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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета медсестринського процесу полягає в тому, щоб підтримувати здоров'я, 

запобігати захворюванню, сприяти поліпшенню стану, видужанню та відновленню 

здоров'я пацієнта.  

 
Завдання підготовки медичних сестер передбачає оволодіння основами клінічного 

мислення, засвоєння вміння оцінювати стан пацієнта, досконале оволодіння технікою 

медсестринських маніпуляцій, складати план медсестринського догляду за пацієнтом, 

оцінювати його результати, орієнтуватися в патології нервової системи, вибрати 

правильну тактику при  наданні невідкладної долікарської допомоги в неврологія 

проводити профілактичні заходи, пропагувати здоровий спосіб життя. 

 

 Після вивчення дисципліни студент повинен знати : 

 систему організації неврологічної допомоги 

 роль і місце неврології серед інших наук медичної галузі 

 анатомо-фізіологічні особливості нервової системи та основи вищої нервової 

діяльності 

 роль нервової системи в діяльності організму 

 сучасні клінічні дані про нозологічні форми неврологічних захворювань 

 основні та додаткові методи обстеження неврологічних хворих 

 принципи лікування пацієнтів неврологічного профілю 

 основні аспекти спостереження та догляду за пацієнтами з неврологічною 

патологією на ранніх стадіях їх розвитку 

 основи надання долікарської медичної допомоги при гострих і хронічних 

порушеннях, первинної і вторинної профілактики рецидивів 

 соціально-реадаптаційні, трудові аспекти та норми захисту прав та інтересів 

неврологічних хворих 

 основні законодавчі акти та нормативні документи, що стосуються пацієнтів з 

неврологічними хворобами 

 принципи медичної етики та деонтології 

 

Студент повинен вміти: 

 застосовувати індивідуальний підхід до кожного пацієнта, враховуючи його 

потреби 

 здійснювати медсестринський процес у неврології 

 документувати всі етапи медсестринського процесу 

 володіти навичками спілкування з пацієнтами 

 вести спостереження за пацієнтом та оцінювати його результати 

 володіти технікою медсестринських маніпуляцій 

 надавати долікарську допомогу 

 володіти навичками міжособового спілкування  

 проводити невро-терапевтичні  заходи 

 вирішувати деонтологічні завдання, пов'язані з професійною діяльністю 

 

 

 

 

 

  



 

2 Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль №1 

Предмет неврології в медсестринстві 

 

 

Тема1 Історія розвитку неврології як науки .Функціональна анатомія та фізіологія 

нервової системи  

Тема 2.Загальна симптоматика нервових хвороб .Основні принципи 

обстеження,діагностика та лікування хвороб неврологічного профілю. Догляд та нагляд за 

неврологічними хворими.. 

Тама 3 Неврити ,невралгії,невропатії, поліневрити та полінейропатії.  Неврологічні 

прояви остеохондрозу хребта.  Етіологія , клініка, діагностика,лікування та догляд за 

хворими.  

Тема 4 Менінгіти ,арахноїдити ,енцефаліт,поліомієліт,абсцес. Неврологічні прояви  

Віл-інфекції. Етіологія , клініка, діагностика,лікування  та догляд за хворими. 

Тема 5 Класифікація судинних захворювань головного і спинного мозку.  Етіологія , 

клініка, діагностика,лікування. 

Тема 6  Порушення мозкового кровообігу ,мозковий інсульт .   Етіологія , клініка, 

діагностика,лікування. 

Тема 7 Пухлини головного та спинного  мозку .  Етіологія , клініка, 

діагностика,лікування та догляд за хворими.  

Тема 8 Черепномозкова та спинномозкова травми . Етіологія , клініка, 

діагностика,лікування та догляд за хворими.  

Тема 9 Міопатії ,міастенії . Клініка, діагностика та лікування. 

Тема 10. Хромосомні хвороби та синдроми . Клініка, діагностика та лікування. 

 Тема 11. Перинатальна патологія нервової системи Вторинні аномалії розвитку 

нервової системи. Етіологія , клініка, діагностика,лікування та догляд за хворими.  

Змістовний модуль №2 

Неврологічні хвороби . 

