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Короткий зміст дисципліни:
Предмет «Секційний курс» як навчальна дисципліна закладає основи
формування у студентів умінь та навичок, які визначаються кінцевими цілями
вивчення секційного курсу, як самостійної дисципліни, та можуть бути
використані студентами в процесі подальшого навчання й у професійній
діяльності. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: організацію та можливості патологоанатомічної служби України, методи
патологонатоамічних досліджень, теорію діагнозу та причин смерті. вміти:
проводити клініко-анатомічний аналіз біопсійного, операційного та секційного
матеріалу, ставити клінічний та патологоанатомічний діагноз і порівнювати їх
між собою, визначати причини смерті, оформляти лікарське свідоцтво про
смерть та довідку про причину смерті.
Орієнтовний перелік тем навчальних занять (лекцій, практичних,
семінарських):

(Лекцій та семінарські заняття не передбачено)
1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Кільк
№ з.п.

ТЕМА

ість
годин

Завдання і методи патологоанатомічної служби та її місце
у системі охорони здоров'я України. Роль і місце
1

патологоанатома у структурі охорони здоров’я України.

2

Посадові вимоги до патологоанатома і персоналу
відділення. Обладнання та оснащення прозектури.
Техніка автопсії. Особливості розтину трупа немовляти.
2

Особливості розтину при стоматологічних
захворюваннях. Збереження органів після розтину.

2

Бальзамування та прибирання трупа.
Дослідження біопсійного та секційного матеріалу.
3

Особливості біопсій щелепно-лицьового регіону.

2

Теорія діагнозу. Причини смерті. Клінікопатологоанатомічна конференція. Лікувально-контрольна
4

комісія. Деонтологічні аспекти взаємовідносин

1

прозектора з родичами померлого та лікуючими
лікарями.
5

Залікове заняття.

3

РАЗОМ

10

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
№
з/п

1.

К-сть

Назва теми

год.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та
опрацювання практичних навичок

2.

7

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних
занять:

2.1

Патоморфологічні основи реанімації та інтенсивної терапії
(особливості змін органів та тканин).

2.2

Роль сучасних морфологічних методів дослідження в діагностиці
захворювань щелепно-лицьової системи.

3.

2

2
2

Підготовка до залікового заняття

РАЗОМ за модуль 1

13

Разом

13

Перелік компетентностей, здобуття яких буде забезпечувати навчальна
дисципліна:
1. Студент повинен бути компетентним в організації та можливостях
патологоанатомічної

служби

України,

методах

патолого-анатомічних

досліджень,
2. Студент повинен бути компетентним в теорії діагнозу та причин смерті.
вміти: проводити клініко-анатомічний аналіз біопсійного, операційного та
секційного матеріалу, ставити клінічний та патологоанатомічний діагноз і
порівнювати їх між собою, визначати причини смерті, оформляти лікарське
свідоцтво про смерть та довідку про причину смерті.

Перелік науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які
забезпечуватимуть проведення навчальної дисципліни:
1. Завідувач кафедри, д.мед.н., професор І.С.Давиденко
2. Доцент кафедри, к.мед.н., доцент О.А.Тюлєнєва
3. Доцент кафедри, к.мед.н., доцент І.Ф.Курченко
4. Асистент кафедри, к.мед.н. О.В.Лазарук
5. Асистент кафедр В.В.Іліка
6. Асистент кафедри О.В.Бесединська

Завідувач кафедри

Давиденко І,С.

(підпис)

