
 

 



 ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Сучасна кардіологія» складена відповідно до 

освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора філософії у галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я», за спеціальністю 222 «Медицина». 

Викладання навчальної дисципліни «Сучасна кардіологія» при підготовці доктора філософії 

засноване на дослідженні, що спонукатиме суб’єкта пізнавальної діяльності збагачувати знання. 

Орієнтація у викладанні на дослідження стимулюватиме аспіранта до самостійного аналітичного 

пошуку та наукового обґрунтування відповідей на проблемні питання. Важливою формою роботи є 

наукові диспути, на яких відпрацьовуються вміння формулювати точку зору на дискусійні наукові 

питання, розкривати суперечності у знанні та у процесах пізнання. Розвивання логіки наукового 

вирішення дослідницької проблеми шляхом поетапного роздрібнення навчального матеріалу з 

постановкою до кожної його частини питань і завдань спонукатиме аспіранта до самостійної 

теоретичної роботи з визначення алгоритму пошуку вирішення проблеми, активної участі у 

формулюванні проблемної ситуації, висунення припущень, доведення гіпотези та перевірки 

правильності її вирішення.  

Навчання організоване за розкладом у такій системі: лекції, практичні заняття та самостійна 

робота. Систематичне здійснення поточного та проміжного контролю знань дає змогу через систему 

зворотного зв’язку (від слухача до викладача) оперативно вносити до навчального процесу необхідні 

корективи.В організації навчального процесу особлива увага приділяється самостійній роботі 

аспірантів (72,3 %), практичним заняттям, спрямованим на відпрацювання дослідницьких вмінь на 

навичок, відвідування практичних занять та лекцій професорсько-викладацького складу кафедри. 

Співвідношення аудиторних годин і годин самостійної роботи складає 1:3. 

Програма навчальної дисципліни складається з одного модуля «Сучасна кардіологія», 

щомістить 8 змістових модулів: 

1.Організація протидії серцево-судинним  захворюванням в Україні  та світі. 

2.Сучасні погляди та результати наукових досліджень патогенетичних механізмів розвитку  серцево-

судинних захворювань. 

3.Сучасні методи діагностики серцево-судинних захворювань та патогенетичних змін при них. 

4.Сучасні методи лікування серцево-судинних захворювань.  

5.Інтервіційні та хірургічні методи лікування серцево-судинних захворювань. 

6.Ускладнення серцево-судинних захворювань. 

7.Немедикаментозні методи лікування та профілактика серцево-судинних захворювань. 

8.Коморбідні зі серцево-судинною патологією стани.   

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є кардіологія. 

Міждисциплінарні зв’язки: внутрішня медицина, хірургія, неврологія, інфекційні хвороби, 

епідеміологія, педіатрія, дитячі інфекції, онкологія. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасна кардіологія» є розвиток у 

майбутнього доктора філософії загальних та фахових компетентностей задля забезпечення 

підготовки кадрів вищої кваліфікації для здійснення науково-дослідницької діяльності, аналітичної 

роботи, наукового консультування лікарів практичного напрямку лікувально-профілактичних 

закладів, а також у викладацькій роботі. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни  «Сучасна кардіологія» є: 

- здобути поглиблені знання і систематичне розуміння кардіології за напрямом та тематикою 

досліджень та майбутньої професійної діяльності; 

- здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для 

продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем в практичній сфері охорони 

здоров’я з питань кардіології; 

- самостійно збирати, аналізувати і узагальнювати результати опитування та огляду пацієнтів; 

- оволодіти термінологією у кардіології та з досліджуваного наукового напряму; 



- поглиблено вивчити новітні методи дослідження у кардіології, застосовувати широке коло 

додаткових методів діагностики серцево-судинних захворювань (ССЗ) згідно з обраною 

темою науково-дослідницької роботи: молекулярно-генетичні, біохімічні, імунологічні та 

імуногістохімічні; 

- аналізувати клінічну картину патологічних  процесів, виявляти їх ускладнення; 

- складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних 

обстежень при ССЗ та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо життя та працездатності 

хворих; 

- визначати тактику ведення хворого на ССЗ та їх ускладненнях, при  поєднанні з іншими 

захворюваннями;  

- вміти застосовувати широке коло методів теоретичного та емпіричного аналізу медичних 

явищ і процесів; 

- проявити здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та 

загальнокультурного рівню; 

- бути ознайомленими з діючими законодавчими актами України про вищу освіту і концепцією 

адаптації української вищої школи до Загальноєвропейського простору вищої освіти; 

- вміти формувати науковий світогляд та методологію педагогічної діяльності та професійної 

компетентності; 

- оволодіти основними формами, методами та прийомами навчального процесу, їх оптимальним 

застосуванням; 

- виховати загальну і професійну культуру майбутнього викладача ВНЗ 

 

1.3 Компетентності та результати навчання,  формуванню яких сприяє навчальна дисципліна 

«Сучасна кардіологія». 

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора філософії 

навчальна дисципліна «Сучасна кардіологія» забезпечує набуття аспірантами компетентностей: 

− інтегральні: 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі кардіології, проводити оригінальне 

наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні 

здоров’я на основі глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних 

або практичних знань та/або професійної практики. 

−  загальні: 

1. Здатність до підвищення професійної кваліфікації. 

2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність генерувати ідеї. 

3. Здатність до спілкування у професійному середовищі та з представниками інших професій у 

національному та міжнародному контексті. 

4. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 

− спеціальні (фахові, предметні): 

1. Здатність до розуміння предметної області за обраним науковим напрямом та освітньою 

діяльністю. 

2. Здатність виявляти потребу в додаткових знаннях у сфері медицини та за напрямком 

наукових досліджень, генерувати наукові гіпотези. 

3. Здатність формулювати дослідницьке питання, розробляти проект наукового дослідження. 

4. Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження відповідно до цілей та завдань 

наукового проекту. 

5. Володіння сучасними методами наукового дослідження 

6. Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їх коректний аналіз та 

узагальнення 

7. Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в науку, освіту та інші сектори 

суспільства.  

8. Здатність представлення результатів наукових досліджень в усній і письмовій мові відповідно 

до національних та міжнародних стандартів. 

9. Здатність до організації та реалізації педагогічної діяльності. 

10. Здатність до лідерства, керування колективом. 

11. Дотримання етики та академічної доброчесності. 

 



Матриця компетентностей 

 

№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 
Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної медичної діяльності, проводити оригінальне наукове 

дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні здоров’я на основі глибокого 

переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або професійної практики. 
Загальні компетентності 

1. Здатність до підвищення 

професійної кваліфікації 
Знати: 

• Закономірності 

когнітивних 

процесів  

• Стратегію освіти 

протягом життя 

• Методи 

продуктивного 

навчання 

• Теорії ціннісних 

орієнтацій та 

мотивації 

особистості 

Вміти: 

• Оперувати 

філософськими 

категоріями та 

доктринами  

• Використовуват

и методи 

самонавчання 

• Оцінювати 

рівень мотивації 

• Постійно 

вдосконалювати 

свій освітній та 

загально 

культурний рівень 

Визначати 

ціннісні 

орієнтації та 

мотиваційний 

рівень 

особистості,   

здатність до 

самонавчання 

та 

самореалізації, 

здатність до 

ефективної 

організації 

власного часу 

Формування системного 

професійного, наукового 

світогляду та загального 

культурного кругозору. 

