних нервів, спадкових
захворювань нервової системи, пухлини нервової системи, епілепсії,
епілептичні синдроми та не епілептичних пароксизмальних станів,
основних професійних захворювань нервової системи

СК3 СР3

Знання будови будови нервової системи та принципи її
функціонування, клінічні прояви ураження окремих структур
нервової системи та різних рівнів її функціональної
організації, індивідуальні статеві та вікові особливості
нервової системи.

СК4 СР4

Здатність до проведення клінічного дослідження нервової
системи, інтерпретувати його результати у вигляді
формування топічного та синдромального діагнозів
     Збір та оцінка анамнестичних даних неврологічних хворих. Виділення із
загального анамнезу неврологічного хворого найбільш важливих даних, які
обумовлюють патологію нервової системи хворого (спадковість, етапи
розвитку організму, умови праці та побуту) та їх оцінка.
     Дослідження неврологічного статусу.
     Дослідження психічного стану (емоційного стану, критики, інтелекту,
свідомості)
     Дослідження мови, праксису, гнозису.

Аудіометрія
Огляд очного дна, периметрія

СК5 СР5

Здатність інтерпретувати результати функціональних методів
діагностики, лабораторних та інструментальних досліджень.
Методів нейровізуалізації (рентгенографія,  комп'ютерна
томографія, магнітно-резонансна томографія, ОФЕКТ,
ультразвукового дослідження (УЗД), електрофізіологічне
дослідження (електроенцефалографія, електронейроміографія
та викликані потенціали), лабораторих методів дослідження
(лікворолічних, біохімічних, імунологічних)



СК6 СР6

Здатність до призначення сучасних схем лікування з
використанням медикаментозної та фізіотерапії.

Несумісність лікарських препаратів, що застосовуються при
неврологічних захворюваннях, побічні дії ліків
     Механізм дії та основні принципи використання фізичних методів
лікування в неврології
     Показання до застосування психотерапевтичних методів лікування
неврологічних хворих
     Хірургічні методи лікування неврологічних хворих

СК7 СР7
Здатність до діагностики невідкладних станів у неврології.

Дослідження менінгеальних симптомів
     Оцінка ступеню свідомості за шкалою ком Глазго

СК8 СР8 Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної
допомоги

СК9 СР9

Навички надання екстреної медичної допомоги
неврологічним хворим

питання інтенсивної терапії та реанімації неврологічних хворих
Проведення закритого масажу серця

     Проведення дренажу трахеобронхіального дерева, штучного дихання.

СК10 СР10

Навички виконання медичних маніпуляцій у клініці
нервових хвороб

Виконання люмбальної пункції та оцінка даних дослідження ліквору
      Проведення лікувальних блокад нервових утворень (стовбурів, корінців,
гангліїв)

Проведення закритого масажу серця
     Проведення дренажу трахеобронхіального дерева, штучного дихання.

СК11 СР11 Здатність до визначення необхідного режиму праці та
відпочинку при лікуванні захворювань нервової системи

СК12 СР12
Здатність до визначення лікувального харчування при
лікуванні захворювань з порушенням обміну речовин, що
мають чітку нгеврологічну симптоматику (хвороба Вільсона-
Коновалова, фенілкетонурія, тощо)

СК13 СР13
Здатність до проведення санітарногігієнічних та
профілактичних заходів

питання організації та проведення профілактики неврологічних
захворювань

СК14 СР14 Здатність до проведення експертизи працездатності хворих з
ураженням нервової системи

СК15 СР15
Здатність до ведення медичної документації

Оформлення історії хвороби
     Оформлення та ведення поліклінічної документації

СК16 СР16 Здатність до проведення епідеміологічних та медико-
статистичних досліджень здоров’я населення

СК17 СР17
Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу,
закладу охорони здоров’я

Проведення аналізу основних показників діяльності неврологічного
відділення та неврологічного кабінету поліклініки

СК18 СР18 Здатність використовувати інноваційні технології в процесі
медичної та психологічної  реабілітації.

СК19 СР19
Шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими
алгоритмами та стандартними схемами визначати характер
заходів медичної та психологічної реабілітації.

СК20 СР20 Здатність до проведення маркетингу медичних послуг

СК21 СР21
Знання та уміння застосовувати в практичній діяльності
заходів та засобів медичних та психологічної реабілітації у
неврологічних хворих



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 300 години 10 кредитів

ЄКТС.
Модуль 1.

Анатомія та фізіологія нервової системи. Методи дослідження будови та функції
нервової системи (неврологічний статус пацієнта). Нейропсихологічне
обстеження. Інструментальні методи дослідження в неврології: нейровізуалізація
(рентгенографія, в т.ч. рентгенконтрастні методики, комп’ютерна та магніто-
резонансна томографія, ультразвукові методи візуалізації, ПЕТ, оптична
когерентна томографія очного дна);  лабораторні методи дослідження:
лікворологічні, загальні клінічні, біохімічні та імунологічні. Електрофізіологічні
методи дослідження (електроенцефалографія, електронейроміографія, викликані
потенціали).

Змістовий модуль 1. Анатомія і фізіологія нервової системи.
Змістовий модуль 2. Методи нейровізуалізації. Лабораторна діагностика в

неврології.
Змістовий модуль 3. Методика обстеження неврологічнаго статусу.

Електрофізіологічна діагностика

Модуль 2.
Семіологія уражень нервової системи. Синдроми уражень окремих ділянок сірої
та білої речовини головного та спинного мозку, на різних рівнях структурної та
функціональної організації. Синдроми ураження структур периферичної та
вегетативної нервової системи. Топічна діагностика (синдромологічна) уражень
нервової системи. Шкальні оцінки важкості розладів функції нервової системи.

Змістовий модуль 4. Синдроми ураження головного та спинного мозку на
різних рівнях організації.

Змістовий модуль 5. Синдроми ураження периферичної нервової системи.
Змістовий модуль 6. Синдроми ураження вегетативної нервової системи.

Синдром підвищення внутрішньочерепного тиску.
Змістовий модуль 7. Топічна діагностика уражень нервової системи.
Змістовий модуль 8. Клінічні шкальні оцінки глибини уражень нервової

системи та втрати функції.
Змістовий модуль 9. Синдроми когнітивних та емоційних розладів при

захворюваннях нервової системи.

Модуль 3.
Захворювання та ураження нервової системи (нозологічна діагностика). Судинні
захворювання нервової системи. Інфекційні та інтоксикаційні ураження. Спадкові
та нейродегенеративні захворювання центральної та периферичної нервової
системи. Нейротравма. Нейроонкологія. Демієлінізуючі захворювання.
Вертеброневрологія. Офтальмо- та отоневрологія. Психосоматичні розлади.
Соматоневрологія. Лікування захворювань нервової системи.



Змістовий модуль 10. Судинні та інфекційні захворювання нервової
системи. Демієлінізуючі захворювання.

Змістовий модуль 11. Спадкові та нейродегенеративні захворювання
нервової системи. Нейротравма. Нейроонкологія. Головний біль.

