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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Неврологія в т.ч. нейростоматологія
Викладач (-і) Трінус К.Ф.
Контактний телефон викладача +38(063)0750684
E-mail викладача A nutam ischuk@ gm ail.com
Формат дисципліни Нормативна дисципліна
Обсяг дисципліни 45 год.
Посилання на сайт дистанційного 
навчання

A nutam ischuk@ gm ai 1 .com

Консультації Протягом семестрів згідно графіку
2. Анотація дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірність функціонування 
нервової системи і особливості клінічних проявів нейростоматологічних захворювань. 
М іждисциплінарні зв’язки: Робоча навчальна програма з дисципліни 
«Неврологія,в т.ч. нейростоматологія» за своїм змістом є документом, що визначає 
обсяг знань, які повинні опанувати студенти ІУ курсу відповідно до вимог освітньо- 
кваліфікаційної характеристики майбутнього фахівця, алгоритм вивчення навчального 
матеріалу дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків. Неврологія, у тому 
числі нейростоматологія як навчальна дисципліна: а) ґрунтується на вивченні 
студентами медичної біології, біологічної табіоорганічної хімії, гістології, фізіології та 
патологічної фізіології, анатомії людини та патологічної анатомії й інтегрується з 
цими дисциплинами; б) грунтується на вивченні студентами пропедевтичних 
дисциплін терапевтичного і стоматологічного профілю, фармакології, радіології і 
інтегрується з цими дисциплінами; в) інтегрується з іншими клінічними дисциплінами 
(внутрішньою медициною, стоматологією, нейрохірургією, онкологією, психіатрією, 
медичноюгенетикою, тощо).

Навчальну дисципліну «Неврологія,в т.ч. нейростоматологія» вивчають студенти IV  
курсу стоматологічного факультету під час восьмого навчального семестру. Д ля цього 
предмету передбачено 45 академічних годин, що згіднонорм М ОЗ України відповідає 1,5 
кредитам.

3. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Неврологія, в т.ч. нейростоматологія» є
вивчення основних симптомів і синдромів ураження нервової системи, визначення 
етіологічних факторів та патогенетичних механізмів розвитку основних 
нейростоматологічних захворювань, планування тактики ведення 
нейростоматологічного хворого та вдосконалення знань про особливості будови та 
функціонування різних відділів нервової системи, оволодіння методикою дослідження 
неврологічного статусу, вивчення етіопатогенетичних особливостей, клінічних проявів, 
диференціально-діагностичних ознаків та сучасних напрямків і алгоритмів лікування 
різних захворювань нервової системні в тому числі нейростоматологічних.

Основними завданнями є:

1. Аналізувати дані обстеження нейростоматологічних хворих;
2. Визначати провідні симптоми і синдроми при найбільш поширеній 

неврологічній патології;
3. Надавати екстрену медичну допомогу при невідкладних станах у 

клініці нервових хвороб;
4. Планувати тактику ведення стоматологічного хворого з неврологічною 

патологією; *
________ 5. Проводити дифереиційну діагностику захворювань у клініці__________________
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нейростамотології;
6. Проводити обстеження нейростоматологічних хворих;
7. Ставити діагноз при невідкладних станах у клініці нервових хвороб;
8. Ставити попередній клінічний діагноз нейростоматологічної патології;
9. Ставити синдромний діагноз нейростоматологічної патології

____________ ____________ 4. Результати навчання (компетентності)____________________
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

ЗНАТИ:
— теоретичні основи, сучасні принципи доказової медицини;
— теоретичні основи загальної неврології (основні неврологічні симптоми і 
синдроми ураження різних відділів нервової системи);
— теоретичні основи нейростоматології (діагностичні критерії основних 
неврологічних та нейростоматологічних захворювань, лабораторно- 
інструментальних методів дослідження в неврологічній практиці).

УМІТИ:
— досліджувати неврологічний статус;
— діагностувати основні неврологічні та нейростоматологічні симптоми та 
синдроми,
— визначати етіологічні фактори та патогенетичні механізми 

розвитку основних неврологічних та нейростоматологічних захворювань:
— формулювати клінічний діагноз;
— призначати адекватні лабораторно-інструментальні методи дослідження;
— надавати невідкладну допомогу при основних неврологічних захворювань;
— розробляти реабілітаційні та профілактичні заходи основних неврологічних 
захворювань.

