
  

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни «Основи неврології та нейрохірургії» 

2021 – 2022 н.р. 

1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти –  перший (бакалаврський) 

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність – 227 Фізична терапія, ерготерапія 

Освітня програма – Фізична терапія, ерготерапія  

Загальний обсяг дисципліни – 3 кредита ЄКТС 

Статус дисципліни – обов’язкова 

Інститут – фізичної культури і здоров’я 

Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії 

Курс – 2, семестр – 4,  

Вид підсумкового контролю – залік 

Мова навчання – українська 

Види занять: лекції, практичні, консультації 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, 

дослідницький, аналітичний, індуктивний, дедуктивний, проекти, творчі завдання, робота в 

малих групах, семінари-дискусії ,мозкові атаки, презентації, рольові ігри, web-орієнтовані і 

мультимедійні технології 

Форми навчання: денна (дистанційна) 

Лінк на дисципліну: https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp 

Розподіл годин за видами робіт 
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Денна* II ІV 90/3 30 16 - 14 - 60 - + - 

Денна II VІ 90/3 30 16 - 14 - 60 - + - 

Робоча програма складена на основі освітньої програми та навчального плану підготовки  

бакалавра *(180 кредитів ЄКТС) та (240 кредитів ЄКТС). 

 

2. Викладачі 

Соколов Костянтин Миколайович 

E-mail: sokolovconst62@gmail.com 

Тел.: 0982307596 

доцент, кандидат медичних наук, викладач кафедри 

фізичної терапії, ерготерапії 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання – є вивчення етіології, патогенезу та клініки та діагностики основних 

нозологій при який буде використовуватися комплекс реабілітаційних заходів. 

Результати навчання: 

Студент повинен знати: 

анатомію і фізіологію нервової системи людини, основні види порушень чутливості і 

рухової функції, вегетативно-трофічних порушень при захворюваннях і травмах нервової 

системи; 

поняття: анестезія, гіпостезія, гіперстезія, парестезія, параліч (плегія), парез, арефлек-

сія, моноплегія, параплегія, триплегія, тетраплегія, геміплегія, плексит, невралгія, неврит, 

https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp


  

каузальгія, поліневрити, інсульт, люмбалгія, афазія, атаксія, синкінезія, мієліт; 

методики дослідження основних симптомів при захворюваннях і травмах нервової си-

стеми;  

поняття про основні захворювання та травми центральної нервової системи; 

поняття про основні захворювання та травми периферичної нервової системи. 

Студент повинен вміти: 

– розуміти і формулювати проблему, яка розглядається; 

– визначати мету і завдання для вирішення поставленої проблеми; 

– виконувати професійну діяльність у відповідності до стандартів якості; 

– проводити співбесіду з пацієнтом для визначення його скарг;  

– підбирати і використовувати інформативні та надійні тести для визначення рі-

вня порушення рухових функцій та фізичного стану пацієнта, з яким буде проводитись фізи-

чна терапія та ерготерапія; 

– володіти методиками дослідження основних неврологічних симптомів при ос-

новних захворюваннях і травмах нервової системи; 

– проводити огляд, пальпаторне обстеження, тестування сили і тонусу м`язів та 

основних рухових функцій пацієнта; 

– робити висновки про якість і ефективність фізіотерапевтичного та ерготерапев-

тичного втручання; контролювати процес відновлення або компенсації рухових функцій па-

цієнта. 

Компетентності 

загальні: 

– Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

– Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

– Навички міжособистісної взаємодії. 

– Здатність працювати в команді.  

– Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

– фахові: 

– Здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця 

практичну діяльність з фізичної терапії, ерготерапії у травматології та ортопедії, неврології 

та нейрохірургії, кардіології та пульмонології, а також інших областях медицини.  

– Здатність виконувати базові компоненти обстеження у фізичній терапії та/або 

ерготерапії: спостереження, опитування, вимірювання та тестування, документувати їх ре-

зультати.  

– Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні  потреби, обговорювати 

та пояснювати зміст і необхідність виконання програми фізичної терапії та ерготерапії.  

– Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або ерготера-

пії.  

– Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготера-

пії функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта.  

– Здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану пацієн-

та/клієнта відповідними засобами й методами та документувати отримані результати.  

– Здатність адаптовувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов.  

– Здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних 

станів.  

– Здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/ догляду, профілак-

тиці захворювань, травм, ускладнень та неповносправності, здоровому способу життя.  

– Здатність знаходити шляхи постійного покращення якості послуг фізичної те-

рапії та ерготерапії. 