Змістовий модуль 12. Вертеброневрологія. Захворювання периферичної
нервової системи. Офтальмо- та отоневрологія. Психосоматичні розлади.
Судомний синдром. Соматоневрологія. Лікування захворювань нервової системи.

Опис навчальної дисципліни

Структура
навчальної
дисципліни

Кількість годин

Рі
к 

на
вч

ан
ня

Вид
контролю

Всього
годин /

кредитів
ECTS

Аудиторних СРС Медична
педагогічна
практика

Лекці
й

Прак-
тичних
занять

ВСЬОГО 10 кредитів
/ 300 годин

- 90 90 120 -

МОДУЛЬ №1:
Змістових
модулів 3

2 кредити
/60 годин

- 30 30 - 2-й -

МОДУЛЬ №2:
Змістових
модулів 6

3 кредити
/90 годин

- 30 30 30 2-й -

МОДУЛЬ №3
Змістових
модулів 3

5 кредитів
/150 годин

- 30 30 90 3-й ПК-іспит

Примітка :
1 кредит ECTS становить 30 академічних годин.



3. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
денна форма Заочна форма

ус-
ьо-
го

у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Модуль 1. Анатомія і фізіологія нервової системи.

Анатомія та фізіологія нервової системи. Методи дослідження будови та функції
нервової системи (неврологічний статус пацієнта). Інструментальні методи

дослідження в неврології: нейровізуалізація (рентгенографія, в т.ч. ретгенконтрастні
методики, комп'ютерна та магнітно-резонансна томографія, ультразвукові методи
візуалізації, ПЕТ, оптична когерентна томографія очного дна); лабораторні методи

дослідження: лікворологічні, загальні клінічні, біохімічні та імунологічні.
Електрофізіологічні методи дослідження (електоренцефалографія,

електронейроміографія, викликані потенціали).
Змістовий модуль 1. Анатомія і фізіологія нервової системи.

Тема 1. Принципи
будови та
функціонування
нервової системи.
Функціональна одиниця
нервової системи.
Уявлення про рефлекс
та рефлекторну дугу.

4 - 2 - 1 1

Тема 2. Клінічна
класифікація
чутливості. Анатомія
чутливих шляхів.
Методика дослідження.
Види і типи чутливих
порушень
(симптомокомплекси
чутливих порушень при
ураженні різних рівнів
чутливих шляхів).

2 - 1 - - 1

Тема 3. Центральний та
периферичний
мотонейрони. Паралічі.
Симптомокомплекси
порушень руху при
ураженні різних рівнів
кортико-мускулярного
шляху.

2 - 1 - - 1

Тема 4. Екстрапірамідна
система та синдроми її
ураження.

4 - 2 - - 2

Тема 5. Мозочок та
синдроми його
ураження. Види
атаксій.

4 - 2 - - 2



Тема 6. Спинний мозок.
Принципи топічної
діагностики.

4 - 2 - - 2

Тема 7. Спино-мозкові
нерви та сплетення.
Анатомо-фізіологічні
дані та клінічна картина
ураження.

4 - 2 - - 2

Тема 8. Стовбур мозку.
Патологія IX – XII пар
черепних нервів.
Бульбарний і
псевдобульбарний
синдроми. Лицевий,
присінково-завитковий
нерви та симптоми їх
ураження. Патологія
нюхового та зорового
аналізаторів. Синдроми
ураження окорухових
нервів. Трійчастий нерв.

4 - 2 - - 2

Тема 9. Анатомо-
фізіологічні дані,
методика дослідження
кіркових функцій.
Синдроми ураження і
подразнення кори.
Порушення вищих
мозкових функцій
(афазії, агнозії, апраксії
та інших). Синдроми
ураження окремих
часток мозку,
внутрішньої капсули та
зорового горба.
Свідомість. Діагностика
коматозних станів.
Загально мозковий
синдром. Когнітивні
функції та дементні
розлади.м

4 - 2 - 1 1

Тема 10. Анатомо-
фізіологічні дані,
патологія і методика
дослідження
вегетативної нервової
системи.

4 - 2 - 1 1

Разом за змістовим
модулем 1.

36 - 18 - 3 15

Змістовий модуль 2. Методи нейровізуалізації. Лабораторна діагностика в неврології.
Тема 11.
Ліквородіагностика.

4 - 2 - 1 1



Менінгеальний синдром.
Тема 12. Методи
нейровізуалізації у
дослідженні нервової
системи.

4 - 2 - 1 1

Тема 13. Ультразвукові
методи діагностики
захворювань нервової
системи.

4 - 2 - 1 1

Разом за змістовим
модулем 2.

12 - 6 - 3 3

Змістовий модуль 3. Методика обстеження неврологічнаго статусу.
Електрофізіологічна діагностика.

Тема 14. Методика
обстеження
неврологічного статусу.

4 - 2 - - 2

Тема 15. Обстеження
неврологічного статусу у
коматозному стані.

4 - 2 - 1 1

Тема 16.
Електрофізіологічні
методи діагностики
захворювань нервової
системи.

4 - 2 - 1 1

Разом за змістовим
модулем 3.

12 - 6 - 2 4

Усього годин за
модуль І.

60 - 30 - 8 22

Модуль 2. Семіологія уражень нервової системи. Синдроми уражень окремих ділянок
сірої та білої речовини головного та спинного мозку, на різних рівнях структурної та
функціональної організації. Синдроми ураження структур периферичної та
вегетативної нервової системи. Топічна діагностика (синдромологічна) уражень
нервової системи. Шкальні оцінки важкості розладів функції нервової системи.
Змістовий модуль 4. Синдроми ураження головного та спинного мозку на різних
рівнях організації.
Тема 17. Синдроми
ураження спинного
мозку.

2 - 1 - - 1

Тема 18. Синдроми
ураження стовбуру
головного мозку.

2 - 1 - - 1

Тема 19. Синдроми
ураження структур
екстрапірамідної
системи.

1 - 0,5 - - 0,5

Тема 20. Синдроми
ураження внутрішньої
капсули та зорового
горба.

1 - 0,5 - - 0,5

Тема 21. Синдроми
ураження кори
головного мозку.

4 - 2 - - 2



Разом за змістовим
модулем 4.

10 - 5 - - 5

Змістовий модуль 5. Синдроми ураження периферичної нервової системи.
Тема 22. Синдроми
ураження периферичної
нервової системи.

2 - 1 - - 1

Тема 23. Синдроми
вертеброгенних
уражень периферичного
відділу нервової
системи.

2 - 1 - - 1

Тема 24. Синдроми
ураження судинної
системи головного та
спинного мозку.

4 - 2 - - 2

Разом за змістовим
модулем 5.

8 - 4 - - 4

Змістовий модуль 6. Синдроми ураження вегетативної нервової системи.
Синдром підвищення внутрішньочерепного тиску.
Тема 25. Синдроми
ураження вегетативної
нервової системи.

2 - 1 - - 1

Тема 26. Ураження
вегетативних центрів
спинного мозку.

2 - 1 - - 1

Тема 27.
Головокружіння.

