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Політика навчальної дисципліни 

Важливою умовою успішного навчального процесу є особисте дотримання 
кожним студентом Академії правил поведінки прийнятих в Академії та в 
суспільстві.  Студент Академії, як майбутній лікар, повинен мати високий 
рівень культури поведінки, поводити себе гідно, тактовно, зберігати 
витримку і самоконтроль. Cтудент повинен вчасно приходити на заняття без 
запізнень, повинен бути одягнений у відповідну медичну форму (білий халат 
або хірургічний костюм, змінне взуття та медична шапочка). Студент не 
повинен порушувати графік навчального процессу, приходити на заняття з 
конспектом і підготовленим по темі заняття, не допускати невиконання 
навчального плану та індивідуального навчального плану без поважних на те 
причин. Студент, який допустив пропуски занять без поважної на те 
причини, зобов’язаний у триденний термін після виходу на заняття 
звернутися в деканат із заявою на ім’я декана про дозвіл на відпрацювання. 
Протягом заняття студент не повинен виходити з аудиторії без дозволу 
викладача;  користуватись під час занять мобільним телефоном і іншими 
засобами зв’язку та отримання інформації без дозволу викладача, займатись 
сторонньою діяльністю, відволікати інших студентів та заважати викладачу.  

При організації освітнього процесу в УМСА студенти та викладачі  діють 
відповідно до:  

Положення про організацію освітнього процесу 
(https://www.umsa.edu.ua/storage/department-
npr/docs_links/o3MhEcAIDHFI4AilBuVYu8T0PfVtJeVK6qnv33oi.pdf);  

Кодексу академічної доброчесності 
(https://www.umsa.edu.ua/storage/department-
npr/docs_links/xugb1mKV2PTYPLLu13JtfSgoV7Kpv9CzhulKT0rP.pdf) та ін. 

     Правил внутрішнього розпорядку для студентів Української медичної 
стоматологічної академії  (https://www.umsa.edu.ua/storage/department-
npr/docs_links/rZ7awf6qYx9HM3mj9jGXvY0Xhm9fX7XL2nWswYo4.pdf) та 
ін. 

               

Опис навчальної дисципліни (анотація) Нейрохірургія – самостійна 
спеціальність і галузь медичної науки, яка займається питаннями діагностики 
та лікування захворювань і пошкоджень нервової системи. Сучасна 
нейрохірургія є одним з найбільш «молодих» розділів хірургії. Протягом 
кількох століть хірургія нервової системи розвивалася в широкому руслі 
загальної хірургії і лише порівняно недавно нейрохірургія виділилася в 
самостійну дисципліну. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни модуль ІV «Нейрохірургія» є 
хірургічне лікування захворювань і уражень центральної та периферичної 
нервової системи різної етіології (травматичного, пухлинного, інфекційного, 
та ін.), судинної патології головного та спинного мозку, хірургією больових 

https://www.umsa.edu.ua/storage/department-npr/docs_links/rZ7awf6qYx9HM3mj9jGXvY0Xhm9fX7XL2nWswYo4.pdf
https://www.umsa.edu.ua/storage/department-npr/docs_links/rZ7awf6qYx9HM3mj9jGXvY0Xhm9fX7XL2nWswYo4.pdf
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синдромів та наслідків уражень центральної та периферичної нервової 
системи різного генезу. 

 
Пререквізити і постреквізити навчальної дисципліни 

(міждисциплінарні зв’язки )  
 
        Пререквізити. Вивчення нейрохірургії базується на :  
а) отриманних знаннях з 
- медичної і біологічної фізики: трактування загальних фізичних та 

біофізичних закономірностей, що лежать в основі життєдіяльності людини; 
основ діагностичних і фізіотерапевтичних (лікувальних) методів, що 
застосовуються в медицині; 

- анатомії людини: визначати топографо-анатомічні взаємовідносини 
органів і систем людини; інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні 
особливості будови організму людини; 

- гістології, цитології, ембріології: трактувати мікроскопічну будову 
нервової системи людини в різні вікові періоди, а також в умовах 
фізіологічної та репаративної регенерації; 

- фізіології: аналізувати стан сенсорних процесів у забезпеченні 
життєдіяльності людини; пояснювати фізіологічні основи методів 
дослідження функцій організму та нервової системи; 

- мікробіології, вірусології та імунології: інтерпретувати біологічні 
властивості патогенних та непатогенних мікроорганізмів, вірусів та 
закономірностей їх взаємодії з макроорганізмом, з популяцією людини і 
зовнішнім середовищем; трактувати основні механізми формування імунної 
відповіді організму людини. 

 
        Постреквізити. Знання, отримані при вивченні дисципліни: модуль ІV 
«Нейрохірургія» закладає основи вивчення студентами: 

-загальної хіріругії: проводити обстеження хворих, ставити попередній 
діагноз, диференційний діагноз, визначати методи лікування хворих із 
хірургічими захворюваннями. 

- внутрішньої медицини: проводити обстеження хворих, ставити попередній 
діагноз, диференційний діагноз, визначати методи лікування хворих з 
ревматизмом, ревматоїдним артритом, гіпертонічною хворобою, хворобами 
крові, ендокринною патологією та ін. 

- онкології: визначати тактику обстеження і ведення пацієнтів з підозрою на 
злоякісну пухлину. 

Передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування 
умінь застосовувати знання з офтальмології в процесі подальшого навчання й 
у професійній діяльності. 

 
         Вивчення навчальної дисципліни здійснюється на 5 році навчання. 
 
     Мета та завдання навчальної дисципліни: метою вивчення навчальної 

дисципліни:  модуль IV «Нейрохірургія» є  надання широкої бази знань, 
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необхідних навичок та досвіду, а також формування професійної 
розсудливості та незалежності при підготовці кваліфікованого лікаря, який 
знає загальні принципи діагностики та лікування основних видів 
нейрохірургічної патології,  вміє надати першу лікарську допомогу при цій 
патології, веде активну просвітницьку роботу з метою профілактики 
нейрохірургічних захворювань. На підставі кінцевих цілей модулю 
сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових 
завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.  

 
- основними завданнями вивчення дисципліни модуль IV «Нейрохірургія» є: 
• Визначати етіологічні і патогенетичні фактори найбільш поширенних 

нейрохірургічних захворювань. 
• Визначати тактику ведення нейрохірургічних хворих та аналізувати 

дані допоміжних обстежень. 
• Представляти типову клінічну картину та ставити попередній діагноз 

основних нейрохірургічних захворювань. 
• Аналізувати основні показники лабораторно-інструментальних  

методів дослідження нейрохірургічних хворих. 
• Ставити діагноз та надавати екстрену медичну допомогу 

нейрохірургічним хворим при невідкладних станах. 
• Демонструвати володіння методами відновного лікування 

нейрохірургічних хворих. 
 
Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна (інтегральна, загальні, спеціальні, матриця 
компетентностей) 

         - Інтегральна компетентність: 
 здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі 
навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій 
та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 

 
         - Загальні компетентності:  
1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними навичками нейрохірургії. 
2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
3. Здатність приймати обгрунтовані рішення під час постановки діагнозу та 

призначення лікування нейрохірургічним хворим. 
4. Здатність працювати у колективі. 
5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
6. Здатність діяти на основі етичних міркувань. 
7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу, вчитися бути 

сучасно навченим. 
 
        - Спеціальні компетентності : 
1. Збирання медичної інформації про стан пацієнтів. 
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2.Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 
інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

3. Здатність до встановлення топічного діагнозу. 
4. Здатність  до діагностування невідкладних станів. 
5. Здатність до надання невідкладної медичної допомоги. 
6. Здатність до ведення медичної документації. 
7. Здатність до методики проведення люмбальної пункції. 
8. Здатність до проведення профілактичних заходів. 
9. Здатність до забезпечення необхідного режиму перебування хворого у  

стаціонарі при лікуванні нейрохірургічної патології. 
10. Опрацювання державної,соціальної та медичної інформації. 
 
    Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у 

формі 
                                           «Матриці компетентностей» 

 

 Компетентність Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 
відповідаль 
ність 

Інтегральна компетентність 
здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 
професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю 
та невизначеністю умов та вимог. 

Загальні компетентності 
1. 

 
Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу 
та синтезу.  

