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2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів  

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість 

кредитів : 

денна – 1,5 

 

Галузь знань 

22  

 «Охорона  здоров’я» 

 
 

Спеціальність 

221 

«Стоматологія» 

Модулів – 2 
Рік підготовки: 

4-й 

Загальна 

кількість годин  

денна – 180 

 

7 семестр: 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної 

форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної 

роботи студента 

– 19 

 

Рівень вищої освіти: 

«Магістр» 

«лікар стоматолог» 

  6 год. 

Практичні 

20 год. 

Самостійна робота 

19 год 

Вид контролю: модульний 

контроль 

 

3. Семестр: 7 

  

4.  Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни  

 

Пререквізіти (перелік дисциплін, вивчення яких має передувати дисципліні 

«Неврологія»): анатомія, фізіологія, патологічна анатомія, патологічна фізіологія, 

фармакологія, клінічна фармакологія, інфекційні захворювання. 

 

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

вивченні «Неврології»): нервові хвороб нейрохірургія 

  

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1 Призначення навчальної дисципліни  

           Лікар-стоматолог повинен вміти визначити синдроми і симптоми найпоширеніших 

хвороб нервової системи, ускладнень з боку нервової системи при стоматологічних 

втручаннях, особливо тих, що призводять до розвитку невідкладних станів, визначити 

тактику ведення таких пацієнтів, надання невідкладної допомоги. Головне завдання 

дисципліни «Нервові хвороби» - навчити студентів теоретичним основам. Навичкам 

обстеження неврологічних хворих, методології встановлено топічного і клінічного 

діагнозу, вибору тактики лікування, надання допомоги в разі розвитку гострого стану. 



 

Компетенції, яких набуває студент при вивченні дисципліни: 

Інтегральні: здатність розвʼязувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у медичній професійній діяльності, що характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні:  

- здатність застосувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність вибору стратегіх спілкуванн,м здатніть працювати в команді; 

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

сучасно навченим; 

- здатність оцінювати та забезпеувати якість робіт, які виконуються. 

Спеціальні (фахові, пердметні):  

 встановлення попереднього клінічного діагнозу захворювання; 

 діагностування невідкладних станів; 

 збирання інформації про пацієнта; 

 оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень; 

 визначення характеру лікування захворювань; 

 визначення принципів лікування захворювань; 

 визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні захворювання; 

 визначення тактики надання екстреної медичної допомоги; 

 надання екстреної медичної допомоги. 

 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни: досягнення основних кінцевих цілей, 

визначених у Стандарті підготовки спеціаліста за спеціальністю 221 «Стоматологія» 

 

5.3 Завдання вивчення дисципліни:  

1. Аналізування даних обстеження нейростоматологічних хворих. 

2. Визначення провіднихі симптомів і синдромів при найбільш поширеній неврологічній 

патології. 

3. Надавання екстреної медичної допомоги при невідкладних станах у клініці нервових 

хвороб.  

4. Планування тактики ведення стоматологічного хворого з неврологічною патологією. 

5. Проведення диференційної діагностики захворювань у клініці  нейростамотології;ї 

6. Проводення 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. 

 

5.4 Зміст навчальної дисципліни: Програма навчальної дисципліни складається з 2 

модулів:  

  модуль 1: годин 18 (лекцій – 2, практичних занять – 8, СРС – 8); 

  модуль 2: годин 27 (лекцій – 4, практичних занять – 12, СРС – 11). 

 

 



Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 «Неврологія» 

Тема 1. Головні  етапи розвитку неврологічної науки. 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. 

 

 

 

7 

1 2   1 

Тема 2. Мозочок, синдроми ураження мозочка. Чутлива система та 

симптоми її ураження. Види і типи порушення чутливості. Локалізація 

функцій у корі головного мозку. Синдроми уражень. Спинномозкова 

рідина, її зміни. Менінгеальний синдром. Курація хворих. Розбір 

хворих. 

 2   1 

Тема 3. Патологія нюхового та зорового аналізаторів. Синдроми 

 ураження окорухових нервів. Патологія IX – XII пар черепних нервів, 

присінково-завитковий нерви та симптоми їх ураження. 

8 1 2 

 

2 

  3 

Тема 4. Епілепсія і не епілептичні пароксизмальні стани. 1     1 

Тема 5. Інфекційні захворювання нервової системи. 1     1 

Тема 6. Демієлінізуючі захворювання нервової системи. 1     1 

Модуль 2 «Нейростоматологія» 

Тема 7. Трійчастий, лицьовий нерви та симптоми їх ураження. 