1 - 0,5 - - 0,5

Тема 28. Синдром
підвищення
внутрішньочерепного
тиску.

1 - 0,5 - - 0,5

Разом за змістовим
модулем 6.

6 - 3 - - 3

Змістовий модуль 7. Топічна діагностика уражень нервової системи.
Тема 29. Синдроми
порушення чутливості.

2 - 1 - - 1

Тема 30. Синдроми
ураження рефлекторно-
рухової сфери.

2 - 1 - - 1

Тема 31. Синдроми
порушення функцій
координації та статики.

2 - 1 - - 1

Тема 32. Синдроми
ураження спинного
мозку.

2 - 1 - - 1

Тема 33. Синдроми
ураження стовбуру
головного мозку.

2 - 1 - - 1

Тема 34. Синдроми
ураження структур
екстрапірамідної
системи.

2 - 1 - - 1



Тема 35. Синдроми
ураження внутрішньої
капсули та зорового
горба.

2 - 1 - - 1

Разом за змістовим
модулем 7.

14 - 7 - - 7

Змістовий модуль 8. Клінічні шкальні оцінки глибини уражень
нервової системи та втрати функції.

Тема 36. Шкальні
оцінки больового
синдрому.

2 - 1 - - 1

Тема 37. Шкали, що
використовуються для
оцінки втрати сили
м'язів, а також шкали
для визначення ступеня
підвищення м'язового
тонусу.

2 - 1 - - 1

Тема 38. Шкальні
оцінки порушення
свідомості.

2 - 1 - - 1

Тема 39. Шкальні
оцінки, що
використовують для
оцінки неврологічного
статусу при розсіяному
склерозі.

2 - 1 - - 1

Тема 40. Шкальні
оцінки, що
використовують для
оцінки неврологічного
статусу при
паркінсонізмі.

2 - 1 - - 1

Тема 41. Шкальні
оцінки, що
використовують для
оцінки неврологічного
статусу при гострих
порушеннях мозкового
кровообігу.

4 - 2 - - 2

Разом за змістовим
модулем 8.

14 - 7 - - 7

Змістовий модуль 9. Синдроми когнітивних та емоційних розладів при
захворюваннях нервової системи.

Тема 43. Синдроми
когнітивних порушень.

2 - 1 - - 1

Тема 44. Порушення
свідомості.

2 - 1 - - 1

Тема 45.
Пароксизмальні стани в
неврології.

2 - 1 - - 1



Тема 46.
Менінгеальний
синдром.

2 - 1 - - 1

Разом за змістовим
модулем 9.

8 - 4 - - 4

Усього годин за модуль ІІ. 60 - 30 - - 30
Модуль 3. Захворювання та ураження нервової системи (нозологічна діагностика).
Судинні захворювання нервової системи. Інфекційні та інтоксикаційні ураження.
Спадкові та нейродегенеративні захворювання центральної та периферичної
нервової системи. Нейротравма. Нейроонкологія. Демієлінізуючі захворювання.
Вертеброневрологія. Офтальмо- та отоневрологія. Психосоматичні розлади.
Соматоневрологія. Лікування захворювань нервової системи.

Змістовий модуль 10. Судинні та інфекційні захворювання нервової системи.
Демієлінізуючі захворювання.

Тема 47. Судинні
захворювання
головного мозку
(ішемічний інсульт).

4 - 2 - 1 1

Тема 48. Судинні
захворювання
головного та спинного
мозку (геморагічний
інсульт та САК).
Основи профілактики
судинних захворювань
нервової системи).

4 - 2 - 1 1

Тема 49. Гострі та
хронічні нейроінфекції:
менінгіти.

4 - 2 - 1 1

Тема 50. Гострі та
хронічні нейроінфекції:
енцефаліти,
арахноїдити.

4 - 2 - 1 1

Тема 51. Гострі та
хронічні нейроінфекції:
мієліти, поліомієліт,
ураження нервової
системи за наявності
ВІЛ-інфекції.

4 - 2 - 1 1

Тема 52. Гострі та
хронічні нейроінфекції:
нейросифіліс, ураження
нервової системи при
туберкульозі.

4 - 2 - 1 1

Тема 53. Демієлінізуючі
захворювання нервової
системи: множинний
склероз.

4 - 2 - 1 1

Тема 54. Паразитарні
захворювання нервової
системи, пріонові
інфекції,

2 - - - 2 -



нейроборреліоз.
Разом за змістовим
модулем 10.

30 - 14 - 9 7

Змістовий модуль 11. Спадкові та нейродегенеративні захворювання нервової
системи. Нейротравма. Нейроонкологія. Головний біль.

Тема 55. Спадково-
дегенеративні
захворювання нервово-
м'язової системи
(міопатії, міастенія,
міотонія).

4 - 2 - 1 1

Тема 56. Спадково-
дегенеративні
захворювання нервової
системи (пірамідні,
екстрапірамідні та
мозочкові дегенерації).

4 - 2 - 1 1

Тема 57. Травми
нервової системи.

2 - 1 - - 1

Тема 58. Пухлини
головного та спинного
мозку. Абсцес
головного мозку.

2 - 1 - - 1

Тема 59. Головний біль. 4 - 2 - 1 1
Разом за змістовим
модулем 11.

16 - 8 - 3 5

Змістовий модуль 12. Вертеброневрологія. Захворювання периферичної нервової
системи. Офтальмо- та отоневрологія. Психосоматичні розлади. Соматоневрологія.

Судомний синдром. Лікування захворювань нервової системи.
Тема 60. Неврологічні
прояви остеохондрозу
хребта.

1,5 - 1 - - 0,5

Тема: 61. Вроджені
дефекти хребта та
спинного мозку:
сирінгомієлія. Боковий
аміотрофічний склероз.

1,5 - 1 - - 0,5

Тема 62. Перинатальні
ураження нервової
системи.

1,5 - 1 - - 0,5

Тема 63. Захворювання
периферичної нервової
системи: полінейропатії
(набуті та спадкові),
мононейропатії
(неврити та невралгії).

1,5 - 1 - - 0,5

Тема 64. Офтальмо- та
отоневрологія.

1,5 - 1 - - 0,5

Тема 65. Епілепсія та не
епілептичні
пароксизмальні стани.

1,5 - 1 - - 0,5



Тема 66. Невротичні
розлади.

1,5 - 1 - - 0,5

Тема 67.
Соматоневрологічні
синдроми. Професійні і
побутові
нейроінтоксикації.
Ураження нервової
системи при дії
фізичних факторів.

1,5 - 1 - - 0,5

Тема 68. Лікування та
профілактика
захворювань нервової
системи. Лікарські
препарати, які
застосовуються у
неврології.

2 - - - - 2

Разом за змістовим
модулем 12.

14 - 8 - - 6

Усього годин за
модуль ІІІ.

60 - 30 - 12 18

Усього годин за
дисципліну.

180 - 90 - 20 70

Медична педагогічна
практика

120

Усього за дисципліну 300

4.Теми лекцій
Лекції з дисципліни не передбачені навчальним планом.

