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Програма дисципліни «Принципи та методи нейрореабілітації у 

нейрохірургічних хворих» відображує сучасний стан її розвитку та враховує 

необхідність навчання аспірантів згідно вимог восьмого рівня національної 

рамки кваліфікацій.

1. Програма складається з 0,5 модуля (2 кредити), які поділяються 

на 5 змістових модулів, поєднаних у логічну структурну схему:
Змістовий модуль 1. Загальні питання медичної реабілітації 

неврологічних хворих.

Змістовий модуль 2. Принципи реабілітації у хворих після 

нейрохірургічних втручань з приводу об’ємних уражень головного мозку 

пухлинного та судинного генезу.
Змістовий модуль 3. Принципи реабілітації у хворих після операцій з 

приводу черепно-мозкової травми.

Змістовий модуль 4. Реабілітаційні міроприємства у хворих після 

операцій з приводу хребетно-спинномозкової травми.
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Змістовий модуль 5. Реабілітаційні міроприємства у хворих після 

операцій на периферичній нервовій системі.

Видами навчальної діяльності аспірантів є:
а) лекції;

б) практичні та семінарські заняття;

в) самостійна робота.

Тематичні плани лекцій, семінарських занять, самостійної роботи 

забезпечують реалізацію у навчальному процесі усіх тем, які входять до 
складу змістових модулів.

Для виявлення рівня знань і навиків аспірантів за даною конкретною 

дисципліною передбачено такі види контролю: проміжний та заключний 
контроль.

2. Мета і завдання навчальної дисципліни -  поглиблена підготовка 

висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у 

європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора 

філософії в галузі охорони здоров’я за спеціальністю «Медицина», 

спеціалізація з нейрохірургії з акцентом на відновному лікуванні хворих з 

нейрохірургічною патологією.

Кінцеві цілі навчальної дисципліни «Принципи та методи 

неирореабілітацп у нейрохірургічних хворих».

■ Ознайомитись із загальними питаннями медичної реабілітації хворих 

нейрохірургічного профілю;
■ Вивчити необхідні організаційні питання побудови нейрохірургічної 

реабілітаційної служби;

■ Вивчити формування реабілітаційного діагнозу;

■ Вивчити принципи відновного лікування при основних неврологічних 

синдромах;

■ Вивчити питання нейрореабілітації хворих після операцій на 

центральній нервовій системі



■ Вивчити питання нейрореабілітації хворих після хірургічних втручань 
на периферичній нервовій системі.


