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1. Загальна інформація про викладача  

 

Викладач: доцент, к.мед.н. Савченко Євгеній Іванович 

e-mail: SavchenkoEvgen2216@gmail.com   

Кафедра: медицини катастроф, військової медицини та нейрохірургії 

Адреса: вул. Оріхівське шосе, 10,  КНП «Запорізька обласна клінічна 

лікарня» Запорізької обласної ради 

 

Викладач: доцент, к.мед.н. Полковніков Олексій Юрійович 

e-mail: aupolkovnikov@gmail.com 

Кафедра: медицини катастроф, військової медицини та нейрохірургії 

Адреса: вул. Оріхівське шосе, 10,  КНП «Запорізька обласна клінічна 

лікарня» Запорізької обласної ради 

 

2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів  

 

Назва дисципліни:   «Нейрохірургія» 

 

Кількість кредитів з дисципліни: 30 годин / 1 кредитів ECTS (лекцій – 4, практичних 

занять – 10, СРС – 16). 

 

3. Семестр: 7 

  

4.  Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни  

 

Пререквізіти (перелік дисциплін, вивчення яких має передувати дисципліні 

«Нейрохірургія»): анатомія, фізіологія, біохімія, патанатомія, патофізіологія, неврологгія, 

травматологія, онкологія  

 

Постреквізіти (перелік дисциплін, для вивчення яких є обов'язковими знання, здобуті при 

вивченні «Нейрохірургія»): внутрішня медицина 

  

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1 Призначення навчальної дисципліни  

  Лікар-стоматолог перш за все повинен уміти визначити симптоми і синдроми 

найпоширеніших нейрохірургічних хвороб і їхніх ускладнень, які призводять до 

невідкладних станів, а також визначити тактику діагностики по відношенню до хворих із 

різною неврологічною патологією. Головне завдання дисципліни «Нейрохірургічних (за 

професійним спрямуванням)» – навчити студентів сприймати організм людини як єдине 

ціле, виділяти основні симптоми та синдроми при захворюваннях нервової системи, 

формулювати попередній діагноз, розробляти профілактичні та реабілітаційні стратегії, 

складати індивідуальний план терапії з метою покращення стану здоров’я людини, 

функціональних можливостей, адаптації до оточуючих умов. 

Компетенції, яких набуває студент при вивченні дисципліни: 

Інтегральна:  
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 Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з 

порушеннями нервової системи із застосуванням положень, теорій та методів 

фундаментальних, медичних та клінічних наук, фізичної культури в умовах 

комплексності та невизначеності. 

Загальні: 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

 Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії 

 Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись 

другою мовою 

 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим 

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які виконуються 

 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків 

Спеціальні (фахові, предметні): 

 Збирання медичної інформації про стан пацієнта. 

 Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень. 

 Здатність пояснювати потребу у заходах фізичної реабілітації, принципи їх 

використання і зв'язок з охороною здоров’я;  

 Здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток людського 

організму та його рухові функції;  

 Здатність розуміти та пояснювати патологічні процеси, які піддаються корекції 

заходами фізичної реабілітації;  

 Здатність розуміти та пояснювати медичні, педагогічні, соціальні аспекти, пов’язані з 

практикою фізичної реабілітації;  

 Здатність провадити безпечну практичну діяльність для пацієнта/клієнта та 

практикуючого фахівця;  

 Здатність збирати анамнез, виконувати реабілітаційне обстеження, тестування, огляд 

та документувати їх результати;  

 Здатність аналізувати, вибирати і трактувати отриману інформацію; 

 Здатність допомагати пацієнту/клієнту розуміти власні потреби, обговорювати та 

формулювати цілі, пояснювати програму реабілітації.  

 

 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни: досягнення основних кінцевих цілей, 

визначених у Стандарті підготовки спеціаліста за спеціальністю 221 «Стоматологія».  

 

5.3 Завдання вивчення дисципліни:  

 проводити опитування та фізикальне обстеження хворих та аналізувати їх результати 

в клініці нейрохірургії. 

 аналізувати результати основних лабораторних та інструментальних методів 

дослідження; 

 визначати провідні симптоми та синдроми у клініці нейрохірургії. 
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5.4 Зміст навчальної дисципліни: Програма навчальної дисципліни складається з 2 

модулів:  

  модулі 3: 1 кредит, годин 30 (лекцій – 4, практичних занять – 10, СРС – 16); 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ МОДУЛЮ «НЕЙРОХІРУРГІЯ». 