5.Теми семінарських занять*
Семінарські заняття не передбачені навчальним планом.

6.Теми практичних занять



7. Теми лабораторних занять*
Лабораторні заняття не передбачені навчальним планом.

8. Самостійна робота

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

Модуль 1. Анатомія і фізіологія нервової системи.
Анатомія та фізіологія нервової системи. Методи дослідження будови та функції

нервової системи (неврологічний статус пацієнта). Інструментальні методи
дослідження в неврології: нейровізуалізація (рентгенографія, в т.ч.

ретгенконтрастні методики, комп'ютерна та магнітно-резонансна томографія,
ультразвукові методи візуалізації, ПЕТ, оптична когерентна томографія очного

дна); лабораторні методи дослідження: лікворологічні, загальні клінічні, біохімічні
та імунологічні. Електрофізіологічні методи дослідження (електоренцефалографія,

електронейроміографія, викликані потенціали).
1 Принципи будови та функціонування нервової системи.

Функціональна одиниця нервової системи. Уявлення про рефлекс
та рефлекторну дугу.

2

2 Клінічна класифікація чутливості. Анатомія чутливих шляхів.
Методика дослідження. Види і типи чутливих порушень
(симптомокомплекси чутливих порушень при ураженні різних
рівнів чутливих шляхів).
Центральний та периферичний мотонейрони. Паралічі.
Симптомокомплекси порушень руху при ураженні різних рівнів
кортико-мускулярного шляху.

2

3 Екстрапірамідна система та синдроми її ураження. 2
4 Мозочок та синдроми його ураження. Види атаксій. 2
5 Спинний мозок. Принципи топічної діагностики. 2
6 Спино-мозкові нерви та сплетення. Анатомо-фізіологічні дані та

клінічна картина ураження.
2

7 Стовбур мозку. Патологія IX – XII пар черепних нервів.
Бульбарний і псевдобульбарний синдроми. Лицевий, присінково-
завитковий нерви та симптоми їх ураження. Патологія нюхового
та зорового аналізаторів. Синдроми ураження окорухових нервів.
Трійчастий нерв.

2

8 Анатомо-фізіологічні дані, методика дослідження кіркових
функцій. Синдроми ураження і подразнення кори. Порушення
вищих мозкових функцій (афазії, агнозії, апраксії та інших).
Синдроми ураження окремих часток мозку, внутрішньої капсули
та зорового горба. Свідомість. Діагностика коматозних станів.
Загально мозковий синдром. Когнітивні функції та дементні
розлади.м

2

9 Анатомо-фізіологічні дані, патологія і методика дослідження
вегетативної нервової системи.

2

10 Ліквородіагностика. Менінгеальний синдром. 2
11 Методи нейровізуалізації у дослідженні нервової системи. 2
12 Ультразвукові методи діагностики захворювань нервової системи. 2
13 Методика обстеження неврологічного статусу. 2
14 Обстеження неврологічного статусу у коматозному стані. 2
15 Електрофізіологічні методи діагностики захворювань нервової

системи.
2

Разом за модуль І 30
Модуль 2. Семіологія уражень нервової системи. Синдроми уражень окремих
ділянок сірої та білої речовини головного та спинного мозку, на різних рівнях
структурної та функціональної організації. Синдроми ураження структур
периферичної та вегетативної нервової системи. Топічна діагностика
(синдромологічна) уражень нервової системи. Шкальні оцінки важкості розладів
функції нервової системи.
16 Синдроми ураження спинного мозку. 2

Синдроми ураження стовбуру головного мозку.
17 Синдроми ураження структур екстрапірамідної системи. 1

Синдроми ураження внутрішньої капсули та зорового горба.
18 Синдроми ураження кори головного мозку. 2
19 Синдроми ураження периферичної нервової системи. 2

Синдроми вертеброгенних уражень периферичного відділу
нервової системи.

20 Синдроми ураження судинної системи головного та спинного
мозку.

2

21 Синдроми ураження вегетативної нервової системи. 2
Ураження вегетативних центрів спинного мозку.

22 Головокружіння. 1
Синдром підвищення внутрішньочерепного тиску.

23 Синдроми порушення чутливості. 2
Синдроми ураження рефлекторно-рухової сфери.

24 Синдроми порушення функцій координації та статики. 2
Синдроми ураження спинного мозку.

25 Синдроми ураження стовбуру головного мозку. 2
Синдроми ураження структур екстрапірамідної системи.

26 Синдроми ураження внутрішньої капсули та зорового горба. 2
Шкальні оцінки больового синдрому.

27 Шкали, що використовуються для оцінки втрати сили м'язів, а
також шкали для визначення ступеня підвищення м'язового
тонусу.

2

Шкальні оцінки порушення свідомості.
28 Шкальні оцінки, що використовують для оцінки неврологічного

статусу при розсіяному склерозі.
2

Шкальні оцінки, що використовують для оцінки неврологічного
статусу при паркінсонізмі.

29 Шкальні оцінки, що використовують для оцінки неврологічного
статусу при гострих порушеннях мозкового кровообігу.

2

30 Синдроми когнітивних порушень. 2
Порушення свідомості.

31 Пароксизмальні стани в неврології. 2
Менінгеальний синдром.

Разом за модуль ІІ 30
Модуль 3. Захворювання та ураження нервової системи (нозологічна діагностика).
Судинні захворювання нервової системи. Інфекційні та інтоксикаційні ураження.
Спадкові та нейродегенеративні захворювання центральної та периферичної
нервової системи. Нейротравма. Нейроонкологія. Демієлінізуючі захворювання.
Вертеброневрологія. Офтальмо- та отоневрологія. Психосоматичні розлади.
Соматоневрологія. Лікування захворювань нервової системи.
32 Судинні захворювання головного мозку (ішемічний інсульт). 2
33 Судинні захворювання головного та спинного мозку

(геморагічний інсульт та САК). Основи профілактики судинних
захворювань нервової системи).

2

34 Гострі та хронічні нейроінфекції: менінгіти. 2
35 Гострі та хронічні нейроінфекції: енцефаліти, арахноїдити. 2
36 Гострі та хронічні нейроінфекції: мієліти, поліомієліт, ураження

нервової системи за наявності ВІЛ-інфекції.
2

37 Гострі та хронічні нейроінфекції: нейросифіліс, ураження
нервової системи при туберкульозі.

2

38 Демієлінізуючі захворювання нервової системи: множинний
склероз.

2

39 Спадково-дегенеративні захворювання нервово-м'язової системи 2



№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1.1 Підготовка до практичних занять модуль 1 –
теоретична підготовка та опрацювання практичних
навичок

22

1.2 Підготовка до практичних занять модуль 2 –
теоретична підготовка та опрацювання практичних
навичок

30

1.3 Підготовка до практичних занять модуль 3 –
теоретична підготовка та опрацювання практичних
навичок

14

2 Самостійне спрацювання тем,  які не входять до плану
аудиторних занять:

2.1 Паразитарні захворювання нервової системи, пріонові
інфекції, нейроберреліоз.