П ЕРЕЛІК ОБОВ ’ЯЗКО ВИ Х НАВИЧОК Д Л Я  М АЙБУТНЬОЇ ПРАКТИКИ
1. Визначати місце неврології як науки, галузі практичної медицини і учбового 
предмету.
2. Пояснювати симптоми центрального і периферичного парезів.
Інтерпретувати рухові розлади при ураженні рухового шляху на різних рівнях.
3 . Пояснювати анатомо-фізіологічні, біохімічні дані екстрапірамідної системи та 
синдроми її ураження.
4. Аналізувати анатомо-фізіологічні особливості мозочка та синдроми його 
ураження.
5. Інтерпретувати поняття про рецепцію, клінічну класифікацію чутливості, види 
чутливих розладів, топічні типи чутливих порушень.
6. Аналізувати анатомо-фізіологічні особливості та патологію нюхового та 
зорового аналізаторів.
7. Інтерпретувати синдроми ураження окорухових нервів.
8. Аналізувати синдроми ураження кори головного мозку.
9.3асвоїти принципи класифікації судинних захворювань головного мозку, 
трактувати особливості ішемічних та геморагічних інсультів, принципи 
диференційованого і недиференційованого лікування інсультів, принципи 
профілактики гострих порушень мозкового кровообігу. Трактувати особливості 
епілептичних та не епілептичних пароксизмальньї^ станів.
ІО.Засвоїти клініку і лікування основних нозологічних форм інфекційних_________



захворювань.
11.Засвоїти сучасні аспекти демієлінізуючих захворювань нервової системи. 
12. Трактувати нейровізуалізаційні, ультразвукові та електрофізіологічні 

методи обстеження неврологічних хворих.

5. Організація вивчення навчальної дисципліни
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин 45
Лекції 10
П рактичні (сем інарські) заняття зо
Самостійна робота 5
Ознаки курсу
Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Нормативний/вибірко вий
VIII 221 Стоматологія 4 Нормативний

Тематика курсу

Тема, план

Фор
ма
занят
тя

Літератур
а

Завдання 
, год.

Вага
оцінк
и

Термін
виконан
ня

Модуль 1. Неврологія, в т. ч. Нейростоматологія
Змістовий модуль 1. Неврологія

ТЕМА 1. Принципи будови та 
функціонування нервової системи. 
Довільні рухи та їх порушення. 
Пірамідна система. Симптоми 
центрального і периферичного 
парезів. Екстра пірамідна 
система та синдроми її ураження.

ПЗ 1- 8 Робота на 
парах 
6 год.

13,3 Згідно
розкладу

ТЕМА 2. М озочок, синдроми 
ураження мозочка. Чутлива 
система та симптоми її ураження. 
Види і типи порушення чутливості 
Патологія нюхового та зорового 
аналізаторів. Синдроми ураження 
окорухових нервів.
Локалізація функцій у корі 
головного мозку. Синдроми 
уражень. Спинномозкова рідина, її 
зміни. М енінгеальний синдром

ПЗ 12-16,18 Робота на 
парах 
6 год

13,3 Згідно
розкладу

ТЕМА 3. Епілепсія і неепілептичні 
пароксизмальні стани.

Інфекційні захворювання нервової 
системи. Демієлінізуючі захворювання 
нервової системи.

ПЗ 1- 8 Робота на 
парах 
6 год.

13,3 Згідно
розкладу

Змістовий модуль 2. Нейростоматологія.
ТЕМА 4. Трійчастий, лицевий, 
присінково- завитковий нерви та 
симптоми їх ураження. Невралгія 
трійчастого нерва. Невропатія 
трійчастого нерва та його окремих гілок. 
Ятрогенні невропатії трійчастого нерва.

