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Пояснювальна записка 

 

Мета елективного курсу – підвищення професійної підготовки 

аспірантів відповідно до чинних директивних документів і згідно вимог 

освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціалиста за спеціальністю 

«неврологія» з питань сучасних підходів до діагностики, лікуванню та 

профілактики  судинної патології головного мозку, набуття відповідних 

практичних навичок та вмінь. 

Теоретичні знання здобувають на лекціях, при вивченні 

рекомендованої сучасної медичної, неврологічної літератури, які проводяться 

на основній базі кафедри. Засвоєння та відпрацювання практичних навичок 

лікарями з питань робочої програми проводиться на практичних та 

семінарських заняттях на базах кафедри, під керівництвом викладачів 

кафедри. 

Ступень засвоєння практичних навичок відзначається під час заліку на 

заключному занятті. 

Аспіранти, які виконали план і програму курсу, атестуються для 

визначення рівня знань і практичних навичок з питань судинної патології 

мозку, сучасної діагностики, методів нейровізуалізації, лікування та 

профілактики, визначених робочою програмою і успішно здали залік, 

видається сертифікат встановленого зразку про проходження елективного 

курсу «Сучасні підходи до діагностики, лікуванню та профілактики  судинної 

патології головного мозку». 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ 

«Сучасні підходи до діагностики, лікуванню та профілактики  судинної 

патології головного мозку» 

 

 

№ Назва курсу та розділу Л С П С.Р. Всього 

1. Актуальність проблеми судинної патології 

ЦНС. Етіологія, патогенез та фактори 

ризику гострих порушень мозкового 

кровообігу. 

2   6 2 

2 Кровопостачання головного мозку. 

Симптоматика розладів центральної 

гемодинаміки у різних судинних басейнах. 

2    2 

3 Клініка, діагностика, лікування та прогноз 

інсультів 

4  4  8 

4 Топічна діагностика. Методи виявлення 

ЦВП. Нейровізуалізація ЦВП 

 8 2  10 

5 Порушення свідомості, кома, 

диференційна діагностика коматозних 

станів. Критерії смерті мозку 

 4   4 

6 Особливості клінічних проявів 

скороминучих порушень мозкового 

кровообігу. Транзиторні ішемічні атаки. 

  2 6 2 

7 Медична реабілітація постінсультних 

хворих з застосуванням протоколів 

заснованих на доказах 

2    2 

8 Профілактика церебро-васкулярної 

патології згідно рекомендацій заснованих 

на доказах 

  4  4 

9 Сучасні підходи до лікування гострих та 

хронічних порушень мозкового кровообігу 

  4 38 4 

10 Залік  2   2 

 ВСЬОГО 10 14 16 50 40 
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ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ 

«Сучасні підходи до діагностики, лікуванню та профілактики  судинної 

патології головного мозку» 

 

 

№ Найменування теми Обсяг у год. 

1 Актуальність проблеми судинної патології ЦНС. 

Етіологія, патогенез та фактори ризику гострих порушень 

мозкового кровообігу. 

2 

2 Кровопостачання головного мозку. Симптоматика 

розладів центральної гемодинаміки у різних судинних 

басейнах. 

2 

3 Клініка, діагностика, лікування та прогноз ішемічних 

інсультів. 

2 

4 Клініка, діагностика, лікування та прогноз геморагічних 

інсультів. Розриви артеріальних аневризм та артеріо-

венозних мальформацій головного мозку.  

2 

5 Медична реабілітація постінсультних хворих з 

застосуванням протоколів заснованих на доказах 

2 

 Всього 10 

 

 

 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ 

«Сучасні підходи до діагностики, лікуванню та профілактики  судинної 

патології головного мозку» 

 

 

№ Найменування теми Обсяг у год. 

1 Основи топічної діагностики уражень нервової системи 

при ішемії мозку 

2 

2 Методи виявлення вогнищевої патології  у хворих з 

припустимою судинними захворюваннями головного 

мозку 

2 

3 Порушення свідомості, кома, диференційна діагностика 

коматозних станів. Критерії смерті мозку 

4 

4 Додаткові методи обстеження, які застосовуються у 

хворих на інсульт 

2 

5 Діагностика та диференційна діагностика 

субарахноїдального крововиливу 

2 

6 Залік 2 

 Всього 14 
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ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ 

«Сучасні підходи до діагностики, лікуванню та профілактики  судинної 

патології головного мозку» 

 

 

№ Найменування теми Обсяг у год. 

1 Діагностика та диференційна діагностика порушень 

спинального кровообігу. Методи нейровізуалізації. 

4 

2 Особливості клінічних проявів скороминучих порушень 

мозкового кровообігу. Транзиторні ішемічні атаки. 

2 

3 Таламічний синдром, синдром внутрішньої капсули, 

стовбурні синдроми при ГПМК 

2 

4 Форми ішемічного інсульту. Особливості клінічного 

перебігу 

2 

5 Профілактика церебро-васкулярної патології згідно 

рекомендацій заснованих на доказах 

4 

6 Сучасні підходи до лікування хронічної ішемії мозку 

 

2 

 Всього 16 

 

 

 

ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ 

«Сучасні підходи до діагностики, лікуванню та профілактики  судинної 

патології головного мозку» 

 

№ з/п Тема К-ть годин 

1 Гострі порушення венозного кровообігу ( клінічні прояви, 

особливості перебігу, діагностики та диференційної 

діагностики). 

6 

2 Транзиторні ішемічні атаки ( клінічні прояви, особливості 

перебігу, діагностики та диференційної діагностики). 
6 

3 Роль судинних аномалій та варіантів кровопостачання в 

розвитку цереброваскулярних  захворювань. 
6 

4 Хронічні повільно прогресуючі порушення мозкового 

кровообігу(дисциркуляторна енцефалопатія). Венозна 

енцефалопатія. 

8 
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5 Субарахноідальні крововиливи ( клінічні прояви, особливості 

перебігу, діагностики та диференційної діагностики). 

4 

6 Паренхіматозно - субарахноідальні крововиливи ( клінічні 

прояви, особливості перебігу, діагностики та диференційної 

діагностики). 

6 

7 Епідуральні гематоми ( клінічні прояви, особливості перебігу, 

діагностика та диференційна діагностика). 

6 

8 Субдуральні гематоми ( клінічні прояви, особливості перебігу, 

діагностика та диференційна діагностика). 

8 

Разом   50 
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