Знати способи 
аналізу, синтезу та 
подальшого 
сучасного навчання 

Вміти проводити 
аналіз інформації, 
приймати 
обґрунтовані 
рішення, вміти 
придбати сучасні 
знання 

Встановлювати 
відповідні зв’язки 
для досягнення 
цілей. 

Нести 
відповідальність 
за своєчасне 
набуття сучасних 
знань. 

2.  Здатність вчитися і 
оволодівати 
сучасними 
знаннями. 

Знати сучасні 
тенденції розвитку 
галузі та аналізувати 
їх 

Вміти проводити 
аналіз професійної 
інформації, 
приймати 
обґрунтовані 
рішення, набувати 
сучасні знання 

Встановлювати 
відповідні зв’язки 
для досягнення 
цілей. 

Нести 
відповідальність 
за своєчасне 
набуття сучасних 
знань. 

3.  Здатність 
застосовувати 
знання в 
практичних 
ситуаціях 

Мати спеціалізовані 
концептуальні 
знання, набуті у 
процесі навчання. 

Вміти розв’язувати 
складні задачі і 
проблеми, які 
виникають у 
професійній 
діяльності. 

Зрозуміле і 
недвозначне 
донесення власних 
висновків, знань та 
пояснень, що їх 
обґрунтовують, до 
фахівців та 
нефахівців. 

Відповідати за 
прийняття 
рішень у 
складних умовах 

4.  Знання та 
розуміння 
предметної області 
та розуміння 
професійної 
діяльності 

Мати глибокі знання 
із структури 
професійної 
діяльності. 

Вміти здійснювати 
професійну 
діяльність, що 
потребує 
оновлення та 
інтеграції знань. 

Здатність 
ефективно 
формувати 
комунікаційну 
стратегію у 
професійній 
діяльності 

Нести 
відповідальість 
за професійний 
розвиток, 
здатність до 
подальшого 
професійного 
навчання з 
високим рівнем 
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 Компетентність Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 
відповідаль 
ність 

автономності. 

5.  Здатність до 
адаптації та дії в 
новій ситуації. 

Знати види та 
способи адаптації, 
принципи дії в новій 
ситуації 

Вміти застосувати 
засоби 
саморегуляції, 
вміти 
пристосовуватися 
до нових ситуацій 
(обставин) життя 
та діяльності. 

Встановлювати 
відповідні зв’язки 
для досягнення 
результату. 

Нести 
відповідальність 
за своєчасне 
використання 
методів 
саморегуляції. 

6.  Здатність приймати 
обґрунтоване 
рішення  

Знати тактики та 
стратегії 
спілкування, закони 
та способи комуні-
кативної поведінки 

Вміти приймати 
обґрунтоване рі-
шення, обирати 
способи та страте-
гії спілкування для 
забезпечення 
ефективної 
командної роботи 

Використовувати 
стратегії спілку-
вання та навички 
міжособистісної 
взаємодії 

Нести 
відповідальність 
за вибір та 
тактику способу 
комунікації 

7.  Здатність 
працювати в 
команді 

Знати тактики та 
стратегії спілку-
вання, закони та 
способи комуні-
кативної поведінки. 

Вміти приймати 
обґрунтоване рі-
шення, обирати 
способи та страте-
гії спілкування для 
забезпечення 
ефективної 
командної роботи 

Використовувати 
стратегії спілку-
вання  

Нести 
відповідальність 
за вибір та 
тактику способу 
комунікації 

8.  Навички 
міжособистісної 
взаємодії 

Знати закони та 
способи міжосо-
бистісної взаємодії 

Вміти обирати 
способи та страте-
гії спілкування для 
міжособистісної 
взаємодії 

Використовувати 
навички міжосо-
бистісної взаємодії 

Нести 
відповідаль-ність 
за вибір та 
тактику способу 
комунікації 

9.  Здатність 
спілкуватися 
державною мовою 
як усно, так і 
письмово.  

Мати 
досконалі знання 
державної мови  

Вміти 
застосовувати 
знання державної 
мові, як усно так і 
письмово 

Використову
вати при фаховому 
та діловому 
спілкуванні та при 
підготовці 
документів 
державну мову.  

Нести 
відповідальність 
за вільне 
володіння 
державною 
мовою, за 
розвиток профе-
сійних знань. 

10.  Здатність 
спілкуватись 
іноземною мовою 

Мати базові знання 
іноземної мови 

Вміти спілкуватись 
іноземною мовою. 

Використовувати 
іноземну мову у 
професійній 
діяльності 

Нести 
відповідальність, 
за розвиток 
професійних 
знань з 
використанням 
іноземної мови. 

11. 
 

Навички 
використання 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій 

Мати глибокі знання 
в галузі 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій, що 
застосовуються у 
професійній 
діяльності 

Вміти використо-
вувати інформа-
ційні та комуні-
каційні технології 
у професійній га-
лузі, що потребує 
оновлення та 
інтеграції знань. 

Використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у 
професійній 
діяльності 

Нести 
відповідальність 
за розвиток 
професійних 
знань та умінь. 

12.  Визначеність і 
наполегливість 
щодо поставлених 
завдань і взятих 
обов’язків  

Знати обов’язки та 
шляхи виконання 
поставлених завдань 

Вміти визначити 
мету та завдання 
бути наполегливим 
та сумлінним при 
виконання 
обов’язків 

Встановлювати 
міжособистісні 
зв’язки для ефек-
тивного вико-
нання завдань та 
обов’язків 

Відповідати за 
якісне виконання 
поставлених 
завдань 

13.  Здатність діяти 
соціально 

Знати свої соціальні 
та громадські права 

Формувати свою 
громадянську сві-

Здатність донести 
свою громадську 

Відповідати за 
свою 
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 Компетентність Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 
відповідаль 
ність 

відповідально та 
свідомо 

та обов’язки домість, вміти дія-
ти відповідно до 
неї 

та соціальну 
позицію 

громадянську 
позицію та 
діяльність  

14.  Прагнення до 
збереження 
навколишнього 
середовища. 

Знати проблеми 
збереження 
навколишнього 
середовища та 
шляхи його 
збереження  

Вміти формувати 
вимоги до себе та 
оточуючих щодо 
збереження 
навколишнього 
середовища 

Вносити пропо-
зиції відповідним 
органам та 
установам щодо 
заходів до 
збереження та 
охороні навко-
лишнього 
середовища 

Нести 
відповідальність 
щодо виконання 
заходів збере-
ження навколиш-
нього 
середовища в 
рамках своєї 
компетенції. 

15.  Здатність діяти на 
основі етичних 
міркувань 

Знати основи етики 
та деонтології 

Вміти застосову-
вати етичні та 
деонтологічні 
норми і принципи 
у професійній 
діяльності 

Здатність донести 
до пацієнтів, 
членів їх родин, 
колег свою 
професійну 
позицію 

Нести 
відповідальність 
щодо виконання 
етичних та 
деонтологічних 
норм і принципів 
у професійній 
діяльності 

Спеціальні (фахові) компетентності 
1 Навички 

опитування та 
клінічного 
обстеження 
пацієнта в 
нейрохірургії 

 

Мати спеціалізовані 
знання про будову 
людини, її органи та 
системи, знати 
стандартні схеми 
опитування, 
фізикального  та 
неврологічного об-
стеження пацієнта. 

Вміти провести 
бесіду з пацієнтом, 
його огляд, 
пальпацію, перку-
сію, аускультацію 
на підставі алго-
ритмів та стандар-
тів.  

Ефективно фор-
мувати комуніка-
ційну стратегію 
при спілкуванні з 
пацієнтом. 
Вносити інфор-
мацію про стан 
здоров’я  людини 
до відповідної ме-
дичної документа-
ції 

Нести 
відповідальність 
за якісний збір 
отриманої 
інформації на 
підставі 
співбесіди, 
опитування, 
обстеження та за 
своєчасне 
оцінювання 
загального стану 
здоров’я хворого. 

2 Здатність до 
визначення 
необхідного 
переліку 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень та 
оцінки їх 
результатів 

Мати спеціалізовані 
знання про людину, 
її органи та системи, 
стандартні методики 
проведення лабо-
раторних та ін-
струментальних 
досліджень, визна-
чених програмою. 

Вміти аналізувати 
результати 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень та на їх 
підставі оцінити 
інформацію щодо 
стану хворого  

Формувати та 
донести до паці-
єнта та фахівців 
висновки щодо 
необхідного 

переліку 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень.   

