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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Секційний курс
Викладач О.І. Брантова
Контактний телефон викладача 093 426 15 96
E-mail викладача Elenabrant@ukr.net
Формат дисципліни Вибіркова
Обсяг дисципліни 90
Посилання на сайт дистанційного навчання maem.kiev.ua
Консультації Середа кожного тижня 14.00-15.30

2. Анотація до курсу
Предметом вивчення дисципліни «Секційний 
курс» є метод клініко-анатомічного аналізу 
біопсійного. операційного та секційного матеріалу та 
принципи формулювання діагнозу, техніка розтину та 
оформлення патологоанатомічної документації. 
Протягом курсу студенти знайомляться зі структурою 
патологоанатомічної служби, яка є невід'ємною 
складовою частиною системи охорони здоров'я в 
Україні.

Міждисциплінарні зв’язки базуються 
на вивченні студентами медичної біології, 
анатомії, гістології та ембріології, 
інтегрується з цими дисциплінами; закладає 
основи вивчення студентами фізіології, 
біохімії, патологічної фізіології, 
пропедевтики клінічних дисциплін, що 
передбачає інтеграцію викладання з цими 
дисциплінами та формування умінь 
застосувати знання з Секційного курсу у 
процесі подальшого навчання та професійній 
діяльності.

3. Мета та цілі курсу
Мета викладання дисципліни «Секційний курс» 
випливає із цілей освітньо-професійної програми 
підготовки здобувачів другого освітнього 
(магістерського) рівня вищої освіти та визначаються 
змістом тих системних знань і умінь, котрими 
повинен оволодіти лікар. Знання, які студенти 
отримують з дисципліни «Секційний курс», є 
базовими для блоку дисциплін, що забезпечують 
природничо-наукову і професійно-практичну 
підготовку. Знання, отримані студентами, є важливим 
компонентом професійно-практичної підготовки 
лікаря, при цьому основне завдання вивчення даного 
курсу -  завершити процес формування у студентів 
клініко-морфологічного мислення.

Основним завданням вивчення 
дисципліни «Секційний курс» є:
формування у студентів клініко- 
морфологічного мислення. Основне 
призначення секційного курсу -  оволодіння 
студентами методом клініко- 
анатомічного аналізу біопсійного. 
операційного та секційного матеріалу і 
принципами формулювання діагнозу, 
технікою розтину та оформлення 
патологоанатомічної документації. Протягом 
курсу студенти знайомляться зі структурою 
патологоанатомічної служби, яка є 
невід'ємною складовою частиною системи 
охорони здоров'я в Україні. 
Патологоанатомічна служба спрямована на 
підвищення якості лікувально-діагностичної 
та профілактичної роботи і її удосконалення.

4. Результати навчання (компетентності)
Результати навчання: По завершенню вивчення дисципліни «Секційний курс» студенти повинні 
знати:

вміти:

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна «Патоморфологія» забезпечує набуття 
студентами наступних компетентностей:
Інтегральна:
- Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній 
діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень
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та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 
Загальні:
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- здатність вчитися і оволодівати сучасним знаннями;
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
- здатність приймати обґрунтовані рішення;
- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
- визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
Спеціальні (фахові, предметні):

- здатність до засвоєння методів патоморфологічних досліджень: автопсія, біопсія,
експериментальне моделювання захворювань;
- здатність до оцінювання результатів патологоанатомічного розтину, досліджень біоцсійного та 
секційного матеріалу;
- здатність до аналізу структурного підґрунтя розвитку хвороб та їх клінічних проявів, структурних 
основ одужання, ускладнень та наслідків.

Матриця компетентностей

№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 
відповідальність

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати типові та складні с пеціалізовані задач і та практичні про блеми у професійній діял 
ьності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здій 
снення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.

