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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Неврологія
Викладач (-і) Трінус К.Ф.
Контактний телефон викладача +38(063)075- 06-84
E-mail викладача anutamischuk@gmail.com
Формат дисципліни Нормативна дисципліна
Обсяг дисципліни 120 год.
Посилання на сайт дистанційного 
навчання

anutamischuk@gmail.com

Консультації Не передбачено
2. Анотація дисципліни

Програма обов’язкової дисципліни «Неврологія» призначена для підготовки фахівців 
другого(магістерського)рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я», 
спеціальності 222 «Медицина» для студентів IV курсу медичного факультету. Робоча 
навчальна програма дисципліни -  є нормативним документом університету, що 
розробляється колективом кафедри для кожної навчальної дисципліни на основі 
галузевого стандарту вищої освіти відповідно до навчального плану. Робоча навчальна 
програма має забезпечувати: відповідність змісту галузевих стандартів вищої освіти 
через безпосередній зв'язок змісту дисципліни з цілями вищої освіти; відповідність 
ліцензійним та акредитаційним умовам та вимогам; відповідність «Стандартам і 
рекомендаціям щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти»; 
можливість використання дисциплінарних компетенцій як інформаційної бази для 
формування засобів діагностики; однозначність критеріїв оцінювання навчальних 
досягнень. Робоча навчальна програма дисципліни за своїм змістом є документом, що 
визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо- 
кваліфікаційної характеристики майбутнього фахівця, алгоритм вивчення навчального 
матеріалу дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, що виключає 
дублювання навчального матеріалу при вивченні спільних для різних курсів проблем, 
необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання знань студентів. 
Робоча навчальна програма як нормативний документ, що закладає ідеологію змісту 
освіти та організації навчального процесу, визначає навчально-методичні засади 
діяльності кафедри; на її основі розробляються усі навчально-методичні матеріали для 
забезпечення освітнього процесу, у т. ч. для самостійної роботи студентів._______________

Неврологія, як  наука, тісно пов'язана з іншими ф ундамент альними медичними  
дисциплінами і:

а) базується на вивченні -  анат омії людини; гістології, біохімії, фізіології, 
патоморфології; пат оф ізіології; внут ріш ньої медицини, педіатрії, ф армакології її 
інтегрується з цими дисциплінами та іт и.;

б) закладає основи вивчення студентами захворю ванб нервової системи які 
виникають у  клініці внут ріш ньої медицини, педіатрії, хірургії, т равмат ології та 
ортопедії, нейрохірургії, урології, акуш ерства і гінекології та іншими навчальними  
дисципліни, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування 
ум інь заст осовуват и знання в процесі подальш ого навчання і проф есійної діяльності;

в) надає мож ливіст ь отримат и практичні навички та формуват и проф есійні
вміння для діагност ики захворювань нервової системи та надання невідкладної м едичної 
допомоги при певних патологічних станах.________________________________________________

3. Мета та завдання навчальної дисципліни
М етою неврології є вивчення основних симптомів і синдромів ураження нервової 
системи, визначення етіологічних факторів та патогенетичних механізмів розвитку 
основних неврологічних захворювань, планування тактики ведення неврологічного 
хворого 
Завдання:
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Визначати основні симптоми і синдроми ураж ення різних відділів нервової 
системи.
Інтерпретувати дані ф ункціональної анатомії та  клін ічної ф ізіології нервової 
системи.
Визначити етіологічні фактори та патогенетичні м еханізми розвитку основних 
неврологічних захворю вань.
Ставити попередній діагноз основних неврологічних захворю вань.
А налізувати основні показники лабораторно-інструментальних методів 
дослідж ення в неврологічній практиці.

