
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

ОПИС 

навчальної дисципліни 

«Основи неврології та нейрохірургії» 

на II семестр 2021-2022 н.р.  

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність – 227 Фізична терапія, ерготерапія 

Освітня програма – Фізична терапія, ерготерапія 

 

1. Загальна характеристика дисципліни 

Загальний обсяг дисципліни – 3 кредита ЄКТС. 

Статус дисципліни – нормативна. 

Факультет (інститут) – навчально-науковий інститут фізичної культури і 

здоров’я. 

Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії. 

Курс – 2, семестр – 4; 

вид підсумкового контролю – залік. 

В икладачі: канд. мед. наук, доцент Соколов К.М. 

Мова навчання – українська. 
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Денна* II ІV 90/3 30 16 - 14 - 60 - + - 

Денна III V 90/3 30 16 - 14 - 60 - + - 

 

2. Зміст лекційного матеріалу 

Тема 1. Анатомо-фізіологічні структури рефлекторно-рухової фун-

кції нервової системи та види її порушення.  

Будова нервової системи. Роль нервової системи в регуляції рухів. 

Структура та функції нервової системи (поняття про нейрон і нервовий ім-

пульс, синапс, нервово-м’язове сплетіння, нейромедіатори). Поняття про ру-

хову одиницю. Порушення рухової функції, поняття про центральний та пе-

риферичний параліч. Види чутливості та їх порушення. Методики обстежен-

ня нервової системи. Дослідження нормальних рефлексів. Основні види па-

тологічних рефлексів. Дослідження екстрапірамідної системи. Дослідження 

чутливості. Дослідження вегетативної нервової системи. 



Тема 2. Черепно-мозкова травма. 

Сучасна класифікація черепно-мозкової травми. Етіопатогенез та 

принципи діагностики з застосуванням сучасних допоміжних методів обсте-

ження хворих, основні методи хірургічного і схеми консервативного ліку-

вання, можливі ранні та пізні ускладнення та необхідні методи боротьби з 

ними, принципи реабілітації хворих, що перенесли черепно-мозкову травму. 

Тема 3. Травматичні ушкодження хребта і спинного мозку. 

Етіологія та епідеміологія хребтово-спинномозкової травми. Класифі-

кація ХСМ травми. Клінічні прояви ХСМТ. Діагностичні принципи. Сучасне 

лікування ХСМТ. Ускладнення хребтово-спинномозкової травми. 

 

Тема 4. Ішемічний інсульт головного мозку. 

Епідеміологія. Анатомо-фізіологічні особливості мозкового кровообігу. 

Патофізіологія ішемічного ураження головного мозку. Класифікація гострих 

ішемічних інсультів. Клініка ішемічного інсульту. Діагностика інфаркту моз-

ку. Поняття про методи лікування інфаркту мозку. 

Тема 5. Гостре порушення мозкового кровообігу за геморагічним 

типом. 

Епідеміологія геморагічного інсульту. Класифікація гострих порушень 

мозкового кровообігу за геморагічним типом. Внутрішньо мозковий крово-

вилив нетравматичного генезу. Етіологія. Епідеміологія. Патогенез. Діагнос-

тика та лікування. Субарахноїдальний крововилив нетравматичного генезу. 

Артеріовенозні мальформації: етіологія, епідеміологія, патогенез, діагностика 

та лікування. Каротидно-кавернозне співустя (етіологія, епідеміологія, пато-

генез, діагностика та лікування). 

Тема 6. Хвороба Паркінсона. 

Етіологія захворювання. Патогенез. Поняття про синдром Паркінсона. 

Клінічні прояви хвороби Паркінсона. Діагностичні критерії. Поняття про 

принципи медикаментозного лікування. 

Тема 7. Розсіяний склероз. 

Етіологічні чинники. Патогенез. Стадії розсіяного склерозу. Клінічні 

прояви. Методи діагностики та поняття про медикаментозне лікування. Оці-

нка ступеню функціонального стану хворого з РС. 