 

Тема 12 .Гострий  розсіяний енцефаломієліт .Розсіяний склероз. Етіологія , клініка, 

діагностика,лікування та догляд за хворими.  

Тема 13  Захворювання вегетативної нервової системи ; набряк Квінке, мігрень , 

хвороба Меньєра. .   Етіологія , клініка, діагностика,лікування. 

Тема 14 Захворювання вегетативної нервової системи ; хвороба Рейно,вібраційна 

хвороба ,гіпоталамічний синдром. Етіологія , клініка, діагностика,лікування. 

Тема  15 Інтоксикація нервової  системи  . Етіологія , клініка,невідкладна допомога 

при токсичних ураженнях нервової системи . 

Тема  16 Невідкладні стани в неврології. 

Тема 17. Охорона праці в галузі .Застусування фізіотерапії в галузі ,лікувальна 

фізкультура ,масаж, курортологія ,психотерапія.  

 

 

 



 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

 2 3 4 5 6 7 

 

             Змістовий модуль 1. . Предмет неврології в медсестринстві 

 

Тема1 Історія розвитку неврології як науки 

.Функціональна анатомія та фізіологія нервової 

системи  

 

6 2 2   2 

 

Тема 2.Загальна симптоматика нервових хвороб 

.Основні принципи обстеження,діагностика та 

лікування хвороб неврологічного профілю. Догляд та 

нагляд за неврологічними хворими.. 

 

 

4  2   2 

Тама 3 Неврити ,невралгії,невропатії, 

поліневрити та полінейропатії.  Неврологічні прояви 

остеохондрозу хребта.  Етіологія , клініка, 

діагностика,лікування та догляд за хворими.  

 

6 2 2   2 

Тема 4 Менінгіти ,арахноїдити 

,енцефаліт,поліомієліт,абсцес. Неврологічні прояви  

Віл-інфекції. Етіологія , клініка, 

діагностика,лікування  та догляд за хворими. 

4  2   2 

Тема 5 Класифікація судинних захворювань 

головного і спинного мозку.  Етіологія , клініка, 

діагностика,лікування. 
4  2   2 

Тема 6  Порушення мозкового кровообігу 

,мозковий інсульт .   Етіологія , клініка, 

діагностика,лікування. 
4  2   2 

Тема 7 Пухлини головного та спинного  мозку .  

Етіологія , клініка, діагностика,лікування та догляд за 

хворими.  

 

6 2 2   2 

 

Тема 8 Черепномозкова та спинномозкова 

травми . Етіологія , клініка, діагностика,лікування та 

догляд за хворими.  

4  2   2 

Тема  9 Міопатії ,міастенії. Клініка, діагностика 

та лікування. 

 

4  2   2 



 

 

 

 

 Тема10. Хромосомні хвороби та синдроми . 

Клініка, діагностика та лікування. 

 

2  2    

 Тема 11. Перинатальна патологія нервової 

системи Вторинні аномалії розвитку нервової системи 

 
4  2   2 

 

Тема 12..Гострий  розсіяний енцефаломієліт 

.Розсіяний склероз. Етіологія , клініка, 

діагностика,лікування та догляд за хворими.  

 

 

4 2 2    

 

Тема 13.  Захворювання вегетативної нервової 

системи ; набряк Квінке, мігрень , хвороба Меньєра. .   

Етіологія , клініка, діагностика,лікування. 

 

4  2   2 

Тема 14 Захворювання вегетативної нервової 

системи ; хвороба Рейно,вібраційна хвороба 

,гіпоталамічний синдром. Етіологія , клініка, 

діагностика,лікування. 

 

2  2    

Тема  15 Інтоксикація нервової  системи  . 

Етіологія , клініка,невідкладна допомога при 

токсичних ураженнях нервової системи . 

 

4  2   2 

Тема  16 Невідкладні стани в неврології. 