Загальні компетентності
1 Здатність 

застосовувати 
знання з
Секційного курсу 
в практичних 
ситуаціях

Мати
спеціалізовані 
концептуальні знання, 
які набуті у процесі 
навчання

Вміти розв’язувати 
складні задачі і проблеми, 
які виникають у 
професійній діяльності

Зрозуміле і 
недвозначне 
донесення 
власних
висновків, знань 
та пояснень, що 
їх
обґрунтовують 
до фахівців та 
нефахівців

Відповідати за 
прийняття 
рішень у 
складних умовах

2 Знання та 
розуміння 
предметної 
області
Секційного курсу

Мати глибокі знання 
із структури 
професійної 
діяльності

Вміти здійснювати 
професійну діяльність, 
що потребує оновлення та 
інтеграції знань

Здатність
ефективно
формувати
комунікаційну
стратегію у
професійній
діяльності

Нести
відповідальність 
за професійний 
розвиток, 
здатність до 
подальшого 
професійного 
навчання з 
високим рівнем 
автономності

3 Здатність до 
вибору стратегії 
спілкування, 
здатність 
працювати в 
команді, навички 
міжособистісної 
взаємодії

Знати тактики та 
стратегії спілкування, 
закони та способи 
комунікативної 
поведінки

Вміти обирати способи та 
стратегії спілкування для 
забезпечення ефективної 
командної роботи

Використовуват 
и стратегії 
спілкування та 
навички 
міжособистісної 
взаємодії

Нести
відповідаль
ність за
вибір та
тактику
способу
комунікації

З



4 Здатність до 
абстрактного 
мислення, 
аналізу та 
синтезу,
здатність вчитися 
і бути сучасно 
навченим

Знати способи 
аналізу, синтезу та 
подальшого 
сучасного навчання

Вміти аналізувати 
інформацію, приймати 
обґрунтовані рішення, 
вміти отримувати сучасні 
знання

Встановлювати 
відповідні 
зв’язки для 
досягнення 
цілей

Нести
відповідальність 
за своєчасне 
набуття сучасних 
знань

5 Навички 
використання 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій

Мати глибокі знання 
в галузі
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій, що 
застосовуються у 
професійній 
діяльності

Вміти використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні технології 
у професійній галузі, що 
потребує оновлення та 
інтеграції знань.

Використовуват 
и інформаційні 
та комунікаційні 
технології у 
професійній 
діяльності

Нести
відповідаль
ність за 
розвиток 
професійних 
знань та умінь.

6 Здатність 
оцінювати та 
забезпечувати 
якість
виконуваних
робіт

Знати методи 
оцінювання 
показників якості 
діяльності

Вміти забезпечувати 
якісне виконання робіт

Встановлювати 
зв’язки для 
забезпечення 
якісного 
виконання робіт

Нести
відповідальність 
за якісне 
виконання 
робіт

7 Визначеність і 
наполегливість 
щодо
поставлених 
завдань і взятих 
обов’язків

Знати обов’язки та 
шляхи виконання 
поставлених завдань

Вміти визначити мету та 
завдання бути 
наполегливим та 
сумлінним при виконанні 
обов’язків

Встановлювати
міжособистісні
зв’язки для
ефективного
виконання
завдань та
обов’язків

Відповідати за
якісне
виконання
поставлених
завдань

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
1 Здатність 

проводити 
діагностику 
захворювань.

Знати провідні 
клінічні симптоми та 
синдроми (за списком 
1); за стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду хворого, 
знання про людину, її 
органи та системи,

Встановлювати 
вірогідний нозологічний 
або синдромний 
попередній клінічний 
діагноз захворювання (за 
списком 2)
в умовах закладу охорони 
здоров’я, вдома у хворого 
та на етапах медичної 
евакуації у т.ч. у 
польових умовах, 
використовуючи знання 
про людину, її органи та 
системи, дотримуючись 
відповідних етичних та 
юридичних норм, шляхом 
прийняття
обґрунтованого рішення 
за існуючими 
алгоритмами та 
стандартними схемами.

