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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Патологічна анатомія» складена відповідно до 

освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора філософії у галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я», за спеціальністю 222 «Медицина». 

 

Викладання навчальної дисципліни «Патологічна анатомія» при підготовці доктора філософії 

засноване на дослідженні, що спонукатиме суб’єкта пізнавальної діяльності збагачувати знання. 

Орієнтація у викладанні на дослідження стимулюватиме аспіранта до самостійного аналітичного 

пошуку та наукового обґрунтування відповідей на проблемні питання. Важливою формою роботи є 

наукові диспути, на яких відпрацьовуються вміння формулювати точку зору на дискусійні наукові 

питання, розкривати суперечності у знанні та у процесах пізнання. Розвивання логіки наукового 

вирішення дослідницької проблеми шляхом поетапного роздрібнення навчального матеріалу з 

постановкою до кожної його частини питань і завдань спонукатиме аспіранта до самостійної 

теоретичної роботи з визначення алгоритму пошуку вирішення проблеми, активної участі у 

формулюванні проблемної ситуації, висунення припущень, доведення гіпотези та перевірки 

правильності її вирішення.  

Навчання організоване за розкладом у такій системі: лекції, практичні заняття та самостійна 

робота. Систематичне здійснення поточного та проміжного контролю знань дає змогу через систему 

зворотного зв’язку (від слухача до викладача) оперативно вносити до навчального процесу необхідні 

корективи. В організації навчального процесу особлива увага приділяється самостійній роботі 

аспірантів (72,3 %), практичним заняттям, спрямованим на відпрацювання дослідницьких вмінь на 

навичок, відвідування практичних занять та лекцій професорсько-викладацького складу кафедри. 

Співвідношення аудиторних годин і годин самостійної роботи складає 1:3. 

Програма навчальної дисципліни складається з одного модуля «Сучасна патологічна 

анатомія», що містить 6 змістових модулів: 

1. Сучасні методи прижиттєвої морфологічної діагностики. Морфологія ушкодження та загибелі 

клітин і тканин.   

2. Екстремальні стани організму. Шок. Колапс, кома. Загальні механізми розвитку та прояви 

коматозних станів. ДВЗ-синдром. ДВЗ-синдром в акушерській практиці. 

3. Термінальні стани організму. Патологія реанімації і інтенсивної терапії.  

4. Патоморфологія запальних і дисгормональних захворювань.  

5. Онкоморфологія. Епітеліальні і мезенхімальні пухлини. Лейкози і лімфоми. 

6. Патологічна анатомія інфекційних захворювань. Кишкові інфекції. Гострі респіраторні вірусні 

хвороби. ВІЧ-інфекція, СНІД, обумовлений ВІЧ-інфекцією. Туберкульоз. Сепсис. 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є патологічна анатомія. 

Міждисциплінарні зв’язки: нормальна анатомія, біологія, гістологія і ембріологія, біологічна 

хімія, медична генетика, патофізіологія, мікробіологія та вірусологія. Крім цього патоморфологія має 

тісні зв’язки з усіма спеціальностями хірургічного та терапевтичного профілю. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Патологічна анатомія» є розвиток у 

майбутнього доктора філософії загальних та фахових компетентностей задля забезпечення 

підготовки кадрів вищої кваліфікації для здійснення науково-дослідницької діяльності, аналітичної 

роботи, наукового консультування лікарів практичного напрямку лікувально-профілактичних 

закладів, а також у викладацькій роботі. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни  «Патологічна анатомія» є: 

- здобути поглиблені знання і систематичне розуміння клінічної патоморфології за напрямом та 

тематикою досліджень та майбутньої професійної діяльності; 
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- здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для 

продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем в практичній сфері охорони 

здоров’я з питань клінічної патоморфології; 

- оволодіти термінологією в патологічній анатомії та з досліджуваного наукового напряму; 

- поглиблено вивчити новітні методи дослідження в патологічній анатомії, застосовувати 

широке коло додаткових методів діагностики згідно з обраною темою науково-дослідницької 

роботи: гістохімічні, імуногістохімічні, молекулярно-генетичні, морфометричні, електронно-

мікроскопічні; 

- проводити диференційну патоморфологічну діагностику запальних, дисгормональних, 

онкологічних захворювань; 

- проявити здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та 

загальнокультурного рівню; 

- бути ознайомленими з діючими законодавчими актами України про вищу освіту і концепцією 

адаптації української вищої школи до Загальноєвропейського простору вищої освіти; 

- вміти формувати науковий світогляд та методологію педагогічної діяльності та професійної 

компетентності; 

- виховати загальну і професійну культуру майбутнього викладача університету. 

 

1.3 Компетентності та результати навчання,  формуванню яких сприяє навчальна дисципліна 

«Патологічна анатомія». 

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора філософії 

навчальна дисципліна «Патологічна анатомія» забезпечує набуття аспірантами компетентностей:  

− інтегральні: 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі патологічної анатомії, проводити 

оригінальне наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі 

діагностичної медицини на основі глибокого переосмислення наявних та створення нових 

цілісних теоретичних або практичних знань та/або професійної практики. 

−  загальні: 

1. Здатність до підвищення професійної кваліфікації. 

2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність генерувати ідеї. 

3. Здатність до спілкування у професійному середовищі та з представниками інших професій у 

національному та міжнародному контексті. 

4. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 

− спеціальні (фахові, предметні): 

1. Здатність до розуміння предметної області за обраним науковим напрямом та освітньою 

діяльністю. 

2. Здатність виявляти потребу в додаткових знаннях у сфері медицини та за напрямком 

наукових досліджень, генерувати наукові гіпотези. 

3. Здатність формулювати дослідницьке питання, розробляти проект наукового дослідження. 

4. Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження відповідно до цілей та завдань 

наукового проекту. 

5. Володіння сучасними методами наукового дослідження. 

6. Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їх коректний аналіз та 

узагальнення. 

7. Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в науку, освіту та інші сектори 

суспільства.  

8. Здатність представлення результатів наукових досліджень в усній і письмовій мові відповідно 

до національних та міжнародних стандартів. 

9. Здатність до організації та реалізації педагогічної діяльності. 

10. Здатність до лідерства, керування колективом. 

11. Дотримання етики та академічної доброчесності. 
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Матриця компетентностей 

 

№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 
Інтегральна компетентність 

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. 
Загальні компетентності 

1. Здатність до 

підвищення 

професійної 

кваліфікації 

• Знати: 

• Закономірності 

когнітивних 

процесів  

• Стратегію освіти 

протягом життя 

• Методи 

продуктивного 

навчання 

• Теорії ціннісних 

орієнтацій та 

мотивації 

особистості 

• Вміти: 

• Оперувати 

філософськими 

категоріями та 

доктринами  
• Використовува

ти методи 

самонавчання 

• Оцінювати 

рівень мотивації 

• Постійно 

вдосконалювати 

свій освітній та 

загально 

культурний 

рівень 

Визначати 

ціннісні 

орієнтації та 

мотиваційний 

рівень 

особистості.   

Здатність до 

самонавчання та 

самореалізації  

Здатність до 

ефективної 

організації 

власного часу 

Формування 

системного 

професійного, 

наукового світогляду 

та загального 

культурного 

кругозору. 

Розвиток когнітивних 

можливостей. 

Здатність до 

самонавчання та 

самореалізації 

2. Здатність виявляти, 

ставити та 

вирішувати 

проблеми, здатність 

генерувати ідеї. 

Знати: 

• Закономірності 

розвитку науки з 

напрямку 

патологічна 

анатомія. 

• Етапи та 

закономірності 

когнітивного 

процесу. 