4. Результати навчання (компетентності)
В результаті вивчення дисципліни «акушерство та гінекологія» студенти повинні:

. ЗНАТИ:
■ теоретичні основи, сучасні принципи доказової медицини;
■ теоретичні основи загальної неврології (основні неврологічні симптоми і 

синдроми ураження різних відділів нервової системи);
и теоретичні основи спеціальної неврології (діагностичні критерії основних 

неврологічних захворювань, лабораторно-інструментальних методів дослідження 
в неврологічній практиці).

УМІТИ:
■ досліджувати неврологічний статус:
* діагностувати основні неврологічні симптоми та синдроми,
и формулювати топічний діагноз;
■ визначати етіологічні фактори та патогенетичні механізми розвитку основних 

неврологічних захворювань:
н формулювати клінічний діагноз;
в призначати адекватні лабораторно-інструментальні методи дослідження;
в призначати адекватну етіологічну, патогенетичну та симптоматичну терапію

основних неврологічних захворювань;
■ розробляти реабілітаційні та профілактичні заходи основних неврологічних 

захворювань.
ПЕРЕЛІК ОБОВ'ЯЗКОВИХ НАВИЧОК ДЛ Я МАЙБУТНЬОЇ ПРАКТИКИ

1. Оцінювати дані функціональної анатомії та клінічної фізіології нервової системи 
людини;
2. Збирати медичну інформацію про стан пацієнта;
3. За стандартними методиками виділити провідні неврологічні симптоми і 
синдроми;
4. Ш ляхом логічного аналізу та обгрунтування встановити топічний діагноз 
ураження нервової системи;
5. Визначати етіологічні фактори та патогенетичні механізми розвитку основних 
неврологічних захворювань;
6. Оцінювати результати лабораторних та інструментальних досліджень;
7. Шляхом прийняття обгрунтованого рішення, поставити найбільш вірогідний 
клінічний діагноз ;
8. Діагностувати невідкладні стани;
9. Визначати тактику та надання екстреної долікарської медичної допомоги;
10. Ведення медичної документації;
11. Опрацювати державну, соціальну та медичну інформацію.

5. Організація вивчення навчальної дисципліни
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна*кілі,кість годин 120
Лекції 10



Практичні (семінарські) заняття 70
Самостійна робота 40

Ознаки курсу
Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Нормативний/вибірко вий

VIII 222 М едицина 4 Нормативний
Тематика курсу

Тема, план

Фор
ма
заня
ття

Літерат
ура

Завдання,
год.

Вага
оцінк
и

Термін
виконан
ня

М ОДУЛЬ
Змістовний модуль 1

ТЕМА 1. О рганізація акуш ерської 
допомоги. О рганізація служби 
планування с ім ’ї: структура, завдання. 
Роль сімейного лікаря в профілактиці 
перинатальних захворю вань і смертності.

Л 1-9,
15

Робота на 
парах 
1 год.

7,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 2. Клінічна анатомія і ф ізіологія 
ж іночих статевих органів. Ж іночий таз. 
Плід як о б ’єкт пологів.

п з 1-9, 12, 
14

Робота на 
парах 
4 год.

7,2 Згідно
розкладу

ТЕМ А 3. Ф ізіологія вагітності. М етоди 
обстеження вагітних. П еринатальна 
охорона плода.

п з 1-9,
13,15

Робота на 
парах.
4 год.

7,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 4. Ф ізіологія пологів. 
Знеболю вання пологів.

п з 1-9 Робота на 
парах 
4 год.

7,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 5. Ф ізіологія післяпологового 
періоду. Ф ізіологія періоду 
новонародженості.

п з 1- 9 Робота на 
парах 
2 год.

7.2 Згідно
розкладу

Змістовний модуль 2
ТЕМ А 6. А ном алії полож ення та 
передлежання плода.

п з 1-9 Робота на 
парах 
2 год.

7,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 7. А ном алії розвитку плідного 
яйця. Багатоплідна вагітніст.

п з 1-9,
14,15

Робота на 
парах 
2 год.

7.2 Згідно
розкладу

ТЕМА 8.. П лацентарна дисфункція. 
Дистрес плода. Затрим ка розвитку плода.