Зрозуміле і 
недвозначне 
донесення 
власних 
висновків, 
знань та 
пояснень щодо 
даного питання

Нести
відповідальність 
за якість
виконаної роботи

2 Здатність 
застосовувати 
знання основ 
патоморфології 
для оцінки 
розбіжності 
клінічного та 
патологоанатомі 
чного діагнозів;

Знати критерії оцінки 
розбіжності 
клінічного та 
патологоанатомічного 
діагнозів;

Вміти застосовувати 
знання основ 
патоморфології для 
оцінки розбіжності 
клінічного та 
патологоанатомічного 
діагнозів;

*

Зрозуміле і 
недвозначне 
донесення 
власних 
висновків, 
знань та 
пояснень щодо 
даного питання

Нести
відповідальність 
за якість
виконаної роботи

4



3 Здатність Знати основні Вміти застосовувати Зрозуміле і Нести
застосовувати перспективні знання з основних недвозначне відповідальність
знання з напрями розвитку перспективних напрямів донесення за якість
основних КЛ1Н1К0- розвитку КЛ1Н1КО- власних виконаної роботи
перспективних патологоанатомічн патологоанатомічних висновків,
напрямів их досліджень. досліджень. знань та
розвитку КЛ1Н1КО- пояснень щодо
патологоанатоміч даного питання
них досліджень.

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції Не предбачено
Практичні (семінарські) заняття 20
Самостійна робота 70

Ознаки курсу
Семестр 5-й, 6-й Спеціальні

ть
222
Медицина

Курс (рік навчання) 
3-й

Вибіркова
дисципліна

Тематика курсу

ТЕМАТИЧНИМ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№
з/п

Назва теми Кільк.
годин

1. ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (НАКАЗ № 81 ВІД 
12.05.1992 Р. МОЗ УКРАЇНИ «ПРО РОЗВИТОК ТА УДОСКОНАЛЕННЯ 
ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ» ТА НАКАЗ № 179 ВІД 29.03.2006 Р. МОЗ 
УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ 3 ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ЖИВОНАРОДЖЕНОСТІ ТА МЕРТВОНАРОДЖЕНОСТІ. 
ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ЖИВОНАРОДЖЕНИХ І МЕРТВОНАРОДЖЕНИХ»), ПОЛОЖЕННЯ ПРО 
ПОРЯДОК РОЗТИНІВ ТРУПІВ У ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДАХ. КАТЕГОРІЇ 
ПОМЕРЛИХ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ'ЯЗКОВОМУ РОЗТИНУ.ОСНОВНА 
ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ.

4

2. СТРУКТУРА ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ КЛІНІЧНОГО ТА АТОЛОГОАНАТОМІЧНОГО 
ДІАГНОЗІВ, ЇХ ПОРІВНЯННЯ. ПОНЯТТЯ ПРО НОЗОЛОГІЧНУ ОДИНИЦЮ, ОСНОВНЕ 
ЗАХВОРЮВАННЯ, УСКЛАДНЕННЯ ОСНОВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ, СУПУТНЄ 
ЗАХВОРЮВАННЯ, КОМБІНОВАНЕ ОСНОВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ (КОНКУРУЮЧЕ, 
ПОЄДНАНЕ, ФОНОВЕ).

4

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЛІКАРСЬКОГО СВІДОЦТВА ПРО СМЕРТЬ. КАТЕГОРІЇ 
РОЗБІЖНОСТЕЙ ДІАГНОЗІВ (Р,РЛ ) ЯТРОГЕНІЯ (“ДРУГА ХВОРОБА”). ЛІКАРСЬКІ ПОМИЛКИ, 
ЇХ ПРИЧИНИ. РІШЕННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАДАЧ 3 КЛІНІКО-АНАТОМІЧНОГО АНАЛІЗУ.

4

4. МЕТОД БІОПСІЙНОГО ТА ОПЕРАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛУ. РІШЕННЯ 
СИТУАЦІЙНИХ ЗАДАЧ 3 КЛІНІКО-АНАТОМІЧНОГО АНАЛІЗУ.