• Етапи 

дослідницького 

процесу. 

Вміти: 

• Аналізувати 

дані, отримані з 

інформаційних 

джерел 

 

Комунікації з 

науковим 

керівником, 

колегами під час 

обговорення 

проблем, пошуку 

шляхів їх 

вирішення 

Здатність до 

самостійного та 

незалежного 

мислення, 

формулювання ідей 

та продукування 

гіпотез.  

 

3. Здатність до 

спілкування у 

професійному 

середовищі та з 

представниками 

інших професій у 

національному та 

міжнародному 

контексті. 

Знати: 

• особливості 

сприйняття 

різних цільових 

аудиторій; 

• основи риторики 

та теорії 

аргументації  

• професійну 

лексику та 

термінологію  в 

області 

патологічної 

анатомії 

Вміти: 

• вести 

комунікації з 

різними цільовими 

аудиторіями  

• виконувати різні 

соціальні ролі, 

• володіти 

культурою 

мовлення, 

методами 

аргументації 

Відстоювання 

власних 

наукових 

поглядів. 

Володіння 

вербальними та 

невербальними 

навичками 

спілкування. 

Взаємодія в 

колективі для 

виконання 

завдань 

 

Поширення наукових 

досягнень та ідей. 

4. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість виконаних 

робіт 

Знати: 

• стандарти 

якості  

• критерії оцінки 

якості 

• форми і методи 

оцінки 

результатів 

професійної  

Вміти: 

• проводити 

моніторинг 

освітнього та 

наукового 

процесу,  

• застосовувати 

ефективні методи 

оцінки 

когнітивної 

Взаємодія,  

співробітництво 

з колегами та 

керівництвом 

Покращення 

результатів власної 

діяльності  і 

результатів 

діяльності інших. 

Індивідуальна 

відповідальність за 

результати 

виконання завдань. 

Доброчесність, 
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діяльності сфери 

• розробляти 

пропозиції щодо 

удосконалення 

якості 

довіра та 

відповідальність за 

власні дії. 

Спеціальні (фахові) компетенції 

1. Здатність до 

розуміння 

предметної області 

за обраним 

науковим напрямом 

та освітньою 

діяльністю 

Знати: 

• Зміст 

дисципліни 

«Патологічна 

анатомія» 

відповідно до 

майбутньої 

професійної 

діяльності 

• Ключові 

концепції за 

напрямом 

наукового 

дослідження 

• Пріоритетні 

напрямки 

розвитку науки та 

медицини 

Вміти: 

• Аналізувати 

основні теорії та 

концепції за 

напрямом 

дослідження  

• Інтерпретувати 

результати 

досліджень за 

обраним 

науковим 

напрямом 

Формулювання 

власного 

судження та 

участь у 

дискусіях щодо 

основного 

змісту, методів, 

новітніх 

досягнень в 

патологічній 

анатомії та за 

напрямом 

наукового 

дослідження 

Безперервне 

самонавчання і 

самовдосконалення з 

навчальної 

дисципліни. 

 

2. Здатність виявляти 

потребу в 

додаткових знаннях 

у сфері медицини 

та за напрямком 

наукових 

досліджень, 

генерувати наукові 

гіпотези 

Знати: 

• Інформаційні 

світові ресурси  

• Сутність 

дослідницького 

процесу 

• Сучасні 

досягнення за 

напрямком 

наукового 

дослідження 

• Новітні методи 

дослідження, їх 

інформативність, 

специфічність та 

чутливість 

Вміти: 

• Проводити 

критичний аналіз 

сучасної наукової 

літератури 

• Адекватно 

оцінювати 

досягнення та 

обмеження 

досліджень за 

обраним 

науковим 

напрямом 

• Визначати 

ступінь 

вирішення 

проблем та 

потреби сучасної 

науки та 

медицини  

Використання 

інформаційних 

ресурсів для 

отримання  

інформації.  

Комунікації та 

дискусії з 

фахівцями в 

певній галузі 

наукової 

діяльності 

Використовувати 

сучасні інформаційні 

технології для 

проведення 

наукового пошуку. 

Володіння 

методологією 

наукового 

дослідження для 

коректного 

формулювання 

гіпотез та 

дослідницьких 

питань 

3. Здатність 

формулювати 

дослідницьке 

питання, 

розробляти проект 

наукового 

дослідження 

Знати: 

• Методологію 

наукових 

досліджень 

• Принципи 

генерування 

статистичних та 

наукових гіпотез 

• Технологію 

формулювання 

дослідницького 

питання 

• Види 

систематичних 

помилок, способи 

їх запобігання 

Вміти: 

• Формулювати 

дослідницьке 

питання та 

гіпотези 

• Визначати 

дизайн 

дослідження 

• Розробляти план 

дослідження 

• Оцінювати вплив 

факторів, що 

впливають 

• Передбачувати 

системні помилки 

Аргументація та 

доказ переваг 

розробленого 

проекту.  

Ведення 

дискусій щодо 

мети та завдань 

наукового 

проекту. 

Використовуват

и знання та 

вміння з 

методології 

наукових 

досліджень для 

пошуку 

партнерів 

 

Ініціативність, 

самостійність, 

відповідальність. 

Запобігання 

систематичних 

помилок при 

виконанні наукового 

дослідження 

4. Здатність обирати 

методи та критерії 

оцінки (кінцеві 

Знати: 

• Сучасні методи 

дослідження 

Вміти: 

• Обирати методи 

дослідження, 

Аргументація 

переваг обраних 

методів  

Самостійний вибір 

адекватних методів 

дослідження 
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точки) дослідження 

відповідно до цілей 

та завдань 

наукового проекту 

• Морфологічні 

маркери різних 

процесів та станів, 

їх інформативність  

• Інформативні 

критерії оцінки 

процесів, функцій, 

явищ 

 

адекватні для 

досягнення мети та 

завдань наукового 

проекту 

• Інтерпретувати 

результати різних 

методів досліджень 

дослідження. 

Обговорювати 

інформативність 

методів 

дослідження з 

науковою 

спільнотою, 

можливість їх 

вдосконалення 

та комбінування 

 

5. Володіння 

сучасними 

методами 

наукового 

дослідження 

Знати  

• Специфічність 

та чутливість 

різних методів 

дослідження 

• Методики 

досліджень за 

тематикою 

наукового проекту, 

їх можливості та 

обмеження 

Вміти: 

• Використовувати 

сучасні методи 

дослідження 

• Використовувати 

методики 

дослідження 

• Модифікувати та 

поліпшувати  

методики 

дослідження 

Навчатися 

методам та 

методикам 

дослідження, 

обмінюватися 

інформацією та 

передавати 

знання колегам. 

 

Самостійне 

виконання наукового 

дослідження. 

Точність та  

відтворюваність 

результатів 

дослідження 

6. Здатність 

інтерпретувати 

результати 

наукових 

досліджень, 

проводити їх 

коректний аналіз та 

узагальнення 

Знати: 

• Основи 

біостатистики 

• Методи 

статистичного 

аналізу 

• Представлення 

результатів 

статистичної 

обробки даних 

• Вміти: 

• Обґрунтовувати 

розмір вибірки  

• Формулювати 

статистичні 

гіпотези 

• Адекватно 

використовувати 

методи 

статистичного 

аналізу  

Обґрунтування 

обраних методів 

аналізу та 

обговорення 

отриманих даних 

Відповідальність за 

проведення аналізу 

даних. 

Отримання 

достовірних та 

відтворюваних 

результатів. 

Запобігання 

шахрайства при 

обробці даних 

7. Здатність до 

впровадження 

нових знань 

(наукових даних) в 

науку, освіту та 

інші сектори 

суспільства. 