№ Тема 
Кількість 

годин 

1 
Остеохондроз. Лицевий біль, нейростоматологічні захворювання. 

Травматичні ураження нервової системи 4 

2 Пухлини ЦНС. Гідроцефалія. 3 

3 Судинні захворювання головного та спинного мозку 3 

Всього 10 

 

6. Самостійна робота студента (СРС) та її контроль  в модулі «Стоматологія» 2020-

2021 Н.Р. 

№ 

п/п. ТЕМА 

Кількі

сть 

годин 

Вид контролю 

1. 
Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та 

опрацювання практичних навичок 
5 

Поточний контроль 

на практичних 

заняттях 

2. 

Індивідуальна самостійна робота (участь у конференціях, 
підготовка статей, тез, тощо) 

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану 
аудиторних занять: 

1. ЕТАПИ РОЗВИТКУ НЕЙРОХІРУРГІЇ. ДОПОМІЖНІ МЕТОДИ 

ОБСТЕЖЕННЯ В НЕЙРОХІРУРГІЇ. Значення допоміжних 

методів дослідження в діагностиці та розробці патогенетично 

обґрунтованого лікування захворювань центральної нервової 

системи. 

2. АБСЦЕСИ ГОЛОВНОГО І СПИННОГО МОЗКУ, 

ЕПІДУРИТИ. Етіологія абсцесів головного і спинного мозку. 

Клініка абсцесів головного мозку різної локалізації. 

Діагностика абсцесів головного і спинного мозку. Значення 

допоміжних методів обстеження в діагностиці цієї патології. 

Принципи хірургічного лікування абсцесів головного і 

спинного мозку та епідуритів. Профілактика абсцесів 

головного та спинного мозку  

3. ВАДИ РОЗВИТКУ ГОЛОВНОГО І СПИННОГО МОЗКУ. 

ГІДРОЦЕФАЛІЯ.: Класифікація. Клініка. Діагностика. 

Допоміжні методи діагностики вад розвитку головного і 

спинного мозку. Пренатальна діагностика. Покази до 

хірургічного лікування і його принципи. Сучасні методи та 

принципи хірургічного лікування гідроцефалії. Основні 

види лікворошунтуючих операцій, покази до їх виконання 

та методика проведення. Невідкладна допомога при 

дисфункції шунта.Відновне лікування хворих в 

післяопераційному періоді. Реабілітація та реадаптація 

хворих з вадами розвитку головного та спинного мозку. 

Профілактика вад розвитку головного і спинного мозку.  

4. ТРАВМАТИЧНІ УШКОДЖЕННЯ ПЕРИФЕРИЧНОЇ 

НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. Класифікація травматичних 

ушкоджень периферичних нервів. Клініка. Діагностика. 

6 

Підсумковий 

модульний 

контроль 
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Невідкладна допомога хворим з травматичним ушкодженням 

периферичних нервів. Компресійно-ішемічні (тунельні) 

невропатії. Алгоритм визначення тактики лікування 

відкритих та закритих ушкоджень периферичних нервів. 

Основні принципи та методи оперативних втручань при 

травмі периферичних нервів в залежності від виду, рівня та 

механізму ушкодження. Принципи відновного лікування 

хворих в післяопераційному періоді.  

3. Підготовка до підсумкового модульного контролю 5 

Підсумковий 

модульний 

контроль 

РАЗОМ 16 
 

 

Консультативна допомога: щоденно за необхідністю (1-2 год.)  

Контрольні заходи:  самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час проходження студентом on-line курсу. Оцінка 

«Зараховано» за курс виставляється лише студентам, яким зараховані усі заняття з курсу 

та відсоток правильних відповідей за результатами контролю кожної теми складає не 

менше 60%. Курс вважається не зарахованим, якщо пропущено хоча б одну тему, або 

відсоток правильних відповідей хоча б за однією темою менше 60%. Студенти, які 

успішно виконали програму, за результатами курсу отримують сертифікат з навчальної 

дисципліни. Наявність сертифікату є обов’язковою для допуску до диференційованого 

заліку. Практикум заповнюється студентом кожного заняття та підписується викладачем 

після завершення практичного заняття. 