Розвиток когнітивних 

можливостей. 

Здатність до 

самонавчання та 

самореалізації 

2. Здатність виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми, здатність 

генерувати ідеї. 

Знати: 

• Закономірності 

розвитку 

кардіологічної 

науки 

• Етапи та 

закономірності 

когнітивного 

процесу 

• Етапи 

дослідницького 

процесу 

Вміти: 

• Аналізувати 

дані, отримані з 

інформаційних 

джерел 

 

Комунікації з 

науковим 

керівником, 

колегами під 

час 

обговорення 

проблем, 

пошуку шляхів 

їх вирішення 

Здатність до 

самостійного та 

незалежного мислення, 

формулювання ідей та 

продукування гіпотез.  

 

3. Здатність до спілкування 

у професійному 

середовищі та з 

представниками інших 

професій у 

національному та 

міжнародному контексті. 

Знати: 

• особливості 

сприйняття 

різних цільових 

аудиторій; 

• основи риторики 

та теорії 

аргументації  

• професійну 

лексику та 

термінологію  в 

області 

кардіології 

Вміти: 

• вести комунікації 

з різними цільовими 

аудиторіями  

• виконувати різні 

соціальні ролі, 

• володіти 

культурою 

мовлення, методами 

аргументації 

Відстоювання 

власних 

наукових 

поглядів. 

Володіння 

вербальними та 

невербальними 

навичками 

спілкування. 

Взаємодія в 

колективі для 

виконання 

завдань 

 

Поширення наукових 

досягнень та ідей. 

4. Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконаних робіт 

Знати: 

• стандарти якості  

• критерії оцінки 

якості 

• форми і методи 

оцінки 

результатів 

професійної  

діяльності 

Вміти: 

• проводити 

моніторинг 

освітнього та 

наукового 

процесу 

• застосовувати 

ефективні методи 

оцінки 

когнітивної сфери 

• розробляти 

пропозиції щодо 

його 

удосконалення 

Взаємодія,  

співробітництв

о з колегами та 

керівництвом, 

хворими 

Покращення результатів 

власної діяльності  і 

результатів діяльності 

інших. 

Індивідуальна 

відповідальність за 

результати виконання 

завдань. 

Доброчесність, довіра та 

відповідальність за 

власні дії. 



Спеціальні (фахові) компетенції 

1. Здатність до розуміння 

предметної області за 

обраним науковим 

напрямом та освітньою 

діяльністю 

Знати: 

• Зміст 

дисципліни 

«Сучасна 

кардіологія» 

відповідно до 

майбутньої 

професійної 

діяльності 

• Ключові 

концепції за 

напрямом 

наукового 

дослідження 

• Пріоритетні 

напрямки розвитку 

науки та медицини 

Вміти: 

• Аналізувати 

основні теорії та 

концепції за 

напрямом 

дослідження  

• Інтерпретувати 

результати 

досліджень за 

обраним науковим 

напрямом 

Формулювання

  власного 

судження та 

участь у 

дискусіях щодо 

основного 

змісту, методів, 

новітніх 

досягнень у 

кардіології та 

за напрямом 

наукового 

дослідження 

Безперервне 

самонавчання і 

самовдосконалення з 

навчальної дисципліни. 

 

2. Здатність виявляти 

потребу в додаткових 

знаннях у сфері 

медицини та за 

напрямком наукових 

досліджень, генерувати 

наукові гіпотези 

Знати: 

• Інформаційні 

світові ресурси  

• Сутність 

дослідницького 

процесу 

• Сучасні 

досягнення за 

напрямком 

наукового 

дослідження 

• Новітні методи 

дослідження, їх 

інформативність, 

специфічність та 

чутливість 

Вміти: 

• Проводити 

критичний аналіз 

сучасної наукової 

літератури 

• Адекватно 

оцінювати 

досягнення та 

обмеження 

досліджень за 

обраним науковим 

напрямом 

• Визначати 

ступінь вирішення 

проблем та 

потреби сучасної 

науки та медицини  

Використання 

інформаційних 

ресурсів для 

отримання  

інформації. 

Комунікації та 

дискусії з 

фахівцями в 

певній галузі 

наукової 

діяльності 

Використовувати сучасні 

інформаційні технології 

для проведення 

наукового пошуку. 

Володіти методологією 

наукового дослідження 

для коректного 

формулювання гіпотез та 

дослідницьких питань 

3. Здатність формулювати 

дослідницьке питання, 

розробляти проект 

наукового дослідження 

Знати: 

• Методологію 

наукових 

досліджень 

• Принципи 

генерування 

статистичних та 

наукових гіпотез 

• Технологію 

формулювання 

дослідницького 

питання 

• Види 

систематичних 

помилок, способи їх 

запобігання 

Вміти: 

• Формулювати 

дослідницьке 

питання та 

гіпотези 

• Визначати дизайн 

дослідження 

• Розробляти план 

дослідження 

• Оцінювати вплив 

факторів, що 

впливають 

• Передбачувати 

системні помилки 

Аргументація 

та доказ 

переваг 

розробленого 

проекту. 

Ведення 

дискусій щодо 

мети та завдань 

наукового 

проекту. 

Використовува

ти знання та 

вміння з 

методології 

наукових 

досліджень для 

пошуку 

партнерів 

Ініціативність, 

самостійність, 

відповідальність, 

запобігання 

систематичних помилок 

при виконанні наукового 

дослідження 

4. Здатність обирати методи 

та критерії оцінки 

(кінцеві точки) 

дослідження відповідно 

до цілей та завдань 

наукового проекту 

Знати: 

• Сучасні методи 

дослідження 

• Біомаркери 

різних процесів та 

станів, їх 

інформативність  

• Інформативні 

критерії оцінки 

процесів, функцій, 

явищ 

 

Вміти: 

• Обирати методи 

дослідження, 

адекватні для 

досягнення мети та 

завдань наукового 

проекту 

• Інтерпретувати 

результати різних 

методів досліджень 

Аргументувати 

переваги 

обраних 

методів  

дослідження. 

Обговорювати

  

інформативніст

ь методів 

дослідження з 

науковою 

спільнотою, 

можливість їх 

Самостійний вибір 

адекватних методів 

дослідження 

 



вдосконалення 

та 

комбінування 
5. Володіння сучасними 

методами наукового 

дослідження 

Знати  

• Специфічність та 

чутливість різних 

методів 

дослідження 

• Методики 

досліджень за 

тематикою 

наукового проекту, 

їх можливості та 

обмеження 

Вміти: 

• Використовувати 

сучасні методи 

дослідження 

• Використовувати 

методики 

дослідження 

• Модифікува

ти та поліпшувати  

методики 

дослідження 

Навчатися 

методам та 

методикам 

дослідження, 

обмінюватися 

інформацією та 

передавати 

знання 

колегам. 