Знати: 

• Технологію 

інформаційно-

патентного пошуку 

• Основи 

авторського права 

• Етапи та 

принципи 

реєстрації 

авторського права 

• Технологію 

отримання патенту 

 

Вміти: 

• Проводити 

патентно-

інформаційний 

пошук 

• Реєструвати 

право 

інтелектуальної 

власності 

• Впроваджувати 

наукові 

досягнення у 

навчальний 

процес 

Комунікації та 

дискусії з 

фахівцями в 

певній галузі 

наукової 

діяльності. 

Адаптувати 

результати 

наукових 

досліджень до 

освітніх програм 

та навчального 

процесу. 

Відповідальне 

патентування. 

Регулярне оновлення 

освітніх програм та 

змісту навчання 

8. Здатність 

представлення 

результатів 

наукових 

досліджень в усній і 

письмовій мові 

відповідно до 

національних та 

міжнародних 

стандартів 

Знати: 

• Технологію 

презентації даних 

у виді постерів та 

презентацій 

• Технологію 

написання статей 

у національні 

наукові видання 

• Вимоги та 

технологія 

написання статті 

до міжнародного 

рецензованого 

видання 

• Перелік видань 

що індексуються у 

Scopus Web of 

Science 

Вміти: 

• Працювати в 

Power Point, Prezi, 

Adobe Photoshop, 

Adobe Reader 

• Підготувати 

презентацію 

• Підготувати 

усну доповідь 

• Написати 

статтю відповідно 

до вимог 

наукового 

видання 

 

Академічна 

доброчесність 

Спілкування з 

рецензентами та 

редакцією 

журналу. 

Аргументувати, 

критично 

оцінювати 

результати 

досліджень, 

дискутувати з 

наукових 

проблем 

Відповідальність за 

результати наукового 

дослідження.  

Запобігання плагіату 

та  фальсифікаціям  
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• Стандарти 

оформлення 

наукових робіт 

9. Здатність до 

організації та 

реалізації 

педагогічної 

діяльності 

• Знати: 

• Стандарти вищої 

освіти за 

спеціальністю 

• Основи 

педагогіки  

• Дидактичні 

основи 

проблемного  

навчання  

• Компетентністни

й підхід при 

проектуванні та 

реалізації 

освітньої 

діяльності 

• Форми 

організації 

навчально-

пізнавальної 

діяльності 

• Принципи 

студент-

орієнтованого 

навчання 

• Програму та 

зміст 

дисципліни, що 

буде викладатися 

• Вміти: 

• формулювати 

цілі навчання та 

способи х 

досягнення 

• грамотно 

визначати зміст 

навчання та 

форми контролю  

• застосовувати 

новітні 

педагогічні 

технології; 

• моніторувати 

та управляти 

процесом 

навчання 

• використовува

ти сучасні 

інформаційні 

технології для 

оптимізації 

навчання 

•  

Володіння 

основами 

дидактики, 

риторики, 

аргументації 

Застосування 

методів 

інтерактивного 

навчання  

Демонструвати 

лідерство та 

управляти 

процесом 

навчання 

 

Набуття ораторської 

майстерності 

Лідерство.  

Здатність до само 

оцінювання та 

непереривного 

самовдосконалення 

Відповідальність за 

ефективність 

навчального процесу 

 

10

. 

Здатність до 

лідерства, 

керування 

колективом 

Знати: 

• Теорію 

комунікацій 

• Механізми 

ефективного 

управління 

• Психологію 

лідерства 

Вміти: 

• Формувати 

ефективні 

комунікації 

• Керувати 

колективом 

Здатність до 

комунікацій та 

керування 

різними 

групами, вміння 

надихати та 

мотивувати 

студентів та 

колег  

Ініціативність, 

Лідерство та 

здатність до 

керування, 

Самореалізація 

11

. 

Дотримання етики 

та академічної 

доброчесності 

Знати: 

• Дослідницьку 

етику  

• Правові основи 

авторського права 

• Принципи 

запобігання 

плагіату, 

фальсифікацій та 

корупційних дій 

Вміти: 

• Самостійно 

виконувати 

освітню та наукову 

діяльність  

• Викладати свої 

погляди 

• Приймати 

власні рішення 

• Використовуват

и інформаційні 

технології для 

визначення ознак 

плагіату 

Доброчесне та 

відповідальне 

виконання 

освітньої та 

наукової 

діяльності,  

Отримання 

довіри та поваги 

серед колег та 

студентів 

Відповідальність за 

результати діяльності  

Доброчесність, 

довіра та 

відповідальність за 

власні дії. 

Запобігання плагіату,  

фальсифікаціям та 

корупційним діям 

 
Результати навчання: 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна 

дисципліна «Патологічна анатомія»: 

1. Отримання знань з навчальної дисципліни обсягом 12 кредитів (360 годин).  

2. Складання заліків відповідно до навчального плану теоретичної підготовки (1-6 

семестри). 
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3. Подання реферату у вигляді І (огляд літератури) та ІІ (методи дослідження) розділів 

дисертаційної роботи, переліку використаних джерел (5 семестр).  

 

Результати навчання дисципліни «Патологічна анатомія»: 

Знання:  

- усвідомлювати й розуміти загальні тенденції розвитку патологічної анатомії;  

- демонструвати знання основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних 

проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань в патологічній анатомії, 

оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму;  

- знати основи застосування елементів теоретичного та експериментального дослідження 

у професійній діяльності, демонструвати систематичне сприйняття та розуміння системи 

теоретичних чи практичних знань в галузі дослідження;  

- створювати та пояснювати нові знання шляхом проведення дослідження, розширювати 

передові напрями галузі знань;  

- усвідомлення значущості та наявності потреби постійного удосконалення професійних 

знань, умінь, навичок та педагогічної майстерності.  

Уміння:  

- демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та 

загальнокультурного рівню, самореалізації; 

- інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням новітніх інформаційних 

технологій, критично мислити, застосовувати методи аналізу і синтезу, інтерпретувати, 

узагальнювати результати науково-дослідницької діяльності; 

- виявляти невирішені проблеми в патологічній анатомії, формулювати питання та 

визначати шляхи їх рішення; 

- критично використовувати наукові теорії та засвоєні теоретичні знання при розв’язанні 

практичних дослідницьких завдань, обирати й використовувати відповідні засоби для побудови 

дослідження;  

- здійснювати пошук інформації в науковій та методичній літературі, використовуючи 

різноманітні ресурси: журнали, бази даних, он-лайн ресурси, архівні матеріали;  

- створювати та оприлюднювати наукові публікації в основних наукових журналах;  

- визначати завдання дослідницького пошуку та ефективно планувати час для отримання 

необхідних результатів, організовувати й аналізувати свою дослідницько-пошукову діяльність;  

- удосконалювати свої педагогічні знання з метою їх творчого застосування в теорії й 

практиці навчання і виховання студентів.  

Комунікація:  

- представляти для обговорення результати своєї наукової роботи;  

- уміти з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію з суб’єктами 

взаємодії, застосовувати демократичні технології прийняття колективних рішень, враховуючи 

власні інтереси і потреби інших, використовувати ефективні стратегії спілкування залежно від 

ситуації;  

- брати участь у дискусіях із фахівцями в патологічній анатомії.  

