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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Актуальні питання нейрохірургії
Викладач (-і) Гончарук 0 .0 .
Контактний телефон викладача +38(098)921-37-45
E-mail викладача Goncharukoo@gmai 1 .com
Формат дисципліни Нормативна дисципліна
Обсяг дисципліни 90 год.
Посилання на сайт дистанційного 
навчання

Goncharukoo@gmail.com

Консультації Протягом семестрів згідно графіку
2. Анотація дисципліни

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, який отримав 
розвиток на протязі менше 100 років. 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 «Нейрохірургія» є хірургічне лікування 
захворювань і уражень центральної та периферичної нервової системи різного генезу 
(травматичного, пухлинного, інфекційного, та ін.), судинної патології головного та 
спинного мозку, хірургією на провідних шляхах та центрах ЦНС, хірургією невгамовних 
больових синдромів та наслідків уражень ЦНС та ПНС різного генезу.

Нейрохірургія  —  прикладна та фундаментальна медична наука, практична галузь 
медицини, яка є хірургією захворювань і уражень центральної та периферичної нервової 
системи різного генезу (травматичного, пухлинного, інфекційного, паразитарного та 
ін.), судинної патології головного та спинного мозку, хірургією на провідних шляхах та 
центрах ЦНС, хірургією невгамовних больових синдромів та наслідків уражень ЦНС та 
ПНС різного генезу. Знання основ клінічного перебігу нейрохірургічних хвороб, сучасних 
методів діагностики і лікування нейрохірургічних хворих, уміння надати невідкладну 
допомогу є невід 'ємними складовими підготовки сучасного лікаря.

________________________ 3. Мета та завдання навчальної дисципліни________________________
Мета викладання курсу «Актуальні питання нейрохірургії» —  надання розширенної 

бази знань, 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, який вміє надати 
першу лікарську допомогу при цій патології, веде активну просвітницьку роботу по 
профілактиці нейрохірургічних захворювань.

Мета навчання нейрохірургії в медичному університеті повинна відповідати всім цим 
вимогам. Студентам 5-го курсу під час вивчення дисципліни «Актуальні питання 
нейрохірургії» викладаються розширені дані про основи патогенезу, клініки, діагностики і 
лікування найбільш поширених нейрохірургічних захворювань. Головною особливістю 
викладання є сучасний підхід до висвітлення найбільш поширених нозологічних одиниць з 
докладним розбором сучасних методів діагностики, обстеження, типової клінічної картини 
захворювань нервової системи в нейрохірургічному аспекті.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Нейрохірургія” є надання майбутнім 
лікарям теоретичних знань, умінь та практичних навичок із нейрохірургії, які можуть бути 
використані ними в майбутній практичній діяльності лікаря загальної практики.

______Основне завдання викладання дисципліни полягає в тому, щоб дати майбутнім
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лікарям теоретичні знання, уміння та практичні навички з нейрохірургії, які можуть бути 
використані ними в майбутній практичній діяльності лікаря.______________________________

__________________________ 4. Результати навчання (компетентності)__________________________
В результаті вивчення дисципліни «Актуальні питання нейрохірургії» студенти повинні:

ЗНАТИ:
• методи обстеження хворих з нейрохірургічною патологією;
• класифікацію основних видів нейрохірургічної патології та їх ускладнень (черепно- 

мозкова травма, травма хребта та спинного мозку, судинна патологія головного мозку, 
пухлини нервової системи, вроджені вади розвитку нервової системи та ін.);
• алгоритми надання невідкладної медичної допомоги при нейрохірургічних 
захворюваннях;
• клініку, сучасні методи діагностики та хірургічного лікування хворих з черепно- 
мозковою травмою;
• клініку, сучасні методи діагностики та хірургічного лікування хворих з травмою 

хребта та спинного мозку;
• клініку, сучасні методи діагностики та хірургічного лікування хворих з травмою 
периферичних нервів;
• клініку, сучасні методи діагностики та хірургічного лікування хворих з судинною 
патологією головного та спинного мозку;
• клініку, сучасні методи діагностики та хірургічного лікування хворих з пухлинами 

центральної нервової системи;
• клініку, сучасні методи діагностики та хірургічного лікування хворих з 