2

2.2 Лікування та профілактика захворювань нервової
системи. Лікарські препарати, які застосовуються у
неврології.

2

3 Індивідуальна самостійна робота 
3.1 Описання клінічного випадку (з повним аналізом та

обгрунтуванням диференційного діагнозу), написання
реферату, доповідь на засіданнях наукових конференцій,
підготовка наукової статті, раціоналізаторські
пропозиції, патенти.

20

Разом 90

9. Індивідуальні завдання
Описання клінічного випадку (з повним аналізом та обгрунтуванням

диференційного діагнозу), написання реферату, доповідь на засіданнях наукових
конференцій, підготовка наукової статті, раціоналізаторські пропозиції, патенти.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ

1. Організація роботи неврологічного кабінету поліклініки.
2. Організація роботи неврологічного відділення стаціонару.
3. Етика і деонтологія в неврологічній практиці.
4. Профілактика та диспансеризація в неврології.
5. Санітарно-просвітницька робота лікаря-невролога.
6. Основні відомості про структурно-функціональну організацію нервової

системи.
7. Основні анатомо-фізіологічні відомості про черепні нерви.
8. Основні анатомо-фізіологічні відомості про спинний мозок.
9. Основні анатомо-фізіологічні відомості про стовбур мозку.
10. Основні анатомо-фізіологічні відомості про кору головного мозку.
11. Основні анатомо-фізіологічні відомості про підкіркові утвори.



12. Основні анатомо-фізіологічні відомості про вегетативну нервову систему.
13. Анатомо-фізіологічні особливості кровопостачання головного та спинного

мозку.
14.  Анатомо-фізіологічні особливості оболонок, хоріоїдальних сплетінь,

лікворної системи головного та спинного мозку. Утворення  ліквору,
циркуляція ліквору.

15. Основні відомості про нейромедіаторні системи.
16. Проблема болю (патогенетичні механізми виникнення та розвитку, клінічні

характеристики).
17.  Деменція (клінічні прояви, діагностичні особливості).
18.  Порушення свідомості (форми, клінічні варіанти, клінічні прояви,

діагностика та диференційна діагностика)
19. Порушення ліквородинаміки (гіпертензивний та гіпотензивний синдроми).
20. Пароксизмальні стани в неврології.
21. Ураження лімбіко-ретикулярного комплексу.
22. Викликані потенціали та їх використання в діагностиці захворювань нервової

системи.
23. Електроенцефалографія (нейрофізіологічні основи метода та семіотика)
24. Стимуляційні методи електроміографії в діагностиці захворювань нервової

системи.
25. Транскраніальна магнітна стимуляція в діагностиці захворювань нервової

системи.
26. Боковий аміотрофічний склероз.
27. Розсіяний енцефаломієліт.
28. Розсіяний склероз.
29. Люмбальна пункція. Ліквор в нормі та при патологічних станах. Показання

та протипоказання для проведення люмбальної пункції.
30. Токсичні полінейропатії.
31. Церебральні арахноідіти і їх диференційна діагностика.
32. Спінальні арахноідіти і їх диференційна діагностика.
33. Пріонові захворювання.
34. Спадкові захворювання метаболізму з ураженням нервової системи.
35. Ектодермальні дисплазії  (факоматози, нейрофіброматоз Реклінгхаузена,

туберозний склероз Бурневіля, хвороба Гіппеля-Ландау, синдром Стерджа-
Вебера тощо).

36. Хвороба Паркінсона та синдром паркінсонізму.
37. Хорея (хвороба Гентінгтона, сенільна хорея, доброякісна спадкова хорея,

мала хорея, нейроактоцитоз тощо).
38. Міастенія та міастенічні синдроми (етіологія, патогенетичні механізми,

клінічні прояви, діагностика та диференційна діагностика).
39. Нервово-м’язові розлади  соматогенного генезу (етіологія, патогенетичні

механізми, клінічні прояви, діагностика та диференційна діагностика).
40. Загальні відомості про судинні ураження нервової системи (соціально-

медичне значення, епідеміологічні та статистичні дані тощо). Фактори



ризику судинних захворювань головного та спинного мозку. Етіологічні
чинники судинних захворювань головного та спинного мозку.

41. Артеріальна гіпертензія.
42. Артеріальна гіпотензія.
43. Артеріовенозні мальформації судин головного та спинного мозку (клінічні

прояви, особливості перебігу, діагностики та диференційної діагностики).
44. Вікові особливості судинної патології головного і спинного мозку.
45. Вегетативні синдроми.
46. Ангіотрофоневрози.
47. Особливості клінічного перебігу вегетативних порушень в різних вікових

групах.
48. Відділені наслідки черепно-мозкових травм, хронічна стадія травматичної

хвороби мозку  (клінічні прояви, особливості  перебігу, діагностика,
диференційна діагностика).

49. Ураження нервової системи при дифузній патології сполучної  тканини
(етіологія, патогенез, клінічні прояви, особливості перебігу, діагностики та
диференційної діагностики).

50. Ураження нервової системи при ендокринних захворюваннях (етіологія,
патогенез, клінічні прояви, особливості перебігу, діагностики та
диференційної діагностики).

51. Ураження нервової системи при первинних та вторинних метаболічних
порушеннях (етіологія, патогенез, клінічні прояви,  особливості перебігу,
діагностики та диференційної діагностики).

52. Клімакс (етіологія, патогенез, клінічні прояви, особливості перебігу,
діагностики та диференційної діагностики).

10. Завдання для самостійної роботи
1.Підготовка до практичних занять модулів – теоретична підготовка та

опрацювання практичних навичок.
2. Самостійне спрацювання тем,  які не входять до плану аудиторних

занять:
- Паразитарні захворювання нервової системи, пріонові інфекції,

нейроберреліоз.
- Лікування та профілактика захворювань нервової системи. Лікарські

препарати, які застосовуються у неврології.

11. Методи навчання

Практичні заняття, клінічні розбори випадків, підсумкові заняття,
семестрові модулі, лекції, керівництво НДРС. Використання дистанційного
навчання – з залученням аспірантів до міжнародно визнаних курсів та освітніх
ресурсів.

При викладанні навчальної дисципліни використовуються інформаційно-
ілюстративний та проблемний методи навчання із застосуванням лекцій, задач,



ситуаційних завдань (кейсів навчальних), конкретних ситуацій (кейсів реальних),
реферативних оглядів, провокаційних вправ і запитань.

Наочні методи навчання полягають у демонстрації схем, таблиць,
тематичного відеоматеріалу та реальних хворих.

Практичні методи навчання полягають у відпрацюванні практичних
навичок огляду пацієнта та постановки топічного і нозологічного діагнозів під час
роботи з реальними хворими.
Практичні заняття, клінічні розбори випадків, підсумкові заняття, семестрові
модулі, лекції,  керівництво НДРС. Використання дистанційного навчання – з
залученням аспірантів до міжнародно визнаних курсів та освітніх ресурсів.