Автономія і відповідальність:  

- демонструвати етичну поведінку в дотриманні принципів наукового дослідження; 

- дотримуватися академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність 

отриманих наукових результатів; 

- виявляти ініціативу та соціальну відповідальність за результати прийняття рішень у 

різних ситуаціях;  

- виявляти здатність до самоорганізації професійної діяльності. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Опис навчальної дисципліни «Патологічна анатомія» (анотація)  

Найменування показників  
Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

Характеристика навчальної 

дисципліни 
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кваліфікаційний рівень 
денна форма навчання 

Кількість кредитів  12 
Галузь знань 

22 «Охорона здоров’я» 
(шифр і назва галузі знань) 

Нормативна 

Модулів – 1 
Спеціальність: 

222 «Медицина 
(код і найменування спеціальності) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 6 1-3 

Загальна кількість годин - 

360 

Семестри: І-VI 

Лекції 

Годин навчання: 

аудиторних – 100 

самостійної роботи 

аспіранта - 260 

Освітньо-науковий рівень: 

доктор філософії 

20 год. 

Практичні 

80 год. 

Лабораторні 

0 год. 

Самостійна робота 

260 год. 

Індивідуальні завдання: 0 год. 

Вид контролю: заліки 

Примітка. Співвідношення кількості годин: аудиторних – 27,7 %, самостійна робота – 72,3 %. 
 

 

Змістовий модуль 1. Сучасні методи прижиттєвої морфологічної діагностики. 

Морфологія ушкодження та загибелі клітин і тканин.   

Тема 1. Методи патоморфологічних досліджень. Морфологія оборотнього і 

необоротнього ушкодження клітин і тканин.  

Значення морфологічного дослідження біопсійного і операційного матеріалу в постановці 

діагнозу. Сучасні методи прижиттєвої морфологічної діагностики в онкоморфології. 

Дослідження останніх з використанням методів доказової медицини. Імуноморфологія як один з 

сучасних методів діагностики і її значення у верифікації пухлин та інших патоморфологічних 

процесів. 

Внутрішньоклітинне та позаклітинне накопичення білків, вуглеводів та ліпідів. 

Елементи ультраструктурної патології клітини. Клітинно-матриксні взаємодії. Клітинні та 

позаклітинні механізми регуляції трофіки. 

Тема 2. Порушення обміну речовин. Пошкодження і загибель клітин та тканин.  

Порушення обміну речовин і їх метаболізму. Морфологія патологічного накопичення 

ендогенних і екзогенних пігментів. Морфологія порушення мінерального обміну. 

Пошкодження і загибель клітин та тканин. Некроз і апоптоз. Патологічна анатомія 

органної недостатності. Основи танатології. Смерть, визначення, ознаки смерті. 

 

Змістовий модуль 2. Екстремальні стани організму. Шок. Колапс, кома. Загальні 

механізми розвитку та прояви коматозних станів. ДВЗ-синдром. ДВЗ-синдром в 

акушерській практиці. 

Тема 3. Екстремальні стани організму.  

Екстремальні стани організму. Визначення. Класифікація. Загальні ланки патогенезу. 

Відмінність екстремальних станів організму від термінальних. Шок. Поняття про шок, етіологія 

і патогенез, морфогенез, стадії та види шоку і їх морфологічні прояви.  

Тема 4. Колапс, кома. ДВЗ-синдром.  

Колапс, кома. Причини, стадії та види коми. Загальні механізми розвитку та прояви 

коматозних станів. ДВЗ-синдром. Сучасні уявлення про ДВЗ-синдром, пато- і морфогенез, 

форми, перебіг, стадії розвитку, клінічні прояви, ДВЗ-синдром в акушерській практиці. 
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Змістовий модуль 3. Термінальні стани організму. Патологія реанімації і інтенсивної 

терапії. 

Тема 5. Патологія реанімації. Поняття про реанімаційну патологію, стадії розвитку, 

хвороби оживленого організму, причини і механізми їх розвитку, принципи морфологічної 

діагностики.  

Тема 6. Раптова серцева смерть. Сучасні уявлення, причини і механізми розвитку, 

морфологічні прояви гострої серцевої недостатності і фібриляції шлуночків. Морфологічні 

основи та еквіваленти аритмій. 

 

Змістовний модуль 4. Патоморфологія запальних і дисгормональних захворювань.  

Тема 7. Патогістологічна діагностика хвороб шлунково-кишкового тракту.  

Патогістологія запалення і його активність в слизовій оболонці шлунку. Порушення 

клітинного оновлення в слизовій оболонці: метаплазія, види метаплазії. Класифікація 

хронічного гастриту. Неатрофічний і атрофічний гастрит: патогістологічні зміни, 

диференціальні особливості. Хронічний хелікобактерний гастрит. Аутоімунний хронічний 

гастрит: патогістологічні зміни, диференціальні особливості. Особливі форми гастриту: 

хімічний (рефлюкс-гастрит), лімфоцитарний, гранульоматозний, еозинофільний.  Ерозії і 

виразки шлунку.  

Неспецифічний виразковий коліт: морфологічні зміни при гострій і хронічній формі. 

Хвороба Крона. Диференціальна патогістологічна діагностика виразкового коліту і хвороби 

Крона. Патогістологічні прояви ішемічного, лімфоцитарного, колагенового коліту. Коліти, які 

обумовлені прийомом алкоголю і лікарських препаратів. 

Загальні патогістологічні зміни в печінці при  запаленні і некрозі. Патогістологічні зміни в 

печінці при гострому вірусному гепатиті.  Сучасні методи дослідження трепанобіоптатів 

печінки. Патогістологічні зміни в печінці, які обумовлені прийомом алкоголю і лікарських 

препаратів. 

Тема 8. Дисгормональні захворювання матки, молочних залоз. Хвороби щитовидної 

залози. 

Дисгормональні захворювання ендометрію: залозиста гіперплазія, аденоматоз, 

ендометріоз. Зміни ендометрію при прийомі гормональних препаратів і застосуванні 

внутриматкових контрацептивів. Дисплазія молочної залози: патогістологічна диференціальна 

діагностика непроліферативної і проліферативної форм.  

Зоб: патогістологічна діагностика колоїдного, паренхіматозного, ендемічного, дифузного 

токсичного зобу. Аутоімунний зоб. Тонкогольчаста біопсія в діагностиці хвороб щитовидної 

залози. 

 

Змістовий модуль 5. Онкоморфологія. Епітеліальні і мезенхімальні пухлини. Лейкози 

і лімфоми. 

Тема 9. Епітеліальні і мезенхімальні пухлини.  

 Етапи розвитку злоякісної пухлини. Морфологія передпухлинних змін тканини. 

Морфогенез інвазивного і метастатичного етапів розвитку пухлини. Особливості ранньої 

прижиттєвої морфологічної діагностики пухлин. Гістогенетична класифікація пухлин. 

Доброякісні епітеліальні пухлини (папіломи, аденоми): джерела розвитку, гістологічна 

характеристика, наслідки для хворого. Рак: визначення, гістогенез, вік хворих, особливості 

прогресії і метастазування, прогноз для життя хворих. Гістологічна характеристика раку «на 

місці», раків з плоского і залозистого епітелію, низькодиференційованих раків. 

Тема 10. Мезенхімальні пухлини.  

Принципи класифікації і номенклатура мезенхімальних пухлин. Доброякісні мезенхімальні 

пухлини: локалізація і морфологічна характеристика пухлин з волокнистої сполучної тканини, 

м'язової, хрящової, кісткової, жирової тканин, а також судин. Саркома: визначення, вік хворих, 

принципи класифікації, особливості метастазування, прогноз для життя. Морфологічна 

характеристика сарком з волокнистої сполучної тканини, жирової, хрящової, кісткової тканин і 

з судин. Пухлини меланінутворюючої тканини. Нейроектодермальні пухлини: астроцитоми, 

олигодендрогліоми і  гліобластоми. Менінго-судинні пухлини. Морфологічна характеристика 

тератом. Особливості пухлин у дітей.  
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Змістовий модуль 6. Лейкози і лімфоми. 

