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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Назва дисципліни Сучасні методи діагностики і лікування захворювань

нервової системи

Викладачі Д. мед. н., проф. Гриб В. А., к. мед. н., доц. Купновицька-

Сабадош М. Ю., к. мед. н., доц. Геник С. І.

Контактний телефон кафедри Геник С. І. +380967660389

Купновицька-Сабадош М. Ю. +380507015610

E-mail кафедри neuro1@ifnmu.edu.ua

Формат дисципліни Лекції, майстер-класи, семінарські заняття, самостійна

робота, онлайн навчання

Обсяг дисципліни 6 кредитів ECTS (180 год):

Лекції - 20 год

Семінарські заняття - 100 год

Самостійна робота - 60 год

Посилання на навчально-методичні 

ресурси відповідної сторінки кафедри 

на офіційному сайті ІФНМУ

(Календарно-тематичні плани, 

методичні вказівки до семінаських

занять, методичні вказівки до СПРС, 

матеріали до підсумкового контролю, 

база тестових завдань тощо)

https://ifnmu.sharepoint.com/KNtN/SitePages/Hafan.aspx

mailto:neuro1@ifnmu.edu.ua
https://ifnmu.sharepoint.com/KNtN/SitePages/Hafan.aspx


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Матеріально-технічне 

забезпечення

Клінічні бази: КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-

Франківської обласної ради» (ОКЛ), КНП «Міська клінічна 

лікарня №1 Івано-Франківської міської ради» (МКЛ №1)

Науково-практичний центр нейрофізіологічного дослідження 

кафедри неврології та нейрохірургії (на базі МКЛ №1, з 

обладнанням для проведення електренцефалографії

(електроенцефалограф – комплекс медичний діагностичний 

телеметричний транстелефонний «Тредекс» ТУ У 33.1-

31940081-002:2009 №13863/2014) та електронейроміографії

(електронейроміограф «Нейро-ЭМГ-Микро» №5131008))

Навчальні кімнати №6-7 (ОКЛ, навчально-методичні матеріали, 

мультимедійний проектор, презентації, таблиці, неврологічні 

молоточки, тести, задачі)

Консультації Четвер о 16:30-18:00



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА





Структура навчальної дисципліни

Форма 

навчан

ня

Курс Семестр Кількість годин Вид 

контро

люВсього 

год / 

кредит

ів 

ECTS

Лекції Семінарсь

кі заняття

Практи

чні

занятт

я

СР

Денна ІІ 3 90 / 3 10 50 - 30 -

ІІ 4 90 / 3 10 50 - 30 Іспит



Оцінювання поточної навчальної діяльності
Поточний контроль здійснюється на кожному семінарському занятті відповідно

конкретним цілям теми.
Оцінювання за формами контролю

Min. – 1,5 бали Max. – 2,5 бали

Усна відповідь 1,0 бала 1,5 бали

Тестові завдання 0,3 бала 0,5 бала

Практичні навички 0,2 бала 0,5 бала

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність – 120.

Здобувач допускається до іспиту при умові виконанні вимог навчальної програми

та в разі,якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше

72 балів (48 х 1,5).

Оцінювання рівня засвоєння тем, передбачених для самостійної роботи здобувачів, здійснюється

при підсумковому модульному контролі.

Максимальна сума балів за поточну діяльність – 120 (48 х 2,5).



Підсумковий контроль знань, його форми та оцінювання
 Іспит здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному 

занятті. До іспиту допускаються здобувачі, які виконали всі види робіт, передбачені

навчальною програмою, та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за 

мінімальну.

 Іспит зараховується здобувачу, якщо він набрав не менше 50 з 80 балів.

Порядок проведення іспиту

 Максимум 80 балів – з яких:

 - тести – кількість 40 тестів, кожен з яких оцінюється в 1 бал (0-40 балів), позитивною 

вважається правильна відповідь на 75% і вище тестів (30 тестів)

 - практичні навики – кількість 2, кожен з яких оцінюється 0 - 10 балів (загальна оцінка 0-20 

балів)

 - усна відповідь – 2 питання, кожне з яких оцінюється від 0 - 10 балів (загальна оцінка 0- 20 

балів)

Поточний контроль Іспит Індивідуальна робота Підсумкова оцінка

Мінімум 72 50 - 122            

Максимум 120 80 - 200          



ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 Основна

1. Неврологія: Нац.  підручник / І. А. Григорова, Л. І. Соколова, Р. Д. Герасимчук та ін.; за ред. І. А. Григорової, Л. І. 

Соколової. К.: ВСВ «Медицина», 2020. 640 с.

2. Clinical neurology / V.A. Gryb, O.O. Doroshenko, S.I. Genyk et al.; Edited by V.A. Gryb. K.: Publishing house Medknyha, 

2017. 288 p.
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