12. Методи контролю

Поточний контроль, підсумковий контроль змістових модулів, підсумковий
модульний (семестровий) контроль. Форма поточного контролю обирається
науковим керівником та керівником Навчального медико-лабораторного центру.
За умов успішного завершення курсу та досягнення мети й завдань навчання
аспірант отримує сертифікат, у якому зазначено назву навчального курсу, перелік
набутих навичок та вмінь, а також рівень їх опанування.

13. Форма підсумкового контролю успішності навчання

Формою підсумкового контролю успішності навчання є іспит.



Орієнтовний перелік теоретичних питань для підготовки студентів до
підсумкового контролю -
ЗАГАЛЬНА НЕВРОЛОГІЯ

1. Основні дані про будову і функцію нервової системи: її основні відділи -
центральна, периферична, вегетативна. Оболонки головного і спинного
мозку; простори, які вони утворюють, цистерни мозку.

2. Поняття про нейрон: будова клітини та нервового волокна; глія та її
функціональна роль; патологія нервової клітини та нервового волокна.

3. Чутливість: клінічна класифікація видів чутливості, анатомічні дані про
будову чутливого аналізатора, методика дослідження чутливості.

4. Основні типи порушень чутливості та топічна діагностика цих порушень в
залежності від ураження аналізатора на різних рівнях нервової ситеми.

5. Організація довільних рухів. Кортико-нуклеарний і кортико-спинальний
шляхи. Методика дослідження рухової системи.

6. Центральний (спастичний) і периферичний (в'ялий) паралічі: патогенез
складових симптомів, топічна діагностика порушень в залежності від рівня
враження нервової системи.

7. Екстрапірамідна система. Анатомія, нейронні зв'язки з іншими відділами
нервової системи.  Палідарний синдром: основні складові, біохімічні
механізми патогенезу.

8. Екстрапірамідна система.  Стріарний синдром: основні види гіперкінезів.
9. Мозочок: анатомо-фізіологічні відомості, клініка ураження півкуль та

хробака мозочка, методика дослідження координиції рухів.
10.Атаксії: класифікація та диференціально-діагностичні відмінності.
11.Кора головного мозку: основні анатомічні дані, вчення про цито- та

мієлоархітектоніку, локалізація функцій в корі головного мозку,
функціональна асиметрія півкуль, синдроми ураження і подразнення
окремих часток.

12.Розлади функції мови: поняття про афазії, їх клінічна картина і топічна
діагностика; диференціальний діагноз афазій і дизартрій.

13.Порушення праксису і гнозісу: їх основні види, клінічні прояви, топічна
діагностика та методика дослідження.

14.Зоровий горб, внутрішня капсула та променевий вінець: анатомічна будова
та функціональне значення, етіологія та клінічна картина ураження.

15.Стовбур головного мозку: анатомічні дані, фізіологічне значення, синдроми
ураження, альтернуючі синдроми.

16.Нюховий аналізатор: анатомічна будова, клінічна картина ураження на
різних рівнях, методика дослідження нюху.

17.Зоровий аналізатор: анатомічні дані, клініка ураження на різних рівнях,
методика дослідження функцій зорового аналізатора.

18.Група окорухових нервів (III, IV, UI пари): основні анатомічні дані,
методика дослідження, симптоми ураження окремих нервів.

19.Трійчастий нерв: основні анатомічні дані; етіологія і клініка неврита і
невралгії трійчастого нерва; принципи медикаментозного та хірургічного
лікування.



20.Лицевий нерв: анатомічні дані, методика дослідження; синдроми
периферичного і центрального параліча. Етіологія, клініка та лікування
невропатії лицевого нерва.

21.Слуховий та вестибулярний аналізатори: основні анатомо-фізіологічні
відомості, методика дослідження; клініка ураження слухової і
вестибулярної порції нерва, коркових відділів аналізатора.

22.Черепні нерви каудальної групи (IX, X пари): основні анатомо-фізіологічні
дані, методика дослідження, клініка ураження окремих нервів.

23.Черепні нерви каудальної групи (XI, XII пари): основні анатомо-фізіологічні
дані, методика дослідження, клініка ураження окремих нервів.

24.Спинний мозок: основні дані про будову і функції; провідні шляхи та їх
топографія; сегментарна іннервація тіла людини; основні рівні іннервації;
типи симптомів ураження спинного мозку (сегментарний та
провідниковий).

25.Шийне сплетення: анатомічна будова, етіологія та клініка ураження
шийного сплетення та його окремих нервів.

26.Плечове сплетення: анатомічна будова, етіологія та клініка плечового
плексита.

27.Анатомічна будова і функція основних нервів плечового сплетення
(променевого, ліктьового, серединного). Клініка їх ураження.

28.Міжреберні нерви: анатомічні дані, етіологія і клініка невралгії
межреберних нервів.

29.Поперекове сплетення: анатомічна будова, основні нерви сплетення та їх
функція; етіологія та клініка ураження стегнового нерва.

30.Крижове сплетення: анатомічна будова, основні нерви сплетення та їх
функція; етіологія і клініка ураження сідничного нерва та його гілок.

СПЕЦІАЛЬНА НЕВРОЛОГІЯ
1. Минучі порушення кровообігу головного мозку: етіологія, патогенез,

клінічна картина, діагностичні критерії та лікувальна тактика.
2. Ішемічний мозковий інсульт: тромбоз судин головного мозку - етіологія,

патогенез, клінічна картина, діагноз, перебіг та лікування.
3. Ішемічний мозковий інсульт: кардіогенні та атерогенні емболії мозкових

судин - клінічна картина, перебіг та лікування.
4. Крововилив у головний мозок: етіологія, патогенез, клінічна картина,

діагноз, перебіг та лікування.
5. Субарахноідальний крововилив: етіологія, патогенез, клінічна картина,

діагностика, лікування.
6. Гнійні менінгіти: первинний менінгококовий та вторинні гнійні - етіологія,

клінічна картина, лікворологічна діагностика, тактика лікування.
7. Гострий серозний лімфоцитарний менінгіт: етіологія, клініка,

діагностика, лікувальна тактика.
8. Туберкульозний менінгіт: етіологія, патологічна анатомія, клінічна картина,

діагностика, лікувальна тактика.
9. Енцефаліти: визначення поняття, класифікація - первинні і вторинні,

сезонні та полісезонні. Концепція  нейротропізму вірусів, шляхи їх



проникнення та розповсюдження в організмі. Основні клінічні ознаки
енцефаліта, зміни в крові та лікворі, лікування.

10.Епідемічний летаргічний енцефаліт Економо: етіологія, епідеміологія,
патогенез, патологічна анатомія, клінічна картина, діагноз, перебіг,
лікування в гострому періоді та в періоді залишкових явищ, прогноз.

11.Східний та західний (двохвильовий) кліщові енцефаліти: етіологія,
епідеміологія, патогенез, патологічна анатомія, клінічна картина, діагноз,
перебіг, лікування в гострому періоді та в періоді залишкових явищ,
прогноз. Питання профілактики.