Тема 11. Лейкози і лімфоми. 

 Класіфікації пухлин кровотворної та лімфатичної тканин за джерелом пухлинного 

росту. Лейкози: визначення, лейкозогенних фактори, особливості морфогенезу, класифікації: по 

мірі зрілості і швидкості перебігу хвороби, гістогенетичних FAB і ВООЗ класифікації.  

 Гострий мієлобластний-мієлоцитарного і лімфобластні лейкози: гістогенетична 

субкласифікація, патологічна анатомія, прогноз для життя. Гістогенетична субкласифікація 

хронічного мієлолейкозу і лімфолейкозу. Хронічний мієлоїдний лейкоз: джерело і стадії 

розвитку, патологічна анатомія, ускладнення і причини смерті. Хронічний В-лімфоцитарний 

лейкоз: джерело і стадії розвитку, патологічна анатомія, ускладнення і причини смерті. Мієло-

диспластичний синдром. Плазмоклітинні (парапротеінемічні) хвороби і гістіоцитоз. 

Молекулярно-іммуноцитохімічні, цитогенетичні та клінічні особливості діагностики лейкозів. 

 Лімфоми: визначення, В-клітинні і Т/НК-клітинні пухлини із клітин-попередників і з 

"периферичних" зрілих клітин. Стадії лімфом за ступенем їх розповсюдженості. Клініко-

анатомічна характеристика найбільш розповсюджених лімфом низької і високої ступені 

злоякісності, прогноз для життя. Лімфома Ходжкіна  (лімфогранулематоз): гістологічні ознаки 

діагностичних пухлинних клітин, стадії хвороби за ступенем  розповсюдженості пухлинного 

процесу. Клініко-патогістологічна характеристика основних варіантів лімфоми Ходжкіна. 

 

Змістовий модуль 7. Патологічна анатомія інфекційних захворювань. Кишкові 

інфекції. Гострі респіраторні вірусні хвороби. ВІЧ-інфекція, СНІД, обумовлений ВІЧ-

інфекцією. Туберкульоз. Сепсис. 

Тема 12. Інфекційні і паразитарні хвороби. Характеристика інфекційного процесу.  

Тема 13. Кишкові інфекційні хвороби. 

Черевний тиф: етіологія, патогенез, патологічна анатомія змін в кишечнику (стадії 

хвороби) та інших органах, ускладнення та наслідки. Дизентерія: етіологія, патанатомія змін в 

товстій кишці за стадіями захворювання, ускладнення та наслідки. Морфологічні особливості 

дизентерії в дитячому віці. Сальмонельоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, патанатомія 

основних клінічних форм, ускладнення та наслідки. Вірусний ентерит і діарея. 

Кампілобактерний, ієрсиініозний, стафілококовий і колі- ентерити. 

Тема 14. Хвороби, збудниками яких є найпростіші, гельмінти. мікози 

Етіологія, епідеміологічні особливості, класифікація гельмінтозів. Механізми патогенезу 

гельмінтозів. Етіологія і патогенез мікозів. Окремі види мікозів: мікоцинози, анаеробні 

актиноміцети, оніхомікоз, або грибкові оніхії, офтальмоміко, пневмомікоз   

Тема 15. Гострі респіраторні вірусні хвороби. Дитячі інфекції 

 Особливості патогенної дії респіраторних вірусів на організм людини. Гострі 

респіраторні вірусні інфекції: класифікація, епідеміологія, особливості морфологічної, 

імуноцитохімічної та вірусно-бактеріологічної діагностики. Грип: етіологія, патогенез, 

патологічна анатомія, клінічні форми, ускладнення та наслідки. 

 Дифтерія: епідеміологія, етіологія, патогенез, патологічна анатомія основних форм 

дифтерії. 

Ускладнення дифтерії, причини смерті хворих. Скарлатина: епідеміологія, етіологія та 

патогенез. Патологічна анатомія типової, токсичної і септичній скарлатини. Ускладнення 

скарлатини і причини смерті хворих.  Менінгококова інфекція: епідеміологія, етіологія, 

патогенез. Патологічна анатомія основних клініко-морфологічних форм. Ускладнення 

менінгококової інфекції та причини смерті хворих. Вітряна віспа, кір, епідемічний паротит, 

інфекційний мононуклеоз: етіологія, патогенез, морфологічна характеристика, ускладнення, 

причини смерті хворих. Аденовірусна і респіраторно – синцитіальна інфекці: патологічна 

анатомія, ускладнення. Парагрип: патогенез, патологічна анатомія, клінічні форми перебігу 

хвороби. Риновірусна і реовірусна інфекції:  патогенез, морфологічна характеристика. 

 

Змістовий модуль 8. ВІЧ-інфекція, СНІД, обумовлений ВІЧ-інфекцією. Туберкульоз. 

Сепсис. 

Тема 16. ВІЧ-інфекція, СНІД, обумовлений ВІЧ-інфекцією 
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ВІЛ-інфекція: етіологія, патогенез, стадії перебігу та їх патоморфологічна характеристика. 

СНІД і його морфологічні прояви. Причини смерті хворих. 

Тема 17. Туберкульоз. Сепсис 

Етіологія, епідеміологія туберкульозу. Первинне інфікування туберкульозною 

мікобактерією: шляхи зараження, морфологія первинного туберкульозного комплексу, 

морфогенез його загоєння і прогресування, результати. Туберкульоз легень: класифікація, 

основні клініко-анатомічні форми, патологічна анатомія, ускладнення, наслідки. Гематогено-

дисемінований туберкульоз легень: визначення, епідеміологічні особливості та основні клініко-

морфологічні форми, патологічна анатомія. Позалегеневий туберкульоз: основні клініко-

анатомічні форми, патологічна анатомія, ускладнення, наслідки. Вторинний туберкульоз: 

визначення, епідеміологічні особливості та клініко-морфологічна характеристика основних 

форм вторинного туберкульозу з ураженням легень. Патоморфоз туберкульозу, ускладнення і 

причини смерті хворих на туберкульоз в сучасних умовах. 

 Сепсис: клінічне і патологоанатомічне визначення, відмінність сепсису від інших 

інфекційних захворювань. Основні етапи патогенезу і загальна патологоанатомічна 

характеристика сепсису.  Класифікація сепсису: клініко-морфологічна, етіологічна, по 

тривалості протікання, по «вхідним воротам» інфекції, за клінічними стадіями розвитку. 

Блискавичні форми сепсису: патогенез і патологічна анатомія післяпологового і 

післяабортного сепсису. Септицемія і септикопіємія: етіологія, патогенез, патологоанатомічна 

характеристика, наслідки. Септичний ендокардит: патогенез, патологічна анатомія змін в серці 

і системних проявів, наслідки. Патоморфоз сепсису. 

Особливості сепсису у дітей. Пупковий сепсис: етіологія, патогенез, патологічна 

анатомія. 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових модулів 

і тем 

 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі   

л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

1-й рік навчання 

І семестр 

Змістовий модуль 1. Сучасні методи прижиттєвої морфологічної діагностики. 

Морфологія ушкодження та загибелі клітин і тканин.   

Тема 1. Методи патоморфологічних 

досліджень. Морфологія оборотнього і 

необоротнього ушкодження клітин і 

тканин.  

9 2 3   4 

Тема 2. Порушення обміну речовин. 

Пошкодження і загибель клітин та 

тканин.  