Тема 8. Ураження нижнього мотонейрону: моно-, полінейропатії. 

Анатомія периферичної нервової системи. Класифікація та клінічні 

прояви мононейропатій та полінейропатій. Періоди уражень периферичних 

нервів. Обстеження функцій кінцівок. Апаратна діагностика. Поняття про 

принципи лікування невропатій. 

 

3. Перелік практичних занять 

1. Анатомо-фізіологічні структури рефлекторно-рухової функції нервової си-

стеми та види її порушення. Методики обстеження нервової системи. 

2. Черепно-мозкова травма. 



3. Травматичні ушкодження хребта і спинного мозку. 

4. Ішемічний інсульт головного мозку. Гостре порушення мозкового кровоо-

бігу за геморагічним типом. 

5. Хвороба Паркінсона. 

6. Розсіяний склероз. 

7. Ураження нижнього мотонейрону: моно-, полінейропатії. 

4. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента з дисципліни містить: опрацювання теоре-

тичного матеріалу; виконання завдань згідно з переліком компетенцій, що 

формуються у межах кожної теми навчальної програми; підготовку до самос-

тійної роботи, підготовку до семестрового заліку. 

Теми, які рекомендовані для самостійного вивчення 

1. Опишіть анатомо-фізіологічні структури рефлекторно-рухової функції 

нервової системи та види її порушення. 

2. Обґрунтуйте причини виникнення та клінічні симптоми поперекової ра-

дикулопатії. 

3. Охарактеризуйте етіологію та клінічні прояви пухлин головного мозку в 

залежності від локалізації патологічного процесу. 

4. Охарактеризуйте клінічні прояви  Push та Pull-синдромів. 

5. Опишіть основні етіологічні чинники та синдроми ураження верхнього 

мотонейрону. 

6. Опишіть клініку пухлин спинного мозку. 

7. Опишіть етіологію, види когнітивних порушень та  тестування когнітив-

них порушень. 

8. Обґрунтуйте причини виникнення та клінічні симптоми шийної і шийно-

грудної радикулопатії. 

 

5. Система поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання. Критерії оцінювання. 

 

Засвоєння студентами навчального матеріалу з дисципліни перевіря-

ється шляхом усного та письмового опитування на практичних заняттях за 

темою лекції та навчального матеріалу, запланованого на самостійне опра-

цювання студентом; оцінки виконання самостійної письмової роботи або тес-

тування та співбесіди з лектором наприкінці семестру. Семестровий контроль 

проводиться у формі заліку. 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

 Семестр - ІV 

Усні відповіді на практичних заняттях 60 

Підсумкова самостійна 

письмова робота 
30 

Співбесіда з лектором 10 

Всього балів 100 



Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на 

практичних заняттях (60 балів), за підсумкову самостійну письмову роботу 

(30 балів) та співбесіду з лектором (10 балів).  

Загальний бал (60 балів) відповідей на практичних заняттях обчислю-

ється за формулою: 

, де 

Х – загальний бал відповідей на практичних заняттях упродовж семестру. 

К – максимальна кількість балів,  які студент може отримати на практичних 

заняттях у семестрі (60 балів),  

А – сума усіх поточних оцінок при вивченні дисципліни у семестрі за чоти-

рибальною шкалою: «5», «4», «3», «2», 

п – кількість цих оцінок (не менше шести оцінок за семестр),  

 – середня оцінка за відповіді. 

Кількість балів Х заокруглюють до цілих. Якщо середня оцінка поточ-

ного контролю менша за 2.5, то Х = 0.  

Залік наприкінці семестру отримують студенти, що виконали всі види 

робіт, які були передбачені робочою програмою, та набрали кількість балів, 

не меншу за 60. Залік не передбачає обов’язкову присутність студента. Залік 

за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за 

100-бальною шкалою. 

Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оці-

нюванням за стобальною шкалою. 
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