 

7. Список основної та додаткової літератури 

7.1. Основна література  

1. Нейрохірургія: підручник / В.І.Цимбалюк, Б.М.Лузан, І.П.Дмитерко і ін.; за ред. 

акад. В.І.Цимбалюка. — Вінниця: Нова книга, 2011. — 304с. 

2. Нейрохирургия: учебник/ В.И.Цымбалюк, Б.Н.Лузан, И.П.Дмитерко и др.; под ред. 

проф. В.И.Цымбалюка.— К.:Медицина, 2008.— 160с. 

3. Гусев Е.И., Коновалов А.Н. и др. Неврология и нейрохирургия.  .Учебник.— 

М.Медицина, —2000.— 656с. :ил. 

4. Полищук Н.Е, Корж Н.А., Фищенко В.Я. Повреждения позвоночника и спинного 

мозга. – Киев, «Книга плюс». – 2001. – 387С. 

5. Ромоданов А.П., Мосійчук М.М., Цимбалюк В.І. Нейрохірургія. – Київ “Спалах” , 

1998 . – 252 с. 

6. Лившиц А. В. Хирургия спинного мозга. —  М: Медицина , 1990. - 352 с. 

7. Лившиц А.В. Хирургия спинного мозга. – М.: Медицина. – 1991. – 350С. 

8. Олешкевич Ф.В. , Олешкевич А.Ф. Нейрохирургия: Операции на головном мозге. - 

Минск: Вышэйшая шк. ,1993. - 294 с. 

9. Ромоданов А.П., Н.М.Мосийчук . Нейрохирургия . -К.: Вища школа , — 1990.—

263с. 

10. Цимбалюк В.Г, Хонда О.М., Третяк І. Нейрохірургія. Курс лекцій.- Киів, 1998.-

206 с. ; видання друге, стереотипне ,—  Київ, — 2000.— 256с. 

11. Коновалов А.Н., Лихтерман Л.Б., Потапов А.А., и др.: Клиническое руководство по 

черепно- мозговой травме. -  М.: Антидор, 2001 -  Т.2. – 675 с. 

12. Можаев СВ. и др. Нейрохирургия..Учебник для студентов медицинских вузов.- С.-

П. б: Политехника,— 2001.-355с.:с ил. 
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13. Потапов А.А., Лихтерман Л.Б., Зельман В.Л., Корниенко В.Н., Кравчук А.Д. 

Доказательная нейротравматология. – Москва: 2003. – 517 с. 

14. Шевага В.М, Дяків В.В., Гук А.П. Особливості хірургічної тактики при гострій 

травмі хребта і спинного мозку на різних рівнях // Бюлетень УАН. – 1997. – №3. – С.50-

54. 

15. Педаченко Е.Г., Федирко В.О. Дифферинцированое лечение при очаговых 

травматических внутричерепных повреждениях . – Киев: ООО «ЗАДРУГА», 1997. – 146 

с.   

16. Педаченко Г.А. Курс избранных лекций по нейрохирургии: Закрытые 

травматические повреждения позвоночника и спинного мозга. — К.: Мариам, — 

1997.— 40 с. 
17. Полищук Н.Е., Старча В.И.Огнестрельные ранения головы.- Киев: Изд –во ТТОВ 

'Тон", — 1996 .— 72с. 

18. Полищук Н.Е., Короткоручко А.А., Муравський А.В., Слынько Е.И., Деркач В.Н. 

Принципы оказания ургентной помощи при позвоночно-спинномозговой травме // 

Український медичний альманах. – 1999. – Том 2,  №3. – С.81-85.  

19. Вовканич А.С. Інструктивні матеріали по догляду за хворими з травмою спинного 

мозку. – Львів. – 1995. – 36С. 

20. Грунтовський Г.Х., Продан О.І. Хірургічне лікування ускладнених ушкоджень 

поперекового відділу хребта // Бюлетень УАН. – 1998. – №6. – С.139. 

21. Зозуля I. С. Черепно-мозкова травма: класифікація, клініка, діагностика, надання 

невідкладної медичноі допомоги // Український медичний часопис . -1997 .-№1.-С. 25-

31. 

22. Коновалов А.Н., Лихтерман Л.Б., Потапов А.А., и др.: Клиническое руководство по 

черепно- мозговой травме. -  М.: Антидор, 1998 -  Т.1. – 550 с. 