Нести 
відповідальність 
за прийняття 
рішення щодо 
оцінювання 
результатів 
лабораторних та 
інструменталь-
них досліджень 

3 Здатність до 
встановлення 
синдромологічного 
діагнозу 
захворювання 

Мати спеціалізовані 
знання про людину, 
її органи та системи; 
стандартні методи 
обстеження; алго-
ритми діагностики 
захворювань; ал-
горитми виділення 
провідних симп-
томів та синдромів;  
методи лабо-
раторного та ін-
струментального 
обстеження; знання 
щодо оцінки стану 
людини. 

Вміти проводити 
фізикальне обсте-
ження хворого; 
вміти приймати 
обґрунтоване рі-
шення щодо виді-
лення провідного 
клінічного симп-
тому або синд-
рому; вміти при-
значити лабора-
торне та інстру-
ментальне обсте-
ження хворого 
шляхом застосу-
вання стандартних 
методик 

На підставі 
нормативних 
документів вести 
медичну доку-
ментацію пацієнта 
(карту  стаціо-
нарного хворого 
тощо). 

Дотримуючись 
етичних та юри-
дичних норм, 
нести 
відповідальність 
за прийняття 
обґрунтованих 
рішень і дій щодо 
правильності 
встановленого 
синдромного 
діагнозу 
захворювання 
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 Компетентність Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 
відповідаль 
ність 

4 Здатність до 
діагностування 
невідкладних 
станів 

Мати спеціалізовані 
знання про організм 
людини, стандартні 
методики 
обстеження  

Вміти, в умовах 
нестачі інформації, 
використовуючи 
стандартні ме-
тодики, шляхом 
прийняття обґрун-
тованого рішення 
оцінити стан 
людини та необ-
хідність надання 
невідкладної 
допомоги 

За будь-яких 
обставин, дотри-
муючись відпо-
відних етичних та 
юридичних норм 
прийняти 
обґрунтоване 
рішення щодо 
оцінки стану 
людини та орга-
нізації не обхідних 
медичних заходів в 
залежності від 
стану людини  

Нести 
відповідальність 
за своєчасність та 
ефективність 
медичних заходів 
щодо діагно-
стування 
невідкладних 
станів 

5 Навички надання 
екстреної медичної 
допомоги 

Мати спеціалізовані 
знання про будову 
тіла людини, її 
органи та системи; 
алгоритм надання 
екстреної медичної 
допомоги при 
невідкладних станах 
(зупинка серця та 
дихання) 

Вміти надавати 
екстрену медичну 
допомогу при 
невідкладному 
стані  – проводити 
непрямий масаж 
серця та штучне 
дихання 

Пояснити 
необхідність та 
порядок 
проведення 
лікувальних 
заходів екстреної 
медичної допомоги 

Нести 
відповідальність 
за своєчасність та 
якість надання 
екстреної 
медичної 
допомоги 

6 Навички виконання 
медичних 
маніпуляцій 

Мати спеціалізовані 
знання про оргінізм 
людини; знання 
алгоритмів вико-
нання медичних 
маніпуляцій, 
передбачених 
програмою 

Вміти виконувати 
медичні маніпу-
ляції, передбачені 
програмою  

Обґрунтовано фор-
мувати та довести 
до пацієнта, 
фахівців висновки 
щодо необхідності 
проведення медич-
них маніпуляцій  

Нести 
відповідальність 
за якість вико-
нання медичних 
маніпуляцій 

7 Здатність до 
ведення медичної 
документації 

Знати систему 
офіційного 
документообігу в 
професійній роботі 
медичного пер-
соналу, включаючи 
сучасні комп’ютерні 
інформаційні 
технології 

Вміти визначати 
джерело та місце 
знаходження 
потрібної інфор-
мації в залежності 
від її типу; вміти 
оброблять інфор-
мацію та проводи-
ти аналіз отрима-
ної інформації  

Отримувати 
необхідну інфор-
мацію з визна-
ченого джерела та 
на підставі її 
аналізу формувати 
відповідні 
висновки  

Нести 
відповідальність 
за повноту та 
якість аналізу 
інформації та 
висновків на 
підставі її 
аналізу. 

8 Здатність до 
проведення 
санітарно-
гігієнічних та 
профілактичних 
заходів 

Знати систему са-
нітарно-гігієнічних 
та профілактичних 
заходів в умовах 
медичного 
стаціонару. 
Знати принципи 
організації 
раціонального 
харчування, 
принципи і методи 
пропаганди 
здорового способу 
життя  

Мати навички 
щодо організації 
санітарно-гігієніч-
ного та лікувально-
охоронного 
режимів основних 
підрозділів стаціо-
нару. Вміти орга-
нізувати пропа-
ганду здорового 
способу життя. 

Знати принципи 
подання інфор-
мації щодо сані-
тарно-гігієнічного 
стану примі-щень 
та дотримання 
загально-
лікарняного та 
лікувально-охо-
ронного режимів 
керівництву 
структурних під-
розділів ліку-
вального зак-ладу; 
використовувати 
лекції та 
співбесіди.  

Нести 
відповідальність 
за своєчасне та 
якісне проведен-
ня заходів із 
забезпечення са-
нітарно-
гігієнічного та 
лікувально-охо-
ронного режимів 
основних підроз-
ділів стаціонару, 

пропаганди 
здорового 
способу життя.  

9 Здатність до 
забезпечення 

Мати спеціалізовані 
знання про будову 
людини, її органи та 

Вміти забезпечити 
визначенний ліка-
рем необхідний 

Донести до паці-
єнта та фахівців 
висновки щодо 

Нести 
відповідальність 
за забезпечення 



 10 

 Компетентність Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 
відповідаль 
ність 

необхідного 
режиму 
перебування у 
стаціонарі при 
лікуванні 
захворювань. 

системи; етичні 
норми; алгоритми 
забезпечення ре-
жиму перебування у 
стаціонарі.  

режим праці та 
відпочинку при 
лікуванні 
захворювання  

необхідного ре-
жиму перебування 
у стаціонарі. 

умов дотримання 
призначеного 
лікарем режиму 
праці та 
відпочинку при 
лікуванні 
захворювання  

 

Опрацювання 
державної, со-
ціальної та медичної 
ін-формації 

Знати методи 
опрацювання 
державної, 
соціальної, ме-
дичної інф-рмації 

Вміти аналізувати 
та оцінювати 
державну, 
соціальну, 
медичну 
інформацію 

Використовувати 
стандартні підходи 
до оцінки 
інформації, 
використовувати 

Опрацювання 
державної, со-
ціальної та 
медичної ін-
формації 

 
 Результати навчання модуля IV « Нейрохірургія»   

       по завершенню вивчення навчальної дисципліни: модуль IV 
«Нейрохірургія» студенти повинні  
знати: 
-  місце нейрохірургії як науки, галузі практичної медицини і учбового 
предмету; 
-  методичні основи та схеми клінічного обстеження пацієнта: 
дослідження черепно - мозкових нервів, рухових, чутливих функцій і т.д.;  
-  зміни спинномозкової рідини та менінгеальний симптомокомплекс; 
-  параклінічні методи обстеження пацієнтів (нейровізуалізаційні,  
ультразвукові та електрофізіологічні); 
- клініко-діагностичні інтерпретації показників найважливіших 
лабораторно-інструментальних досліджень; 
- найважливіші симптоми та синдроми у клініці нервових хвороб та їх 
семіологічне тлумачення; 
- найважливіші  питання клінічної нейрохірургії: судинні, запальні, 
травматичні ураження головного та спинного мозку, захворювання 
периферичної нервової системи, вертеброгенні захворювання, 
паранеопластичні процеси головного та спинного мозку; їх етіологічні і 
патогенетичні фактори формування; 
-  сучасні методи діагностики, лікування та профілактики основних видів 
нейрохірургічної патології.  
вміти:  
- оцінити неврологічний статус пацієнта;  
- виділити та зафіксувати провідний топічний синдром та встановити 
клінічний діагноз;  
- трактувати основні показники допоміжних методів обстеження  в клініці 
(електрофізіологічних, ультразвукових, рентгеноглогічних, комп’ютерно-
томографічних); 
-  самостійно обстежувати  хворих із нейрохірургічною патологією зі 
складанням історії хвороби та призначенням сучасної діагностики та 
лікування, враховуючі  принципи доказової медицини;  
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- виявити ознаки невідкладного стану людини, за будь-яких обставин 
(вдома, на вулиці, закладі охорони здоров’я, його підрозділі), 
використовуючи стандартні методики фізикального обстеження та 
можливого анамнезу, знання про людину, її органи та системи, 
дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм; 
- надати першу лікарську допомогу при нейрохірургічній патології; 
- вести активну просвітницьку роботу з метою профілактики 
нейрохірургічних захворювань. 