Пререквізити дисципліни: теоретичною базою вивчення дисципліни є знання з «Фу-

нкціональної анатомії», «Вступу у фізичну терапію та ерготерапію», «Основ фізичної терапії 

та ерготерапії», «Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я», «Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації». 

Постреквізити дисципліни: передбачає можливість застосування отриманих знань у 



  

процесі проходження клінічної практики, виконання курсової роботи, а також під час ви-

вчення навчальних курсів другого (магістерського) рівня вищої освіти із проблем фізичної 

терапії, ерготерапії. 

 

4. Програма дисципліни 

 

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

системи та види її порушення.  

Будова нервової системи. Роль нервової системи в регуляції рухів. Структура та функ-

ції нервової системи (поняття про нейрон і нервовий імпульс, синапс, нервово-м’язове спле-

тіння, нейромедіатори). Поняття про рухову одиницю. Порушення рухової функції, поняття 

про центральний та периферичний параліч. Види чутливості та їх порушення. Методики об-

стеження нервової системи. Дослідження нормальних рефлексів. Основні види патологічних 

рефлексів. Дослідження екстрапірамідної системи. Дослідження чутливості. Дослідження 

вегетативної нервової системи. 

 

Тема 2. Черепно-мозкова травма. 

Сучасна класифікація черепно-мозкової травми. Етіопатогенез та принципи діагнос-

тики з застосуванням сучасних допоміжних методів обстеження хворих, основні методи хі-

рургічного і схеми консервативного лікування, можливі ранні та пізні ускладнення та необ-

хідні 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. Класифікація ХСМ трав-

ми. Клінічні прояви ХСМТ. Діагностичні принципи. Сучасне лікування ХСМТ. Ускладнення 

хребтово-спинномозкової травми. 

 

Тема 4. Ішемічний інсульт головного мозку. 

Епідеміологія. Анатомо-фізіологічні особливості мозкового кровообігу. Патофізіоло-

гія ішемічного ураження головного мозку. Класифікація гострих ішемічних інсультів. Кліні-

ка ішемічного інсульту. Діагностика інфаркту мозку. 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 крововилив нетравматичного гене-

зу. Етіологія. Епідеміологія. Патогенез. Діагностика та лікування. Субарахноїдальний крово-

вилив нетравматичного генезу. Артеріовенозні мальформації: етіологія, епідеміологія, пато-

генез, діагностика та лікування. Каротидно-кавернозне співустя (етіологія, епідеміологія, 

патогенез, діагностика та лікування). 

 

Тема 6. Хвороба Паркінсона. 

Етіологія захворювання. Патогенез. Поняття про синдром Паркінсона. Клінічні про-

яви 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. Оцінка ступеню функціонального 

стану хворого з РС. 

 

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

Анатомія периферичної нервової системи. Класифікація та клінічні прояви мононейро-



  

патій та полінейропатій. Періоди уражень периферичних нервів. Обстеження функцій кінці-

вок. Апаратна діагностика. Поняття про принципи лікування невропатій. 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

1. Анатомо-фізіологічні структури рефлекторно-рухової функції нервової системи 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 кровообігу за геморагі-

чним типом. 

5. Хвороба Паркінсона. 

6. Розсіяний склероз. 

7. Ураження нижнього мотонейрону: моно-, полінейропатії. 

 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення 

(обладнання). 

Заняття проводяться в лекційних аудиторіях згідно розкладу навчального корпусу 

№12 за адресою: пл. Театральна, 2, м. Дрогобич. 

Під час занять застосовується таке технічне обладнання: мультимедійний проектор, 

екран, ноутбук з доступом до мережі Internet, наочність (стенди, таблиці, посібники, довід-

ники, інший роздатковий матеріал). Гоніометр, неврологічний молоток, динамометр, санти-

метрова стрічка, тонометр. 

 

6. Інформація про консультації 

Консультації проводяться за потреби у часі, узгодженому з викладачем. 

 

7. Система оцінювання 

Контроль знань студентів здійснюється під час відповідей на практичних заняттях, 

співбесіди з лектором, написання самостійної роботи. Формою підсумкового контролю є 

залік на стаціонарному навчанні.  

Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється відпові-

дями на практичних заняттях, самостійною роботою, виконанням індивідуального на-

вчально-дослідного завдання, співбесідою з лектором та заліком на стаціонарному на-

вчанні. 