ПЗ 9-15,17

*

Робота на 
парах 
6 год

13,3 Згідно
розкладу



ТЕМА 5. Патологія IX - XII пар черепних 
нервів. Бульбарний і псевдобульбарний 
синдроми . Нейропатія лицевого нерва. 
Синдроми ураження язико-глоткового, 
блукаючого та п ід’язикового нервів. 
Диф.залік._______________________________

п з 14-18 Робота на 13,3 Згідно
парах розкладу
6 год

6. Система оцінювання 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.
Оцінки у національній шкапі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку 
відвідування та успішності 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

4,95
4,91
4,87
4,83
4,79
4,75
4,7

4,66
4,62
4,58

120 -

бальна
шкала

120
119
118
117
116
115
114
113
112
111

4-
бальна
шкала

4,45
4,41
4,37

4,29
4,25
4,2

4,16
4,12
4,08
4,04

120-

бальна
шкала

107
106
105
104
103
102
101

100
99
98
97

4-
бальна
шкала

3,91
3,87
3,83
3,79

,74
3,7

3,66
3,62
3,58

,54*
3,49

120 -

бальна
шкала

94
93
92
91
90

87
86
85
84

4-
бальна
шкала

3,37
3,33
3,29
3,25
3,2
3,16
3,12
3,08
3,04

Менше

120-бальна
шкала

81
80
79
78
77
76
75
74

72
Недостатньо



4,54
4,5

109
108

3,99
3,95

96
95

3,45
3,41

83
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

«5»
«4»
«З»

Бальна шкала
70-80
60-69
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;
«З» - 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._____

Практичні
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
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._______________________________ »____________________________________

8. Рекомендована література



Основна:

1. Нервові хвороби / Віничук С.М., Дубенко Є.Г../.-К.:Здоров’я, 2001.- 696 с.
2. Нервові хвороби: Підручник: Пер. з рос. / О.А.Ярош, І.Ф.Криворучко,
3.М.Драчова та інш. За ред. проф.О.А. Яроша/.- Київ: Вища школа, 1993.- 487с.
3. Нервные болезни. Учебник./ Е.И. Гусев, В.Е. Гречко, Г.С. Бурд; Под ред. 
Е.И.Гусева. -  М.: М едицина, 1988. -  640 с.
4. Богородинский Д.К., Скоромец A.A., Шварев А.И. Руководство к 
практическим занятиям по нервным болезням, JI., 1977.
5. Скоромец A.A. Топическая диагностика нервной системы. М., 1989.
6. Графи логічних структур та алгоритми диференціального діагнозу.
Тернопіль, 1986.
7. Методичні рекомендації студентам по клінічному обстеженню

неврологічного хворого та написанню історії хвороби. Тернопіль, 2002.
8. М етодичні рекомендації студентам лікувального факультету до 
практичних занять з неврології, Тернопіль, 2001
9. Методичні вказівки студентам по темі “Фармакотерапія невідкладних 
станів в клініці нервових хвороб”. Тернопіль, 2004.
10. Виничук С.М., Ілляш Т.І. Збірник тестових питань та задач з нервових 
хвороб для медичних закладів. K., 1994.

Допоміжна
11. Болезни нервной системы. - 2т. под ред. H. Н. Яхно, Д .P. Ш тульмана, П.Б. 

Мельничука. - М., "Медицина", 2007
12. Биллер X. Практическая неврология: Т.1.Диагностика:-М:Мед.лит, 2008. -

13. Вейн А.М., Вознесенская Т.Г., Воробьёва О.В. и др. Вегетативные 
расстройства - М., "Медицина", - 1998

14. Гусев Е.И., Никифоров A.C., Гехт А.Б. Лекарственные средства в 
неврологической клинике: Руководство для врачей. -  М.: МЕДпресс- 
информ, 2003. -  416 с.

15. Голубев B.JI., Вейн А.М. неврологические синлромы. Руководство для 
врачей: «Эйдос Медиа», 2002. - 832 с.

16. Избранные лекции по неврологии /под. Ред прф. Голубева В .Л /. - Эйдос 
Медиа», 2006. - 624 с.

17. Ш тульман Д.Р., Левин О.С. Неврология. -М .:М ЕДпресс-информ, 2005. - 
944 с.

18. Цемнентис С.А. Дифференциальная диагностика в неврологии и 
нейрохирургии. М.:ГСОТАР-Медиа, 2007. -378 с.

512 с.

Підпис викладача