12.Вторинні енцефаліти у дітей: етіологія, патогенез, патологічна анатомія,
клінічна картина, діагноз, перебіг, лікування, прогноз.

13.Гострий інфекційний мієліт: етіологія, клініка рухових, чутливих, тазових,
вегетативно-трофічних порушень при поперечному враженні спинного
мозку, лікування, прогноз.

14.Гострий поліомієліт: етіологія, епідеміологія, патогенез, патологічна
анатомія, клінічна картина, діагноз, перебіг, лікування в гострому періоді та
в періоді залишкових явищ, прогноз. Питання профілактики.

15.Повільні нейроінфекції: визначення поняття, етіологія, клінічні форми,
перебіг, прогноз. Підгострий склерозуючий паненцефаліт, спонгіозна
енцефалопатія Крейтцфельда-Якоба.

16.Боковий аміотрофічний склероз: етіологія, патогенез, патологічна анатомія,
клінічна картина, діагноз, перебіг, лікування, прогноз.

17.Розсіяний склероз: етіологія, патогенез, патологічна анатомія, клінічна
картина, діагноз, перебіг, лікування під час загострення і ремісії, прогноз.

18.Ураження нервової системи при остеохондрозі хребта: етіологія, патогенез,
патологічна анатомія, клінічна картина защемлення корінців та стиснення
спинного мозку, лікування (консервативне і хірургічне), прогноз,
профілактика.

19.Попереково-крижовий радикуліт: етіологія і патогенез, клінічна картина і
діагностика, лікування в період загострення і профілактика.

20.Інфекційні запальні полінейропатії: вірусні та дифтерійна - патогенез,
локалізація і характер рухових, чутливих, рефлекторних розладів,
лікування.

21.Токсичні і метаболічні полінейропатії: алкогольна, діабетична, хлорофосна
- клінічна характеристика синдрому, перебіг, лікування, наслідки.

22.Гепато-церебральна дегенерація (хвороба Вільсона-Коновалова): етіологія,
патогенез, патологічна анатомія, клінічна картина (клінічні форми), діагноз,
перебіг, лікування, прогноз.

23.Первинний (хвороба Паркінсона) та вторинний паркінсонізм: етіологія,
патогенез, клінічна картина, діагноз, перебіг, лікування, прогноз.

24.Епілепсія: клінічні форми, сучасні уявлення про етіологію і патогенез,
клінічні прояви різних типів нападів, перебіг, лікувальна тактика, прогноз,
питання працевлаштування.

25.Сирінгомієлія: етіологія, патогенез, патологічна анатомія, клінічна картина,
діагноз, перебіг, лікування, прогноз. Питання працевлаштування.



26.Первинна погресуюча м'язова дисторофія (міопатія): етіологія, патогенез,
патологічна анатомія, клінічна картина, діагноз, перебіг, лікування, прогноз.
Питання медико-генетичного консультування.

27.Міастенія: етіологія, патогенез, патологічна анатомія, клінічні форми,
діагноз, перебіг, лікування.

28.Дитячий церебральний параліч: етіологія, патогенез ураження мозку в
перінатальному періоді, основні клінічні форми, перебіг, лікування.
Питання соціальної реабілітації.

29.Спадкові хвороби обміну речовин (спадкові ензимопатії): визначення,
патогенез, класифікація. Найбільш часті види спадкових ензимопатій.
Фінілкетонурія: суть біохімічного дефекту, клінічна картина, лікувальна
тактика.

30.Хромосомні хвороби, що пов’язані з порушенням числа та форми аутосом
та статевих хромосом. Хвороба Дауна; синдроми Шеришевського- Тернера,
Кляйнфелтера.

СИНДРОМИ УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
1. Патологічні зміни дисків зорових нервів на очному дні, їх діагностичне

значення.
2. Менінгеальний синдром: причини виникнення, основні менінгеальні

симптоми; захворювання нервової системи, при яких він виникає.
3. Патологічні зміни (синдроми) ліквора при хворобах нервової системи, їх

діагностичне значення.
4. Синдром підвищення внутрішньочерепного тиску: етіологія та патогенез,

діагностичне значення та лікувальна тактика.
5. Симпатична іннервація ока. Синдром Горнера, патогенез його складових

симптомів.
6. Іннервація тазових органів: типи порушень їх функції, діагностичне значення.
7. Послідовність обстеження неврологічного статусу: вказати основні проби і

методичні прийоми, що використовуються для дослідження функцій нервової
системи.

8. Симптоми натягу корінців і нервових стовбурів: методика викликання,
діагностичне значення.

9. Спинномозкова рідина: утворення і циркуляція, її склад у нормі і патології,
методи дослідження.

10. Люмбальна і субокціпітальна пункції: показання, протипоказання, методика
виконання, ліквородінамічні проби, можливі ускладнення.

11. Параклінічні методики, які застосовуються в діагностиці нервових хвороб:
рентгенологічні, електрофізіологічні, ультразвукові, біохімічні, комп'ютерно –
томографічні (рентгенологічні та магнітнорезонансні).

12. Гострі порушення свідомості: оглушення, сопор та коми; їх клініка та
диференціальна діагностика.

13. Принципи терапії неврологічних хворих. Медикаментозне (етіопатогенетичне,
протизапальне, судинне, протинабрякове, замісне, відновлювальне,
розсмоктувальне, симптомологічне і ін.), фізіотерапевтичне та курортно-
санаторне лікування.



14. Фізіологічні рефлекси: класифікація, методика дослідження і рівні замикання
рефлекторних дуг; діагностичне значення їх патологічних змін.

15. Патологічні рефлекси з нижніх кінцівок і рефлекси орального автоматизму;
методика викликання, діагностичне значення.

16. Методика визначення параліча у хворих в коматозному стані.
17. Невралгія трійчастого нерву: етіологія, клінічна характеристика нападів

лицевого болю, перебіг захворювання, медикаментозне та хірургічне
лікування.

18. Невропатія лицевого нерву: етіологія, патогенез, клінічна картина, перебіг,
прогноз та лікування.

19. Епілептичний статус: визначення поняття, можливі ускладнення та причини
загрози життю, інтенсивна терапія і реанімаційні заходи.

20. Хронічна дисциркуляторна енцефалопатія: гіпертонічна та атеросклеротична -
клінічна картина, перебіг, прогноз, лікувальна тактика.

21. Мігрень: сучасні уявлення про патогенез, клінічна картина нападу і
характеристика перебігу, лікування приступу і профілактична терапія.

22. Синдром ураження гіпоталамічної ділянки мозку.
23. Синдром вегетативної дистонії, його клінічні прояви.
24. Бульбарний і псевдобульбарний паралічі: локалізація патологічного процесу,

клінічна картина, диференційні розбіжності.
25. Вегетативна нервова система: загальні анатомо-фізіологічні відомості,

методика дослідження функцій і основні синдроми сегментарного та
надсегментарного ураження.

26. Соматоневрологія - визначення поняття. Порушення неврологічних функцій
при хворобах внутрішніх органів (серця, легенів, шлунково-кишкового шляху,
нирок).

