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Метою курсу – є засвоєння фундаментальних знань морфологічних проявів 

патологічних процесів і захворювань, формування поглибленого клініко-
анатомічного мислення та набуття фахово-орієнтованих компетентностей з 
перспективою їх подальшого використання у професійній діяльності лікаря будь-
якого фаху, що передбачає: вивчення основних завдань та системи заходів 
патологоанатомічної служби, вивчення основ деонтології прозекторської роботи, 
вивчення структури та логіки побудови патологоанатомічного діагнозу, 
вивчення методів патоморфологічних досліджень: автопсія, біопсія, дослідження 
біопсійного матеріалу, метод імуногістохімічного дослідження біопсійного та 
операційного матеріалу, електронномікроскопове дослідження, молекулярно-
біологічне дослідження. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Секційний курс» в структурно-
логічній схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких 
дисциплін: анатомія людини, фізіологія, патоморфологія, патофізіологія, 
пропедевтики внутрішньої медицини. Формує засади подальшого вивчення 
студентом клінічних дисциплін: правознавство, внутрішня медицина, педіатрія, 
хірургія, акушерство та гінекологія, соціологія та медична соціологія, що 
передбачає інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» та формування умінь 
застосовувати знання з догляду за хворими в процесі подальшого навчання та у 
професійній діяльності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 
професійної медичної діяльності, проводити оригінальне наукове дослідження та 
здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охорони здоров’я на 
основі глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних 
теоретичних або практичних знань та/або професійної практики; здатність до 
абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 
здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність приймати обґрунтовані 
рішення; здатність працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії;  
здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 
спілкуватися іноземною мовою; навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій; визначеність і наполегливість щодо поставлених 
завдань і взятих обов’язків; здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 
здатність діяти на основі етичних міркувань; здатність до засвоєння методів 
патоморфологічних досліджень: автопсія, біопсія, експериментальне 
моделювання захворювань; здатність до аналізу морфологічних проявів хвороб; 



здатність до оцінювання результатів патологоанатомічного розтину, досліджень 
біопсійного та секційного матеріалу; здатність до аналізу структурного підґрунтя 
розвитку хвороб та їх клінічних проявів, структурних основ одужання, 
ускладнень та наслідків. 

Програмні результати навчання: набуття базових знань з секційно-
біопсійного курсу; відповідно до отриманих знань з секційнобіопсійного курсу 
оцінювати інформацію щодо клінічного та патологоанатомічного діагнозу в 
умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу, використовуючи знання про 
структурне підґрунтя хвороб, отримане у результаті проведення 
патологоанатомічного розтину та в результаті використання сучасних методів 
прижиттєвої діагностики хвороб; встановлювати патологоанатомічний діагноз, 
здійснювати диференційну діагностику захворювань; вести відповідну медичну 
документацію; формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності; 
дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності; 
організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про 
яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в 
індивідуальному полі діяльності. 

Очікувані результати навчання:  
знати: побудову, основні завдання та системи заходів патологоанатомічної 

служби, її місце у структурі системи охорони здоров’я України; принципи та 
правила ведення основної патологоанатомічної документації (протоколу 
посмертного паталогоанатомічного дослідження- автопсії), лікарського 
свідоцтва про смерть, скерування на патогістологічне дослідження біопсійного 
та операційного матеріалу; структуру та логіку побудови патологоанатомічного 
діагнозу, його складові частини, варіанти основного захворювання; визначення 
основного захворювання, ускладнення основного захворювання, супутнього 
захворювання та логіку побудови комбінованого патологоанатомічного діагнозу, 
його складові частини;  визначення поєднаного основного захворювання, 
конкуруючого основного захворювання, фонового захворювання, варіанти 
формулювання у різних соматичних захворювань у дорослих у випадках 
перинатальної патології; структуру та логіку заповнення лікарського свідоцтва 
про смерть, структуру та логіку заповнення лікарського свідоцтва про 
перинатальну смерть, визначення поняття патоморфоз, ятрогенія (друга 
хвороба), їх місце у діагнозі; принципи порівняння клінічног та 
патологоанатомічного діагнозів; причини неправильних клінічних діагнозів 
(об’єктивні, суб’єктивні); категорії розбіжності діагнозів; принципи підготовки і 
проведення засідання лікувально-контрольної комісії, комісії по вивченню 
смертельних наслідків та клініко-анатомічної конференції; метод біопсійного та 
операційного дослідження матеріалу, види біопсій; значення методу прижиттєвої 
морфологічної діагностики – біопсії; методи фіксації та дослідження матеріалу, 
приготування мікроскопічних препаратів; основні та додаткові методи 
гістологічного дослідження (гістохімічне, імуноморфологічне, електронна 
мікроскопія); правила забору та скерування матеріалу на гістологічне 
дослідження; основні етичні та деонтологічні принципи у роботі лікаря-



