Вступ
Програма вибіркової навчальної дисципліни визначає передумови доступу до
навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг, необхідний для
здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії, перелік загальних та
спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, нормативний і
варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів
навчання, та вимоги до контролю якості вищої освіти.
Вибіркова навчальна дисципліна «Сучасні підходи до діагностики,
лікуванню та профілактики судинної патології головного мозку» складається з 4
кредитів ЄКТС (120 годин): у кожному кредиті по 15 аудиторних годин та 15
годин для самостійної роботи; усього 70 аудиторних годин та 50 годин для
самостійної роботи.
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».
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.1.
Мета викладання неврології передбачає здобуття та поглиблення
комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетенцій, достатніх для
продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни,
оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також
проведення власного наукового дослідження, що вирішує актуальне наукове
завдання в неврології, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та
практичне значення.
1.2.
Основними завданнями вивчення судинної патології є:
o Визначати нові наукові напрямки,
теоретичні та практичні
проблеми судинній патології;
o Оволодіти термінологією з судинної неврології; вивчити новітні
методи дослідження та лікування;
o Визначати етіологічні та патогенетичні фактори судинних
1

захворювань в неврології;
o Аналізувати типову та атипову клінічну картину судинних
захворювань;
o Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних
та інструментальних обстежень при судинних захворюваннях;
o Проводити диференціальну діагностику, обґрунтовувати і
формулювати діагноз судинних захворювань;
o Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму,
дієти, лікування) хворого із судинним захворювань;
o Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних
станах в неврології;
o Проводити первинну і вторинну профілактику, реабілітацію при
судинних захворюваннях.
1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє ВНД
(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти).
Згідно з вимогами освітньо-наукової програми “Неврологія ”, дисципліна
забезпечує набуття аспірантами компетентностей:
1.3.1. Інтегральна:
знати історію розвитку та сучасний стан наукових знань в неврології; етіологію,
патогенез, класифікацію, клінічні прояви, сучасні стандарти діагностики,
диференціальну діагностику, лікування, невідкладну допомогу, профілактику,
прогноз при судинних захворюваннях та їх ускладненнях.
1.3.2. Загальні (ЗК):
ЗК1. Здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та
загальнокультурного рівню.
ЗК2. Вміння працювати автономно, з дотриманням дослідницької етики,
академічної доброчесності та авторського права.
ЗК3. Навички до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК4. Здатність до спілкування і роботи у професійному середовищі та з
представниками інших професій у національному та міжнародному контексті.
ЗК5. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність генерувати
нові ідеї.
ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК7. Вміння планувати та управляти часом.
1.3.3. Спеціальні (фахові, предметні) (СК):
СК1. Глибокі знання і систематичне розуміння предметної області за напрямом
та тематикою наукових досліджень у галузі медицини, зі спеціалізацією
неврологія, з акцентом на судинні захворювання головного мозку.
СК2. Здатність до визначення потреби у додаткових знаннях за напрямком
наукових досліджень, та формулювання дослідницьких питань, генерації наукові
гіпотези у сфері медицини, зокрема внутрішньої медицини, з акцентом на
судинну патологію головного мозку.
СК3. Здатність розробляти та управляти науковими проектами у сфері

медицини, зокрема неврології, з акцентом на судинну патологію головного
мозку.
СК4. Здатність обирати методи та критерії оцінки досліджуваних феноменів та
процесів в галузі медицини та неврології, з акцентом на судинну патологію
головного мозку.
СК5. Володіти сучасними методами наукового дослідження зокрема в області
судинної патології головного мозку.
СК6. Здатність проводити коректний аналіз та узагальнення результатів
наукового дослідження зокрема в області судинної патології головного мозку.
СК7. Здатність інтерпретувати можливості та обмеження дослідження в області
судинної патології головного мозку, його роль у суспільстві.
СК8. Вміти впровадити нові знання (наукові дані) з судинної патології головного
мозку в освітній процес та практику охорони здоров’я.
СК9. Оприлюднити результати наукових досліджень з судинної патології в усній
і письмовій формах відповідно до національних та міжнародних стандартів.
СК10. Організовувати та реалізовувати педагогічну діяльність у вищій медичній
освіті.
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2. 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 2
8
10
ЦНС. Етіологія, патогенез та фактори
ризику гострих порушень мозкового
кровообігу.
2 Кровопостачання головного мозку.
2
4
6
Симптоматика розладів центральної
гемодинаміки у різних судинних басейнах.
3 Клініка, діагностика, лікування та прогноз
4 4 10
10
28
інсультів
4 Топічна діагностика. Методи виявлення
14 4
16
34
ЦВП. Нейровізуалізація ЦВП
5 Порушення свідомості, кома,
8
4
12
диференційна діагностика коматозних
станів. Критерії смерті мозку
6 Особливості клінічних проявів
6
6
12
скороминучих порушень мозкового
кровообігу. Транзиторні ішемічні атаки.
7 Медична реабілітація постінсультних
2
4
6
хворих з застосуванням протоколів
заснованих на доказах
8 Профілактика церебро-васкулярної
6
10
16
патології згідно рекомендацій заснованих
на доказах
9 Сучасні підходи до лікування гострих та
6
38
44
хронічних порушень мозкового кровообігу
10 Залік
2
2
ВСЬОГО
10 28 32
90
160