 
Структура навчальної дисципліни: модуль ІV «Нейрохірургія»  

 
Зміст змістових модулів  і тем Кількість годин 

Усього у тому числі 
  Лекції Семінари Практичні СРС 
1 2 3 4 5 6 

Тема 1. «Черепно-мозкова травма» 5 1  2 2 
Тема 2. «Хребетно-спиномозкова 
травма» 

5 1  2 2 

Тема 3. «Хірургічне лікування 
гострого інсульту» 

6 2  2 2 

Тема 4. «Пухлини головного та 
спинного мозку» 

6 2  2 2 

Тема5. «Ураження периферичної 
нервової системи» 

4   2 2 

Тема 6. «Функціональна та відновна 
нейрохірургія. Хірургічне лікування 
больових синдромів» 

4   2 2 

Самостійне опрацювання тем, які 
не входять до плану аудиторних 
занять 

10         

Тема 1. Допоміжні методи 
обстеження в нейрохірургії.  
 

    2 

Тема 2. Абсцеси головного і 
спинного мозку. Епідурити. 
 

    2 

Тема 3.Вади розвитку головного і 
спинного мозку.  
 

    2 

Тема 4. Гідроцефалія 
 

    2 

Тема 5. Вогнепальна травма черепа 
та головного мозку, хребта та 
спинного мозку.  

 

    2 
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Підсумковий модульний контроль 5   2 3 
Разом 45 6  14 2

5 
 
 

Тематичний план лекцій  (за модулями) із зазначенням основних 
питань, що розглядаються на лекції 

 
№ 
п/п 

Модуль ІV  « Нейрохірургія» 
Тема 

Кількість 
годин 

І. Черепно-мозкові травми (ЧМТ).  
Класифікація ЧМТ. Епідеміологія. Відкрита, закрита, проникаюча та 
непроникаюча ЧМТ. Патогенез, клінічна картина струсу головного мозку, 
забою головного мозку (по   ступеням), стиснення, дифузне аксональне 
ураження головного мозку, дислокаційний синдром. Клінічна картина 
гематом (епідуральна, субдуральна, внутрішньомозкова). Діагностика. 
Лікування ушкоджень черепу і головного мозку на різних етапах 
невідкладної допомоги. Покази до хірургічного лікування ЧМТ, його 
принципи. 

Вогнепальні поранення. Класифікація. Клініка. Невідкладна допомога. 
Методи видалення сторонніх тіл із мозкової речовини і черепної коробки. 
Ускладнення, їх лікування і профілактика. Поєднана та комбінована ЧМТ. 
Класифікація, клініка. Особливості невідкладної допомоги і лікування 
хворих з поєднаною і комбінованою ЧМТ. Ранні та пізні ускладнення 
відкритої ЧМТ, методи їх профілактики і лікування. Реабілітація хворих. 

Травматичні ураження хребта і спинного мозку. 
Класифікація. Епідеміологія. Принципи надання невідкладної допомоги на 
догоспітальному етапі. Особливості транспортування хворих. Клініка, 
діагностика і лікування. Показання до хірургічного лікування, його 
принципи. Ранні та пізні ускладнення. Реабілітація і реадаптація хворих, 
які перенесли травму хребта і спинного мозку. 

2 

2. Хірургічне лікування гострого  інсульту.  
   Гострий геморагічний інсульт:  визначення, класифікація, 
етіопатогенез. Клініка гострого геморагічного інсульту. Методи 
діагностики патології судин головного мозку. Клініка, діагностика і 
лікування аневризм, артеріовенозних мальформацій, каротидно-
кавернозних співусть в гострому та віддаленому періодах. 
Невідкладна допомога хворим з гострими геморагічними 
інсультами. Сучасні методи хірургічного лікування хворих з 
гострими геморагічними інсультами. Відновне лікування в 
післяопераційному періоді.  

   Гострий ішемічний інсульт:  визначення, класифікація, етіопатогенез. 
Клініка, діагностика і лікування стенозів, тромбозів та 
тромбемболії судин головного мозку. Невідкладна допомога 
хворим з гострими ішемічними інсультами. Сучасні методи 
хірургічного лікування ішемічних уражень головного мозку. 
Відновне лікування в післяопераційному періоді.   

  Профілактика судинних захворювань головного мозку. Реабілітація 
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та реадаптація хворих з патологією судин головного мозку. 

3.      Пухлини головного мозку.  
Класифікація. Епідеміологія. Патофізіологічні механізми формування 
гіпертензійного синдрому і вогнищевої симптоматики.  Допоміжні методи 
обстеження, які застосовуються при діагностиці пухлин головного мозку, їх 
значення. Принципи хірургічного лікування пухлин головного мозку. 
Радикальні та паліативні методи хірургічного лікування. Комбіноване 
лікування пухлин головного мозку. Реабілітація та реадаптація хворих після 
хірургічного втручання. 

      Пухлини спинного мозку. 
Епідеміологія. Етіологія і патогенез. Класифікація. Особливості клініки і 
діагностики цих видів патології в залежності від структури пухлини і її 
локалізації. Значення допоміжних методів обстеження в діагностиці 
пухлин спинного мозку. Принципи хірургічного лікування. Профілактика 
ускладнень і методи реабілітації хворих з цією патологією 

2 

        Разом 6 
                                                                                                              

Тематичний план семінарських занять за модулями і змістовими 
модулями із зазначенням основних питань, що розглядаються на 
семінарському занятті 
Навчальною програмою не передбачено. 
 

  
Тематичний план практичних занять за модулями і змістовими 
модулями із зазначенням основних питань, що розглядаються на 
практичному занятті 

 
№ п/п Модуль ІV  « Нейрохірургія» 

Назва теми 
Кількість 
годин 

1. Черепно-мозкова травма. 
Класифікація ЧМТ. Частота закритих пошкоджень черепа і головного 
мозку, їх класифікація. Тріщини і переломи черепа. Відкрита, закрита, 
проникаюча та непроникаюча ЧМТ. Патогенез: дифузне аксональне 
ураження головного мозку, забій тканини мозку, вторинне ураження 
головного мозку. Клінічна картина струсу головного мозку, забою 
головного мозку, стиснення, дислокації головного мозку. Клінічна 
картина гематом (епідуральна, субдуральна, внутрішньомозкова). 
Діагностика і лікування ЧМТ. 

Вогнепальні поранення черепа і головного мозку. Їх класифікація та 
клініка. Перша медична допомога при пораненнях черепа на полі бою. 
Медичне сортування і зміст медичної допомоги на етапах медичної 
евакуації.  

2 

2. Хребетно-спинномозкова травма. 
Етіопатогенез травматичних уражень хребта та спинного мозку. 
Класифікація. Клініка різних видів ушкоджень спинного мозку і хребта в 
залежності від рівня ушкодження. Клінічна та інструментальна 

2 



 14 

діагностика. Невідкладна допомога хворим із травматичними 
ураженнями хребта та спинного мозку, основні методи та принципи 
транспортної іммобілізації хворих в залежності від рівня ушкодження. 
Показання до хірургічного лікування при хребетно-спиномозковій 
травмі. Сучасні методи лікування ушкоджень спинного мозку і хребта. 
Профілактика і лікування ускладнень  в гострому і віддаленому періодах. 
Реабілітаційне лікування хворих. 

Медична допомога у польових умовах і екстремальних ситуаціях. 
Особливості підготовки до евакуації. Положення про 
нетранспортабельність. 

3. Хірургічне лікування гострих інсультів 
Гострий геморагічний інсульт:  визначення, класифікація, 
етіопатогенез, клініка, методи діагностики  і види лікування. 
Невідкладна допомога хворим з гострими геморагічними 
інсультами. Сучасні методи хірургічного лікування хворих з 
гострими геморагічними інсультами.  