Кожна усна відповідь студентів на практичному занятті (60) оцінюється за чотири-

бальною шкалою (наприклад, оцінками «5», «4», «3», «2»). Оцінки поточного контролю 

переводяться у бали за такою схемою: якщо на поточний контроль при вивченні дисцип-

ліни відведено К балів, то бали х, які отримав студент на підставі оцінок поточного кон-

тролю, обчислюються за формулою: 

х = (А/n) (К/5), 

де А – сума усіх поточних оцінок за чотирибальною шкалою при вивченні дисцип-

ліни, включаючи оцінки «2»; n – кількість цих оцінок (не менше трьох); (А/n) – середня 

оцінка поточного контролю.  

Самостійна робота (30) передбачає виконання описових та тестових завдань з навча-

льної дисципліни. Сумарна кількість балів, виділених на оцінку підсумкової контрольної 

роботи виводиться шляхом оцінки якості виконаних завдань, що включає: повноту розк-

риття питання, його практичну спрямованість та можливість застосувати у різних ситуа-

ціях. 

Співбесіда з лектором (10) проводиться в кінці семестру за наперед оголошеним розк-

ладом.  

Семестрова підсумкова оцінка у семестрі визначається як сума балів з усіх видів на-

вчальної роботи. 

 

 



  

Розподіл 100 балів між видами робіт (залік): 

Види запланованих робіт Кількість балів за семестр 

Відповіді на практичних заняттях 60 

Самостійна  робота 30 

Співбесіда з лектором 10 

Всього балів 100 

 

Результати поточного контролю є основою для отримання заліку. Залік наприкінці 

семестру отримують студенти, що виконали всі види робіт, які були передбачені робочою 

програмою, та набрали кількість балів, не меншу за 60. Залік передбачає обов’язкову присут-

ність студента. 

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС.  

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 
Шкала оці-

нювання 

університету 

(в балах)  

Національна 

шкала оці-

нювання 

Оцінка з 

заліку  

Шкала ЕСТS 

Сумарна 

оцінка  

(в балах) 

Оцінка 

за шка-

лою 

ЕСТS 

Визначення 

90 -100 “відмінно” 
“зарахова-

но” 

94-100 А Відмінно – відмінне виконання ли-

ше з незначною кількістю помилок 

75-89 “добре” 

87-93 В Дуже добре – вище середнього 

рівня з кількома помилками 

70-86 С Добре – в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок 

60-74 “задовільно” 

63-69 D Задовільно – непогано, але зі знач-

ною кількістю недоліків 

50-62 Е Достатньо - виконання задоволь-

няє мінімальні критерії 

0-59 
“незадовіль-

но” 

“не зара-

ховано” 

40-49 FX Незадовільно – потрібно працюва-

ти, перед тим як отримати екзамен 

(залік) 

0-39 F Незадовільно –необхідна серйозна 

подальша робота 

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

стобальною шкалою. 

 

8. Питання до заліку 

1. Структура і функції ЦНС. 

2. Структура і функції периферичної нервової системи. 

3. Функції нервової системи: поняття про нейрон і нервовий імпульс, синапс, нервово-

м’язове сплетіння, нейромедіатори. 

4. Визначення рефлекторної дуги. 

5. Поняття про рухову одиницю. 

6. Порушення рухової функції, поняття про центральний та периферичний параліч. 

7. Види чутливості та їх порушення. 

8. Методики обстеження нервової системи. 

9. Дослідження нормальних рефлексів. 

10. Основні види патологічних рефлексів. 

11. Дослідження чутливості. 

12. Дослідження вегетативної нервової системи. 

13. Дослідження екстрапірамідної системи. 

14. Класифікація черепно-мозкової травми. Етіопатогенез та принципи діагностики. 

15. Етіологія та епідеміологія хребтово-спинномозкової травми. 



  

16. Класифікація хребтово-спинномозкової травми.  

17. Клінічні прояви хребтово-спинномозкової травми та діагностичні принципи.  

18. Поняття про лікування хребтово-спинномозкової травми. 

19. Описати порушення, які формуються при ушкодженнях хребта й спинного мозку залеж-

но від локалізації ушкодження. 

20. Періоди клінічного перебігу травматичної хвороби при ушкодженнях хребта і спинного 

мозку. 

21. Групи пацієнтів з травмою спинного мозку за важкістю стану. 

22. Ускладнення хребтово-спинномозкової травми. 

23. Анатомо-фізіологічні особливості мозкового кровообігу. 

24. Епідеміологія та патогенез ішемічного ураження головного мозку.  

25. Класифікація гострих ішемічних інсультів.  

26. Клініка ішемічного інсульту та діагностика інфаркту мозку.  

27. Поняття про методи лікування інфаркту мозку. 

28. Епідеміологія, етіологія та патогенез геморагічного інсульту.  

