
1. Назва лабораторії за свідоцтвом про технічну компетентність 

 

Науково-практичний центр нейрофізіологічного дослідження 

 

2.  Адреса, корпус, кімната 

м. Івано-Франківськ, вул. Матейки 34, Міська клінічна лікарня №1, ІІІ поверх, 

неврологічне відділення, науково-практичний центр нейрофізіологічного 

дослідження 

3. Час створення лабораторії : 

з 2017 року. 

4. Термін чинності свідоцтва про технічну компетентність (від - до) 

Свідоцтво № 083/20 видане 20.11.2020 р., чинне до 19.11.2025 р. 

5.  Керівник та фахівці, рівень їхньої підготовки до роботи з обладнанням та 

методиками дослідження 
Керівник – д.мед.н, професор, завідувач кафедри неврології та нейрохірургії 

Гриб В.А. 

- асист. кафедри неврології та нейрохірургії Коваль М.В., свідоцтво №19 до 

диплому ВА № 45555474 курси інформації та стажування за циклом 

«Функціональна діагностика захворювань нервової системи: комп’ютерна 

електронейроміографія та міографія, реєстрація викликаних потенціалів, 

транскраніальнамагітна стимуляція»; 

- асистент кафедри неврології та нейрохірургії Ткачук Н.П., свідоцтво №9 до 

диплому ВА № 29733392 курси інформації та стажування за циклом: 

«Функціональна діагностика захворювань нервової системи: комп’ютерна 

електроенцефалографія». 

6.Перелік методик досліджень, які виконує лабораторія 

- електроенцефалографія 

 - електронейроміографія 

 

 

Напрями наукових досліджень: 

Основними напрямками дослідження науково-практичного центру 

нейрофізіологічного дослідження кафедри неврології та нейрохірургії є 

оптимізація комплексного лікування та  покращення діагностики пацієнтів із 

захворюваннями нервової системи завдяки проведенню наступних досліджень: 

1) Електроенцефалографії - методу графічної реєстрації біопотенціалів 

головного  мозку, що дозволяє проаналізувати його фізіологічні зрілість і стан, 

наявність осередкових уражень, загальмозкових розладів і їхній характер. 

Полягає в реєстрації й аналізі сумарної біоелектричної активності головного 

мозку. Використовується для діагностики епілепсії, об’ємних захворювань 

головного мозку, черепно-мозкових травм, диференціальної діагностики 

епілепсії та неепілептичних пароксизмальних станів. 



2) Електронейроміографії – методу дослідження периферичної нервової 

системи шляхом реєстрації електричної активності м’язів та викликаних 

різними стимулюючими факторами електричних потенціалів м’язів  і 

периферичних нервів. Використовується в діагностиці невритів, 

поліневропатій, плекситів, радикулопатій, захворювань нервово-м’язевої 

передачі (міастенії), бокового аміотрофічного склерозу, слінальної аміотрофії. 

3) Реєстрації викликаних потенціалів – методу дослідження функцій 

головного мозку, зорового і слухового аналізаторів, який дозволяє здійснювати 

реєстрацію відповідей нервів і різних відділів центральної нервової системи на 

подразники, що дає можливість судити про стан та функціональну активність 

нервових трактів, диференціювати діагноз, контролювати ефективність 

лікування неврологічних захворювань, давати прогноз розвитку хвороби. У 

відповідь на слухові або зорові стимули, в корі головного мозку формуються 

електричні відповіді, які записуються за допомогою спеціального обладнання. 

  

 

Фрагменти НДР, які виконуються в лабораторії: 

Науково-дослідна робота (НДР) кафедри неврології та нейрхірургії 

«Клініко-патогенетичні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової 

системи та обміну речовин» (номер державної реєстрації 0115U007142). 

Терміни виконання: 2015 р. - 2020 р. 

Керівник: д.м.н., проф., зав. кафедри неврології та нейрохірургії Гриб В. А.  

 

Фрагменти НДР, що виконуються в лабораторії: 

1) Клініко-діагностичні особливості когнітивних порушень у хворих 

на артеріальну гіпертензію, коморбідну з гіпотиреозом 

Керівник: д.м.н., проф., зав.кафедри неврології та нейрохірургії Гриб В. А. 

Виконавець: асистент кафедри неврології та нейрохірургії Лесів М. І. 

Терміни виконання дисертації: 2017 р. - 2022 р. 

2) Особливості когнітивних функцій хворих з порушенням моторики 

руки після перенесеного ішемічного інсульту та їх корекція 

Керівник: д.м.н., проф., зав.кафедри неврології та нейрохірургії Гриб В. А. 

Виконавець: аспірант кафедри неврології та нейрохірургії Ува-

Агбонікхена Іріах Фестус 

Терміни виконання дисертації: 2018 р. - 2022 р. 

3) Клініко-діагностичні особливості плечової плексопатії; алгоритм 

диференціальної діагностики 

Керівник: д.м.н., проф., зав.кафедри неврології та нейрохірургії Гриб В. А. 

Виконавець: асистент кафедри неврології та нейрохірургії Коваль М. В. 

Терміни виконання дисертації: 2017 р. - 2022 р. 

 

 

 

 

 



 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                                Ректор ІФНМУ ____________ Рожко М.М. 

              «_____»    ___________2021р. 

 

 

ГРАФІК РОБОТИ В НАУКОВО ПРАКТИЧНОМУ ЦЕНТРІ 
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Дата 

(від… до ) 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Кафедра Роки виконання 

запланованих 

дисертацій, НДР 

червень 2020 р.- 

липень 2021 р. 
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Іванівна 
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Неврології та 

нейрохірургії  

2018-2022 рр. 

серпень 2019- 

червень 2020 рр. 

Коваль Марія 

Василівна 

Неврології та 

нейрохірургії 

2017-2022 рр. 

 

 

 

Проректор з наукової роботи                                                          Вакалюк І. П. 

 

 

Керівник науково практичного центру                                        Гриб В. А 

нейрофізіологічного дослідження 

кафедри неврології та нейрохірургії 
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