Гострий ішемічний інсульт:  визначення, класифікація, етіопатогенез. 
Клінічні прояви, методи  діагностики. Невідкладна допомога 
хворим з гострими ішемічними інсультами. Сучасні методи 
хірургічного лікування ішемічних уражень головного мозку. 
Відновне лікування в післяопераційному періоді.   

Профілактика судинних захворювань головного мозку. Реабілітація 
та реадаптація хворих з патологією судин головного мозку.  

2 

4. Пухлини головного та спинного мозку.  
Класифікація пухлин головного мозку. Епідеміологія.  Особливості 
клініки в залежності від локалізації пухлини і характеру її росту. 
Патофізіологічні механізми формування гіпертензійного синдрому і 
вогнищевої симптоматики. Допоміжні методи обстеження, які 
застосовуються при діагностиці пухлин головного мозку, їх значення. 
Принципи хірургічного лікування пухлин головного мозку. Радикальні 
та паліативні методи хірургічного лікування. Комбіноване лікування 
пухлин головного мозку. Реабілітація та реадаптація хворих після 
хірургічного втручання.  

Класифікація пухлин спинного мозку. Епідеміологія. Етіологія і 
патогенез. Особливості клініки і діагностики цих видів патології в 
залежності від структури пухлини і її локалізації. Значення допоміжних 
методів обстеження в діагностиці пухлин спинного мозку. Принципи 
хірургічного лікування. Техніка ламінектомії. Профілактика ускладнень 
при пухлинах спинного мозку (уросепсису, сепсису, пролежнів). 
Відновне лікування в післяопераційному періоді. Реабілітація хворих 
після з цією патологією. 

2 

5. Ураження периферичної нервової системи. Остеохондроз. 
Класифікація травматичних ушкоджень периферичних нервів. Клініка, 
діагностика, невідкладна допомога при травматичному ушкодженні 
нерву. Компресійно-ішемічні (тунельні) невропатії. Алгоритм 
визначення тактики при відкритих та закритих ушкодженнях 
периферичних нервів. Основні принципи, методи оперативних втучань 
при травмі периферичного нерву, принципи відновного лікування. 

Класифікація, патогенез, клініка, діагностика вертеброгенних уражень 

2 
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нервової системи. Невідкладна допомога при радикулярному больовому 
синдромі. Показання до хірургічного лікування при остеохондрозі 
хребта, відновне лікування. 

6. Функціональна та відновна нейрохірургія. Хірургічне 
лікування больових синдромів. 
Принципи стереотаксичних операцій. Показання до їх застосування. При 
захворюваннях головного мозку. Основні принципи та покази до 
хірургічного лікування епілепсії, паркінсонізму, дитячого церебрального 
параліча та ін. принципи відновної нейрохірургії. Основні види 
хірургічних втручань, які використовуються у відновній нейрохірургії. 
Перспективи розвитку функціональної та відновної нейрохірургії. 

Поняття про невгамовні больові синдроми. Механізм формування 
основних больових синдромів. Класифікація. Клініка. Діагностика. 
Диференційна діагностика. Невідкладна допомога при невралгії 
трійчастого нерва, каузалгії, фантомному та ампутаційному больовому 
синдромах. Покази до хірургічного лікування больових синдромів і його 
принципи. Реабілітація хворих із больовими синдромами. Особливості 
етіопатогенезу, перебігу та хірургічного лікування невралгії трійчастого 
нерва у осіб похилого віку. 

2 

7. Підсумковий модуль 2 
 
 

РАЗОМ 14 

 
 

Самостійна робота  
№ п/п Модуль ІV  « Нейрохірургія» 

Тема 
Кількість 

годин 

 Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану 
аудиторних занять 

 

1.  Допоміжні методи обстеження в нейрохірургії.  
Значення допоміжних методів дослідження в діагностиці та розробці 
патогенетично обгрунтованого лікування захворювань центральної 
нервової системи (краніографія, спонділографія, мієлографія,  
церебральна ангіографія, вентрикулографія, магнітно-резонансна 
томографія, комп’ютерна томографія, ехоенцефалографія, 
електроенцефалографія, електронейроміографія). Порівняльна оцінка 
інформативності допоміжних методів обстеження в діагностиці 
нейрохірургічних захворювань. 

 

2 

2. Абсцеси головного і спинного мозку. Епідурити. 
Етіологія абсцесів головного і спинного мозку. Клініка, діагностика  
абсцесів головного мозку різної локалізації. Значення допоміжних 
методів обстеження в діагностиці цієї патології. Принципи хірургічного 
лікування абсцесів головного і спинного мозку та епідуритів. 
Профілактика. 

 

2 

3. Вади розвитку головного і спинного мозку.  
Класифікація вад розвитку головного і спинного мозку. Клініка. 
Діагностика. Допоміжні методи діагностики вад розвитку головного і 

2 
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спинного мозку. Методи хірургічного лікування. 
 

 
4. Гідроцефалія 

Гідроцефалія. Визначення,причини виникнення та механізм розвитку. 
Утворення ліквору, ліквородинаміка. Класифікація гідроцефалії. Клінічні 
прояви гострої гідроцефалії. Клінічні прояви хронічної гідроцефалії. 
Діаностика гідроцефалії. Основні методи лікування. Сучасні види 
хірургічного лікування, ускладнення. 
Реабілітація та реадаптація хворих з гідроцефалією. 
 

2 

5. Вогнепальна травма черепа та головного мозку, хребта та 
спинного мозку.  
Вогнепальна травма черепа та головного мозку, хребта, спинного мозку 
та периферичних нервів. Особливості надання допомоги на різних 
етапах евакуації. Множинна вогнепальна травма голови, хребта та інших 
ділянок тіла. Методи видалення сторонніх тіл із мозкової речовини і 
черепної коробки. Ускладнення, їх лікування і профілактика. Методы 
удаления инородных тел из мозгового вещества и черепной коробки. 
Осложнения, их лечение и профилактика. 

 

2 

          РАЗОМ 10 
 
 

       Індивідуальні завдання  
- Складання задач з топічної діагностики; створення схем кірково-

м’язового та чутливих шляхів. 

- Створення навчальних відеофільмів. 

- Підготовка доповідей на наукову конференцію.  

- Участь у міжвузівських олімпіадах. 
 
      Перелік теоретичних питань для підготовки студентів до 

підсумкового     модульного контролю  
1. Значення допоміжних методів дослідження в діагностиці та розробці 

патогенетичного обґрунтованого лікування захворювань центральної 
нервової системи. 

2. Краніографія.  Вогнищеві та гіпертензійні  ознаки органічних 
захворювань головного мозку. 

3. Вентрикулографія. Покази, протипокази, техніка виконання. 
4. Церебральна    ангіографія.     Покази,     протипокази,     техніка 

виконання. 
5. Церебральна   ангіографія.   Види,   значення   цього   методу   в 

розвитку нейрохірургії. 
6. Ехоенцефалографія та її значення в діагностиці органічних 

захворювань головного мозку. 
7. Електроенцефалографія та її значення в діагностиці органічних 
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захворювань головного мозку. 
8. Лікворологічні та ліквородинамічні дослідження в діагностиці 

захворювань центральної нервової системи. 
9. Мієлографія. Покази, протипокази, техніка виконання. 
10. Рентгенографія хребта і роль цього методу дослідження в 

діагностиці захворювань спинного мозку та хребта. 
11. Порівняльна  оцінка  інформативності   допоміжних   методів 

обстеження в діагностиці нейрохірургічних захворювань. 
12. Значення   офтальмологічного    обстеження    в   діагностиці 

захворювань головного мозку. 
13. Комп'ютерна томографія і роль цього методу дослідження в 

діагностиці нейрохірургічних захворювань. 
14. Магніто-резонансна    томографія     і    роль    цього    методу 

дослідження в діагностиці нейрохірургічних захворювань. 
15. Радіоізотопні дослідження та їх роль в нейрохірургії. 
16. Класифікація черепно-мозкової травми. (ЧМТ).. 
17. Закрита черепно-мозкова травма. Класифікація. Види травматичних 

ушкоджень черепа та головного мозку. 
18. Надання    медичної   допомоги    хворому    із    закритою   та 

відкритою черепно-мозковою травмою на догоспітальному етапі. 
19. Струс головного мозку.  Патоморфологія.  Клініка, діагностика, 