патологоанатома; 
вміти: визначати завдання патологоанатомічного бюро, централізованої 

прозектури і патологоанатомічного відділення центральної районної лікарні; 
встановити причини виникнення (етіологія), механізми розвитку (патогенез), 
морфологічні основи цих механізмів (морфогенез), наслідки хвороб, а саме 
одужання та його механізми (саногенез), ускладнення, а також механізми смерті 
(танатогенез); виявляти діагностичні помилки та заповнити лікарське свідоцтво 
про смерть; формулювати патологоанатомічний діагноз із зазначенням 
основного захворювання, ускладнень, супутніх захворювань та причини смерті; 
визначати зміни у перебігу та патоморфології хвороб (патоморфоз); 
діагностувати макро- та мікроскопічні прояви хвороб, що розвиваються 
внаслідок діяльності лікаря (ятрогенія); інтерпретувати результати різних видів 
патогістологічного дослідження біопсійного та операційного матеріалу; 
визначати роль клініко-анатомічних конференцій, лікувально-контрольної 
комісії та комісії по вивченню смертельних наслідків;  

Зміст навчальної дисципліни:   
Завдання і методи патологоанатомічної служби та її місце у системі охорони 

здоров'я України (наказ № 81 від 12.05.1992 року МОЗ України „Про розвиток та 
удосконалення патолого-анатомічної служби в Україні", а також наказ №179 від 
29.03.2006 року «Про затвердження інструкції з визначення критеріїв 
перинатального періоду живонародженості та мертвонародженості. Порядок 
реєстрації живонароджених і мертвонароджених»). Основна патологоанатомічна 
документація. Вивчення історії хвороби, показовий розтин. Протокол розтину: 
основні вимоги, складові частини, правила написання. Завдання і методи 
патологоанатомічної служби та її місце у системі охорони здоров'я України 
(наказ № 81 від 12.05.1992 року МОЗ України „Про розвиток та удосконалення 
патолого-анатомічної служби в Україні", а також наказ №179 від 29.03.2006 року 
«Про затвердження інструкції з визначення критеріїв перинатального періоду 
живонародженості та мертвонародженості. Порядок реєстрації живонароджених 
і мертвонароджених»). Основна патологоанатомічна документація. Вивчення 
історії хвороби, показовий розтин. Протокол розтину: основні вимоги, складові 
частини, правила написання.  

Побудова патологоанатомічного діагнозу, варіанти комбінованого 
основного захворювання (варіанти поєднаних, комбінованих та фонового 
захворювань). Визначення основного захворювання, ускладнень, супутніх 
захворювань. Лікарське свідоцтво про смерть, його значення для статистики та 
порядок заповнення. 

Варіанти формулювання патологоанатомічного діагнозу у випадках різних 
захворювань та у випадках перинатальної патології. Робота з МКХ X перегляду. 
Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть, його значення для статистики та 
порядок заповнення. 

Визначення понять патоморфоз, ятрогенія (друга хвороба), їх місце у 
діагнозі. Принципи порівняння клінічного та патологоанатомічного діагнозів. 
Причини неправильних клінічних діагнозів (об’єктивні, суб'єктивні). Категорії 



розбіжності діагнозів: по вивченню смертельних наслідків та клініко-анатомічної 
конференції. 

Метод біопсійного та операційного дослідження матеріалу. Значення 
методу прижиттєвої морфологічної діагностики – біопсії. Види біопсій. Методи 
фіксації та дослідження матеріалу, приготування мікроскопічних препаратів. 
Основні та додаткові методи гістологічного дослідження (гістохімічне, 
імуноморфологічне, електронна мікроскопія). Правила забору та скерування 
матеріалу на гістологічне дослідження.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,0 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 40 годин 
самостійної роботи. 

Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль.   
 
 