Невралгія трійчастого нерва. Невропатія трійчастого нерва та його 

окремих гілок. Ятрогенні невропатії трійчастого нерва. 

8 1 4   3 

Тема 8. Синдроми ураження лицьового нерва. 7 1 2   1 

Тема 9. Синдроми ураження язика глоткового, блукаючого та 

під’язикового нервів. 

 2   1 

Тема 10. Вегетативні прозопалгії та інші нейрогенні захворювання 

обличчя. 

9 2 2   1 

Тема 11. Підсумковий модульний контроль.  2   2 

Захворювання периферичної нервової системи 1     1 

Судинні захворювання нервової системи 1     1 

Головний біль 1     1 

ІНДЗ       

Усього годин: 45 6 20   19 

 

Модуль 1. Неврологія, 6 тем 

Тема 1. Головні  етапи розвитку неврологічної науки. 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. 

Тема 2. Мозочок, синдроми ураження мозочка. Чутлива система та симптоми її ураження. 

Види і типи порушення чутливості. Локалізація функцій у корі головного мозку. 

Синдроми уражень. Спинномозкова рідина, її зміни. Менінгеальний синдром. Курація 

хворих. Розбір хворих. 

Тема 3. Патологія нюхового та зорового аналізаторів. Синдроми 

 ураження окорухових нервів. Патологія IX – XII пар черепних нервів, присінково-

завитковий нерви та симптоми їх ураження. 

Тема 4. Епілепсія і не епілептичні пароксизмальні стани. 

Тема 5. Інфекційні захворювання нервової системи. 

Тема 6. Демієлінізуючі захворювання нервової системи. 



 

Модуль 2. Нейростоматологія, 5 тем. 

Тема 7. Трійчастий, лицьовий нерви та симптоми їх ураження. Невралгія трійчастого 

нерва. Невропатія трійчастого нерва та його окремих гілок. Ятрогенні невропатії 

трійчастого нерва. 

Тема 8. Синдроми ураження лицьового нерва. 

Тема 9. Синдроми ураження язика глоткового, блукаючого та під’язикового нервів. 

Тема 10. Вегетативні прозопалгії та інші нейрогенні захворювання обличчя. 

Тема 11. Підсумковий модульний контроль. 

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни 

Теми лекцій 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Анатомо-функціональні особливості будування нервової системи. 

Больові синдроми неврології 

2 

2 Вегетативні прозопалгії та інші нейрогенні захворювання обличчя 

 

2 

3 Основні нейростоматологічні захворювання і синдроми 

(трійчастий, лицьовий нерви та синдроми ураження лицьового 

нерва, невралгія трійчастого нерва). 

2 

 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Принципи будови та функціонування нервової системи. Довільні рухи 

та їх порушення. Пірамідна система. Симптоми центрального і 

периферичного парезів. Екстрапірамідна система та синдроми її 

ураження. Мозочок 

4 

2 Патологія I, II, III, IV, VI, VIII пар черепних нервыв. Методика 

обстеження. Синдроми ураження.  Патологія  IX-XII пар черепних 

нервів. Бульбарний та псевдобульбарний синдром. Синдроми  

ураження язикоглоткового, блукаючого та під’язикового нервів. 

Локалізація  функцій у корі головного мозку. Функціональні методи 

обстеження хворих. Курація хворих. Розбір хворих. 

4 

3  Трійчастий нерв. Методика обстеження. Синдроми ураження. 

Невралгія трійчастого нерва. Нейропатія трійчастого нерва та його 

окремих гілок. Ятрогенні невропатії трійчастого нерву. 

4 

4 Лицьовий нерв. Методика обстеження. Синдроми ураження. 4 

5 Патологія вегетативної нервової системи. Вегетативні прозопалгії та 

інші нейрогенні захворювання обличчя. Підсумковий модульний 

контроль. 

4 

 

 

 

 

 

 



 

Самостійна робота 

 

№

 

з.

п

. 

ТЕМА Кіл-

ть 

годи

н  

Види контролю 

Змістовий модуль 1. Неврологія 

1

. 

Головні  етапи розвитку неврологічної науки. 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. 

2 Поточний 

модульний 

контроль 

2 Мозочок, синдроми ураження мозочка. Чутлива система та 

симптоми її ураження. Види і типи порушення чутливості. 