лікування. 
20. Забиття головного мозку. Патоморфологія. Клініка, діагностика, 

лікування. 
21. Стиснення головного мозку. Клініка, діагностика, лікування. 
22. Епідуральні гематоми. Клініка, діагностика, лікування. 
23. Субдуральні гематоми. Клініка, діагностика, лікування. 
24. Методи    хірургічного    лікування    хворих    з    гострими, 

підгострими, хронічними субдуральними гематомами. 
25. Субдуральні гідроми. Клініка, діагностика, лікування. 
26. Внутрішньомозкові       гематоми.       Клініка,       діагностика, 

лікування. 
27. Внутрішньошлункові      гематоми.      Клініка,      діагностика, 

лікування. 
28. Переломи   кісток   черепа   при   закритій   черепно-мозковій травмі.  
29. Класифікація, методи діагностики переломів кісток черепа. 
30. Покази до операції при переломах кісток черепа. Основні принципи 

операцій. 
31. Допоміжні     методи    дослідження     та    послідовність     їх 

застосування в діагностиці черепно-мозкових травм. 
32. Способи пластики дефектів твердої мозкової оболонки та черепа при 

закритій черепно-мозковій травмі. 
33. Відкрита черепно-мозкова травма. Класифікація, діагностика, 

невідкладна допомога. 
34. Особливості надання першої медичної допомоги хворим з відкритою 

черепно-мозковою травмою на догоспітальному етапі. 
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35. Послідовність застосування допоміжних методів діагностики при 
відкритих черепно-мозкових травмах. 

36. Первинна хірургічна обробка та її строки при відкритій ЧМТ. Методи 
видалення сторонніх тіл із мозкової речовини. 

37. Комбінована    та    поєднана    ЧМТ,    особливості    надання 
невідкладної медичної допомоги. 

38. Ранні та пізні ускладнення при відкритій ЧМТ. Покази до 
хірургічного лікування, профілактика ускладнень. 

39. Вогнепальні     поранення     черепа     і     головного     мозку. 
Класифікація, клініка, невідкладна допомога. 

40. Методи видалення сторонніх тіл із мозкової речовини при відкритій 
ЧМТ. 

41. Відновлювальне лікування у найближчі та віддалені строки після 
ЧМТ. 

42. Шкідливий   вплив   алкоголю   та   паління   на   відновлення 
порушених  функцій мозку у хворих,  що перенесли  черепно-
мозкову травму. 

43. Пухлини головного мозку. 
44. Гіпертензійний синдром, основні патологічні механізми його 

формування. Клініка, діагностика, невідкладна допомога. 
45. Допоміжні методи діагностики пухлин головного мозку в 

нейрохірургічній клініці. 
46. Вогнищеві симптоми при пухлинах головного мозку. 
47. Методи лікування хворих з пухлинами головного мозку. 
48. Покази   до   хірургічного   лікування   хворих   з   пухлинами 

головного   мозку,   радикальні   та   паліативні   операції   при   
пухлинах головного мозку. 

49. Комбіноване лікування хворих з пухлинами головного мозку. 
50. Патологія  судин  головного  мозку.   Класифікація,   клініка, 

діагностика, невідкладна допомога. 
51. Сучасні можливості нейрохірургічного лікування судинних 

захворювань головного мозку. 
52. Ішемічні інсульти, як прояв патології судин головного мозку. 

Етіопатогенез.   Частота.   Клініка,   діагностика,   невідкладна   
допомога. Покази до хірургічного лікування, його принципи. 

53. Геморагічні  інсульти  як  прояв  патології судин  головного мозку.   
Етіопатогенез.   Частота.   Класифікація,   клініка,   діагностика, 
невідкладна терапія. Покази до хірургічного лікування, його принципи. 

54. Диференційний діагноз патології судин головного мозку з іншими 
органічними враженнями головного мозку. 

55. Вади розвитку головного і спинного мозку. Класифікація, клініка, 
діагностика. Покази до хірургічного лікування, його принципи. 

56. Гідроцефалія.       Класифікація.       Етіопатогенез.       Клініка, 
діагностика. Покази до хірургічного лікування та його принципи. 

57. Абсцеси головного мозку. Класифікація, клініка, діагностика, 
невідкладна   допомога.   Покази   до   хірургічного   лікування   та   
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його принципи. 
58. Функціональна   нейрохірургія.   Стереотаксичний   метод  у 

нейрохірургії, покази до його застосування. 
59. Нейрохірургічне лікування паркінсонізму. 
60. Нейрохірургічне лікування дитячого церебрального паралічу та інших 

екстрапірамідних гіперкінезів. 
61. Пухлини спинного мозку. Класифікація, клініка, діагностика. 
62. Клініка екстрамедулярних пухлин спинного мозку. 
63. Клініка інтрамедулярних пухлин спинного мозку. 
64. Допоміжні методи діагностики пухлин спинного мозку. 
65. Роль ліквородинамічних та лікворологічних досліджень у 

діагностиці пухлин спинного мозку. 
66. Нейрохірургічне лікування хворих із пухлинами спинного мозку. 
67. Комбіноване лікування хворих із пухлинами спинного мозку. 

Профілактика ускладнень. Відновлювальне лікування. 
68. Остеохондроз.      Класифікація.       Етіопатогенез.      Клініка, 

діагностика, покази до хірургічного лікування. 
69. Клініка остеохондрозу шийного відділу хребта. 
70. Клініка остеохондрозу попереково-крижового відділу хребта. 
71. Диференційований      підхід      до      консервативного      та 

нейрохірургічного лікування патології міжхребцевих дисків. 
72. Основні   методи   нейрохірургічного   лікування    хворих   з 

патологією міжхребцевих дисків. 
73. Травматичні    ушкодження    хребта    та    спинного    мозку. 

Класифікація, клініка, діагностика. 
74. Перша допомога та транспортування хворих із травматичними 

ушкодженнями хребта та спинного мозку. 
75. Нейрохірургічні операції при закритих ушкодженнях хребта та 

спинного мозку. 
76. Відкриті ушкодження хребта та спинного мозку. Принципи 

хірургічного лікування. 
77. Ранні та пізні ускладнення при травмах хребта і спинного мозку та їх 

профілактика. 
78.  Відновлювальне лікування при травматичних ушкодженнях хребта та 

спинного мозку. Травматичні   ушкодження   периферичних   нервів.   
Класифікація, клініка, діагностика. 

79. Особливості     первинної     обробки     ран     при     відкритих 
ушкодженнях периферичних нервів. 

80. Нейрохірургічне      лікування      травматичних      ушкоджень 
периферичних нервів. 

81. Больові   синдроми   (каузалгії,   ампутаційні   болі,   фантомні болі). 
Клініка, діагностика, невідкладна допомога. 

82. Невралгії    трійчастого    нерва.    Етіопатогенез.    Принципи 
нейрохірургічного лікування. 

83. Принципи інтенсивної терапії при лікуванні нейрохірургічних хворих. 
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Перелік практичних навичок до підсумкового модульного контролю  
1. Оцінити дані допоміжних методів дослідження (рентгенографія черепа, 

хребта, огляд окуліста, Ехо, ЕЕГ, УЗДГ, комп'ютерна томографія, 
МРТ, ангіографія та ін.).  

2. Надати невідкладну допомогу хворим з гострою ЧМТ, травмою хребта, 
спинного мозку і периферичних нервів, гострими проявами 
захворювань судин головного мозку.  

3. Надати невідкладну допомогу при синдромі внутрішньочерепної 
гіпертензії.  

4. Надати невідкладну допомогу хворим з дисфункцією лікворного 
шунта.  

5. Вивести хворого з епілептичного статусу.  
6. Провести місцеву блокаду при різко вираженому больовому синдромі.  
7. Провести люмбальну пункцію, ліквородинамічні проби, оцінити 

отримані дані.  
8. Провести тимчасову зупинку кровотечі при різних видах травми 

нервової системи: пальцеве притиснення судин на протязі, накладення 
джгута і т.п.  

9. Провести імобілізацію при пошкодженнях хребта.  
10. Накласти асептичну пов'язку при різних видах травми нервової 

системи. 
11. Провести первинну хірургічну обробку ран м'яких тканин голови.  
12. Оформити історію хвороби, лікарняний лист, рецепт. 
 