4

5. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПАТОМОРФОЗ. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАНЬ. 
ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ (ЛКК), 
КЛІНІКО-ПАТАНАТОМІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (КАК). РІШЕННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАДАЧ 3 
КЛІНІКО-АНАТОМІЧНОГО АНАЛІЗУ.

2

6. ЗАЛІК. 2
Всього: 20
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

І. Підготовка до практичних занять -  теоретична підготовка та 
опрацювання практичних навичок.

ЗО

II. Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних 
занять:

1 Завдання і методи патологоанатомічної служби. Структура і 
логіка формулювання діагнозу. М етод клініко-анатомічного 
аналізу.

10

2 Порядок та техніка проведення розтинів у лікувально- 
профілактичних закладах. Протокол патологоанатомічного розтину і 
його частини. Патологоанатомічний епікриз і танатогенез. Клініко- 
анатомічний аналіз змін при смерті від захворювань серцево- 
судинної системи.

10

3 Причини смерті. Лікарське свідоцтво про смерть, правила його 
оформлення. Безпосередня причина та механізм смерті: визначення, 
види, обґрунтування. Клініко-анатомічний аналіз змін зі сторони 
органів і систем при смерті від захворювань органів дихання, нирок 
та шлунково- кишкового тракту.

10

III. Підготовка до підсумкового контролю. 10
Всього: 70

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО
ЗАЛІКУ

1. Задачі і методи патологоанатомічної служби.

2. Сучасна структура патологоанатомічної служби, її відміна від старої.

3. Положення про порядок розтинів трупів в лікувально-профілактичних закладах (наказ N 81 МОЗ 

України).

4. Перерахувати, категорії яких померлих підлягають обов'язковому розтину.

5. Структура клінічного та патологоанатомічного діагнозів.

6. Визначення основного захворювання, ускладнення, супутнього захворювання.

7. Принципи побудови клінічного та патологоанатомічного діагнозів.

8. Комбіноване основне захворювання (конкуруюче, поєднане, фонове).

9. "Другі" ("ятрогенні") захворювання. Перерахувати, які стани відносяться до цієї групи 

захворювань.

10. Схема протоколу патологоанатомічного дослідження трупу.

11. Клініко-анатомічний аналіз. Клініко-анатомічний епікриз (схема його написання, що повинно 

бути відображене в ньому).

12. Положення про клініко-патологоанатомічні конференції (наказ N 81). Лікарські помилки, їх 

причини.

13. Розтин трупа, мета, яку переслідує аутопсія. Методи розтинів трупів, переваги метода Шора.

14. Що таке біопсія. Види біопсій в залежності від способу взяття матеріалу, особливостей взяття 

його, а також в залежності від термінів відповіді.

15. Операційний матеріал. Правила направлення його на гістологічне дослідження.
*

16. Правила направлення біопсійного матеріалу на гістологічне дослідження.______________________
6



17. Фіксуючи рідини: приготування 10% нейтрального формаліну. Замінники формаліну.

18. Лікарське свідоцтво про смерть, його структура, правила оформлення та видачі.

6. Система оцінювання курсу 
Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і вмінь на 
практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на практичних заняттях і є складовою 
підсумкової оцінки студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять 
і має на меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу.
Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної послідовності 
дій, з визначенням відповідності, з визначенням певної ділянки на фотографії чи схемі 
(«розпізнавання»);
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач; 
д) контроль практичних навичок;
Оцінки у національній шкалі («відмінно» — 5, «добре» -  4, «задовільно» -  3, «незадовільно» -  
2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності 
академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді екзамену (диф.заліку, заліку) 
(письмово, усно).
Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік:
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну 
навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за чотирибальною (традиційною) шкалою 
оцінювання. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент 
повинен отримати оцінку з кожної теми (на кожному занятті з практичної підготовки) . Виставлені за 
традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну навчальну 
діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок за кожне заняття ділиться на кількість 
занять у семестрі) та переводиться у бали за Таблицею 1.