1 Поточний 

модульний 

контроль 

3 Патологія нюхового та зорового аналізаторів. Синдроми 

ураження окорухових нервів. Локалізація функцій у корі 

головного мозку. Синдроми уражень. Спинномозкова рідина, 

її зміни. Менінгеальний синдром. Курація хворих. Розбір 

хворих. 

1 Поточний 

модульний 

контроль 

4 Епілепсія і не епілептичні пароксизмальні стани. 1 Поточний 

модульний 

контроль 

5 Інфекційні захворювання нервової системи. 1 Поточний 

модульний 

контроль 

6 Демієлінізуючі захворювання нервової системи. 1 Поточний 

модульний 

контроль 

Змістовий модуль 2. Нейростоматологія 

1 Трійчастий, лицьовий, присінково-завитковий нерви та 

симптоми їх ураження. 

1 Поточний 

модульний 

контроль 

2

. 

Патологія IX – XII пар черепних нервів. Бульбарний і 

псевдобульбарний синдроми. Синдроми ураження язика 

глоткового, блукаючого та під’язикового нервів. 

2 Поточний 

модульний 

контроль 

3 Невралгія трійчастого нерва. 1 Поточний 

модульний 

контроль 

4 Невропатія трійчастого нерва та його окремих гілок. Ятрогенні 

невропатії трійчастого нерва. 

1 Поточний 

модульний 

контроль 

5 Синдроми ураження лицьового нерва. 1 Поточний 

модульний 

контроль 

6 Вегетативні прозопалгії та інші нейрогенні захворювання 

обличчя. 

1 Поточний 

модульний 

контроль 

7 Підсумковий модульний контроль. 2 Підсумковий  



модульний 

контроль 

8 Захворювання периферичної нервової системи 1 Підсумковий  

модульний 

контроль 

9 Судинні захворювання нервової системи 1 Підсумковий  

модульний 

контроль 

1

0 

Головний біль 1 Підсумковий  

модульний 

контроль 

 РАЗОМ СРС з дисципліни 19  

 

6. Рекомендована література 

 

Базова 
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1. Григовова И.А., Соколова Л.И., Герасимчук Р.Д. и др. Неврология: учебник/ И.А. 

Григорова, Л.И. Соколова, Р.Д. Герасимчук и др.. — К.: ВСВ Медицина, 2014. — 640 

с. 

2. Грицай Н.М., Кобзиста Н.О. Нейростоматологія. – Київ, «Здоров’я», 2001. – 142с. 

3. Дуус П. Топический диагноз в неврологии. Анатомия. Физиология. Клиника / П. Дуус. 

– К.:ВАЗАР-ФЕРРО, 1997. - 381 с. 

4. Міщенко Т. С. Сучаснадіагностика і лікування в неврології та психіатрії. 

Довідниклікаря / Т. С. Міщенко, В. С. Підкоритов. - К. : Тов. «Доктор-Медіа», 2008. - 

624 с. 

5. Мументалер М. Дифференциальный диагноз в неврологии / М. Мументалер. - М. 

:МЕДпресс-информ, 2014. - 360 с.. 

6. Назаров В. М. Нейростоматология: учеб. пособие / В. М. Назаров, В. Д. Трошин, А. В. 

Степанченко. - Москва : Академия, 2008. – 254 с. 

7. «Нервові хвороби в т. ч. нейростоматологія» - тимчасова програма навчальної 

дисципліни для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних 

закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, Київ, 2007. – 19с. 

8. Персин Л. С. Стоматология. Нейростоматология. Дисфункции зубочелюстной системы 

/ Л. С. Персин, М. Н. Шаров – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 360 с. 

9. Трошин В. Д. Болевые синдромы в практике стоматолога: руководство для студентов и 

врачей / В. Д. Трошин, Е. Н. Жулев. – Н. Новгород : Изд-во Нижегородской гос. мед. 

академии, 2002. – 242 с. 

10. Яворская Е. С. Болевые и парестетические синдромы челюстно-лицевой области : 

метод. пособие / Е. С. Яворская. - К. : Мед. кн., 2007. - 56 c. 

 

Додаткова література 

 

1. Козелкин А. А., Ревенько А. В., Визир И. В., Медведкова С. А., Нерянова Ю. Н.,        

Сикорская М.В. Актуальные вопросы клинической неврологии. Учебное пособие // 

Запорожье - 2010. - 157 с. 

