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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни Холод як лікувальний фактор складена відповідно
до Освітньо-наукової програми Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН
України на третьому освітньо-науковому рівні___
(назва рівню вищої освіти)
галузі знань
22 «Охорона здоров’я»_______
(шифр і назва галузі знань)
спеціальності
222 «Медицина»__________
(код і назва спеціальності)
Опис навчальної дисципліни
Освітньо-науковий рівень вищої освіти передбачає здобуття особою теоретичних
знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей,
розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницької діяльності,
оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, проведення власного
наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та
практичне значення (Закон України «Про вищу освіту», 2014).
У рамках навчальної дисципліни аспірантам винесені питання та найновіші наукові
дані щодо впливу охолодження (гіпотермічні та низькі температури) як чинника в
лікуванні патологічних станів організму людини, а саме дослідження дії штучного
охолодження як лікувального фактора на стан ссавців, зміни в системах різного рівня
організації (субклітинний, клітинний, тканинний, організменний) в модельних
експериментах та в клінічній практиці з метою створення нових і поліпшення наявних
методів лікування та створення технологій діагностики й лікування захворювань людей на
основі використання кріомедичної та гіпотермічної апаратури.
Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни здійснюється у ІII семестрі.
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-трансферною системою.
Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS – залікових
кредитах, які зараховуються аспірантам при успішному засвоєнні ними відповідної
частини (залікового кредиту). На вивчення навчальної дисципліни відводиться _150_
годин,___5___ кредитів ЄКТС.
Статус навчальної дисципліни: обов’язкова.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні механізми лікувальної дії
низьких температур на організм людини для можливого використання холоду в
практичній медицині та, зокрема, кріомедицині з метою вдосконалення діагностики й
лікування захворювань.
Міждисциплінарні зв’язки: відповідно до навчального плану, вивчення
навчальної дисципліни Холод як лікувальний фактор здійснюється, коли аспірантом
набуті відповідні знання з основних базових дисциплін на ІІІ рівні вищої освіти, а також
дисциплін: «Іноземна мова», «Філософія», «Методологія та організація наукових
досліджень», «Предмет, зміст кріомедицини. технології кріоконсервування і тривалого
збереження
біологічних
об'єктів
для
клінічного
застосування,
чинники
кріопошкодження і кріозахисту», «Використання кріоконсервованих біологічних
об’єктів у лікуванні хвороб різного ґенезу», з якими інтегрується програма наукової
дисципліни. У свою чергу, дисципліна Холод як лікувальний фактор формує засади
опанування аспірантом спеціальних дисциплін за вибором «Кріобіологічні та

біотехнологічні підходи в сучасній медицині», «Моделювання в експериментальній
медицині», «Роль клініко-лабораторних досліджень крові в діагностиці захворювань», а
також поглибленого вивчення аспірантом фундаментальних теоретичних дисциплін
(нормальної анатомії, паталогічної анатомії, патологічної анатомії, біофизики, біохімії,
гістології, цитології, хірургії, ендоскопічної хірургії, онкології, медичної апаратури).
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни Холод як лікувальний фактор є
формування знань достатніх для виконання оригінального наукового дослідження,
практичних навичок та вмінь в сфері кріомедицини при дослідженні стану біологічних
об’єктів різного рівню організації (клітин, тканин, органів, організму) після дії низьких
температур з використанням кріомедичної та гіпотермічної апаратури та особливостей
проведення кріомедичних процедур в різних галузях медицини.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни Холод як лікувальний фактор є:
 Формування системи знань, професійних умінь та практичних навичок, що
складають основу майбутньої професії, пов’язаною з використанням низьких
температур з метою лікування захворювань людей.
 Ознайомлення з етапами становлення кріотерапії як методу короткочасного впливу
екстремально низьких температур (–120 С) на організм людини та з етапами
становлення кріохірургії як методу деструкції патологічних тканин.
 Формування знань щодо механізму дії низьких температур на біологічні об’єкти
різного рівню організації (клітини, тканини, органи, організм).
 Ознайомлення з кріогенною апаратурою для кріохірургічних та кріотерапевтичних
маніпуляцій. Опанування знань щодо принципів охолодження, які застосовуються
в кріохірургічних апаратах. Оволодіння методиками кріодеструкції та
кріостимуляції (кріоаплікація та кріорозпилювання).
 Ознайомлення з низкою захворювань людини в лікуванні яких застосовуються
низькі температури та формування системи знань про преваги та недоліки
використання кріохірургічних методів лікування в залежності від нозологічної
структури захворюваності.
 Визначення фізіологічних та терапевтичних аспектів застосування кріотерапії в
різних галузях медицини, показань та протипоказань до її використання.
 Визначення ролі гематоенцефалічного бар’єра у формуванні адаптивних реакцій
організму за ритмічного екстремального охолодження.
 Вивчення особливостей фізіологічних реакцій основних функціональних систем
організму у відповідь на ритмічні екстремальні холодові впливи в нормі та на тлі
патологічних станів.
 Ознайомлення з технічним забезпеченням методів кріомедицини в неврології,
нейрохірургії, психіатрії та наркології.
 Визначення синдромальних показів до застосування методів кріомедицини в
неврології, нейрохірургії, психіатрії та наркології.
 Вивчення особливостей проведення кріомедичних процедур в неврології,
нейрохірургії, психіатрії та наркології (загальна і локальна гіпотермія,
краніоцеребральна гіпотермія, методи локальної кріотерапії і кріохірургії в
нейрохірургії).
 Ознайомлення з низкою сучасних додаткових методів діагностики, підходів до
лікування захворювань людини та формування професіональних умінь щодо
проведення кріохірургічних та кріотерапевтичних процедур.
 Ознайомлення з технікою безпеки під час роботи з балонами та кріогенними
рідинами, вивчення обов’язкових правил щодо попередження нещасних випадків,