п з 1-9, 11 Робота на 
парах 
4 год.

7,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 9. Ізоантигенна несумісність крові 
матері та  плода.

п з Робота на 
парах 
2 год.

7,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 10. Ранні гестози. Гіпертензивні 
розлади при вагітності. П рееклампсія. 
Еклампсія.

п з 1-9,
10

Робота на 
парах 
4 год.

7,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 11. Н евинош ування вагітності..
п з 1-9 Робота на 

парах 
4 год.

7,2 Згідно
розкладу

ТЕМА 12. К урація вагітних та породіль, 
підготовка учбової історії пологів. Захист 
учбової історії пологів.

п з 1-9,10 Робота на 
парах 
4 год.

7,2 Згідно
розкладу

Диф. залік ПК 1-11 Т ести 
4 год.

80 Згідно
розкладу

6. Система оціню вання курсу



Загальна 
система 
оцінюван 
ня курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок 
і вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на 
практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль 
здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння 
студентами навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної 
послідовності дій, з визначенням відповідності;
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) контроль практичних навичок;
д) розв’язання типових задач з діагностики, надання медичної допомоги, медичної 
евакуації, лікування і профілактики.
О цінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляю ться у журналах обліку 
відвідування та успіш ності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді диф. заліку 
(усно і тестових завдань).
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості балів 
проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною 
(національною) шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом 
обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. 
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час 
поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться 
лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового модульного 
контролю.

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у 
багатобальну шкалу (для дисциплін, що завершуються іспитом 

__________________(диференційованим заліком ))_________ ________
4-

бал
ьна
шка
ла

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-бальна
шкала

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81
4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78
4,83 1 16 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74

4,66 1 12 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше

3
Недостатньо

4,54 109 3,99 96 3,45 83
4,5 108 3,95 95 3,41 82

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового
контролю засвоєння студентом знань, становить 80 балів.



Таблиця 2. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту)
заліку:

Національна шкала Бальна шкала
«5» 70-80
«4» 60-69
«3» 50-59

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим; якщо студент 
набрав не менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали -  не 
менше 50 балів).
Кінцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни  визначається як сума 
балів за поточну навчальну діяльність (Таблиця 1) та за підсумковий контроль 
(диференційований залік) ( Таблиця 2).

Вимоги
до
підсумков
ого
тестового
контролю

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє 
володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю 
теоретичної підготовки не менше 50 балів.

Максимальна кількість балів за підсумковий контроль студента (диференційний 
залік) - 80 балів.

Критерії оцінювання студентів за підсумковий контроль здійснюються за
схемою:
«2» - 0-49 балів;
«3» - 50-60 балів;
«4» - 61-70 балів 
«5» - 71 -  80 балів

Оцінювання підсумкового тестового завдання здійснюється шляхом ділення 
максимального балу підсумкового контролю -  80 - на кількість тестових питань у 
варіанті і перемножується на кількість правильних тестових відповідей студента.

Практичн 
і заняття Модуль 1

Аудиторна робота (Змістовий модуль 1)

Т 1-6
Сума - 120 (Максимальна кількість балів, яку може 
набрати студент за поточну навчальну діяльність для 
допуску до ПК становить 120 балів)

Контрольна робота 20
Тест 10
Робота на парах 5
Реферат 15

Умови допуску до підсумкового 
контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. 
Передбачає підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як 
сума оцінок за поточний контроль знань (усне 
опитування, тести, перевірка рефератів), результатів 
складання за змістовий модуль.

7. Політика вивчення навчальної дисципліни
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно- 
трансферної системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при 
поточному опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому 
обов’язково враховується присутність студента на заняттях та його активність під час практичних 
робіт. Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, 
планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених 
навчальним планом та методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; 
несвоєчасне виконання поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок і більше зданого 
теоретичного і практичного матеріалу.
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