 
3 1 2    

Тема 17. Охорона праці в галузі .Застусування 

фізіотерапії в галузі ,лікувальна фізкультура ,масаж, 

курортологія ,психотерапія.  
2  1   1 

       

Усього годин 67 9 33   25 



4. Теми лекційних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кіль-

кість 

годин 
   

1 

 

 

Історія розвитку неврології як науки .Функціональна анатомія та фізіологія 

нервової системи .Загальна симптоматика нервових хвороб .Основні принципи 
обстеження,діагностика та лікування хвороб неврологічного профілю. Догляд та 

нагляд за неврологічними хворими 

 
 

 

2 

2 

 

 
Порушення мозкового кровообігу ,мозковий інсульт .   Етіологія , клініка, 

діагностика,лікування Обміні процеси ЦНС Травми головного та спинного мозку  

 

2 

3 

 

 

Хвороби периферичної нервової системи .Інфекційні хвороби нервової системи  

Ураження  нервової системи на СНІД 
 

2 

4 

 

Демієлінізувальні захворювання  нервової системи Спадково дегенеративні 

захворювання . Хвороби нервової системи в новонароджених .Прогресивні 

захворювання нервової системи  

2 

5 

 
Невідкладні стани в неврології 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кіль-

кість 

годин 

Модуль№1 

Предмет неврології в медсестринстві 

 

 

1. 1 

 

 

Тема1 Історія розвитку неврології як науки .Функціональна анатомія та 

фізіологія нервової системи  

2 

2.  

 

 

Тема 2.Загальна симптоматика нервових хвороб .Основні принципи 

обстеження,діагностика та лікування хвороб неврологічного профілю. Догляд 

та нагляд за неврологічними хворими.. 

2 

3. 3 

Тама 3 Неврити ,невралгії,невропатії, поліневрити та полінейропатії.   

Неврологічні прояви остеохондрозу хребта.  Етіологія , клініка, 

діагностика,лікування та догляд за хворими.  

 

 

2 

4. 4 

Тема 4 Менінгіти ,арахноїдити ,енцефаліт,поліомієліт,абсцес. 

Неврологічні прояви  Віл-інфекції. Етіологія , клініка, діагностика,лікування  

та догляд за хворими. 

2 

5. 5 
Тема 5 Класифікація судинних захворювань головного і спинного мозку.   

Етіологія , клініка, діагностика,лікування. 
2 

6. 6 

Тема6  Порушення мозкового кровообігу ,мозковий інсульт .   Етіологія , 

клініка, діагностика,лікування. 

 

2 

7. 7 

Тема 7 Пухлини головного та спинного  мозку .  Етіологія , клініка, 

діагностика,лікування та догляд за хворими.  

 

2 

8. 8 

Тема 8 Черепномозкова та спинномозкова травми . Етіологія , клініка, 

діагностика,лікування та догляд за хворими.  

 

2 

9. 9 
Тема 9 Міопатії ,міастенії . Клініка, діагностика та лікування. 

 
2 

10.  

 

Тема 10. Хромосомні хвороби та синдроми . Клініка, діагностика та 

лікування. 

 

 

11. 1
0 

Тема 11 Перинатальна патологія нервової системи Вторинні аномалії 

розвитку нервової системи Етіологія , клініка, діагностика,лікування та догляд 

за хворими.  

2 



 

 

 

Модуль№2 

Неврологічні хвороби  

 

12.  

 

 

Тема 12 .Гострий  розсіяний енцефаломієліт .Розсіяний склероз. Етіологія 

, клініка, діагностика,лікування та догляд за хворими.  

 

2 

13. 1
2 

Тема 13  Захворювання вегетативної нервової системи ; набряк Квінке, 

мігрень , хвороба Меньєра. .   Етіологія , клініка, діагностика,лікування. 
2 

14. 1
3 

Тема 14 Захворювання вегетативної нервової системи ; хвороба 

Рейно,вібраційна хвороба ,гіпоталамічний синдром. Етіологія , клініка, 

діагностика,лікування. 

 

2 

15. 1
4 

Тема  15 Інтоксикація нервової  системи  . Етіологія , клініка,невідкладна 

допомога при токсичних ураженнях нервової системи . 
2 

16. 1
5 

Тема  16 Невідкладні стани в неврології. 2 

17. 1
6 

Тема 17. Охорона праці в галузі .Застусування фізіотерапії в галузі 

,лікувальна фізкультура ,масаж, курортологія ,психотерапія.  