викликаних підвищеним вмістом азоту та інертних газів у приміщеннях та
проведення інструктажів по правилам експлуатації кріомедичних апаратів.
Очікувані результати навчання з дисципліни:
1. Аспірант повинен знати етапи становлення кріотерапії як методу короткочасного
впливу екстремально-низьких температур (–120 °С) на організм людини.
2. Аспірант повинен опанувати фундаментальні принципи кріохірургічного способу
лікування, знати сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань з
використанням кріомедичних технологій.
3. Аспірант повинен знати механізми деструкції тканин після дії низьких температур,
патогенез деструктивно-запальних процесів після кріодеструкції: первинного
(кріонекрозу) та вторинного пошкодження (ішемічного некрозу), а також
особливості процесів репаративної регенерації після низькотемпературного
ушкодження.
4. Аспірант повинен пояснювати основні фізіологічні та терапевтичні аспекти
застосування кріотерапії в різних галузях медицини,
5. Аспірант повинен бути ознайомлений з ритмічними екстремальними холодовими
впливами як різновидом загальної кріотерапії.
6. Аспірант повинен знати особливості фізіологічних реакцій основних
функціональних систем організму у відповідь на ритмічні екстремальні холодові
впливи в нормі та на тлі патологічних станів.
7. Аспірант повинен знати характеристики апаратури, яка застосовується в
експериментальній та клінічній кріомедицині, принципи роботи кріохірургічного
та кріотерапевтичного обладнання та охарактеризувати базові технічні вимоги до
сучасної кріохірургічної, в тому числі ендоскопічної апаратури.
8. Аспірант повинен обирати та пояснювати вибір оптимальних параметрів
кріоушкодження тканин (температурний режим та експозиція, кратність
кріовпливу), оцінювати зміни мікроциркуляторного русла після дії низьких
температур та охарактеризувати вплив охолодження на різних рівнях організації
живої матерії (субклітинному, клітинному, тканинному, організменному).
9. Аспірант повинен проаналізувати та обирати оптимальний метод лікування з
використанням низьких температур у різних галузях практичної медицини.
10. Аспірант повинен обирати оптимальний режим кріовпливу залежно від
кріостійкійкості тканин.
11. Аспірант повинен обирати вид охолодження (загальна, регіонарна,
краніоцеребральна, місцева гіпотермія) залежно від клінічних завдань.
12. Аспірант повинен вміти працювати з кріогенними рідинами та ємкістями, які
знаходяться під тиском.
13. Аспірант повинен чітко знати правила техніки безпеки при експлуатації
кріомедичних апаратів та усвідомлювати небезпеку випадків, викликаних
підвищеним вмістом азоту та інертних газів у приміщеннях.
14. Аспірант повинен визначити синдромальні покази до застосування методів
кріомедицини в неврології, нейрохірургії, психіатрії та наркології.
15. Аспірант повинен володіти методами проведення кріомедичних процедур в
неврології, нейрохірургії, психіатрії та наркології (загальна і локальна гіпотермія,
краніоцеребральна гіпотермія, методи локальної кріотерапії і кріохірургії в
нейрохірургії).