8  4   4 

Разом за змістовим модулем 1 17 2 7   8 

Змістовий модуль 2. Екстремальні стани організму. Шок. Колапс, кома. Загальні 

механізми розвитку та прояви коматозних станів. ДВЗ-синдром. ДВЗ-синдром в 

акушерській практиці. 

Тема 3. Екстремальні стани організму.  9 2 3   4 

Тема 4. Колапс, кома. ДВЗ-синдром. 8  4   4 

Разом за змістовим модулем 2 17 2 6   8 

Вивчення та аналіз наукової 

літератури за темою дисертаційного 

дослідження, написання реферату 

 

27 

 

 

 

 

 

  27 
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Всього годин за І семестр 61 4 14   43 

ІІ семестр 

Змістовий модуль 3. Термінальні стани організму. Патологія реанімації і інтенсивної 

терапії. 

Тема 5. Патологія реанімації.  10 2 3   5 

Тема 6. Раптова серцева смерть.  9  4   5 

Разом за змістовим модулем 3 19 2 7   10 

Змістовий модуль 4. Патоморфологія запальних і дисгормональних захворювань. 

Тема 7. Патогістологічна діагностика 

хвороб шлунково-кишкового тракту. 
9 2 2   5 

Тема 8. Дисгормональні захворювання 

матки, молочних залоз. Хвороби 

щитовидної залози. 

11  3   8 

Разом за змістовим модулем 4 19 2 4   13 

Опанування методами діагностики в 

лабораторії імуногістохімії Інституту 

патології людини 

 

20 

 

 

 

 

 

  20 

Всього годин за ІІ семестр 59 4 12   43 

2-й рік навчання 

ІІІ семестр 

Змістовий модуль 5. Онкоморфологія. Епітеліальні і мезенхімальні пухлини. Лейкози і 

лімфоми. 

Тема 9. Епітеліальні. Етапи розвитку 

злоякісної пухлини. Морфологія 

передпухлинних змін тканини. 

Морфогенез інвазивного і метастатичного 

етапів розвитку пухлини.  

31 2 7   22 

Тема 10. Мезенхімальні пухлини.  

Принципи класифікації і номенклатура 

мезенхімальних пухлин. Особливості 

ранньої прижиттєвої морфологічної 

діагностики пухлин.  

30 2 7   21 

Разом за змістовим модулем 5 61 4 14   43 

Всього годин за ІІІ семестр 61 4 14   43 

ІVсеместр 

Змістовий модуль 6. Лейкози і лімфоми. 

Тема 11. Лейкози. 

Класіфікації пухлин кровотворної та 

лімфатичної тканин за джерелом 

пухлинного росту. Класифікації: по мірі 

зрілості і швидкості перебігу хвороби, 

гістогенетичних FAB і ВООЗ 

класифікації. Молекулярно-

іммуноцитохімічні, цитогенетичні та 

клінічні особливості діагностики 

лейкозів. 

18 2 6   10 
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Тема 12. Лімфоми. 

Стадії лімфом за ступенем їх 

розповсюдженості. Клініко-анатомічна 

характеристика найбільш 

розповсюджених лімфом низької і 

високої ступені злоякісності, прогноз для 

життя. Лімфома Ходжкіна.   

21 2 6   13 

Разом за змістовим модулем 6 39 4 12   23 

Опанування методами діагностики у 

відділі молекулярно-генетичних 

досліджень Навчального медико-

лабораторного центру 

 

 

20 

 

 

 

 

  20 

Всього годин за ІV семестр 59 4 12   43 

 

3-й рік навчання 

V семестр 

Змістовний модуль 7. Патологічна анатомія інфекційних захворювань. Кишкові 

інфекції. Хвороби печінки та нирок.  

Тема 13. Інфекційні і паразитарні 

хвороби. Характеристика інфекційного 

процесу.  

16 2 3   11 

Тема 14. Кишкові інфекційні хвороби. 14  3   11 

Тема 15. Хвороби печінки 15  4   11 

Тема 16. Хвороби нирок  15  4   11 

Разом за змістовим модулем 7 60 2 14   44 

Всього годин за V семестр 60 2 14   44 

VІ семестр 

Змістовий модуль 8. ВІЧ-інфекція, СНІД, обумовлений ВІЧ-інфекцією.  

Гострі респіраторні вірусні інфекції 

Туберкульоз. Сепсис. 

Тема 17. ВІЧ-інфекція, СНІД, 

обумовлений ВІЧ-інфекцією. Гострі 

респіраторні вірусні інфекції 

21 2 7   12 

Тема 18. Туберкульоз. Сепсис 19  7   12 

Разом за змістовим модулем 6 40 2 14   24 

Опанування методом електронної 

мікроскопії у лабораторії електронної 

мікроскопії  

20  
 

 
  20 

Всього годин за VІ семестр 60 2 14   44 

 

Усього годин  

 

360 20 80   260 
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4. Теми лекцій 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 

Сучасні методи прижиттєвої морфологічної діагностики. 

Морфологія оборотнього і необоротнього ушкодження клітин і 

тканин.  

2 

2 

Екстремальні стани організму. Шок. Колапс, кома. Загальні 

механізми розвитку та прояви коматозних станів. ДВЗ-синдром. 

ДВЗ-синдром в акушерській практиці. 

2 

3 
Термінальні стани організму. Патологія реанімації і інтенсивної 

терапії. Раптова серцева смерть. 
2 

4 
Патогістологічна діагностика хвороб шлунково-кишкового тракту. 

Гастрити. Виразка шлунку. Коліти. Хвороба Крона. 
2 

5 

Епітеліальні і мезенхімальні пухлини. Етапи розвитку злоякісної 

пухлини. Морфологія передпухлинних змін тканини. Морфогенез 

інвазивного і метастатичного етапів розвитку пухлини.  

2 

6 

Мезенхімальні пухлини. Принципи класифікації і номенклатура 

мезенхімальних пухлин. Особливості ранньої прижиттєвої 

морфологічної діагностики пухлин.  

2 

7 

Лейкози. Класіфікації пухлин кровотворної та лімфатичної тканин 

за джерелом пухлинного росту. Класифікації: по мірі зрілості і 

швидкості перебігу хвороби, гістогенетичних FAB і ВООЗ 

класифікації. Молекулярно-іммуноцитохімічні, цитогенетичні та 

клінічні особливості діагностики лейкозів. 

2 

8 

Лімфоми.  Стадії лімфом за ступенем їх розповсюдженості. 

Клініко-анатомічна характеристика найбільш розповсюджених 

лімфом низької і високої ступені злоякісності, прогноз для життя. 

Лімфома Ходжкіна.   

2 

9 

Інфекційні і паразитарні хвороби. Характеристика інфекційного 

процесу. Патологічна анатомія інфекційних захворювань. Кишкові 

інфекції. Гострі респіраторні вірусні хвороби.  

2 

10 
ВІЧ-інфекція, СНІД, обумовлений ВІЧ-інфекцією. Туберкульоз. 

Сепсис 
2 

Разом 20 

 

5. Теми практичних занять 

 

 

№ 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 

Методи патоморфологічних досліджень.  

Морфологія оборотнього і необоротнього  

ушкодження клітин і тканин.  
3 

2 
Порушення обміну речовин. Пошкодження  

і загибель клітин та тканин.  
4 

3 Екстремальні стани організму.  3 
4 Колапс, кома. ДВЗ-синдром. 4 
5 Патологія реанімації.  3 
6 Раптова серцева смерть.  4 

7 
Патогістологічна діагностика хвороб  

шлунково-кишкового тракту. 
2 

8 
Дисгормональні захворювання матки,  

молочних залоз. Хвороби щитовидної залози. 
3 
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9 

Епітеліальні. Етапи розвитку злоякісної  

пухлини. Морфологія передпухлинних змін тканини. 