29. Класифікація гострих порушень мозкового кровообігу за геморагічним типом.  

30. Внутрішньомозковий крововилив нетравматичного ґенезу: клініка та діагностика. 

31. Субарахноїдальний крововилив нетравматичного генезу.  

32. Поняття про артеріовенозні мальформації. 

33. Епідеміологія, етіологія та патогенез хвороби Паркінсона.  

34. Поняття про синдром Паркінсона. 

35. Клінічні прояви хвороби Паркінсона. Діагностичні критерії.  

36. Поняття про принципи медикаментозного лікування хвороби Паркінсона. 

37. Епідеміологія, етіологія та патогенез розсіяного склерозу. 

38. Стадії розсіяного склерозу. 

39. Клінічні прояви розсіяного склерозу.  

40. Методи діагностики та поняття про медикаментозне лікування розсіяного склерозу. 

41. Оцінка ступеню функціонального стану хворого з розсіяним склерозом. 

42. Класифікація та клінічні прояви мононейропатій. 

43. Радикулопатії: етіологія, патогенез, основні клінічні симптоми. 

44. Больові симптоми натягу при попереково-крижовому радикуліті. 

45. Неврит сідничного нерва: причини виникнення, симптоми. 

46. Клініка невриту малогомілкового і великогомілкового нервів. 

47. Порушення функцій пальців руки при невриті променевого нерва. 

48. Неврит ліктьового нерва: симптоматика функціональних порушень. 

49. Симптомокомплекс при невропатії серединного нерва. 

50. Описати симптоми ураження лицьового нерва. 

51. Поняття про найпоширеніші форми поліневропатій. 

 

9. Політика дисципліни. 

Система вимог до здобувача освіти під час вивчення дисципліни базується на норма-

тивно-правових актах університету. 

 Дедлайни та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Студент, які не виконав усі передбачені ін-

дивідуальні завдання не може мати складеною форму контролю за основним талоном. 

 Академічна доброчесність: Списування під час контрольних робіт та екзаме-

нів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяєть-

ся використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, за допомогою Google 

Forms). 

 Політика що до відвідування: Відвідування занять не є обов’язковим компо-

нентом оцінювання, і за це бали не нараховуються. За об’єктивних причин (наприклад, хво-

роба, участь у змаганнях, міжнародне стажування, індивідуальний графік) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із викладачем курсу. 

 



  

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

Основна: 

1. Кареліна Т.І. Неврологія: підручник / Т.І. Кареліна, Н.М. Карасевич. – К.: ВСВ “Меди-

цина”, 2014. – 288 с. 

2. Медсестринство в неврології: Посібник з практичних навичок. / За редакцією С.І. 

Шкробот. - Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2003. - 300 с. 

3. Марченко О.К. Фізична реабілітація хворих із травмами і захворюваннями нервової си-

стеми: Навч. посібник. – К.: Олімпійська література, 2006. – 196 с. 

 

Допоміжна: 

1. Воронін Д. М., Павлюк Є. О. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи : 

навч. посібник / Д. М. Вороній, Є. О. Павлюк. - Хмельницький: ХНУ, 2011 .- 143 с. 

2. Рокошевська В.В. Фізична реабілітація хворих після перенесеного мозкового гемора-

гічного інсульту в умовах стаціонару: методичний посібник. - Л. : ПП. Сорока Т.Б., 

2010. – 96 с. 

3. Стандартизація в нейрохірургії. Частина 1. Травматичні ушкодження центральної та пе-

риферичної нервової системи. / За ред. академіка НАМН України, проф. Є.Г. Педаченка. 

Київ: ДУ “ІНХ НАМНУ”, 2019. 152 с. 

4. Інсульт геморагічний [електроний ресурс]. Режим доступу: https: 

//www.pharmencyclopedia.com.ua/article/3343/insult-gemoragichnij 

5. Кіреєв І. В. / Ішемічний інсульт: етіологія, патогенез, клінічна картина, діагностика, су-

часна фармакотерапія, медико-соціальна реабілітація : метод. рек. для лікарів та здобу-

вачів вищої освіти / І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, Н. В. Жаботинська – Х. : НФаУ, 2019. – 24 

с. 

6. Легка черепно-мозкова травма: реабілітаційний інструментарій / Пер. з англ. Р. Ши-

ян. - К.: “Наш формат”, 2020. – 704с. 

7. Федоришин Л.В., Саноцький Я.Є., Кардош Н.М. Хвороба Паркінсона: методичні ре-

комендації. – Львів: Видавництво Мс, 2006. - 64 с. 
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