2. Програма навчальної дисципліни
Дисципліна
Моду
Загальна
Креди-лі
кількість
ти
годин
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Холод як
лікувальни
й фактор

1

150

5

Лекції

Практичні
заняття

Семінари

Самостійна робота

18

10

22

100

МОДУЛЬ 1.
Тема 1. Механізми дії низьких температур.
Вчення про гомеостаз. Терапевтична гіпотермія: загальна, регіонарна,
краніоцеребральна, місцева; сфери клінічного застосування, обмеження. Кріодеструкція,
кріостимуляція. Кріодеструкція клітин і тканин. Поняття «поріг кріостійкості».
Температура кріодеструкції; температурні зони в тканинах при кріовпливах. Роль
теплового контакту. Патогенез кріонекрозу, імунологічні аспекти. Мікрогемоциркуляція.
Кріоадгезія. Кріоаналгезія. Методи посилення кріовпливу: ультразвук, магнітні поля та ін.
Холод як лікувальний засіб в стародавній медицині. Види гіпотермії. Ритмічні
холодові впливи. Механізми дії терапевтичної гіпотермії на організм людей і тварин.
Гомеостаз і адаптація при дії гіпотермічних температур. Роль гемато-енцефалічного
бар’єру в реакціях адаптивних систем організму. Засоби для проведення гіпотермічних
впливів.
Тема 2. Основні анатомічні та структурно-функціональні системи, що
забезпечують терморегуляторні реакції організму.
Технічне забезпечення методів кріомедицини в неврології, нейрохірургії, психіатрії
та наркології. Синдром альні покази до застосування методів кріомедицини в неврології,
нейрохірургії, психіатрії та наркології. Особливості проведення кріомедичних процедур в
неврології, нейрохірургії, психіатрії та наркології (зальна і локальна гіпотермія, краніоцеребральна гіпотермія, методи локальної кріотерапії і кріохірургії в нейрохірургії).
Тема 3. Екстремальна кріотерапія.
Етапи становлення кріотерапії як метода короткочасного впливу наднизьких
температур (-120° С) на організм людини. Пристрої для екстремального охолодження.
Фізіологічні механізми дії кріотерапії як стрес-моделюючої процедури. Показання та
протипоказання до застосування методу. Різновиди екстремальних холодових впливів.
Застосування наднизьких температур з метою корекції вегетативних дисфункцій організм
у людей та тварин різних вікових груп.
Тема 4. Апарати для кріомедицини.
Холодоагенти: хлоретил, закис азоту, вуглекислий газ, рідкий азот, газові суміші,
фреони. Кріохірургічні апарати замкнутого циклу. Кріорозпилювачі. Апарати для
ендоскопічної кріохірургії. Медична техніка для гіпотермії – загальної, регіонарної та
краніоцеребральної. Методи контролю температури охолоджуваних тканин, обсягу
заморожування та невротизації.
Тема 5. Кріохірургія та інші методи лікування захворювань людини з
використанням низьких температур.
Отоларингологія: хронічний тонзиліт, хронічний фарингіт, вазомоторний риніт,
захворювання вуха. Низькі температури в онкології та загальній хірургії. Кріохірургія
пухлин шкіри. Кріохірургія у стоматології. Холодове лікування опікових і гнійних ран.