27. Ураження нервової системи при ревматизмі. Інфекційна (мала) хорея:
етіологія, патогенез, патологічна анатомія, клінічна картина, діагноз, перебіг,
лікування, прогноз. Питання профілактики.

28. Ураження нервової системи при туберкульозі: етіологія, патогенез, патологічна
анатомія, клінічна картина туберкульозного менінгіту, туберкуломи головного
мозку, туберкульозного спондиліту; їх діагностика, перебіг, лікування.
Питання профілактики.

29. Сифілітичні ураження нервової системи: етіологія, класифікація. Клінічна
картина і діагностика різних форм нейросифіліса.

30. Неврологічні ускладнення СНІД: клінічні прояви демієлінізуючих
полінейропатії та мієлопатії, грибкових абсцесів та лімфом головного мозку,
деменції.

 Зав.кафедрою нервових хвороб
З курсом нейрохірургії проф. Московко С.П.



14. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують аспіранти

Система оцінювання – оцінювання навчальної діяльності аспіранта
здійснюється відповідно до вимог навчальної програми та інструкції про систему
оцінювання навчальної діяльності при кредитно-модульній системі організації
навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005).

Інструкція оцінювання іспитів та диференційних заліків виконуэться згідно
рішення Вченої Ради ВНМУ від 27.09.2012р. ( в основних положеннях з
організації  навчального процесу).

Розподіл балів, які отримують аспіранти визначається за допомогою Шкали
перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали (200 балів) для ПК 1 (залік)
та Шкали перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали (120 балів) для ПК
2 (диференційний залік), прийнятих  рішенням Вченої ради ВНМУ  протокол №2
від 28.09.10.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ЕСТS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту

(роботи), практики
для заліку

180-200 А відмінно зараховано
170-179,99 В добре
160-169,99 С
141-159,99 D задовільно
122-140,99 E задовільно -
120-140,99 E - зараховано

FX незадовільно з можливістю
повторного складання

не зараховано з можливістю
повторного складання

F незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим
повторним вивченням

дисципліни

Критерії оцінювання:
Оцінка «Відмінно» виставляється у разі, коли аспірант вільно володіє

вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує
ситуаційні задачі та тестові завдання, а також виявляє особливі творчі здібності,
вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та
опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння
для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує
відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили.

Оцінка «Добре» виставляється у разі, коли аспірант вміє зіставляти,
узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; вільно
володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно
розв’язує ситуаційні задачі та тестові завдання у стандартних ситуаціях,
самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.

Оцінка «Задовільно» виставляється у разі, коли аспірант відтворює значну
частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень;
з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти
помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.



Оцінка «Не задовільно» виставляється у разі, коли аспірант володіє
матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину
навчального матеріалу.

15. Методичне забезпечення
Тексти та конспекти лекцій
Методичні розробки для аспірантів з практичних занять
Збірник тестових завдань; електронний банк тестових завдань, банк тестових

завдань на паперових носіях, ситуаційні завдання.
Перелік навчального обладнання, технічних засобів навчання.

Набір демонстраційних препаратів окремих частин мозку.
Набір таблиць за всіма розділами топічної діагностики.
Заняття в університетському симуляційному центрі.
Муляжи.
Бібліотека монографічних видань по неврології, наявна на кафедрі та підбірка
періодичних видань – провідних фахових журналів українською та
англійською мовами.
Технічні засоби навчання:
• Комп'ютери.

16. Рекомендована література
Базова

1. Неврологія: нац.підручник / І.А.Григорова, Л.І.Соколова, Р.Д.Герасимчук
та ін.; за ред. І.А Григорової, Л.І.Соколової. – К.: ВСВ «Медицина», 2014. – 640 с. +
32с. кольор.вкл.
2. Нервові хвороби, за ред. С.М.Віничука, Є.Г.Дубенка. – К.:Здоров’я, 2001. –
696 c.
3. Неврологія, за ред. С.М.Віничука. – К.:Здоров’я, 2008. – 664 c.
4. Поляченко Ю.В., Передерій В.Г., Волосовець О.П., Москаленко В.Ф., Булах
І.Є. та ін. Медична освіта у світі та в Україні. – Київ: Книга плюс, 2005. – 384с.
5.  Бер М., Фротшер М. Топический диагноз в неврологи по Петеру Дуусу :
анатомия, физиология, клиника / пер. с англ.  под ред. З. А. Суслиной.- 4-е изд. –
М: Практическая медицина, 2009.-478с.
6. Неврология /Марко Мументалер, Хейнрих Маттле; Пер. с нем.; Под
общ. ред. О.С. Левина.- М.: МЕД.- пресс-информ, 2007.-920 с.
7.  Нейровизуализация : иллюстрированное пособие /под ред. К.Форбс,
М.Х. Лев, С. Шетти, Дж. Хейзерман; пер с англ.- М.: МЕДпресс-информ, 2010.-
224с.
8.

Допоміжна
9. Медицина невідкладних станів: швидка і невідкладна медична
допомога: підручник /Зозуля І.С., Вершигора А.В., Боброва В.І. та інш;  за ред.
проф. Зозулі  І.С.К.: ВСВ «Медицина», 2012.-728с.



10. Бабак О.Я. Клінічна фармакологія: підручник /Кол. авторів. за ред..
О.Я.Бабака, О.М.Біловола, І.С.Чекмана. – К.: Медицина, 2008. – 768с.
11. Бадалян Л.О. Детская неврология – М.: Медпресс.-1998. – 605с.
12. Белова А.Н., Григорьева В.Н., Жулина Н.И. Клиническое исследование
нервной системы. Москва, 2009. – 384с.
13. Биллер Х. Практическая неврология, пер. с англ., т.2: Лечение. – М.:
Медицинская литература. – 2005. – 416с.
14. Болезни нервной системы, под ред. Н.Н. Яхно, Д.Р. Штульмана, изд. второе,
М.:Медицина. -  2001. – т.1 -744с., т.2  - 480с.
15. Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів
зі стандартизації медичної допомоги при геморагічному інсульті: Наказ МОЗ
України [№275 від 17.04.2014 р.] // Збірник нормативно-директичних документів з
охорони здоров’я. – 2014. – №5. – С. 79.
16. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної
(спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та
медичної реабілітації «Геморагічний інсульт (внутрішньомозкова гематома,
аневризмальний субарахноїдальний крововилив)»: Проект наказу МОЗ України
від 2013р. // Практична ангіологія. – 2013. – №3. – С. 15-46.
17.  Андріюк Л. В. Реабілітаційні заходи в гострому та ранньому
відновному періоді інсульту: (Огляд літератури) /  Л. В. Андріюк, I. В. Магулка //
Фітотерапія. Часопис. – 2014. – №3. – С.  4-6.
18. Антоненко К. В. Клінічні прояви та наслідки ішемічних інсультів
вертебрально-базилярного басейну / К. В. Антоненко // Практикуючий лікар. –
2013. – №1. – С. 5-8.
19. Антоненко К. В. Особливості порушень когнітивних функцій при
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