 

 

1 

Усього годин  33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Самостійна робота 

 

 

 

 

Неврологія 

№ з/п Тема Кількість 

годин 

1 Хвороби периферійної НС 2 

2 Інфекційні хвороби НС 2 

3 Порушення мозкового кровообігу 2 

4 Об’ємні процеси ЦНС 2 

5 Травми ЦНС 2 

6 Спадково-деганеративні хвороби нервової системи. Хромосомні 

симптоми та синдроми 

2 

7 Хвороби НС в новонароджених 2 

8 Демієлінізуючі та прогресуючі хвороби нервової системи 2 

9 Захворювання вегетативної НС 2 

10 Інтоксикації нервової системи 2 

11 Епілепсія. Неврози 3 

12 Невідкладні стани в неврології 2 

Усього годин 25 

 

7.Методи навчання 

1. Пояснювально-ілюстративний метод; 

2. Семінарно- дискусійний метод 

3. Репродуктивний метод; 

4. Частково-пошуковий метод; 

5. Дослідницький метод, метод  проектів. 

 

 

8.Методи контролю 

1. Поточний контроль. 

2. Тематичний контроль. 

3. Періодичний контроль. 

4. Усне опитування. 

5. Тестовий контроль. 

6. Контроль практичних навичок.  

 

 



 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

 МОДУЛЬ 1 МОДУЛЬ 2 Диф. залік 

30 балів 30 балів 40 балів 100 

 

 

10.Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

 

 

  11.Методичне забезпечення 

 

1. Навчальні програми (електронний варіант). 

2. Робочі програми (копії). 

3. Навчальна література (підручники і посібники). 

4. Медіа лекції 

5. Навчально-документальні фільми 

6. Матеріали для організації та проведення занять: 

 методичні вказівки для викладача та студента; 

 методичні вказівки для СПРС; 

7. Матеріали контролю знань та вмінь студентів: 

 Матеріали для тестування; 

 Ситуаційні завдання; 

 

 

 

 



 

 

 

12. Рекомендована література 
 

1. Неврологія, за ред. І.А.Григорової та Л.І.Соколової, 2014, 780 с. 
2. Неврологія (під ред. С.М.Віничука). – К.: Здоров’я, 2008, 662 с. 
3. Неврология (под ред. С.М.Виничука). – К.: Здоров’я, 2010. 
4. Соколова Л.І., Мяловицька О.А., Ілляш Т.І., Крилова В.Ю., Мельник В.С. 

Neurology – Vinnytsia: Nova Knyha, 2012. – 276 c. (підручник англомовний) 
5. L.I.Sokolova, O.A.Myalovitska – Neurology tests and clinical tasks. . – 2012, 150 с. 

(практикум англомовний) 
6. Соколова Л.І., Ілляш Т.І., Прокопів М.М., Матюшко М.Г., Турчина Н.С., 

Заводнова З.І.. Клінічні задачі з неврології – Вінниця, Нова книга, 2013. – 200 
с. 

7. – Соколова  Л.І., Ілляш  Т.І., Прокопів  М.М., Матюшко  М.Г., Турчина  Н.С., 
Заводнова З.І. Клинические задачи по неврологии — Вінниця, Нова книга, 
2013. – 200 с. 

8. Соколова Л.І.,  Черенько Т.М., Ілляш Т.І., Довбонос Т.А., Мельник В.С. Методи 
обстеження неврологічного хворого. – К.: ВСВ „Медицина”, 2015, 144 с. 

9. Неврологія (тестові завдання та ситуаційні задачі) Віничук С.М. та інш., К., 
2006, 88с. 

10. Неврология (тестовые задания и ситуационные задачи) Виничук С.М. и др., К., 
2009, 96с. 

11. Бадалян Л.О. Детская неврология. – М.: Медицина, 1984. 576 с. 
12. Скоромец А.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы: 

Руководство для врачей.–С-П.: Медицина,1996.-320с. 
 

 

Виконав викладач                                                                        Дудою - Ванжулою І.Р. 
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