Ендоскопічні кріовпливи при лікуванні захворювань травного каналу та бронхів;
гепатологія. Кріохірургія в проктології. Низькі температури в нейрохірургії. Аплікаційний
метод під час лікування пухлин головного мозку, невралгій, пухлини гіпофіза.
Застосування та перспективи використання кріоконсервованих клітин і тканин у
комплексному лікуванні захворювань нервової системи. Холодове лікування ушкоджень
опорно-рухового апарату, гіпотермічне збереження при відривах тканин і кінцівок.
Застосування при патологіях області шийки матки та зовнішніх статевих органів.
Кріохірургія в онкогінекології. Застосування кріохірургії в акушерстві; при атонічних
кровотечах (В.І. Грищенко).
Тема 6. Помилки і небезпеки під час застосування низьких температур у
медицині
Загальні вимоги щодо створення безпечних умов праці. Перевірка на несправність
кріогенного обладнання та заправка апаратури. Правила роботи під час проведення
процедур, пов’язаних з використанням кріохірургічного та кріотерапевтичного
обладнання. Перша невідкладна допомога при обмороженнях кріогенними рідинами.
Тема 7. Сучасні підходи до діагностики захворювань.
Додаткові методи обстеження (ультразвукове та рентгенологічне дослідження,
магнітно-резонансна томографія, методи сучасної лабораторної діагностики та ін.). Роль
морфологічних методів у верифікації діагнозу.
Тема 8. Сучасні підходи до лікування.
Малоінвазивні методи лікування (ендоскопічні, торако- та лапароскопічні
втручання, використання стентів та ін.). Гемодіаліз. Плазмаферез. Гемосорбція. Хірургія
судин (переваги та недоліки протезів судин різного походження). Сучасні принципи
діагностики та лікування в онкології.
Тема 9. Техніка безпеки.
Правила експлуатації кріомедичних апаратів. Техніка безпеки під час роботи з
балонами та кріогенними рідинами. Попередження нещасних випадків, викликаних
підвищеним вмістом азоту та інертних газів у приміщеннях.
ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ.
3. Структура навчальної дисципліни
Структура
Кількість годин з них
навчальної
Всього
Аудиторних
дисципліни
Лекції
Семінари
Практичні
заняття
Механізми дії низьких
28
4
4
температур
Основні анатомічні та
структурнофункціональні системи,
що забезпечують
терморегуляторні
16
2
4
2
реакції організму
Екстремальна
26
2
2
2
кріотерапія
Апарати для
16
2
2
2
кріомедицини

Самостійна
робота
20

10
20
10

Кріохірургія та інші
методи лікування
захворювань людини з
використанням низьких
температур
Помилки і небезпеки
під час застосування
низьких температур у
медицині
Сучасні підходи до
діагностики
захворювань
Сучасні підходи до
лікування
Техніка безпеки
Всього

26

2

7

2

13

2

11

2

7
150

4

-

20

-

5

2

2

5

2

2

5

2
18

22

5
10

100

Примітка: 1 кредит ECTS – 30 год.
Аудиторне навантаження - 34%, самостійна робота - 66%.
4. Тематичний план лекцій
№ п/п
Тематика лекції
1.
Механізми дії низьких температур на біологічні об’єкти.
2.
Механізми дії терапевтичної гіпотермії на організм людей і тварин
Основні анатомічні та структурно-функціональні системи, що
3.
забезпечують терморегуляторні реакції організму

Години
2
2
2

5.

Екстремальна кріотерапія
Апарати та кріогенне обладнання для кріомедицини

6.

Кріохірургія та інші методи лікування захворювань людини з
використанням низьких температур

2

7.

Помилки і небезпеки під час застосування низьких температур у
медицині.

2

8.

Сучасні підходи до діагностики захворювань

2

9

Сучасні підходи до лікування

2

Всього

18

4.

2
2

5. Тематичний план семінарів
№ п/п
Тематика семінарів
1.
Вчення про гомеостаз. Мікрогемоциркуляція. Кріоадгезія. Кріоаналгезія.
Ритмічні холодові впливи. Механізми дії терапевтичної гіпотермії на
2.
організм людей і тварин..
Технічне забезпечення методів кріомедицини в неврології, нейрохірургії,
3.
психіатрії та наркології.

Години
2
2
2

7.

Особливості проведення кріомедичних процедур в неврології,
нейрохірургії, психіатрії та наркології (зальна і локальна гіпотермія,
краніо-церебральна гіпотермія, методи локальної кріотерапії і кріохірургії
в нейрохірургії)
Фізіологічні механізми дії кріотерапії як стрес-моделюючої процедури.
Апарати для ендоскопічної кріохірургії.
Низькі температури в онкології та загальній хірургії.

8.

Кріохірургія в гінекології. Застосування кріохірургії в акушерстві; при
атонічних кровотечах (В.І. Грищенко)

9.

Додаткові методи візуалізації для кріохірургії.

2

10.