2.1 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.
2
Етіологія, патогенез та фактори ризику гострих порушень
мозкового кровообігу.
2 Кровопостачання головного мозку. Симптоматика
2
розладів центральної гемодинаміки у різних судинних
басейнах.
3 Клініка, діагностика, лікування та прогноз ішемічних
2
інсультів.
4 Клініка, діагностика, лікування та прогноз геморагічних
2
інсультів. Розриви артеріальних аневризм та артеріовенозних мальформацій головного мозку.
5 Медична реабілітація постінсультних хворих з
2
застосуванням протоколів заснованих на доказах
Всього
10
2.2 ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ
«Сучасні підходи до діагностики, лікуванню та профілактики судинної
патології головного мозку»
№
Найменування теми
1 Основи топічної діагностики уражень нервової системи
при ішемії мозку
2 Методи виявлення вогнищевої патології у хворих з
припустимою судинними захворюваннями головного
мозку
3 Порушення свідомості, кома, диференційна діагностика
коматозних станів. Критерії смерті мозку
4 Додаткові методи обстеження, які застосовуються у
хворих на інсульт
5 Діагностика та диференційна діагностика
субарахноїдального крововиливу
6 Залік

Обсяг у год.
6
4

8
4
4
2
5

Всього

28

2.3 ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ
«Сучасні підходи до діагностики, лікуванню та профілактики судинної
патології головного мозку»
№
Найменування теми
1 Діагностика та диференційна діагностика порушень
спинального кровообігу. Методи нейровізуалізації.
2 Особливості клінічних проявів скороминучих порушень
мозкового кровообігу. Транзиторні ішемічні атаки.
3 Таламічний синдром, синдром внутрішньої капсули,
стовбурні синдроми при ГПМК
4 Форми ішемічного інсульту. Особливості клінічного
перебігу
5 Профілактика церебро-васкулярної патології згідно
рекомендацій заснованих на доказах
6 Сучасні підходи до лікування хронічної ішемії мозку
Всього

Обсяг у год.
4
6
4
6
6
6
32

2.4 ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ
«Сучасні підходи до діагностики, лікуванню та профілактики судинної
патології головного мозку»
№ з/п
1

2
3
4

5
6

Тема
К-ть годин
Гострі порушення венозного кровообігу ( клінічні прояви,
16
особливості перебігу, діагностики та диференційної
діагностики).
Транзиторні ішемічні атаки ( клінічні прояви, особливості
6
перебігу, діагностики та диференційної діагностики).
Роль судинних аномалій та варіантів кровопостачання в
6
розвитку цереброваскулярних захворювань.
Хронічні повільно прогресуючі порушення мозкового
38
кровообігу(дисциркуляторна
енцефалопатія).
Венозна
енцефалопатія.
Субарахноідальні крововиливи ( клінічні прояви, особливості
4
перебігу, діагностики та диференційної діагностики).
Паренхіматозно - субарахноідальні крововиливи ( клінічні
6

прояви, особливості перебігу, діагностики та диференційної
діагностики).
Епідуральні гематоми ( клінічні прояви, особливості перебігу,
діагностика та диференційна діагностика).
Субдуральні гематоми ( клінічні прояви, особливості перебігу,
діагностика та диференційна діагностика).

7
8
Разом

6
8
90

3. Форми оцінювання:
•
тести вхідного та заключного контролю рівня знань за темою ПЗ;
•
усна відповідь за матеріалом поточної теми в межах розв’язання
типових і нетипових задач при клінічному розборі тематичних пацієнтів та/або
клінічних ситуаційних задач;
•
контроль оволодіння практичними навичками;
•
контроль оволодіння навичками оцінювання результатів методів
дослідження
•
залік.
4. Оцінювання поточної навчальної діяльності аспіранта
Під час оцінювання засвоєння кожної теми розділу аспіранту виставляються
оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою. При цьому враховуються усі види
робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми. Наприкінці
вивчення ВНД поточна успішність розраховується як середній поточний бал,
тобто середнє арифметичне всіх отриманих студентом оцінок за традиційною
шкалою, округлене до 2 (двох) знаків після коми.
Підсумковий контроль у формі заліку здійснюється після завершення вивчення
усіх тем ВНД «Сучасні підходи до діагностики, лікуванню та профілактики
судинної патології головного мозку». До заліку допускаються слухачі, які
відвідали усі передбачені ВНД аудиторні заняття, виконали весь об’єм СР та
мають середній бал за поточну навчальну діяльність не менше 3,51.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин (4 кредити
ЄКТС).
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