2. Козелкин А. А., Ревенько А. В., Медведкова С. А. Диагностика неотложных состояний 

в неврологии (в таблицах).  Учебно-методическое пособие // Запорожье - 2008. - 119 с. 



3. Козьолкін О.А., Сікорська М.В., Візір І.В. «Нейростоматологія» для аудиторної та 

самостійної роботи студентів IV курсу медичного факультету (видання друге 

доопрацьоване) – Запоріжжя - 2017 – С.167. 

4. Козьолкін О.А., Ревенько А.В., Мєдвєдкова С.О. Яркова С.В. «Діагностика та 

лікування нейростоматологічних захворювань» для студентів IV курсу медичного 

факультету по спеціальності «Стоматологія», лікарів-інтернів неврологів, 

стоматологів, сімейних лікарів – Запоріжжя - 2017 – С.160. 

5. Козьолкін О. А., Візір І.В., Сікорська М.В., Кузнєцов А. А. Самостійна робота 

студентів за курсом «Нервові хвороби» Сценарій on-line курсу для студентів IV 

курсу медичного факультету вищіх навчальних закладів ІІІ- IV рівня акредитації за 

спеціальністю «Стоматологія» - Запоріжжя – 2018 – С.76 

6. Ревенько А. В. Современные аспекты диагностики и лечения вегетативных 

расстройств / А. В. Ревенько, А. В. Демченко, С. В. Ярковая. – Запорожье : ЗГМУ, 

2015. – 202с. 

7. Цегла Т. И. .Лечение боли: справочник / Т. И. Цегла., 2011. – 284 с. 

 

7. Контроль і оцінювання результатів навчання 

7.1. Види контролю: поточний, підсумковий (заключний) 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно 

конкретним цілям з кожної теми та під час індивідуальної роботи викладача зі 

студентами. При оцінюванні навчальної діяльності студентів надається перевага 

стандартизованим методам контролю: тестуванню, структурованим письмовим роботам, 

структурованому за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені 

до реальних. 

   ОЦІНКУ “ВІДМІННО” отримує студент, який твердо знає програмовий матеріал, 

глибоко його засвоїв, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно його викладає, у відповіді 

якого тісно пов'язується теорія з практикою. При цьому студент не вагається з відповіддю 

при видозміні завдання, вільно справляється з задачами та питаннями другого та третього 

рівня оцінки знань, виявляє знайомство з монографічною літературою, вірно обґрунтовує 

прийняте рішення, володіє елементами лікарської техніки, різносторонніми навиками та 

прийомами виконання практичних робіт. Практичні навички виконує без помилок, вміє в 

професійній діяльності ефективно використовувати набуті знання.  

  ОЦІНКУ “ДОБРЕ” отримує студент, який знає програмовий матеріал грамотно і 

змістовно його викладає, який не допускає значних неточностей у відповіді на запитання, 

правильно використовує теоретичні положення при вирішенні практичних запитань і 

задач, володіє необхідними навиками і технікою їх виконання.  

  ОЦІНКУ “ЗАДОВІЛЬНО” отримує студент, який знає основний матеріал, але не засвоїв 

його деталей, допускає неточності, недостатньо правильні формулювання, порушує 

послідовність у викладанні програмового матеріалу і відчуває труднощі при виконанні 

практичних навиків або виконує їх з істотними помилками, з помилками вирішує 

ситуаційні задачі третього рівня контролю знань. 

  ОЦІНКУ “НЕЗАДОВІЛЬНО” отримує студент, який не знає значної частини 

програмового матеріалу, допускає значні помилки у його викладанні, невпевнено, з 

великими труднощами виконує практичні навики.    

 

     Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за 



традиційною п’ятибальною системою незалежно від кількості занять в модулі. 

Конвертація проводиться перед підсумковим модульним контролем. 

     Індивідуальна робота студентів оцінюється за кожен вид роботи з урахуванням якості її 

виконання. До 110 максимальних балів можуть додаватись бали за індивідуальну роботу 

(СНТ, публікації та ін.) – не більше 10 балів. Заохочувальні бали за рішенням Вченої ради 

додають до кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або 

зайняли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України та інше. 

    

   Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем на 

останньому контрольному занятті. До підсумкового контролю допускають студентів, які 

виконали всі види робіт, що передбачені навчальною програмою, та при вивчені модуля 

набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.  

    Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не 

менше 60 балів. 

