Назва: Патологія та клінічна діагностика
Лектор: доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та
комплексних інформаційних технологій, кандидат біологічних наук
Федососова С. М.
3. Статус: вибірковий
4. Курс 4, семестр 8, радіофізичний факультет, кафедра фізичної і
біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій.
5. Кількість кредитів – 3, академічних годин – 48, самостійна робота –
60 годин
6. Попередні умови для вивчення: дисципліни природничо-наукової
підготовки: "Фізика", "Інформатика"; дисципліни практично професійної підготовки: "Медико-біологічні дослідження", "Медична
електроніка", "Біохімія", вибіркові навчальні дисципліни:"Основи
біології і фізіології", "Анатомія людини", "Біоелектричні процеси".
7. Коротка анотація: У курсі вивчаються структурно-молекулярні та
інформаційні механізми розвитку типових патологічних процесів;
фізіологічні основи, принципи, обмеження та переваги сучасних методів
клінічної, функціональної, диференціальної і комп’ютерної діагностики
та методів моделювання функціональних і патологічних станів.
Розглядаються: сучасний стан клінічної, диференціальної та
функціональної діагностики; загальні механізми патогенезу; типові
патологічні процеси та методи їх діагностики та моделювання (Модуль
1). Форма контролю знань – колоквіум, письмові тестові контрольні
роботи.
Вивчаються: механізми органного патогенезу; типові форми
патології органів і систем; методи їх діагностики та моделювання
(Модуль 2). Форма контролю знань – колоквіум, письмові тестові
контрольні роботи
8. Форми організації контролю знань, система оцінювання залікова
контрольна робота, письмові контрольні роботи,
9. Учбово-методичне забезпечення: підручники ЦНБ, методичні
розробки для проведення лабораторних занять, набор завдань для
окремих занять, презентації, методичні посібники.
10. Мова викладання: українська, російська.
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