 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – підсумковий 
модульний контроль (ПМК) 

Система поточного та підсумкового контролю 
При оцінюванні засвоєння кожної теми модуля студенту виставляється 
оцінка за 4-ри бальною (традиційною) шкалою з використанням наступних 
критеріїв оцінювання для дисципліни. При цьому враховуються усі види 
робіт, передбачені методичними вказівками для вивчення тем. 
Студент отримує: 
– «відмінно» – студент володіє не менш ніж 90% знань з теми як під час 
опитування, так і тестового контролю. Добре орієнтується в предметній 
термінології. Чітко формулює відповіді на поставлені запитання. Практична 
робота виконується в повному обсязі. 
– «добре» – студент володіє знаннями в обсязі не менш ніж 75 – 89%,  
допускає несуттєві помилки, які виправляє, відповідаючи на запитання. Під 
час виконання тестових завдань відповідає на 75% питань. Практична робота 
виконана в повному обсязі, допускаються незначні помилки. 
– «задовільно» – студент володіє знаннями по темі в обсязі не менше 60 – 
74%, під час тестування відповідає не менш ніж на 60% запитань. Відповіді 
недостатньо точні, навідні запитання їх не корегують. Практичну роботу 
виконано не в повному обсязі. 
– «незадовільно» – студент не засвоїв необхідний мінімум знань з теми 
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заняття та тестування в межах 59%. Нездатний відповідати  на навідні 
запитання, оперує неточними формулюваннями. Завдання тестового 
контролю виконані менш ніж на 59%. Практичними навичками не володіє.  
Виставленні за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали після 
заняття, що передує підсумковому модульному контролю. 
Конвертація проходить за таблицею: 

Відповідність середнього балу поточної успішності за традиційною  
4-бальною шкалою сумарній оцінці поточної успішності за модуль 

Середній бал 
поточної успішності 
за 4-бальною 
шкалою 

Бали за поточну 
успішність після 
конвертації середнього 
балу 

Середній бал 
поточної успішності 
за 4-бальною 
шкалою 

Бали за поточну 
успішність після 
конвертації 
середнього балу 

2,00 0 3,55 85 
2,05 49 3,60 86 
2,10 50 3,65 87 
2,15 52 3,70 89 
2,20 53 3,75 90 
2,25 54 3,80 92 
2,30 55 3,85 93 
2,35 56 3,90 94 
2,40 58 3,95 95 
2,45 59 4,00 96 
2,50 60 4,05 97 
2,55 61 4,10 98 
2,60 62 4,15 99 
2,65 64 4,20 101 
2,70 65 4,25 102 
2,75 66 4,30 103 
2,80 67 4,35 104 
2,85 69 4,40 106 
2,90 70 4,45 107 
2,95 71 4,50 108 
3,00 72 4,55 109 
3,05 73 4,60 110 
3,10 74 4,65 111 
3,15 75 4,70 113 
3,20 77 4,75 114 
3,25 78 4,80 115 
3,30 79 4,85 116 
3,35 80 4,90 118 
3,40 82 4,95 119 
3,45 83 5,00 120 
3,50 84   

 
Мінімальна конвертована сума балів поточної успішності для всіх 

модулів дисципліни складає 72 бала. 
Студенти, які під час навчання дисципліни: модуль IV «Нейрохірургія» 

мають середній бал успішності від 4,5 до 5,0 звільняються від складання 
ПМК (за згодою)  і автоматично отримують підсумкову оцінку у 
відповідності з таблицею. 
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Критерії відповідності середнього балу поточної успішності 
результатам складання ПМК  

 
Середній бал 

поточної 
успішності 

Відповідність 
балам за ПМК 

Традиційна 
оцінка 

4,5 69 4 
4,6 70 
4,7 71 5 
4,8 73 
4,9 77 
5,0 80 

 
Підсумковий модульний контроль  
 ПМК здійснюється після завершення вивчення усіх тем модуля на 
останньому контрольному занятті з модуля.  
 До ПМК допускаються студенти, які відвідали усі передбачені 
навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при 
вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Студенту, 
який з поважних чи без поважних причин мав пропуски навчальних занять, 
дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до визначеного 
терміну. 
 Форма проведення ПМК стандартизована i включає контроль 
теоретичної та практичної підготовки за білетами для підсумкового 
модульного контролю, що включають рішення тестових завдань «Крок-2» 
(20 завдань по 1 балу – всього 20 балів) та усна відповідь -  3 питання ( по 20 
балів кожне –  всього 60 балів).   Загальна кількість балів за ПМК:  0-80 балів.   
Результат ПМК оцінюється у балах (традиційна 4-бальна оцінка не 
виставляється). Максимальна кількість балів ПМК складає 80 балів. 
Мінімальна кількість балів ПМК, за якої контроль вважається складеним, є 
50 балів.  
 Оцінка за  модуль  визначається, як сума підсумкового балу за поточну 
навчальну діяльність та балу за ПМК.Студент, який за результатами 
складання ПМК отримав результат менший за 50 балів, зобов’язаний 
перескласти ПМК згідно з графіком не більше 2-х разів. 
 Відомості про поточну успішність та  складання студентами ПМК 
подаються в деканат медичного факультету. 

 
        Методи навчання  
1. Вербальні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж) 
2. Наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація) 
3. Практичні (практика  для вироблення вмінь та навичок) 
4. Самостійна робота студентів з осмислення та засвоєння нового матеріалу. 
                                                                                          
      Методи контролю  
1. Усний контроль 
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2. Письмовий контроль 
3. Програмований контроль 
4. Практична перевірка 
5. Самоконтроль 
6.  Самооцінка 
Види контролю:  
- попередній  (вихідний); 
- поточний;  
- підсумковий модульний контроль; 
 
       Методичне забезпечення  
1. Плани лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів. 
2. Методичні розробки лекцій. 
3. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів під час підготовки   
до практичного заняття та на занятті.  
4. Методичні вказівки  для самостійної роботи студентів над вивченням тем, 
винесених на самостійне опрацювання. 
5. Список рекомендованої літератури 
6. Матеріали для контролю знань, умінь і навичок студентів: 
- тести різних рівнів складності 
- тести з банку ліцензійних іспитів «Крок 2» 
- ситуаційні задачі 
- комп’ютерні контролюючі програми. 
7. Відеофільми. 
8. Мультимедійні презентації. 
9. Клінічні аналізи та дані інструментальних методів обстеження  
 

Рекомендована література: 
Базова 

                                      (наявна у бібліотеці УМСА) 
1. Нейрохірургія: Підручник/ В.І. Цимбалюк, Б.М.Лузан, І.П.Дмитерко та ін../За 

ред. акад. В.І.Цимбалюка. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 304 с. 
2. Бадюк  М.І., Левченко Ф.М., Токарчук В.П., Солярик В.В. та ін. Організація 

медичного забезпечення військ: Підруч. [для студ. вищ. мед. закл. освіти 
України ІІІ-ІV рівнів акредитації] / За ред. професора Паська В.В. – К.: “МП 
Леся”, 2005.  – 425 с. 

3. Удосконалення лікування та реабілітації військовослужбовців Збройних Сил 
України з бойовою психічною травмою  : методичні рекомендації / О. В. 
Друзь, О.Г. Сиропятов, М. І. Бадюк та ін. ; МО України, НАМН, Укр. 
військово-медична акад. - К. : Леся, 2015. - 51 с. - Бібліогр.: с. 50-51. 

4. Нейрохирургия: учебник /В.И.Цымбалюк, Б.Н.Лузан, И.П.Дмитерко и др.; 
под. ред. проф. В.И.Цымбалюка. – К.: Медицина, 2008. – 160 с. 

5.  Триумфов А.В.Топическая диагностика заболеваний нервной системы : 
краткое руководство / - М. : МЕДпресс-информ, 2012. - 261 с. 
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6.  Неврология: учебник / И.А.Григорова, Л.И.Соколова, Р.Д.Герасимчук 
и др.; под ред. И.А.Григоровой, Л.И.Соколовой. – К.: ВСИ «Медицина», 
2016. – 680 с. 

7. Neurosurgery: textbook /V.Tsymbaliuk, B.Luzan, I.Dmyterko et al.; edited by 
Acad. V.Tsymbaliuk – Vinnytsia: Nova Knyha, 2010. – 168 p. 

8. Neurosurgery : [manual for students of higher medical educational establihments 
of III-IV levels of accreditation] / Vitaliy I. Tsymbailuk, Boris N. Lusan, Myroslava 
O. Marushchenko et al; еd. V.I. Tsymbaliuk. - Vinnytsia : Nova Knyha Publishers, 
2010. - 167 p. 

