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Короткий зміст дисципліни:  

 
Актуальні проблеми нейроонкології включають в себе інформацію про 
новоутворення центральної та периферичної нервової системи, причини їх 
виникнення, механізм розвитку, клінічний перебіг, методи ранньої 
діагностики, лікування та профілактики. 
 

Орієнтовний перелік тем практичних занять:  
 

1. Передпухлинні  захворювання в нейроонкології. 
2. Пухлини головного мозку. 
3. Пухлини спинного мозку. 
4. Пухлини периферичних нервів. 
5. Пухлини нервової системи у дітей. 
6. Пухлини гіпофіза. 
7. Пухлини оболонок головного мозку. 
8. Пухлини оболонок спинного мозку. 
9. Псевдопухлини головного мозку. 
10.  Метастатичні пухлини головного мозку. 

 
 

Перелік компетентностей, здобуття яких буде забезпечувати 
навчальна дисципліна: 
 

Загальні компетентності: 
 

ЗК1  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність 
вчитися і бути сучасно навченим  

ЗК2  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  
ЗК3  Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності  



ЗК4  Здатність до адаптації та дії в новій ситуації  
ЗК5  Здатність приймати обґрунтоване рішення; працювати в команді; 

навички міжособистісної взаємодії  
ЗК6  Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 
ЗК7  Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій  
ЗК8  Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків  
ЗК9  Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 
 
 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
 

СК1  Навички опитування та клінічного обстеження пацієнта  
СК2  Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів  
СК3  Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання  
СК6  Здатність до визначення принципів та характеру лікування 

захворювань  
СК7 Здатність до діагностування невідкладних станів 
СК8 Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної 

допомоги 
СК9 Навички надання екстреної медичної допомоги 
СК11 Навички виконання медичних маніпуляцій 
СК17 Здатність до ведення медичної документації 
 
 
 

Перелік науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які 
забезпечуватимуть проведення навчальної дисципліни: 

 
№  
з/п 

Прізвище, ім’я, по-батькові Науковий 
ступінь 

Вчене 
звання 

Підвищення 
кваліфікації 

1 Шутка Володимир Ярославович к.м.н. доцент 2019 
2 Бобков Віктор Олександрович к.м.н. - - 
3 Курікеру Михайло Анатолійович к.м.н. - - 

 
 
Завідувач кафедри урології 
 та нейрохірургії, д.м.н, проф.  ______________ (Федорук О.С.) 
        (підпис) 