 

Самостійне виконання 

наукового дослідження. 

Точність та  

відтворюваність 

результатів дослідження 

6. Здатність інтерпретувати 

результати наукових 

досліджень, проводити їх 

коректний аналіз та 

узагальнення 

Знати: 

• Основи 

біостатистики 

• Методи 

статистичного 

аналізу 

• Представлення 

результатів 

статистичної 

обробки даних 

Вміти: 

• Обґрунтовувати 

розмір вибірки  

• Формулювати 

статистичні 

гіпотези 

• Адекватно 

використовувати 

методи 

статистичного 

аналізу  

 

Обґрунтування 

обраних 

методів аналізу 

та обговорення 

отриманих 

даних 

Відповідальність за 

проведення аналізу 

даних 

Отримання достовірних 

та відтворюваних 

результатів 

Запобігання шахрайства 

при обробці даних 

7. Здатність до 

впровадження нових 

знань (наукових даних) в 

науку, освіту та інші 

сектори суспільства. 

Знати: 

• Технологію 

інформаційно-

патентного пошуку 

• Основи 

авторського права 

• Етапи та 

принципи реєстрації 

авторського права 

• Технологію 

отримання патенту 

 

Вміти: 

• Проводити 

патентно-

інформаційний 

пошук 

• Реєструвати 

право 

інтелектуальної 

власності 

• Впроваджувати 

наукові досягнення 

у навчальний 

процес 

Комунікації та 

дискусії з 

фахівцями в 

певній галузі 

наукової 

діяльності. 

Адаптувати 

результати 

наукових 

досліджень до 

освітніх 

програм та 

навчального 

процесу. 

Відповідальне 

патентування. 

Регулярне оновлення 

освітніх програм та 

змісту навчання 

8. Здатність представлення 

результатів наукових 

досліджень в усній і 

письмовій формі 

відповідно до 

національних та 

міжнародних стандартів 

Знати: 

• Технологію 

презентації даних у 

виді постерів та 

презентацій 

• Технологію 

написання статей у 

національні 

наукові видання 

• Вимоги та 

технології 

написання статті 

до міжнародного 

рецензованого 

видання 

• Перелік видань 

що індексуються у 

Scopus 

таWebofScience 

• Стандарти 

оформлення 

наукових робіт 

Вміти: 

• Працювати в 

PowerPoint, Prezi, 

AdobePhotoshop, 

AdobeReader 

• Підготувати 

презентацію 

• Підготувати 

усну доповідь 

• Написати 

статтю відповідно 

до вимог 

наукового видання 

 

Академічна 

доброчесність. 

Спілкування з 

рецензентами 

та редакцією 

журналу. 

Аргументувати

, критично 

оцінювати 

результати 

досліджень, 

дискутувати з 

наукових 

проблем 

Відповідальність за 

результати наукового 

дослідження. 

Запобігання плагіату та  

фальсифікаціям  

 

9. Здатність до організації 

та реалізації педагогічної 

діяльності 

Знати: 

• Стандартивищоїо

світи за 

спеціальністю 

Вміти: 

• формулювати 

цілі навчання та 

способи їх 

Володіння 

основами 

дидактики, 

риторики, 

Набуття ораторської 

майстерності. 

Лідерство.  

Здатність до само 



• Основипедагогіки 

• Дидактичніоснови 

проблемного  

навчання 

• Компетентніст-

нийпідхід при 

проектуванні та 

реалізаціїосвітньо

їдіяльності 

• Формиорганізації

навчально-

пізнавальноїдіяль

ності 

• Принципи 

студент-

орієнтованогонав

чання 

• Програму та 

змістдисципліни, 

щобуде 

викладатися 

досягнення 

• грамотно 

визначати зміст 

навчання та форми 

контролю  

• застосовувати 

новітні педагогічні 

технології; 

• моніторувати та 

управляти 

процесом 

навчання 

• використовуват

и сучасні 

інформаційні 

технології для 

оптимізації 

навчання 

 

аргументації. 

Застосування 

методів 

інтерактивного 

навчання. 

Демонструвати 

лідерство та 

управляти 

процесом 

навчання 

 

оцінювання та 

неперервного 

самовдосконалення. 

Відповідальність за 

ефективність 

навчального процесу 

 

10

. 
Здатність до лідерства, 

керування колективом 
Знати: 

• Теоріюкомунікаці

й 

• Механізмиефекти

вногоуправління 

• Психологіюлідерс

тва 

Вміти: 

• Формувати 

ефективні 

комунікації 

• Керувати 

колективом 

Здатність до 

комунікацій та 

керування 

різними 

групами, 

вміння 

надихати та 

мотивувати 

студентів та 

колег  

Ініціативність, лідерство 

та здатність до 

керування, 

самореалізація 

11 Дотримання етики та 

академічної 

доброчесності 

Знати: 

• Дослідницьку 

етику  

• Правові основи 

авторського права 

• Принципи 

запобігання 

плагіату, 

фальсифікацій та 

корупційних дій 

Вміти: 

• Самостійно 

виконувати освітню 

та наукову 

діяльність  

• Викладати свої 

погляди 

• Приймати власні 

рішення 

• Використовувати 

інформаційні 

технології для 

визначення ознак 

плагіату 

Доброчесне та 

відповідальне 

виконання 

освітньої та 

наукової 

діяльності. 

Отримання 

довіри та 

поваги серед 

колег та 

студентів 

Відповідальність за 

результати діяльності. 

Доброчесність, довіра та 

відповідальність за 

власні дії. 

Запобігання плагіату,  

фальсифікаціям та 

корупційним діям 

 
Результати навчання: 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна 

«Сучасна кардіологія»: 

1. Отримання знань з навчальної дисципліни обсягом 12 кредитів (360 годин).  

2. Складання заліків відповідно до навчального плану теоретичної підготовки (1-6 семестри). 

3. Подання реферату у вигляді І (огляд літератури) та ІІ (методи дослідження) розділів 

дисертаційної роботи,переліку використаних джерел (5 семестр).  

 

Результати навчання дисципліни «Сучасна кардіологія»: 

Знання: 

- усвідомлювати й розуміти загальні тенденції розвитку кардіології;  

- демонструвати знання основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, 

історії розвитку та сучасного стану наукових знань у кардіології, оволодіння термінологією з 

досліджуваного наукового напряму;  

- знати основи застосування елементів теоретичного та експериментального дослідження у 

професійній діяльності, демонструвати систематичне сприйняття та розуміння системи 

теоретичних чи практичних знань в галузі дослідження;  



- створювати та пояснювати нові знання шляхом проведення дослідження, розширювати 

передові напрями галузі знань;  

- усвідомлення значущості та наявності потреби постійного удосконалення професійних знань, 

умінь, навичок та педагогічної майстерності.  