Малоінвазивні методи лікування (ендоскопічні, торако- та лапароскопічні
втручання, використання стентів та ін.).

2

11.

Правила експлуатації кріомедичних апаратів. Техніка безпеки.

2

Всього

22

4.
5.
6.

6. Тематичний план практичних занять
Тематика практичних занять

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
№

2
2
2
2
2

Години

Екстремальна кріотерапія
Методи проведення краніоцеребральної та ритмічної
гіпотермії.
Кріорозпилювачі. Кріодеструктори. Стаціонарні
кріохірургічні системи.
Ультразвуковий метод дослідження для візуалізації зони
кріодеструкції
Методика кріодеструкції органів в експерименті

2
2

Всього

10
7. Завдання для самостійної роботи
Тема 1. Механізми дії низьких температур

Кібернетичні аспекти регуляції гомеостазу в біологічних системах
Вклад науково-технічного прогресу в розвиток кріохірургії.
Механізми підтримки гомеостазу за А.М. Уголєвим.
Зв'язок кріохірургії з кріотерапією і кріогенною технікою.
Історія кріохірургії, перші кріохірургічні операції.
Холод як лікувальний засіб в стародавній медицині.
Роль гемато-енцефалічного бар’єру в реакціях адаптивних систем
організму. Засоби для проведення гіпотермічних впливів.
Терапевтична гіпотермія: загальна, регіонарна, краніоцеребральна,
місцева; сфери клінічного застосування, обмеження.
Ритмічні холодові впливи.
Механізми дії терапевтичної гіпотермії на організм людей і тварин.
Разом
Тема 2. Основні анатомічні та структурно-функціональні

2
2
2

Кількість
годин.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
Кількість

годин.
2
2

№

системи, що забезпечують терморегуляторні реакції організму
Системна дія холодових впливів на біологічну систему.
Загальні чинники призначення лікувальної гіпотермії при ураженнях
ЦНС.
Пристрої для проведення лікувальної гіпотермії.
Методи проведення краніоцеребральної та ритмічної гіпотермії.
Можливість застосування різних видів лікувальної гіпотермії з
іншими медикаментозними та немедикаментозними терапевтичними
методами.
Разом
Тема 3. Екстремальна кріотерапія

1.

Етапи становлення кріотерапії.

2.

Основні фізіологічні механізми дії кріотерапії як стрес-моделюючої
процедури.

2

3.

Різновиди екстремальних холодових впливів.

2

4.

Гомеостаз і адаптація при дії екстремально низьких температур.

2

5.

Стан основних функціональних систем організму у відповідь на
ритмічні екстремальні холодові впливи в нормі та на тлі
патологічних станів.

2

6.

Пристрої для екстремального охолодження.

2

7.

Показання та протипоказання до застосування кріотерапії.

2

8.

Ритмічні екстремальні холодові впливи як різновид загальної
кріотерапії.

2

9.

Застосування наднизьких температур з метою корекції вегетативних
дисфункцій організму у людей та тварин різних вікових груп.

2

10.

Роль гематоенцефалічного бар’єру в реакціях адаптивних систем
організму.

2

1.
2.
3.
4.
5.

Разом
№
1.
2.

3.
4.
5.
№
1.

Тема 4. Апарати для кріомедицини

2
2
2

10
Кількість
годин.
2

20
Кількість
годин.
2
2

Переваги та недоліки автономних кріінструментів.
Порівняльна характеристика кріохірургічних апаратів, в яких
застосовувалась теплота фазового переходу, ефект Джоуля –
Томпсона.
Переваги та недоліки холодоагентів.
2
Методи запобігання переохолодження кріоіструменту.
2
Способи заправки автономних кріохірургіних апаратів рідким азотом
2
Разом
10
Кількість
Тема 5. Кріохірургія та інші методи лікування захворювань
годин.
людини з використанням низьких температур
Кріохірургія як метод лікування захворювань людини з
2

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
№
1.
2.
№
1.
2.
№
1.
2.
№
1.
2.