9.  Neurosurgery  : for medical students / V. Shevaga, A. Payenok, A. Netlyukh, N. 
Yavors'ka ; [Danulo Halytsky National Medical University in Lviv]. - Lviv : 
[Кварт], 2007. - 250 p. 

10. Neurosurgery : Selected lectures : [manual for students and internists of Higher 
Medical Educational Establishments of the IIIrd-IVth levels using English] / ed. A. 
S. Son ; A. S. Son, O. V. Khrusch, T. V. Khomitska, L. E. Klaupik ; The Odessa 
State Medical University. - Odessa : The Odessa State Medical University, 2003. - 
287 p 

 
Додаткова література: 

 
1. Цимбалюк В.І. Лекції з нейрохірургії. /В.І. Цимбалюк, М.В.Квасницький. – 

Тернопіль: ТДМУ, 2008. – 184 с. 
2. Лікування та реабілітація комбатантів-миротворців із посттравматичним 

стресовим розладом: Кер-во [для лікарів та психологів] / О.Г. Сиропятов, О.К. 
Напрєєнко, Н.О. Дзеружинська, О.А. Красюк, Г.В. Осьодло, Н.Ю. Петрина, 
Ю.М. Астапов. – К.: УВМА, 2012. – 69 с. 

3. Організація надання невідкладної медичної допомоги у військових частинах 
(закладах) Збройних Сил України: методичні рекомендації/ [2-е вид., перероб. 
і доп.]// [Автори...]. – ГВМКЦ «ГВКГ». – К.:, 2014. – 144 с. 

4. Психіатрія особливого періоду: навчальний посібник [для лікарів та 
психологів] /[2-е вид., перероб. і доп.] //  Рум’янцев Ю.В., Сиропятов О.Г., 
Осьодло Г.В., Іванцова Г.В., Друзь О.В. – К.: К.: “МП Леся”, 2014. – 247 с. 

5. Політравма у дітей. За ред. А.Ф.Левицького, В.П.Притули, І.М.Бензара.- 
Тернопіль.- ТДМУ.- «Укрмедкнига».- 2014.- 298с. 

6. Цимбалюк В.І., Ямінський Ю.Я. Реконструктивно-відновна хірургія 
спинного мозку/ В.І.Цимбалюк, Ю.Я. Ямінський. – К.:Авіцена, 2009. –248 с. 

7. Цимбалюк В.І. Тунельні невропатії верхньої кінцівки. / В.І.Цимбалюк, 
Ю.В.Цимбалюк. – К.: Авіцена, 2008. – 200 с.: іл. 

8. Цимбалюк В.І., Лисайчук Ю.С., Гончарук О.О. Мікрохірургія периферичних 
нервів нижніх кінцівок. / В.І.Цимбалюк, Ю.С.Лисайчук, О.О.Гончарук.– К.: 
Авіцена, 2009. – 128 с. 

9. Н. М. Грицай, О.В. Саник. Допоміжні методи діагностики в неврології  і 
нейрохірургії: посібник для студ., інтернів, магістрів та лікарів-неврологів / 
МОЗУ, ЦМК, УМСА. - Полтава, 1999. - 118 с.: іл. - Бібліогр.: с. 115-116. 

10. Рентендіагностика, під ред. В.І.Мілька. – Вінниція:Нова книга. – 2005. – 
345с. 



 25 

11. Гусев Е.И. Неврология и нейрохирургия. /Е.И.Гусев, А.Н. Коновалов А.Н., 
А.С.Никифоров и др. .Учебник.— М.Медицина, —2000.— 656с. :ил. 

12. Скоромец А.А. Нервные болезни : учебное пособие для студентов мед. 
вузов. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 551 с. 

13. 2. Гусев Е.Н. Нервные болезни: Учебник.- М.: Медицина. - 1988. - 638 с. 
14. 3. Скоромец А.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. – 

М.: Медпресс. – 1998. – 304с. 
15. Никифоров А.С. Клиническая неврология : в 3 т. / А.С. Никифоров, А.Н. 

Коновалов, Е.И. Гусев. – М. : Медицина, 2004. – Т. 3 (ч. 2) : Основы 
нейрохирургии / под ред. А.Н.Коновалова. – С. 350. 

16. Полищук Н.Е. Повреждения позвоночника и спинного мозга. / 
Н.Е.Полищук, Н.А. Корж, В.Я. Фищенко – Киев, «Книга плюс». – 2001. – 
387С. 

17. Коновалов А.Н. Клиническое руководство по черепно- мозговой травме. 
/А.Н.Коновалов, Л.Б.Лихтерман, А.А.Потапов и др.: -  М.: Антидор, 2001 -  Т.2. 
– 675 с. 

18. Можаев С.В. Нейрохирургия..Учебник для студентов медицинских вузов. 
/С.В.Можаев - С.-Пб: Политехника,— 2001.-355с.:с ил. 

19. Оружейно-взрывные ранения нервной системы / Под ред. В.И.Цымбалюка, 
В.В.Могилы.- Смферополь.- 2008.- 274. 

20. Оружейно-взрывные ранения нервной системы /под ред. В.И.Цымбалюка, 
В.В.Могилы. – Симферополь. – 2008. – 275 с. 

21. Цымбалюк В.И. Спинной мозг. Элегия надежды: монографія. 
/В.И.Цымбалюк, В.В.Медведев – Винница: Нова Книга, 2010. – 944 с. 

22. Черствый Е.Д. Опухоли и опухолеподобные процессы у детей / 
Е.Д.Черствый, Г.И.Кравцова, А.В. Фурманчук -. Минск, «Асар», 2002, с. 81-
125. 

23. Никифоров, Б.М: Опухоли головного мозга / Б.М. Никифоров, Д.Е. Мацко. -
М.; СПБ.: Изд-во «Питер», 2003. - 320 с. 

24.  Нейрорадиология / под ред. Т.Н. Трофимовой. - СПб.: Изд. дом СПбМА- 
ПО, 2005. -288 с. 

25.  Гайдар Б.В. Лучевая диагностика опухолей головного и спинного мозга / 
Б.В. Гайдар. - СПб., 2006. - 336 с. 

26.  Скоромец А.А., Скоромец А.П.,Скоромец Т.А., Тиссен Т.П. Спинальная 
ангионеврология. – М.:Медпресс-информ. – 2003. – 607с. 

27.  Ульрих Э.В., Мушкин А.Ю. Вертебрология в терминах, цифрах, рисунках. 
–Спб.:Элби-СПб – 2004. – 175с. 

28.  Study guide for practical course for teachers and Students. Module 
“Neurosurgery”     //Prof. V.Tsymbaliuk, B.Luzan, M.Marushchenko. – Kyiv – 
2010. - 68 p 

29.  Samii’s Essentials in Neurosurgery. / ed. Ricardo Ramina, Paulo Henrique Pires 
Aguiar, Marcos Tatagiba. Springer, New York. 2008. 

30.  Chazal J. Management of hydrocephalus in childhood // Sindou M. Practical 
Handbook of Neurosurgery From Leading Neurosurgeons / M. Sindou. —2009. — 
Vol. 2. — P. 525-540. 
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1. https://www.umsa.edu.ua/fakultets/med/kafedry/nervovhvorob/resources/nevrol

ogiya-materiali-dlya-studentiv-medichnogo-fakultetu 
2. www.biblumsa.blogspot.com 
3. www.vertigo.ru 
4. Rehabilitat.h12.ru 
5. http://www.mif-ua.com/archive/mezhdunarodnyij-nevrologicheskij-
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6. http://neuronews.com.ua 
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10.  http://www.neurology.ua/  
11.  http://www.nsi.ua/  
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13.  http://www.stroke-center.gd/  
14. http://www.veinclinic.ru/  
15. http://www.ensinfo.org/join_the_ens/index.html 
16. http://www.efns.org/ 
17.  http://www.ninds.nih.gov/  
18. http://www.aan.com/  
19.  http://www.ccns.org/  
20.  http://neuronet.cochrane.org/ 
21.  http://www.nabi.ru/  
22.  http://neurology.com.ua/ 
23.   http://www.neurosite.org/ 
24.   www.osdm.org 1 
25.  http://www.nmss.org/  
26.  www.waisman.wisc.edu/child-neuro/ 
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