   Оцінювання дисципліни: 

   Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з 

дисципліни. Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які 

структурована навчальна дисципліна. 

 

Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалою ЕСТS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

 

Оцінка за національною 

шкалою 

180 – 200 А 170 – 200 Відмінно 

170 – 179 В 

160 – 169 С 140 –169 
Добре 

140 – 159 D 

110 – 139 Е 110 –139 Задовільно 

<110 FX <110 Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

F Незадовільно з обов‘язковим 

повторним вивченням 

дисципліни складання 

 

    Оцінка з дисципліни Fx, F ("2") виставляється студентам, яким не зараховано хоча б 

один модуль з дисципліни після завершення її вивчення. 

   Оцінка Fx ("2") виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за 

поточну навчальну діяльність, але не склали підсумковий модульний контроль. Вони 

мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше двох 

разів за графіком, затвердженим деканатом. 

   Студенти, які одержали оцінку F по завершені вивчення дисципліни (не виконали 

навчальну програму хоча б з одного модуля або не набрали за поточну навчальну 

діяльність з модуля мінімальну кількість балів), мають пройти повторне навчання з 

відповідного модуля. Рішення приймається керівництвом ВНЗ відповідно до 

нормативних документів, затвердженим в установленому порядку. 



 

 

 

 

 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Академічні очікування від студентів 

Вимоги до курсу 

Очікується, що студенти відвідуватимуть всі лекційні та практичні заняття. Якщо вони 

пропустили заняття, необхідно відпрацювати його. Для цього потрібно взяти дозвіл у деканаті, 

вивчити відповідний матеріал та відвідати кафедру, де черговий викладач працює кожного 

робочого дня з 15-30 до 17-00 виключно з питань відпрацювань (згідно графіку). 

Письмові та домашні завдання треба виконувати повністю та вчасно, якщо у 

студентів виникають запитання, можна звернутися до свого лектора або викладача 

особисто.  

Під час лекційних занять студентам рекомендовано вести конспект заняття та 

зберігати достатній рівень тиші. Ставити питання до лектора – це абсолютно нормально. 

 Практичні заняття  

Активна участь під час обговорення в аудиторії,  студенти мають бути готовими 

детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, висловлювати свою точку зору, 

дискутувати. Під час дискусії важливі: 

- повага до колег, 

- толерантність до інших та їхнього досвіду,  

- сприйнятливість та неупередженість, 

- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати особистість опонента, 

- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати свою позицію під 

впливом доказів, 

- я - висловлювання, коли людина уникає непотрібних узагальнювань, описує 

свої почуття і формулює свої побажання з опорою на власні думки і емоції, 

- обов’язкове знайомство з першоджерелами. 

Від студентів очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах та творчих фестивалях з предметного профілю. 

Увесь професорсько-викладацький склад кафедри може здійснювати наукове керівництво.  

 

Охорона праці 

 

На першому практичному занятті з курсу буде роз`яснено основні принципи 

охорони праці шляхом проведення відповідного інструктажу. Очікується, що кожен та 

кожна повинні знати, де найближчий до аудиторії евакуаційний вихід, де знаходиться 

вогнегасник,  як їм користуватися тощо. 

Поведінка в аудиторії 

 Основні «так» та «ні» 

Студентству важливо дотримуватися правил належної поведінки в університеті. Ці 

правила є загальними для всіх, вони стосуються також і всього професорсько-викладацького 

складу та співробітників, і принципово не відрізняються від загальноприйнятих норм, але 

враховують певні національно-культурні особливості. 



Під час занять дозволяється:  

- залишати аудиторію на короткий час за потреби та за дозволом викладача; 

- пити безалкогольні напої; 

- фотографувати слайди презентацій; 

- брати активну участь у ході заняття. 

заборонено: 

- їсти (за виключенням осіб, особливий медичний стан яких потребує іншого – в 

цьому випадку необхідне медичне підтвердження); 

- палити, вживати алкогольні і навіть слабоалкогольні напої або наркотичні 

засоби; 

- нецензурно висловлюватися або вживати слова, які ображають честь і гідність 

колег та професорсько-викладацького складу; 

- грати в азартні ігри; 

- наносити шкоду матеріально-технічній базі Університету (псувати інвентар, 

обладнання; меблі, стіни, підлоги, засмічувати приміщення і території); 

- галасувати, кричати або прослуховувати гучну музику в аудиторіях і навіть у 

коридорах під час занять. 

 

 

 
 