використанням низьких температур
Кріодеструкція піднебінних мигдаликів
Використання кріорозпилювання при хронічному риніті та храпі
Кріодеструкція судин передніх відділів носових ходів при носових
кровотечах
Показання та протипоказання використання низьких температур при
доброякісних новоутвореннях шкіри
Біопсія як основний етап кріохірургічного втручання
Застосування кріохірургічних підходів для профілактики келоїдних
рубців.
Кріомасаж та кріоскарпінг. Методики проведення процедур.
Холодове лікування опікових і гнійних ран
Відміності холодової рани від опікової
Разом
Тема 6. Помилки і небезпеки під час застосування низьких
температур у медицині
Правила експлуатації кріомедичних апаратів.
Правила роботи з посудинами Дюара
Разом
Тема 7. Сучасні підходи до діагностики захворювань
Системи навігації при проведені кріохіругічних оперативних
втручаннях
Магнітно-резонансний томограф як один із методів візуалізації при
проведенні кріохірургічних втручань
Разом
Тема 8. Сучасні підходи до лікування
Кріохірургічні операції на судинах.
Гемодіаліз. Плазмаферез. Гемосорбція.
Разом
Тема 9. Техніка безпеки
Техніка безпеки при використані кріорозпилювачів.
Запобіжні заходи при користуванні балонів з високим тиском.
Разом
Всього

2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
Кількість
годин.
2
3
5
Кількість
годин.
2
3
5
Кількість
годин.
2
3
5
Кількість
годин.
2
3
5
100

Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю
1. Історія кріомедицини, перші кріохірургічні операції: J. Cooper, Е.І. Кандель, S.
Zacharian. Зв'язок кріохірургії з кріотерапією і кріогенною технікою: О.І. Шальніков, Б.І.
Веркін.
2. Мікрогемоциркуляція. Зміни мікроциркуляторного русла під впливом низьких
температур. Кріоадгезія. Кріоаналгезія. Оптимальні параметри кріодеструкції шкіри і
внутрішніх органів.
3. Кріотерапія. Фізіологічні та терапевтичні аспекти застосування кріотерапії в різних
галузях медицини. Показання та протипоказання до використання.

4. Фактори кріопошкодження тканин. Кріодеструкція клітин і тканин. Поняття «поріг
кріостійкості». Температура кріодеструкції; температурні зони в тканинах при
кріовпливах. Роль теплового контакту. Патогенез кріонекрозу. Кріостимуляція.
5. Види холодоагентів. Методи контролю температури. Принципи охолодження, що
застосовуються в кріохірургічних апаратах і установках. Кріогенна техніка, що працює з
використанням теплоти фазового переходу. Кріохірургічні установки, що працюють
завдяки ефекту Джоуля-Томпсона. Привила техніки безпеки.
6. Застосування низьких температур у лікуванні опікових і гнійних ран. Наукова школа
Б.П. Сандомирського.
7. Медична апаратура. Кріорозпилювачі. Інструменти для локального впливу. Апарати
для ендоскопічної кріохірургії. Медична техніка для локальної і загальної гіпотермії.
Історія розробки та впровадження в клініку. Правила експлуатації.
8. Особливості проведення кріомедичних процедур в неврології, нейрохірургії,
психіатрії та наркології (загальна і локальна гіпотермія, методи локальної кріотерапії і
кріохірургії, загальна і локальна гіпотермія.
9. Низькі температури в ортопедії та травматології. Клінічне застосування
малоінвазивної технології при злоякісних пухлинах кісток.
10. Низькі температури в онкології та загальній хірургії: переваги й обмеження.
11. Терапевтична гіпотермія: загальна, регіонарна, краніоцеребральна, місцева. Показання
до застосування в сучасній медицині. Експериментальні і клінічні досягнення
використання цього методу в ІПКіК НАНУ (Г.О.Бабійчук).
12. Застосування низьких температур в акушерстві і гінекології при патологіях області
шийки матки та зовнішніх статевих органів. Кріохірургія в онкогінекології. Лікування
атонічних кровотеч.
13. Холодові пошкодження теплокровного організму (переохолодження, холодова
травма, обмороження та інш.).
14. Кріоабляція як метод лікування органів сечовидільної системи. Кріодеструкція
пухлин передміхурової залози після променевих методів лікування. Кріодеструкція
пухлин нирок в клінічній практиці.
15. Патофізіологічні механізми дії низьких температур. Види клітинної смерті, основні
ознаки. Фактори кріодеструкції тканин. Кріонекроз, імунологічні аспекти.
16. Кріохірургія в лікуванні хворих стоматологічного профілю. Загальний огляд
проблеми. Кріохірургія в паліативній медицині.
17. Ритмічні гіпотермічні і екстремальні впливи: показання та протипоказання щодо
застосування. Етапи становлення методу короткочасного впливу екстремально низьких
температур (–120 °С) на організм людини. Пристрої для екстремального охолодження.
Застосування наднизьких температур з метою корекції вегетативних дисфункцій організм
у людей та тварин різних вікових груп.
18. Ендоскопічні кріохірургічні втручання при лікуванні захворювань травного каналу та
бронхів.
8. Завдання для самостійної роботи: опрацювання матеріалу згідно тематичного
плану із застосуванням сучасних інформаційних технологій та спеціалізованих ресурсів в
Інтернеті.