23. Луцик А.А., Раткин И.К, Микитин М.Н. Краниовертебральные повреждения и 

заболевания. – Новосибирск. – 1998. – 552С. 

24. Неврология / Под ред. М. Самуэльса . - М.: Практика , 1997 . -640 с. 

25. Нейротравматология.   Справочник / под ред. А.П.Коновалова, Л.Б.Лихтермана,  

А.А.Потапова Ростов н/Д:  изд-во « Феникс » .— 1999, изд. — 576 с. 

26. Фищенко В.Я. Реконструкция позвоночного канала при осложненной травме 

грудного отдела // Ортопедия, травматология и протезирование. – 1994. – 3. – С.18-21. 

27. Педаченко Г.А. Курс избранных лекций по нейрохирургии :Травматические 

внутричерепные кровоизлияния.— К.:Мариам, — 1994. — 44с. 

28. Педаченко Г.А. Курс избранных лекций по нейрохирургии: Открытая черепно - 

мозговая травма. — К.: Мариам , —1993.— 28 с. 

29. Педаченко Г.А. Курс избранных лекций по нейрохирургии: Сотрясение головного 

мозга. – К.: Мариам, 1993. – 28 с. 

30. Педаченко Г.А. Курс избранных лекций по нейрохирургии: Травматические 

внутричерепные кровоизлияния. – К.: Мариам, 1994. – 44 с.  

31. Samii’s Essentials in Neurosurgery. / ed. Ricardo Ramina, Paulo Henrique Pires Aguiar, 

Marcos Tatagiba. Springer, New York. 2008. 

32. Kaye, Andrew H. Essential neurosurgery, 3rd ed., Blackwell Publishing Ltd, Melbourne. 

2005 

33. Minimally invasive neurosurgery / edited by Mark R. Proctor, Peter M. Black. Humana 

Press, Totowa, New Jersey. 2005 

34. Modern neurosurgery : clinical translation of neuroscience advances / edited by Dennis 

A. Turner. CRC Press LLC, Florida 2005 

35. Neurosurgery/Anne J. Moore and David W. Newell, eds. Springer, Wien-NewYork. 2005 

36. Critical Care Neurology and Neurosurgery, edited by Jose I. Suarez, Humana Press, 

Totowa, New Jersey. 2004 
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37. Paediatric Neurosurgery. A handbook for the multidisciplinary team / edited by Lindy 

May. Whurr Publishers,  London  and Philadelphia . 2001 

38. Kaye AH, Black P McL Operative Neurosurgery. Churchill Livingstone, London, New 

York, Edinburgh. 2000 

39. Sotirios A. Tsementzis Differential Diagnosis in Neurology and Neurosurgery, Thieme, 

New York. 2000 

 

40. ABC ogspinal cord injury 4th ed. / Edited by David Grundy, Andrew Swain BMJ Books, 

London. 2002 

41. Color atlas of neuroscience : neuroanatomy and neurophysiology / Ben Greenstein, Adam 

Greenstein. Thieme, New York. 2000 

42. K.W.Lindsay, I.Bone./ Neurology and Neurosurgery Illustrated. Churchill Livingstone, 

London, New York, Edinburgh. 1997 

43. La Rocca Y. Acceleration injuries of the neck // Clin. Neurosurg. – 1997. – Vol.25. – 

P.209. 

7.2. Додаткова література  

1. Могила В.В. Меланомы головного мозга.– 2003.– 278с. 

2. Никифоров Б.М., Мацко Д.Е. Опухоли головного мозга. - СПб, Питер, 2003.-320с. - 

( Серия «Краткое руководство»). 
3. Можаев СВ. и др. Нейрохирургия..Учебник для студентов медицинских вузов.- С.-

П. б: Политехника,— 2001.-355с.:с ил. 

4. Хачатрян В.А., Берснев В.П., Сафин Ш.М., Орлов Ю.А., Трофимова Т.Н. 

Гидроцефалия (патогенез, диагностика и хирургическое лечение).– СПб: Изд. РИНХ 

им. Проф. А.Л.Поленова, 1998.– 234 с. 

5. Зозуля Ю.А., Розуменко В.Д., Лисяный Н.И. Проблемы современной 

нейроонкологии // Журн. АМН України.– 1999.– Т.5.–№3.– С. 50–54. 