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу (для 
____________________  дисциплін, що завершуються заліком)____________________
4-бальна

шкала
200-

бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137
4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133

4,87 195 4,35 174 3,82 153 3,3 132
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130
4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127
4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126
4,7 188 4Д7 167 3,65 146 3,12 125
4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124
4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123
4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122
4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121

4,57 183 4,04 162 3,52 141 3 120
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше 3 Недос

татньо4,52 181 3,99 160 3,47 139
4,5 180 3,97 159 3,45 118
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Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність для допуску 
до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для 
допуску до заліку становить 72 бали. Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих 
студентом оцінок за традиційною (національною) шкалою під час вивчення дисципліни впродовж 
семестру, шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після 
коми.
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка передбачена темою 
заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному 
занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового 
модульного контролю.
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового контролю засвоєння 
студентом знань , становить 80 балів.

Таблиця 3. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту) заліку:
Національна шкала Бальна шкала

«5» 70-80
«4» 60-69
«3» 50-59

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 
60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали -  не менше 50 балів).
Кінцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни визначається як сума балів за поточну 
навчальну діяльність (Таблиця 1) та за підсумковий контроль (залік) ( Таблиця 3).

Вимоги до письмової роботи Підсумкова письмова робота виконується у формі 
контрольної роботи.___________________________

Аудиторна робота

Теми 1-4:
Робота на парах -  оцінка від 2 до 5 за кожну тему.

Тема 5: Залік з вибіркової дисципліни «Секційний курс».
Приклади практичних навичок до підсумкового контролю:

І
ЗАДАЧА № 1

Хворий А., 68 років.
КЛІНІЧНИЙ ДІАГНОЗ: Гостре порушення мозкового кровообігу в басейні середньої мозкової артерії по 
геморагічному типу на ґрунті атеросклерозу судин головного мозку. Атеросклероз аорти, коронарних артерій. 
Лівосторонній геміпарез. Пролежні крижів. Двобічна гіпостатична пневмонія. Постінфарктний кардіосклероз. 
Серцево-судинна недостатність ІІ-Б.
ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ: Гематома в правій півкулі головного мозку. Кіста білої речовини 
правої півкулі. Хронічний гломерулонефрит з вторинним зморщуванням нирок (маса лівої нирки - 80 г, правої - 
85 г), нефрогенна гіпертонія (товщина стінки лівого шлуночка - 2,5 см, маса серця -  500 г). Пролежні крижів. 
Застійне повнокров’я і паренхіматозна дистрофія внутрішніх органів. Постінфарктний кардіосклероз. Двобічна 
гіпостатична пневмонія. Аденома передміхурової залози. Педикульоз.
ЗАКЛЮЧЕННЯ ПРО ПРИЧИНУ СМЕРТІ: Смерть хворого А., 68 років, який страждав хронічним 
гломерулонефритом з вторинним зморщуванням нирок, настала від крововиливу в головний мозок.

НАВЧАЛЬНА КАРТА ЗАВДАННЯ

І. Визначити в клінічному діагнозі:
1) основне захворювання;
2) ускладнення;________________
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3) супутні захворювання.
У разі, якщо основне захворювання комбіноване, вказати конкуруючі, поєднані, фонові захворювання.
2. Визначити в патологоанатомічному діагнозі:

1) основне захворювання;
2) ускладнення;
3) супутні захворювання.

В разі, якщо основне захворювання комбіноване, вказати конкуруючі, поєднані, фонові захворювання.
3. Порівняти клінічний і патологоанатомічний діагнози: за основним захворюванням, ускладненням, супутнім 
захворюванням.
4. Виявити неправильності формулювання клінічного діагнозу, якщо вони були.
5. Заповнити лікарське свідоцтво про смерть згідно даних патологоанатомічного діагнозу.