гідроцефалією;
• клініку, сучасні методи діагностики та хірургічного лікування хворих з вродженими 
вадами розвитку нервової системи;
• клініку, сучасні методи діагностики та хірургічного лікування хворих з гнійно- 

запальними об’ємними ураженнями головного та спинного мозку;
• клініку, сучасні методи діагностики та хірургічного лікування хворих з епілепсією, 
паркінсонізмом, спастичністю;
• клініку, сучасні методи діагностики та хірургічного лікування хворих з дискогенною 

патологією хребта;
• клініку, сучасні методи діагностики та хірургічного лікування хворих з больовими 

синдромами, дегенеративними захворюваннями ЦНС та наслідками уражень нервової 
системи.

УМІТИ:
• Провести клінічний огляд нейрохірургічного хворого та оцінити його загальний стан, 
визначити план обстеження. • Оцінити дані допоміжних методів дослідження 
(рентгенографія черепа, хребта, огляд окуліста, ЕХО, ЕЕГ, УЗДГ, комп'ютерна томографія, 
МРТ, ангіографія та ін.). • Надати кваліфіковану допомогу хворим з гострою ЧМТ, 
травмою хребта, спинного мозку та периферичних нервів, гострими проявами захворювань 
судин головного мозку. • Надати невідкладну допомогу при гіпертензійному синдромі. • 
Вивести хворого з епілептичного статусу. • Провести місцеву блокаду при різко 
вираженому больовому синдромі. • Провести люмбальну пункцію, ліквородинамічні 
проби, оцінити отримані дані. • Провести первинну хірургічну обробку ран м'яких тканин 
голови.
ПЕРЕЛІК ОБОВ 'ЯЗКОВИХ НАВИЧОК ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРАКТИКИ
• Визначати основні симптоми і синдроми ураження різних відділів нервової системи у 

нейрохірургічних хворих.
• Інтерпретувати дані функціональної анатомії та клінічної фізіології нервової системи.
• Визначити етіологічні фактори та патогенетичні механізми розвитку основних

нейрохірургічних захворювань._________________________________________________________



• Ставити попередній діагноз основних нейрохірургічних захворювань.
• Аналізувати основні показники лабораторно-інструментальних, параклінічних 

методів дослідження в нейрохірургічній практиці.
• Планувати практику ведення хворого з нейрохірургічною патологією.

5. Організація вивчення навчальної дисципліни
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин 90
Лекції
Практичні (семінарські) заняття 20
Самостійна робота 70

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

ІХ-Х 221 Стоматологія 5 Нормативний
Тематика курсу

Змістовий модуль 1.
Травматичні ураження нервової системи
Змістовий модуль 2. Пухлини центральної нервової системи. Гідроцефалія. Вроджені вади 

ЦНС
Змістовий модуль 3. Судинні захворювання головного та спинного мозку 
Змістовий модуль 4. Остеохондроз. Лицевий біль, нейростоматологічні захворювання. 

Тематичний план практичних занять модулю «Актуальні питання нейрохірургії».
1 Закрита черепно-мозкова травма
2 Відкрита черепно-мозкова травма
3 Хребетно-спиномозкова травма (ХСМТ).
4 Травматичні ушкодження периферичної нервової системи
5 Пухлини головного мозку.
6 Гідроцефалія.
7 Вади розвитку ЦНС.
8 Пухлини хребта та спинного мозку.
9 Судинні захворювання головного мозку, що супроводжуються порушеннями кровообігу 
за геморагічним типом
10 Судинні захворювання головного та спинного мозку, що супроводжуються 

порушеннями кровообігу за ішемічним типом
11 Сучасні консервативні і хірургічні методи профілактики інсульту
12 Патологія судин спинного мозку

13 Дегенеративні захворювання хребта та спинного мозку.
14 Хірургічне лікування остеохондрозу і його ускладнень
15 Больові синдроми в ділянці голови і обличчя
16 Хірургічне лікування больових синдромів.

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 шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  3, 
«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

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
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 1 14 4,2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74
4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 1 11 4,08 98 3,54 85 о 72
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше

О3
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

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє 
володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю



ого
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.

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 Г1К 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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