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Програма підготовки докторів філософії за даною дисципліною 

поширюється в Державній установі «Інститут нейрохірургії 

ім.акад.А.П.Ромоданова НАМИ України».

Фахівець рівня доктор філософії 

За спеціальністю 222 «Медицина»

Галузь науки 22 Охорона здоров ’я

Програму складено науковою частиною Державної установи «Інститут 

нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМИ України» та схвалено на 

засіданні Вченої ради Державної установи «Інститут нейрохірургії 

ім.акад.А.П.Ромоданова НАМИ України», протокол № _____ від «____»

__________2016 р.

Програма дисципліни «Організація нейрохірургічної / нейросудинної 
допомоги. Медична етика і деонтологія» відображує сучасний стан її 

розвитку та враховує необхідність навчання аспірантів згідно вимог восьмого 

рівня національної рамки кваліфікацій.

1. Програма складається з 2 модулів (8 кредитів), які поділяються на 

8 змістових модулів, поєднаних у логічну структурну схему:
Змістовий модуль 1. Діагностика судинної патології головного та 

спинного мозку.

Змістовий модуль 2. Хірургічні втручання при різних видах патології 
судин головного та спинного мозку з урахуванням їх топографічної анатомії.

Змістовий модуль 3. Диференційовані підходи до хірургічного лікування 

артеріальних аневризм в нейрохірургії.

Змістовий модуль 4. Диференційовані підходи до хірургічного лікування 

артеріовенозних мальформацій в нейрохірургії.
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Змістовий модуль 5. Диференційовані підходи до хірургічного

лікування каротидно-кавернозних співусть в нейрохірургії.

Змістовий модуль 6. Диференційовані підходи до хірургічного

лікування мозкових інсультів в нейрохірургії.

Змістовий модуль 7. Диференційовані підходи до хірургічного лікування 

патології магістральних судин шиї і мозку в нейрохірургії.

Змістовий модуль 8. Медична етика і деонтологія в клініці судинних 

захворювань центральної нервової системи.

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 та 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 оволодінні нейрохірургічним 

лікуванням судинної патології центральної нервової системи, різних її 

розділів.

Кінцеві цілі навчальної дисципліни «Організація нейрохірургічної / 

нейросудинної допомоги. Медична етика і деонтологія»:



■ Оволодіння та удосконалення теоретичних знань, практичних навичок 

з лікування судинної патології центральної нервової системи.

■ Визначити етіологічні і патогенетичні фактори найбільш поширених 

судинних захворювань центральної нервової системи.

■ Визначити тактику ведення нейрохірургічних хворих на судинні 

захворювання та аналізувати дані допоміжних обстежень.

■ Оцінити типову клінічну картину та ставити попередній діагноз по 

основним видам судинної нейрохірургічної патології.

■ Аналізувати основні показники лабораторно-інструментальних 

методів дослідження при судинній нейрохірургічній патології.

■ Ставити діагноз та надавати екстрену медичну допомогу хворим на 

судинну нейрохірургічну патологію при невідкладних станах.

■ Удосконалення теоретичних знань, практичних навичок з надання 

спеціалізованої нейрохірургічної допомоги при судинних пошкодженнях 

центральної нервової системи в умовах бойових дій.