або обумовило

ЛІКАРСЬКЕ СВІДОЦТВО ПРО СМЕРТЬ.
I. Безпосередня причина смерті (захворювання або ускладнення основного захворювання):
а )________________________________________________захворювання, яке викликало
безпосередню причину смерті: основне (першопочаткове) захворювання вказується останнім;
б )_________________________________________________________________________
в )___________________________________________________________________
г )____ ________________________________ ________________ _
II. Інші важливі захворювання, які сприяли смертельному наслідку, але не пов’язані з захворюванням або його
ускладненнями, які стали безпосередньою причиною
смерті_________ _______________________________________________________________

Підсумковий контроль оцінюється від 50 до 80 балів і складається з: 
Відповідь на 2 теоретичних питання по 20 балів за кожне = 40 балів. 
Практичні навички -  2 завдання за кожне по 20 балів = 40 балів. 
Сума: 80.
Бали конвертуються в національну шкалу:

Національна шкала Бальна шкала
«5» 70-80
«4» 60-69
«3» 50-59

Умови допуску до підсумкового контролю Підсумковий контроль передбачений у 
формі заліку. Передбачає підсумкову 
оцінку у 200-бальній шкалі як сума оцінок 
за поточний контроль знань (усне
опитування, письмове опитування, тести, 
задачі)._________________________________

7. Політика курсу
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному 
опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується 
присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: 
пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним планом та 
методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і 
практичного матеріалу._______________________________________________________________________

8. Рекомендована література
БАЗОВА
1. Струков А.І., Сєров В.В. Патологічна анатомія: 
підручник / Пер. з російської мови 4-го вид., 
стереотипне вид. -  Харків: Факт, 1999. -  864 с.
2. Пальцев М.А., Аничков Н.М. Патологическая 
анатомия. Учебник. В 2 томах. -  М.:Медицииа, 
2000.
(http://www.booksmed.com/patofiziologiya/767patolo

ДОПОМ ІЖ НА
6. Благодаров В.М. Патологічна 
анатомія: керівництво до практичних 
занять / В.М. Благодаров, О.С. Гавриш, 
К.О. Богомолець та ін. -  К.: НМУ, 2003.

363 с.
(http://www.twirpx.com/file/472672/)
7. Методики__________ морфологічних
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gicheskayaanatomiva-palcev-uchebnik.html)
3. Старченко 1.1. Спеціальна патоморфологія 
(базовий курс) для студентів медичних 
факультетів вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ 
рівнів акредитації/ Старченко І.І., Ройко Н.В., 
Филенко Б.М.,Проскурня С.А.,Винник Н.І., 
Совгиря С.М.. -  Полтава, 2017.- 170 с.
4. Шлопов В.Г. Патологічна антомія: підручник 
/ В.Г.Шлопов. -  Вінниця, 2004.
5. Патоморфологія: нац. Підруч. /
В.Д.Марковський, В.О.Туманський І.В. Сорокіна 
П20 та ін.,за ред. В.Д.Марковського, 
В.О.Туманського. —- K.: ВСВ «Медицина»,».2015 
—• 936с.,кольор.вид. ISBN 978-617-505-450-5

досліджень: монографія / Багрій М.М., 
Діброва В.А., Попадинець О.Г., Грищук 
М.І. -  Вінниця: Нова Книга, 2016. -  328 
с.
8. Старченко І.І. Загальна
патоморфологія / Старченко І.І., Ройко 
Н.В., Филенко Б.М., Проскурня С.А., 
Ніколенко Д.Є. -  Полтава, 2016.- 136 с.
9. Старченко І.І. Спеціальна 
патоморфологія (базовий курс) / 
Старченко 1.1., Гасюк.А.П.,Ройко Н.В., 
Проскурня С.А., Филенко Б.М. -  
Полтава, 2017,- 174 с.
10. Новосельцева Т.В. Патологія 
статевої та ендокринної систем / Т.В. 
Новосельцева, Б.М. Филенко, Н.І. 
Гасюк. -  Полтава: TOB «АСМІ», 
2015.-1 1 9 с .

Викладач О.І. Брайтова
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