Уміння: 

- демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та загальнокультурного 

рівню, самореалізації; 

- інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням новітніх інформаційних 

технологій, критично мислити, застосовувати методи аналізу і синтезу, інтерпретувати, 

узагальнювати результати науково-дослідницької діяльності; 

- виявляти невирішені проблеми у кардіології, формулювати питання та визначати шляхи їх 

рішення; 

- критично використовувати наукові теорії та засвоєні теоретичні знання при розв’язанні 

практичних дослідницьких завдань, обирати й використовувати відповідні засоби для 

побудови дослідження;  

- здійснювати пошук інформації в науковій та методичній літературі, використовуючи 

різноманітні ресурси: журнали, бази даних, он-лайн ресурси, архівні матеріали;  

- створювати та оприлюднювати наукові публікації в основних наукових журналах;  

- визначати завдання дослідницького пошуку та ефективно планувати час для отримання 

необхідних результатів, організовувати й аналізувати свою дослідницько-пошукову 

діяльність;  

- удосконалювати свої педагогічні знання з метою їх творчого застосування в теорії й практиці 

навчання і виховання студентів.  

 

Комунікація: 

- представляти для обговорення результати своєї наукової роботи;  

- уміти з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію з суб’єктами 

взаємодії, застосовувати демократичні технології прийняття колективних рішень, враховуючи 

власні інтереси і потреби інших, використовувати ефективні стратегії спілкування залежно від 

ситуації;  

- брати участь у дискусіях із фахівцями у кардіології.  

Автономія і відповідальність: 

- демонструвати етичну поведінку в дотриманні принципів наукового дослідження; 

- дотримуватися етичних принципів при роботі з пацієнтами. 

- дотримуватися академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність отриманих 

наукових результатів; 

- виявляти ініціативу та соціальну відповідальність за результати прийняття рішень у різних 

ситуаціях;  

- виявляти здатність до самоорганізації професійної діяльності. 

 

2. Опис навчальної дисципліни «Сучасна кардіологія» (анотація)  

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  12 

Галузь знань 

22 «Охорона здоров’я» 

(шифр і назва галузі знань) 

Нормативна 

Модулів – 1 Спеціальність: 

222 «Медицина 

(код і найменування 

спеціальності) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 8 1-3 

Загальна кількість годин - 

360 

Семестри: І-VI 

Лекції 

Годин навчання: Освітньо-науковий рівень: 20 год. 



аудиторних – 100 

самостійної роботи 

аспіранта - 260 

доктор філософії Практичні 

80 год. 

Лабораторні 

0 год. 

Самостійна робота 

260 год. 

Індивідуальні завдання: 0 год. 

Вид контролю: заліки 

Примітка. Співвідношення кількості годин: аудиторних – 27,7 %, самостійна робота – 72,3 %. 

 

2. Інформаційний обсягнавчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Організація протидії серцево-судинним  захворюванням в Україні  

та світі. 

Тема 1.Організація протидії серцево-судинним  захворюванням в Україні  та світі. 

Організація протидії серцево-судинним  захворюванням в Україні  та світі, рекомендації ВОЗ, 

Європейського товариства кардіологів,  асоціації кардіологів України. 

Тема 2.Чинна нормативна документація в Україні щодо серцево-судинних захворювань. 

Змістовий модуль 2. Сучасні погляди та результати наукових досліджень 

патогенетичних механізмів розвитку серцево-судинних захворювань. 

Тема 3. Патогенетичні механізми розвитку серцево-судинних захворювань. 

Сучасні погляди та результати наукових досліджень патогенетичних механізмів розвитку 

серцево-судинних захворювань в Україні та світі: біохімічні, імунологічні, молекулярно-генетичні, 

імуногістохімічні зміни. 

Змістовий модуль 3. Сучасні методи діагностики серцево-судинних захворювань  та 

патогенетичних змін при них. 

Тема 4.Сучасні методи діагностики серцево-судинних захворювань.Теоретичні основи 

електрокардіографії (ЕКГ), аналіз ЕКГ, ЕКГ ознаки гіпертрофії шлуночків та передсердь, 

порушеннях серцевого ритму і провідності, ІХС, некоронарогеннихзахворюваньміокарда.Зміни 

даних рентгенографії органів грудної клітки при захворюваннях серцево-судинної системи. Клінічне 

значення комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії в кардіологічній практиці. Катетерізація 

серця і крупних судин, коронарографія, аортографія, вентрикулографія, ангіопульмонографія. 

Ехокардіографія. Доплерівське дослідження серця і судин. Тканинна доплер-ехокардіографія. Стрес-

ехоКГ. Черезстравохіднаехокардіографія. Електрокардіостимуляція: види, клінічне значення, 

показання. Добовий моніторинг електрокардіограми. Добове моніторування артеріального тиску. 

Ортостатичні проби. Радіоізотопні методи дослідження в кардіології. Сцинтіграфія міокарду. 

Діагностичне значення радіоізотопної вентрикулографії. Поняття про позитронну емісійну 

комп'ютерну томографію. Навантажувальні проби в кардіології, показання та протипоказання до 

проведення.  

Тема 5. Сучасні методи діагностики патогенетичних змін при серцево-судинних 

захворюваннях. 

Сучасні методи діагностики патогенетичних змін при серцево-судинних захворюваннях: 

біохімічні, імунологічні, молекулярно-генетичні,  імуногістохімічні зміни. Сучасні погляди на 

результати цих досліджень в Україні та світі. 

Змістовий модуль 4. Сучасні методи лікування серцево-судинних захворювань.  

Тема 6. Клінічна фармакологія в кардіології. 

Сучасні погляди на застосування  патогенетичної терапіїсерцево-судинних захворювань: бета-

адреноблокаторів, блокаторів кальцієвих каналів, нітратів, інгібіторів ангіотензин-перетворючових 

ферментів, антагоністів ангіотензинових рецепторів, діуретиків, антикоагулянтів, антиагрегантів, 

тромболітичних препаратів, серцевих глікозидів, інотропних препаратів, гіполіпідемічних 

препаратів.  

Тема 7. Патогенетична терапія серцево-судинних захворювань.  

Сучасні погляди на застосування патогенетичної терапії у хворих на ССЗ в Україні та світі. 

Результати наукових досліджень в Україні та світі щодо застосування патогенетичної терапії у 

хворих на артеріальну гіпертензію, ГКС, ТЕЛА, ГСН, ХСН з метою корекції змін в патогенетичних 

ланках розвитку  захворювання. 



Змістовий модуль 5. Інтервіційні та хірургічні методи лікування серцево-судинних 

захворювань. 

Тема 8.  Сучасний стан інтервіційних та хірургічних методів лікування серцево-

судинних захворювань в Україні та світі. 

Сучасні погляди  та результати наукових досліджень  щодо інтервіційних  та хірургічних 

методів лікування серцево-судинних захворювань в Україні та світі. Радіочастотна абляція серця. 

Інтервенційна кардіологія: перкутанні коронарні втручання, вальвулопластика, закриття оклюзерами. 