Морфогенез інвазивного і метастатичного етапів розвитку 

пухлини 

7 

10 

Мезенхімальні пухлини. Принципи класифікації і 

номенклатура мезенхімальних пухлин. Особливості ранньої  

прижиттєвої морфологічної діагностики пухлин.  
7 

11 

Лейкози. Класіфікації пухлин кровотворної та лімфатичної 

тканин за джерелом пухлинного росту. Класифікації: по 

мірі зрілості і швидкості перебігу хвороби, гістогенетичних 

FAB і ВООЗ класифікації. Молекулярно- 

іммуноцитохімічні, цитогенетичні та клінічні  

особливості діагностики лейкозів 

6 

12 

Лімфоми. Стадії лімфом за ступенем їх  

розповсюдженості. Клініко-анатомічна характеристика 

найбільш розповсюджених лімфом низької і високої ступені 

злоякісності, прогноз для життя. Лімфома Ходжкіна.   

6 

13 
Інфекційні і паразитарні хвороби.  

Характеристика інфекційного процесу.  
3 

14 Кишкові інфекційні хвороби. 3 

15 Хвороби печінки 4 
16 Хвороби нирок  4 

 

17 

ВІЧ-інфекція, СНІД, обумовлений ВІЧ- 

Інфекцією. Гострі респіраторні вірусні інфекції 
7 

18 Туберкульоз. Сепсис 7 
Разом 80 

 

 

6. Самостійна робота 

 

№ Назва теми Кількість 

годин 

1 Методи патоморфологічних досліджень. Морфологія оборотнього і 

необоротнього ушкодження клітин і тканин. 

4 

2 Порушення обміну речовин. Пошкодження і загибель клітин та тканин. 4 

3 Екстремальні стани організму. 4 

4 Колапс, кома. ДВЗ-синдром. 4 

5 Вивчення та аналіз наукової літератури за темою дисертаційного 

дослідження, написання реферату. 

27 

6 Патологія реанімації.  5 

7 Раптова серцева смерть.   5 

8 Патогістологічна діагностика хвороб шлунково-кишкового тракту.  5 

9 Дисгормональні захворювання матки, молочних залоз. Хвороби 

щитовидної залози.  

8 

10 Опанування методами діагностики в лабораторії імуногістохімії 

Інституту патології людини. 

20 

11 Епітеліальні. Етапи розвитку злоякісної  

пухлини. Морфологія передпухлинних змін тканини. Морфогенез 

інвазивного і метастатичного етапів розвитку пухлини. 

22 

12 Мезенхімальні пухлини. Принципи класифікації і номенклатура 

мезенхімальних пухлин. Особливості ранньої  

21 
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прижиттєвої морфологічної діагностики пухлин. 

13 Лейкози. Класіфікації пухлин кровотворної та лімфатичної тканин за 

джерелом пухлинного росту. Класифікації: по мірі зрілості і швидкості 

перебігу хвороби, гістогенетичних FAB і ВООЗ класифікації. 

Молекулярно- іммуноцитохімічні, цитогенетичні та клінічні  

особливості діагностики лейкозів 

10 

14 Лімфоми. Стадії лімфом за ступенем їх  

розповсюдженості. Клініко-анатомічна характеристика найбільш 

розповсюджених лімфом низької і високої ступені злоякісності, 

прогноз для життя. Лімфома Ходжкіна.   

13 

15 Опанування методами діагностики у відділі молекулярно-генетичних 

досліджень Навчального медико-лабораторного центру. 

20 

16 Інфекційні і паразитарні хвороби.  

Характеристика інфекційного процесу. 

11 

17 Кишкові інфекційні хвороби. 11 

18 Хвороби печінки. 11 

19 Хвороби нирок. 11 

20 ВІЧ-інфекція, СНІД, обумовлений ВІЧ- 

Інфекцією. Гострі респіраторні вірусні інфекції 
12 

21 Туберкульоз. Сепсис 12 

22 Опанування методом електронної мікроскопії у лабораторії 

електронної мікроскопії 
20 

РАЗОМ 260 

 

7. Індивідуальні завдання   

1. Підготовка до друку навчально-методичного посібника та комплекту тестових завдань за 

одним з розділів дисципліни «Клінічна патоморфологія». 
 

8. Методи навчання  

Видами навчальних занять з дисципліни «Клінічна патоморфологія» є:  

а) лекції,  

б) практичні заняття із використанням комп’ютерної техніки,  

в) самостійна робота аспірантів,  

г) індивідуальні консультації; 

д) дистанційне навчання (залученням аспірантів до міжнародно-визнаних курсів та освітніх 

ресурсів). 
     

 

9. Методи контролю 

 

При оцінюванні успішності здобувачів застосовується Інструкція з методики оцінювання 

успішності студентів, яку перезатверджено згідно Наказу від 06.08.2020 р. № 298 «Про організацію 

освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році». 

 Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та 

оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних 

знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою навчальної дисципліни. 

 Максимальна кількість балів, яку аспірант може набрати при вивченні кожного модуля, 

становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів.  

Підсумковий контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на 

останньому контрольному занятті з модуля. Форми проведення підсумкового контролю мають бути 

стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної підготовки. 

 Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка визначає 

фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної кількості балів (110 балів, 
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якщо поточні оцінки – «відмінно» та 60 балів, якщо поточні – «задовільно». До 110 максимальних 

балів можуть додаватись бали за індивідуальну роботу – не більше 10). 

Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за традиційною 

чотирибальною системою незалежно від кількості занять в модулі. При цьому враховуються усі види 

робіт, передбачені методичною розробкою для запланованої теми. 

 Остаточна конвертація середньої арифметичної кількості балів проводиться перед 

підсумковим модульним контролем відповідно наступної таблиці: 

 

Середня арифметична 

оцінка за п’ятибальною 

шкалою 

 

Бали ECTS 

Середня арифметична 

оцінка за п’ятибальною 

шкалою 

 

Бали ECTS 

4,97-5 110 3,97-4,0 85 

4,93-4,96 109 3,93-3,96 84 

4,89-4,92 108 3,89-3,92 83 

4,85-4,88 107 3,85-3,88 82 

4,81-4,84 106 3,81-3,84 81 

4,77-4,8 105 3,77-3,80 80 

4,73-4,76 104 3,73-3,76 79 

4,69-4,72 103 3,69-3,72 78 

4,65-4,68 102 3,65-3,68 77 

4,61-4,64 101 3,61-3,64 76 

4,57-4,6 100 3,57-3,60 75 

4,53-4,56 99 3,53-3,56 74 

4,49-4,52 98 3,49-3,52 73 

4,45-4,48 97 3,45-3,48 72 

4,41-4,44 96 3,41-3,44 71 

4,37-4,4 95 3,37-3,40 70 

4,33-4,36 94 3,33-3,36 69 

4,29-4,32 93 3,29-3,32 68 

4,25-4,28 92 3,25-3,28 67 

4,21-4,24 91 3,21-3,24 66 

4,17-4,20 90 3,17-3,20 65 

4,13-4,16 89 3,13-3,16 64 

4,09-4,12 88 3,09-3,12 63 

4,05-4,08 87 3,05-3,08 62 

4,01-4,04 86 3,01-3,04 61 

3,0 60 

 

Перевірка знань здійснюється з метою одержання зворотної інформації про зміст і характер 

досягнення аспірантів у навчальному процесі, а також про успішність викладання. Перевірка може 

здійснюватися в усній, письмовій та практичних формах. Об’єктом оцінювання можуть виступати: 

результати написання тестових, ситуаційних, клінічних, розрахунково-аналітичних, творчих завдань; 

реферативні доповіді, участь у дискусії тощо. 