6. Неврология. Под ред. М. Самуельса. Пер. с англ.– М., практика, 1997.– 640 с. 

7. Гескилл С., Мерлин А. Детская неврология и нейрохирургия. М.: – АОЗТ 

«Антидор».– 1996.– 347 с. 

8. Зозуля Ю.А., Верхоглядова Т.П., Малышева Т.А. Современная гистобиологическая 

классификация опухолей нервной системы. // Український медичний альманах.–1999.– 

Том 2, №3. – С.33– 37. 

9. Раздольский И.Я. Клиника опухолей головного мозга. «Медгиз» Ленинградское 

отделение.– 1967.– 222 с.. 

10. Franco DeMonte, ,  Mark R. Gilbert, Anita Mahajan,  and Ian E. McCutcheon Tumors of 

the Brain and Spine. Springer, New York. 2007 

11. Brain Tumors, edited by Francis Ali-Osman,  Humana Press Inc., Totowa, New Jersey . 

2005 

12. Kaye AH, Black P McL Operative Neurosurgery. Churchill Livingstone, London, New 

York, Edinburgh. 2000 

13. Burger S.H., Scheithaner B.W., Atlas O.F., Tumor pathology // Tumors of the central 

nervous system.– Washington: Armed Forces Inst. Pathol., 1994.– P. 45–66. 

14. Gamma knife brain surgery / volume editors, L.D. Lunsford, D. Kondziolka, J.C. 

Flickinger. Karger AG, Basel. 1998. 

 

8. Контроль і оцінка результатів навчання  

8.1. Види контролю  

˗ Поточний 

˗ Підсумковий (заключний) 

8.2. Форми контролю 

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у 
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відповідності з конкретними цілями. Поточний контроль включає оцінювання 

початкового рівня знань (усне або письмове експрес-опитування, тестовий контроль з 

використанням тестових завдань), оцінювання основного етапу практичного заняття 

(контроль професійних умінь під час курації хворих, вирішення типових ситуаційних 

задач), оцінювання кінцевого рівня знань (вирішення ситуаційних задач ІІІ рівня, 

інтерпретація результатів лабораторних та інших методів обстеження хворого). 

Рекомендовані до застосування такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: 

тестовий контроль, розв’язування ситуаційних задач, контроль практичних навичок, усна 

співбесіда з викладачем та завідувачем кафедри. 

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка 

визначає фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної 

кількості балів (110 балів, якщо поточні оцінки – «відмінно» та 60 балів, якщо поточні – 

«задовільно». До 110 максимальних балів можуть додаватись бали за індивідуальну 

роботу – не більше 10). Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої 

арифметичної оцінки за традиційною чотирибальною системою незалежно від кількості 

занять в модулі. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною 

розробкою для запланованої теми. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі диференційованого заліку після 

завершення вивчення дисципліни і передбачає перевірку: рівня практичної підготовки 

студента (виконання практичних навичок біля ліжка хворого) та рівня теоретичних знань і 

вмінь їх використовувати в конкретних ситуаціях (вирішення тестових та ситуаційних 

завдань). 

До складання диференційованого  заліку допускаються студенти, у яких відсутня 

академічна заборгованість (пропуски лекцій, практичних занять, незадовільні оцінки, не 

пройдений онлайн курс із СРС). Студенту, який з поважної причини мав пропуски 

навчальних занять, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і 

дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну. 

Для студентів, які пропустили навчальні заняття без поважних причин, рішення про їх 

відпрацювання приймається індивідуально деканом факультету. 

Студентам, які активно працювали при виконанні практичних робіт, мали високу 

успішність протягом семестру та впевнено оволоділи практичними навичками залік 

виставляється автоматично без додаткового опитування. 

Успішність студентів при складанні диференціойованого заліку оцінюється за 

чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та 

конвертується автоматично в електронному журналі в бали ЄКТС.  

Оцінка за модуль визначається як сума балів поточної навчальної діяльності (60%) 

та оцінки за диференційований залік (40%). Максимальна кількість балів, яку студент 

може набрати при вивченні модулю, становить 200, в тому числі за поточну навчальну 

діяльність - 120 балів. 

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі теми 

модулю з дисципліни та складається з середньої арифметичної кількості балів за модуль 1 

та 2. 

 

9. Політика навчальної дисципліни  

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 
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- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених 

робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

 