Стентування, аортокоронарне шунтування: показання для ургентних та планових втручань, вибір 

втручання в залежності від результатів коронарроангіографії. Ведення пацієнтів після інтервенційних 

та хірургічних втручань. Види хірургічних втручань на серці та судинах: відкриті операції, штучний 

кровообіг, транссудинні операції. Трансплантація серця, штучне серце: покази, відбір пацієнтів, 

вдення після операції. Ресинхронізаційна терапія. Зовнішня контрапульсація. Імплантація 

автоматичного кардіовертера - дефібрилятора. Класифікація пристроїв для кардіостимуляції, їх вибір, 

перевірка працездатності. Методика проведення, покази для електофізіологічного дослідження. 

Сучасні методи діагностики та хірургічного, медикаментозного лікування захворювань 

магістральних та периферійних судин. 

Змістовий модуль 6. Ускладнення    серцево-судинних захворювань. 

Тема 9. Сучасний стан проблеми ускладнень серцево-судинних захворювань в Україні та 

світі. 

Сучасні погляди та результати наукових досліджень щодо діагностики та лікування 

ускладнень серцево-судинних захворювань: порушення ритму та провідності серця, гострий 

коронарний синдром, гостра серцева недостатність, тромбоемболія легеневої артерії, гіпертензивні 

кризи, хронічне легеневе серце, серцева недостатність, легенева недостатність, хронічна ниркова 

недостатність.  

Тема 10. Сучасні стандарти   невідкладної допомоги  хворим  з  ускладненнями серцево-

судинних захворювань в Україні та світі. 

Сучасні погляди та результати наукових досліджень щодо діагностики та лікування 

невідкладних станів в Україні та світі. Тактика ведення хворих з ускладненнями серцево-судинних 

захворювань в Україні та світі. 

Змістовий модуль 7.Немедикаментозні методи лікування та профілактика серцево-

судинних захворювань. 

Тема 11.Сучасний стан проблеми  немедикаментозного лікування  та профілактики 

серцево-судинних захворювань в Україні та світі. 

Сучасні погляди та наукові дослідження і  рекомендації щодо  профілактики серцево-

судинних захворювань, особливостей харчування при дисліпідемії, артеріальній гіпертензії, DASH – 

дієта. Фізичні тренування, програми фізичної реабілітації при окремих захворюваннях серцево-

судинної системи. Санаторно-курортне лікування. Основи  психотерапії, стратегії спілкування з 

пацієнтом. Стратегії заохочування хворого кинути палити. Пропаганда здорового способу життя та 

боротьба з факторами серцево-судинного ризику. Комплексна програма щодо посилення 

профілактики захворювань та укріплення здоров'я населення. Санітарно-просвітня робота серед 

хворих на серцево-судинні захворювання. Основи вторинної профілактики серцево-судинних 

захворювань, обов’язкові препарати для вторинної профілактики при окремих серцево-судинних 

захворюваннях. Модифікація здорового образу життя.  

Змістовий модуль 8.Коморбідні зі серцево-судинною патологією стани.  

Тема 12.Сучасний стан проблеми коморбідних зі серцево-судинною патологією станів в 

Україні та світі. 

Сучасні погляди та наукові дослідження щодо патогенетичних механізмів, діагностики та 

лікування коморбідних зі серцево-судинною патологією станів та захворювань. Особливості ведення 

хворих з коморбіною зі  серцево-судинною патологією в Україні та світі. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів 

 і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  
у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 



1 2 3 4 5 6 7 

1-й рік навчання 

І семестр 

Змістовий модуль 1.Організація протидії серцево-судинним  захворюванням в 

Україні  та світі. 

Тема 1.Організація протидії серцево-

судинним  захворюванням в Україні  та світі. 
11 2 4   5 

Тема 2. Чинна нормативна документація в 

Україні щодо серцево-судинних захворювань 

в  Україні. 

7  2   5 

Змістовий модуль 2.Сучасні погляди та результати наукових досліджень 

патогенетичних механізмів розвитку серцево-судинних захворюваньв Україні та світі. 

Тема 3 Патогенетичні механізми розвитку 

серцево-судинних захворювань. 
20 2 8   10 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

13     13 

Опанування методами діагностики у відділі 

молекулярної фармакології і функціональної 

біохімії Навчального медико-лабораторного 

центру 

10     10 

Залік 1       

Всього годин за І семестр 61 4 14   43 

ІІ семестр 

Змістовий модуль 3. Сучасні методи діагностики серцево-судинних захворювань  та 

патогенетичних змін при них. 

Тема 4 Сучасні методи діагностики серцево-

судинних захворювань. 
18 2 6   10 

Тема 5. Сучасні методи діагностики 

патогенетичних змін при серцево-судинних 

захворюваннях.  

18 2 6   10 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

13     13 

Опанування методами діагностики у відділі 

молекулярної фармакології і функціональної 

біохімії Навчального медико-лабораторного 

центру 

10     10 

Залік 2       

Всього годин за ІІ семестр 59 4 12   43 

2-й рік навчання 

ІІІ семестр 

Змістовий модуль 4. Сучасні методи лікування серцево-судинних захворювань.  

. 

Тема 6. Клінічна фармакологія в кардіології. 9 1 3   5 

Тема 7. Патогенетична терапія серцево-

судинних захворювань. 
9 1 3   5 

Змістовий модуль 5. Інтервіційні та хірургічні методи лікування серцево-

судинних захворювань. 

Тема 8. Сучасний стан інтервіційних 

та хірургічних методів лікування серцево-
18 2 6   10 



судинних захворювань в Україні та світі. 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

13     13 

Опанування методами діагностики у відділі 

молекулярно-генетичних досліджень 

Навчального медико-лабораторного центру 

10     10 

Залік 3       

Всього годин за ІІІ семестр 61 4 14   43 

VІ семестр 

Змістовий модуль 6. Ускладнення серцево-судинних захворювань. 

Тема 9. Сучасний стан проблеми ускладнень 

серцево-судинних захворювань в Україні та 

світі. 

18 

 

  

2 
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10 

 

  

Тема 10. Сучасні стандарти   невідкладної 

допомоги  хворим  з  ускладненнями серцево-

судинних захворювань в Україні та світі. 

18 2 6   10 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

13     13 

Опанування методами діагностики у відділі 

молекулярно-генетичних досліджень 

Навчального медико-лабораторного центру 

10     10 

Залік 4       

Всього годин за VІ семестр 59 4 12   43 

3-й рік навчання 

V семестр 

Змістовий модуль 7. Немедикаментозні методи лікування та профілактика серцево-

судинних захворювань. 

Тема 11.Сучасний стан проблеми  

немедикаментозного лікування  та  

профілактики серцево-судинних захворювань 

в Україні та світі. 

26 2 14   10 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

24     24 

Опанування методами діагностики в 

лабораторії імуногістохімії Інституту 

патології людини 

10     10 

Залік 5       

Всього годин за V семестр 60 2 14   44 

VІ семестр 

Змістовий модуль 8. Коморбідні зі серцево-судинною патологією стани. 

Тема 12. Сучасний стан проблеми 

коморбідних зі серцево-судинною патологією 

станів в Україні та світі. 