9. Методи навчання. Основними видами навчальних занять згідно з навчальним
планом є лекції; практичні заняття та семінари; самостійна робота. Теми лекційного курсу
розкривають проблемні питання відповідних розділів дисципліни. Практичні заняття
передбачають застосування аспірантами методів дослідження у практиці вирішення
наукових задач у галузі кріомедицини.
Допоміжні методи навчання: пояснення, бесіда, розповідь, ілюстрація,
спостереження, навчальна дискусія, обговорення теоретичного та/або науковопрактичного питання, моделювання ситуації інтересу та опора на життєвий досвід.
10. Методи оцінювання (контролю): усний контроль (основне запитання,
додаткові та допоміжні запитання); індивідуальне, фронтальне і комбіноване опитування;
тестовий контроль; письмовий контроль; контроль практичних навичок.
11. Форма поточного контролю успішності навчання: оцінка з дисципліни
визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності аспіранта із відповідних тем.
Максимальна поточна кількість балів, яку аспірант може набрати при вивченні
дисципліни, становить 60 балів.
Поточний контроль проводиться у формі тестів, роботи на практичних заняттях,
виступів на семінарах. Для визначення максимальної кількості балів, яку аспірант може
отримати за тему, загальна кількість балів (60 балів) розбивається пропорційно кількості
тем. З них 50% балів становить оцінка за виконання тестів, 50% – за практичне та/або
семінарське заняття.
12. Форма підсумкового контролю успішності навчання та критерії
оцінювання. Підсумковий контроль з дисципліни проводиться у формі
ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ. Сума балів поточного контролю
визначається на основі оцінок поточної діяльності аспіранта із всіх тем. Максимальна
поточна кількість балів, яку аспірант може набрати при вивченні дисципліни, становить
60 балів, та за результатами підсумкового модульного контролю – 40 балів, разом – 100
балів.
Мінімальна поточна кількість балів, яку повинен набрати аспірант при вивченні
всіх практичних та/або семінарських занять з дисципліни для допуску до підсумкового
контролю, повинна бути не менше 50% від максимальної поточної кількості балів.
Під час підсумкового модульного контролю аспіранту пропонується 4 запитання,
максимальна кількість балів за кожне запитання становить 10 балів. Підсумковий
модульний контроль вважається зарахованим, якщо аспірант набрав не менше 65% від
максимальної кількості балів.
Оцінювання знань за кожне запитання під час підсумкового модульного контролю
здійснюються наступним чином:
1-3 бали – аспірант здатен визначити загальне у поняттях або явищах, але присутні 4 і
більше помилок;
4-7 балів – аспірант здатен визначити головне у поняттях або явищах, але припустився
неточностей, 2-3 помилок та не зробив достатньо аргументованих висновків;
8-10 балів – аспірант вміє визначати головне у поняттях або явищах, здатен зробити
аргументовані висновки, що дозволило йому правильно і повністю розкрити питання,
навести приклади явищ та процесів, зробити аргументовані висновки, помилки відсутні
або несуттєві.
13. Методичне забезпечення: навчальний контент (конспект, розширений план
лекції, презентація з використанням мультимедійних пристроїв), відеофільми за темами;
план практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, методичні рекомендації за
темами, завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувача.
Аспірант має доступ до бібліотеки ІПКіК НАН України де знаходяться підручники із
загальних та спеціальних дисциплін, теоретичні та практичні видання в галузі кріобіології,

періодичні наукові видання, методичні рекомендації, автореферати дисертацій та
дисертації з кріобіології і кріомедицини, точка доступу до Інтернет-баз даних.
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