 

Залік здійснюється по завершенні вивчення всіх тем семестру на останньому практичному 

занятті в семестрі. До підсумкового модульного контролю допускаються аспіранти, які відвідали усі 

передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні заняття, та при вивченні модуля набрали 

кількість балів, не меншу за мінімальну.    

Програма заліку включає обов’язкову і варіативну частини.  
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Обов’язкова частина охоплює наукові та практичні питання «Патологічної анатомії» та 

складається з виконання завдань різних типів:  

- теоретичне завдання передбачає усну відповідь на теоретичні питання з різних розділів 

патологічної анатомії, що дає можливість оцінити теоретичний рівень професійної підготовки 

за спеціальністю;  

- аналітичне завдання – це усне розв’язання комплексних  ситуаційних завдань.  

Варіативна частина стосується наукових та практичних аспектів відповідно до обраного 

напряму дисертаційної роботи: 

- методологічне завдання передбачає визначення та обґрунтування методологічних засад 

проведення дослідження чи процедур за запропонованою темою, визначення дизайну 

дослідження. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати аспірант при складанні підсумкового 

контролю, становить 80 балів. Залік вважається зарахованим, якщо аспірант набрав не менше 

50 балів.  
                                                                      

10. Методичне забезпечення       

1. Лекції з дисципліни. 

2. Методичні розробки для викладачів з навчальних занять. 

3. Методичні розробки для аспірантів з навчальних занять. 

4. Методичні розробки для аспірантів із самостійної позааудиторної роботи. 

5. Збірник тестових завдань; електронний банк тестових завдань, банк тестових завдань на 

паперових носіях, ситуаційні завдання у складі методичних розробок для студентів . 

6. Перелік навчального обладнання, технічних засобів навчання: 

1.       Мультимедійні презентації лекцій: 

2. Мікроскопи, архів скелець з гістологічними препаратами. 

3. Технічні засоби навчання: комп'ютер, ультразвуковий апарат «EsaoteMylab 50». 

 
 

 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Патоморфологія : нац. підручник /за ред.: В. Д. Марковського, В. О. Туманського. - К. : ВСВ 

Медицина, 2015. - 936 с. 

2. Гасюк А.П. Загальна та спеціальна патологічна анатомія (рейтингова система) : навч. посіб. /  

А. П. Гасюк [и др.]. - Полтава : Українська медична стоматологічна академія, 2004. - 309 с. 

3. Клатт Э. Атлас патологии : пер с англ. / Э. Клатт. - Элби СПб, 2010. – 532 с. 

4. Основы патологии заболеваний по Роббинсу и Котрану / Кумар В., Аббас А.К., Фаусто Н., 

Астер Дж. К.; пер. с англ.; под ред. Е.А. Коган. В 3 т. Том 1: главы 1–10. — М.: Логосфера, 2014. 

— 624 с.; 

5. Основы патологии заболеваний по Роббинсу и Котрану / Кумар В., Аббас А.К., Фаусто Н., 

Астер Дж. К.; пер. с англ.; под ред. Е.А. Коган, Р.А. Серова, Е.А. Дубовой, К.А. Павлова. В 3 т. 

Том 2: главы 11–20. — М.: Логосфера, 2016. — 616 с.; 

6. Основы патологии заболеваний по Роббинсу и Котрану / Кумар В., Аббас А.К., Фаусто Н., 

Астер Дж. К.; пер. с англ.; под ред. Е.А. Коган, Р.А. Серова, Е.А. Дубовой, К.А. Павлова. В 3 т. 

Том 3: главы 21-29. - М.: Логосфера, 2016. - 500 с.  

7. Синельников А. Я. Атлас макроскопической патологии человека. — М.: РИА «Новая волна»: 

Издатель Умеренков, 2007. — 320 с: ил. 

8. Пальцев М. А. Атлас по патологической анатомии. / М.А. Пальцев, А. Б. Пономарев, Берестова 

А. В. – М. Медицина, 2007. – 432 с: ил. 

9. Струков А. І.  Патологічна анатомія: підручник : пер. з рос. / А. І. Струков, В. В. Сєров. - 4-е 

вид.. - Х. : Факт, 2004. - 864 с. 

10. Струков А.И. Патологическая анатомия: учебник / А. И. Струков, В. В. Серов. - 5-е изд., стер. 

- М.: Литтерра, 2010. - 880 с. : ил. 



20 

 

  

11. Шлопов В. Г. Патологічна анатомія : підручник / В. Г. Шлопов. - Вінниця : Нова Книга, 2004. - 

768 с. 

 

Допоміжна 

1. Патологічна анатомія (загальнопатологічні процеси) /В.М Благодаров, П.І. Червяк, К.О. 

Галахін, Л.О. Стеченко, В.А Діброва, МБ. Хомінська, М.А Конончук (за ред. В.М Благо 

дарова та П.І. Червякa). –К.: Генеза, 1997. 

2. Автандилов Г.Г. Основы патологоанатомической практики. Руководство. М: РМАПО, 1994. 

3. Лекции по общей патологической анатомии (общий курс). /Под ред. В.В. Серова, М.А 

Пальцева - М: Медицина, 1996. 

4. Лекции по патологической анатомии болезней (частный курс) /Под ред. В.В. Серова, М.А 

Пальцева - М: Медицина, 1996. 

5. Серов В.В, Дрозд Т.Н, Варшавский В.А, Татевосянц Г.О. Руководство к практическим 

занятиям по патологической анатомии. - М: Медицина, 1987. 

6. Туманский В. А., Фень С. В. Особенности депонирования разновалентного железа (Fe2+ и 

Fe3+) в печени при алкогольном и неалкогольном стеатогепатите. Патологія. 2015. Т. 35, № 3. 

С. 41–48.  

7. Туманский В. А., Фень С. В. Патоморфология фиброза печени в трепанобиоптатах больных 

стеатогепатитом: основные типы, источники развития, особенности прогрессирования. 

Патологія. 2017. Т. 14, № 3 (41). С. 244–256.  

8. Туманский В.А., Чепец А.В. Сравнительная иммуногистохимическая характеристика 

экспрессии рецепторов эстрогена-α и прогестерона, р16 и р53, Ki-67 и каспазы 3 в инвазивной 

эндометриоидной аденокарциноме тела матки и в пролиферативном эндометрии // Патологія. 

– 2016. – № 1 (36) – С. 22-28.  

9. Туманский В.А., Чепец А.В. Сравнительная иммуногистохимическая характеристика 

экспрессии рецепторов эстрогена-α и прогестерона, р16 и р53, Ki-67 и каспазы-3 в инвазивной 

эндометриоидной аденокарциноме тела матки различной степени дифференцировки // 

Морфологія. – 2016. – Т. 10 –  № 3 (2) – С. 302-307.  

10. Туманський В.О., Баударбекова М.М., Чепець О.В. Особливості процесів проліферації та 

апоптозу в неінвазивній аденокарциномі ендометрію та аденокарциномі з інвазією в міометрій 

// Патологія. – 2014. –№ 1 (30). –С. 63-67.  

11. Цинзерлинг А.В, Цинзерлинг В.А. Патологическая анатомия. - СПб, СОТИС, 1996. 

12. Калитиевский П. Ф. Макроскопическая дифференциальная диагностика патологических 

процессов : монография / П. Ф. Калитеевский. - 2-е изд., перераб. - М. : Миклош, 1993. - 384 с. 

 
15. Інформаційні ресурси 

1. Веб-сайти університетів та електронні ресурси мережі «Інтернет» 

 