26 2 14   10 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

24     24 

Опанування методами діагностики в 10     10 



лабораторії імуногістохімії Інституту 

патології людини 

Залік 6       

Всього годин за VІ семестр 60 2 14   44 

Усього годин  360 20 80   260 
 

4. Теми лекцій 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Організація протидії серцево-судинним  захворюванням в Україні  та 

світі. 
2 

2 Патогенетичні механізми розвитку серцево-судинних захворювань. 2 

3 Сучасні методи діагностики серцево-судинних захворювань. 2 

4 
Сучасні методи діагностики патогенетичних змін при серцево-

судинних захворюваннях.  
2 

5 Маркери діагностики серцево - судинних захворювань. 2 

5 Клінічна фармакологія в кардіології. 1 

6 Патогенетична терапія серцево-судинних захворювань.  1 

7 
Інтервіційні  та хірургічні методи лікування серцево-судинних 

захворювань в Україні та світі. 
2 

8 Ускладнення серцево-судинних захворювань, діагностика. 2 

9 
 Стандарти   невідкладної допомоги  хворим  з  ускладненнями серцево-

судинних захворювань в Україні та світі. 
2 

10 Коморбідні стани 2 

 РАЗОМ 20 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Організація протидії серцево-судинним  захворюванням в Україні  та 

світі. 
4 

2 
Чинна нормативна документація в Україні щодо серцево-судинних 

захворювань. 
2 

3  Патогенетичні механізми розвитку серцево-судинних захворювань. 8 

4 Сучасні методи діагностики серцево-судинних захворювань. 6 

5 Маркери діагностики серцево - судинних захворювань. 6 

6 Клінічнафармакологія в кардіології. 4 

7 Патогенетичнатерапіясерцево-судиннихзахворювань. 4 

8 
Інтервіційні  та хірургічні методи лікування серцево-судинних 

захворювань в Україні та світі. 
6 

9 Ускладнення серцево-судинних захворювань, діагностика. 12 

10 
Стандарти   невідкладної допомоги  хворим  з  ускладненнями серцево-

судинних захворювань в Україні та світі. 
14 

11 Коморбідні стани 14 

 РАЗОМ 80 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількіст

ь 

годин 

1 Організація протидії серцево-судинним  захворюванням в Україні  та світі. 5 

2 Чинна нормативна документація в Україні щодо серцево-судинних 5 



захворювань. 

3 Патогенетичні механізми розвитку серцево-судинних захворювань. 10 

4 Сучасні методи діагностики серцево-судинних захворювань. 10 

5 Маркери діагностики серцево - судинних захворювань. 10 

6 Клінічнафармакологія в кардіології. 5 

7 Патогенетичнатерапіясерцево-судиннихзахворювань. 5 

8 Інтервіційні  та хірургічні методи лікування серцево-судинних захворювань 

в Україні та світі. 
10 

9 Ускладнення серцево-судинних захворювань, діагностика. 10 

10 Стандарти   невідкладної допомоги  хворим  з  ускладненнями серцево-

судинних захворювань в Україні та світі. 
10 

11 Коморбідні стани 10 

12 Вивчення та аналіз наукової літератури за темою дисертаційного 

дослідження, написання реферату 
100 

13 
Опанування методами діагностики у відділі молекулярної фармакології і 

функціональної біохімії Навчального медико-лабораторного центру 
20 

14 
Опанування методами діагностики у відділі молекулярно-генетичних 

досліджень Навчального медико-лабораторного центру 
20 

15 
Опанування методами діагностики в лабораторії імуногістохімії 

Інституту патології людини 
20 

 РАЗОМ 260 

 

7. Індивідуальні завдання   

1. Підготовка до друку навчально-методичного посібника та комплекту тестових завдань за 

одним з розділів дисципліни «Сучасна кардіологія». 

 

8. Методи навчання  

Видами навчальних занять з дисципліни «Сучасна кардіологія» є:  

а) лекції,  

б) практичні заняття із використанням комп’ютерної техніки,  

в) самостійна робота аспірантів,  

г) індивідуальні консультації; 

д) дистанційне навчання (залученням аспірантів до міжнародно визнаних курсів та освітніх 

ресурсів). 

 

9. Методи контролю  

При оцінюванні успішності здобувачів застосовується Інструкція з методики оцінювання 

успішності студентів, яку перезатверджено згідно Наказу від 06.08.2020 р. № 298 «Про організацію 

освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році». 

 Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та 

оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних 

знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою навчальної дисципліни. 

 Максимальна кількість балів, яку аспірант може набрати при вивченні кожного модуля, 

становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів. Підсумковий контроль 

здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з 

модуля. Форми проведення підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати 

контроль теоретичної та практичної підготовки. 

 Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка визначає 

фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної кількості балів (110 балів, 

якщо поточні оцінки – «відмінно» та 60 балів, якщо поточні – «задовільно». До 110 максимальних 

балів можуть додаватись бали за індивідуальну роботу – не більше 10). 



Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за традиційною 

п’ятибальною системою незалежно від кількості занять в модулі. При цьому враховуються усі види 

робіт, передбачені методичною розробкою для запланованої теми. 

 Остаточна конвертація середньої арифметичної кількості балів проводиться перед 

підсумковим модульним контролем відповідно наступної таблиці: 

 

Середня арифметична 

оцінка за п’ятибальною 

шкалою 

 

Бали ECTS 

Середня арифметична 

оцінка за п’ятибальною 

шкалою 

 

Бали ECTS 

4,97-5 110 3,97-4,0 85 

4,93-4,96 109 3,93-3,96 84 

4,89-4,92 108 3,89-3,92 83 

4,85-4,88 107 3,85-3,88 82 

4,81-4,84 106 3,81-3,84 81 

4,77-4,8 105 3,77-3,80 80 

4,73-4,76 104 3,73-3,76 79 

4,69-4,72 103 3,69-3,72 78 

4,65-4,68 102 3,65-3,68 77 

4,61-4,64 101 3,61-3,64 76 

4,57-4,6 100 3,57-3,60 75 

4,53-4,56 99 3,53-3,56 74 

4,49-4,52 98 3,49-3,52 73 

4,45-4,48 97 3,45-3,48 72 

4,41-4,44 96 3,41-3,44 71 

4,37-4,4 95 3,37-3,40 70 

4,33-4,36 94 3,33-3,36 69 

4,29-4,32 93 3,29-3,32 68 

4,25-4,28 92 3,25-3,28 67 

4,21-4,24 91 3,21-3,24 66 

4,17-4,20 90 3,17-3,20 65 

4,13-4,16 89 3,13-3,16 64 

4,09-4,12 88 3,09-3,12 63 

4,05-4,08 87 3,05-3,08 62 

4,01-4,04 86 3,01-3,04 61 

3,0 60 

 

Перевірка знань здійснюється з метою одержання зворотної інформації про зміст і характер 

досягнення аспірантів у навчальному процесі, а також про успішність викладання. Перевірка може 

здійснюватися в усній, письмовій та практичних формах. Об’єктом оцінювання можуть виступати: 

результати написання тестових, ситуаційних, клінічних, розрахунково-аналітичних, творчих завдань; 

реферативні доповіді, участь у дискусії тощо. 

 

Залік здійснюється по завершенні вивчення всіх тем семестру на останньому практичному 

занятті в семестрі. До підсумкового модульного контролю допускаються аспіранти, які відвідали усі 

передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні заняття, та при вивченні модуля набрали 

кількість балів, не меншу за мінімальну.    

Програма заліку включає обов’язкову і варіативну частини.  

Обов’язкова частина охоплює наукові та практичні питання «Сучасної кардіології» та 

складається з виконання завдань різних типів:  



- теоретичне завдання передбачає письмову відповідь на теоретичні питання, що стосуються 

етіології, патогенезу, діагностики та лікування серцево-судинних захворювань, що дає 

можливість оцінити теоретичний рівень професійної підготовки за спеціальністю;  

- аналітичне завдання – це письмове розв’язання комплексного ситуаційного завдання, а саме 

аналіз клінічного випадку пацієнта, за результатами якого формується розгорнуте аналітичне 

заключення – постановка діагнозу, розробка схеми додаткового обстеження з аналізом 

отриманих результатів лабораторних і інструментальних досліджень, та призначення 

лікування пацієнту (відповідно до напряму дослідження). 

Варіативна частина стосується наукових та практичних аспектів відповідно до обраного 

напряму дисертаційної роботи: 

- методологічне завдання передбачає визначення та обґрунтування методологічних засад 

проведення дослідження чи процедур за запропонованою темою, визначення дизайну 

дослідження. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати аспірант при складанні заліку, становить 

80 балів. 

Залік вважається зарахованим, якщо аспірант набрав не менше 50 балів.  

 

10. Методичне забезпечення 

1. Лекції з дисципліни. 

2. Методичні розробки для викладачів з навчальних занять. 

3. Методичні розробки для аспірантів з навчальних занять. 

4. Методичні розробки для студентів із самостійної позааудиторної роботи. 

5. Збірник тестових завдань; електронний банк тестових завдань, банк тестових завдань на 

паперових носіях, ситуаційні завдання у складі методичних розробок для аспірантів . 

6. Перелік навчального обладнання, технічних засобів навчання: 

1.     Мультимедійні презентації лекцій: 

2. Архів ЕКГ, УЗД, рентгенограм. 

3. Технічні засоби навчання: комп'ютер. 

 

11. Рекомендована література: 

 

Основна ( базова) 

1. Кардіологія: навч. посіб. / В.Д.Сиволап, Д.А. Лашкул. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2018. – 199 с. 

2. Сиволап В.Д. Невідкладні стани в кардіології / В.Д. Сиволап, С.М. Кисельов, Д.А. Лашкул, 

О.П. Бондаренко // Навчально-методичний посібник до практичних занять та самостійної 

роботи студентів медичного та педіатричного факультетів з дисципліни Внутрішня медицина. 

– Запоріжжя. – 2017. – 260 с. 

3. Скибчик В. А., Соломенчук Т. М. Практичніаспектисучасноїкардіології.— Львів: Мс, 2017. — 

416 с., іл 

4. ЕКГ у практиці = The ECG inPractice = ЭКГ в практике: навчальнийпосібник / Джон Р. 

Хемптон; переклад 6-го англ. видання. - Три мови. – Всеукраїнське спеціалізоване 

видавництво «Медицина»—2018. – 560 с. 

5. Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги: 

навчальний посібник (ВНЗ ІІ—ІV р. а.) / В.С. Тарасюк, М.В. Матвійчук, В.В. Паламар та ін.; 

за ред. В.С. Тарасюка. — 4-е вид., випр. – 2017. – 528 с. 

6. Медицина невідкладнихстанів: Екстрена (швидка) медична допомога: підручник (ВНЗ ІV р. а.) 

/ І.С. Зозуля, В.І. Боброва, Г.Г. Рощін та ін.; за ред. І.С. Зозулі. — 3-є вид., перероб. і допов. – 

2017. – 960 с. 

7. Достижения в диагностике, лечении и профилактикесердечно-сосудистыхзаболеваний / Под 

ред. Пархоменко А.Н. // Medicinereview. - 2014. - Спецвып. "Кардиологический альманах - 

2014". -  К.:, 2014. – 293 с. 

8. Лечениебольных с сердечнойнедостаточностью – 

практическоеруководствоAmericanCollegeofCardiology/AmericanHeartAssociation (2013)// 



Medicinereview . - 2013.- №4 -  С. 16-22. 

9. Инфарктмиокарда с подъёмом сегмента  ST: руководствоAHA/ACCF (2013). // Medicinereview 

. - 2013.- №1 -  С. 16-21. 

10. Mancia G. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management ofarterial hypertension: The Task Force 

for the management ofarterial hypertension of the European Society of Hypertension(ESH) and of 

the European Society of Cardiology (ESC)// J. Hypertension.– 2013.–Vol. 31(7).– P. 1281–1357. 

11. MoscaL., BenjaminE.J., BerraK. etal. Effectiveness-

basedguidelinesforthepreventionofcardiovasculardiseaseinwomen– 2011 update: a guideline from the 

American Heart Association// Circulation.– 2011.– Vol. 123(11).– P. 1243–1262. 

 

Допоміжна 

1. Сыволап В.Д. Предикторы развития стрессовой гипергликемии у больных в остром периоде Q 

инфаркта миокарда, осложненного острой сердечной недостаточностью, без сахарного 

диабета в анамнезе / В.Д. Сыволап, Н.И. Капшитарь // Запорожский медицинский журнал. - 

Том 20, №3(108). – 2018. – С. 315-319 

2. Сиволап В.Д. Ремоделюваннясерця у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда за наявності 

блокади лівоїніжки пучка Гіса / В. Д. Сиволап, Я. В. Земляний// Запорож. мед.журн. – 2018. - 

№ 3. – С. 319-323 

3. Кисельов С.М. Ризик несприятливого перебігу гострого Q-інфаркту міокарда під впливом 

антикоагулянтної терапії / С.М. Кисельов // Світ медицини та біології. - 2018. - №3 (65). - С. 

74-77 

4. Лашкул Д.А. Вплив фармакотерапії на віддалений прогноз у хворих на хронічну серцеву 

недостатність ішемічного генезу зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка та нирковою 

дисфункцією / Д.А.Лашкул // Запорож. мед. журн. – 2016 - №4(97). – С. 34-39 

5. Лашкул Д. А. Влияние фармакотерапии на долгосрочный прогноз у больных хронической 

сердечной недостаточностью ишемического генеза с сохраненной фракцией выброса левого 

желудочка и почечной дисфункцией / Д.А. Лашкул // Запорож. мед.журн. – 2016. – № 5 (98). – 

С. 20–24. 

6. Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні 

стани в терапії : довід.-посіб. / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова ; за ред. Ю. М. 

Мостового. - 18-е вид., допов. і переробл. - К. : Центр ДЗК, 2015. - 680 с. 

7. Коваленко В.М. Серцево-судиннізахворювання. Класифікація, стандартидіагностики та 

лікування. За ред..проф. В.М.Коваленко, проф. М.І.Лутая, Ю.М.Сіренка. – Київ, 2011. -  96с. 

8. Коваленко В.М. Руководство по кардиологии / Под ред. В.Н.Коваленко. – К.:Морион, 2008. – 

875 с. 

9. Практикум з внутрішньоїмедицини: навч. пос. / К.М. Амосова, Л.Ф. Конопльова, Л.Л. 

Сидорова, Г.В. Мостбауер та ін. – К.: Українськиймедичнийвісник, 2012 р. – с.102-132. 

10. Рыбаков М.К.  Практическоеруководство по ультразвуковойдиагностике /Рыбаков М.К., 

Алехин М.Н., Митьков В.В. – Москва. -2007. -640 с. 

11. Сиренко Ю.Н. Гипертоническая болезнь и артериальная гипертензия / Сиренко Ю.Н.–Донецк: 

2011.-288с. 

12. Целуйко В.И., Киношенко К.Ю. и др. Оценкадеформациимиокардалевогожелудочка в 

клиническойпрактике// Ліки України.- 2014. - №9 (185).- с.52-56 

13. Митченко Е.И., Мамедов М.Н., Колесник Т.В. и др. Современныйпрофильфакторов риска 

сердечно-сосудистыхзаболеваний в городскойпопуляцииУкраины //Укр. кардіол. журнал.– 

2013.– Додаток 4. Матеріали XIV Національного конгресу кардіологів України.– P. 76–83. 

14. Сыволап В.Д. Клиническая электрокардиография / Сыволап В.Д. – Запорожье: 2008. – 263 с. 



15. Сиволап В.Д. Веденняхворих в кардіологічнійклініці. Навчально-методичнийпосібник до 

практичних занять та самостійноїроботистудентів 6 курсу медичного факультету з дисципліни 

«Внутрішня медицина» / Сиволап В.Д. Запоріжжя: 2016. – 240 с. 

16. Сиволап В.Д. Невідкладні стани в кардіології. Навчально-методичний посібник до практичних 

занять та самостійної роботи студентів 6 курсу медичного факультету з дисципліни 

«Внутрішня медицина» / Сиволап В.Д.  Запоріжжя: 2015.–153 с. 

17. Tsai WC, Liu YW, Huang YY, Tsai LM, Lin LJ. 

DecreasedmechanicalfunctionofleftatriumassessedbyspeckletrackingandtissueDopplerechocardiograp

hyinpatientswithcongestiveheartfailure. //J MedUltrasound 2012.-№ 20.- р. 32–42. 

18. Mondillo S, Galderisi M, Mele D etal. Speckle-tracking echocardiography:A 

newtechniqueforassessingmyocardialfunction. J UltrasoundMed 2011.-№ 30.- Р. 71–83. 

19. McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD etal. ESC 

guidelinesforthediagnosisandtreatmentofacuteandchronicheartfailure 2012: 

TheTaskForcefortheDiagnosisandTreatmentofAcuteandChronicHeartFailure 2012 

oftheEuropeanSocietyofCardiology. DevelopedincollaborationwiththeHeartFailureAssociation 

(HFA) ofthe ESC. Eur J HeartFail. 2012; 4 (8): 803-869. 

 

Чинна нормативна документація 

1. Наказ МОЗ України Наказ МОЗ України від 03.07.2006  №  436  «Про 

затвердженняпротоколівнаданнямедичноїдопомоги за спеціальністю «Кардіологія». 

2. Капустник Ю.О., Фармакотерапіяневідкладнихстанів у кардіології : посібник / Капустник 

Ю.О., Власова О.В. - Полтава: 2013. - 333 с.  

3. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги гострий коронарний синдром з 

елевацією сегмента ST (екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована) медична допомога) 

2015 р. 

4. Рекомендації Європейського товариства кардіологів щодо ведення пацієнтів з гострим 

коронарним синдромом з елевацією сегменту ST (2012). // EuropeanHeartJournal .-2012. - №33. 

– р. 2569–2619 

5. Пархоменко О.М. Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо ведення пацієнтів з 

гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST / без стійкої елевації сегмента ST / 

Пархоменко О.М, Амосова К.М., Дзекта Г.В. // Укр. кардіол. журн.– 2013.  

6. Спільнірекомендації з реваскуляризаціїміокарда у хворих з ішемічною хворобою серця 

Асоціації інтервенційних кардіологів України та асоціації серцево-судинних хірургів України. 

– К., 2012.  

7. Клінічні рекомендації з артеріальної гіпертензії Європейського товариства гіпертензії та 

Європейського товариства кардіологів 2013 р. // Артеріальна гіпертензія. – 2013. - №4. – С. 62-

157. 

8. Руководство АНА/АССF по ведению пациентов со стабильной ИБС (2012)-обзор основных 

рекомендаций. // Medicinereview, 2013. - №1. – С. 4-15. 

9. Руководство Европейского общества кардиологов по ведению пациентов с фибрилляцией 

предсердий: обновление 2012. // Medicinereview, 2012. - №5. – С. 6-14. 

 

12. Інформаційні ресурси 

1. Національнийнауковий центр «Інституткардіологіїіменіакадеміка М.Д. Стражеска» НАМН 

України. http://www.strazhesko.org.ua/ 

2. Українськийкардіологічний портал. http://ukrcardio.org/ 

3. Електроннийнауково-практичний журнал прокардіологію. http://www.webcardio.org/ 

4. PubMed.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

http://www.strazhesko.org.ua/
http://ukrcardio.org/
http://www.webcardio.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


5. European society of cardiology. http://www.escardio.org/ 

6. American College of Cardiology. http://www.acc.org/ 

7. American Heart Association.  http://www.heart.org/HEARTORG/ 

8. Міністерствоохорониздоров'яУкраїни. http://www.moz.gov.ua 

9. Центр тестування при МОЗ України. http://www.testcentr.org.ua 

10.  ЗДМУ - Запорізький державний медичний університет. www.portal.zsmu.edu.ua 

11. Державнепідприємство «Державнийекспертний центр 

Міністерстваохорониздоров‘яУкраїни»www.dec.gov.ua 

12. Кардиолог - сайт о заболеванияхсердца и сосудов. www.cardiolog.org 

13. Ресурси кафедрЗапорізького державного медичного університету.www.zsmu.zp.ua 

14. CardioSila - здоровое и сильное сердце!www.cardiosila.ru 

15. Медицинская литература - Библиотека BooksMed. www.booksmed.com/cardiologiya 

16. Сайтжурнала "Consiliummedicum". http://www.consilium-medicum.com/.  

17. Сайт електронноїверсії "Русского медицинского журнала".http://www.rmj.net/.  

18. Сайт Національноїбібліотеки США http://www.ncbi.nlm.nih.gov  

 

http://www.escardio.org/
http://www.acc.org/#sort=%40foriginalz32xpostedz32xdate86069%20descending
http://www.heart.org/HEARTORG/

