Розробники:

1. Мета дисципліни – формування уміння застосовувати знання з лабораторної цитології у процесі подальшого навчання та професійній діяльності; надавання певного обсягу знань та практичних навичок необхідних для подальшої
плідної праці в лабораторних установах; закладання основи цитологічних методів дослідження тканин, біологічних рідин, знання динаміки морфологічних
змін органів і тканин при різних патологічних процесах.
2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни:
1. Успішне опанування науково-теоретичного та практичного матеріалу
навчальних дисциплін, які викладаються студентам освітнього рівня
«Бакалавр», та спеціальних дисциплін, таких як «Біохімія патологічних
процесів», «Клінічна патогістологія», «Клінічна оцінка лабораторних
досліджень», «Клінічна імунологія та алергологія» та ін.
2. Знання теоретичних основ цитології та гістології, мікробіології, вірусології, біофізики тощо.
3. Знання базових принципів основних лабораторних методів досліджень.
3. Анотація навчальної дисципліни:
Дисципліна «Цитологічна діагностика» включає до себе формування професійних знань і навичок щодо принципів відбору біологічного матеріалу, мікроскопії нативних і забарвлених цитологічних препаратів з диференціацією
морфології клітин, на основі яких проводиться діагностика патологічних процесів з оформленням результатів досліджень.
4. Завдання (навчальні цілі):
1) виявляти морфологічні зміни клітин, співставляючи їх з нормальними
відповідного цитологічного матеріалу при дослідженні пунктатів, мазківвідбитків, зішкрябів, змивів, ексфоліатів, центрофугатів тощо;
2) встановлювати характер патологічного процесу: запальний, дисгормональний, передпухлинний, доброякісний чи злоякісний;
3) проводити диференційну діагностику цитологічних порушень при різній
патології на підставі анамнезу, даних клінічного та лабораторного обстеження
хворого;
4) складати план обстеження хворого, аналізувати отримані дані досліджень з урахуванням результатів цитологічних обстежень.

Згідно до вимог Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський)
рівень вищої освіти, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 224
«Технології медичної діагностики та лікування») дисципліна забезпечує набуття
студентами таких компетентностей:
інтегральна:
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми
під час професійної діяльності в галузі лабораторної медицини та в освітньому
процесі, що передбачає застосування теоретичних засад і методів лабораторної
діагностики з метою комплексної оцінки морфологічного та функціонального
стану органів і систем пацієнтів; встановлювати лабораторний діагноз, проводити санітарно-гігієнічну експертизу.
загальні:
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК05. Здатність вчитись і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК07. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК08. Здатність працювати автономно.
ЗК09. Здатність працювати в команді.
спеціальні (фахові, предметні):
ФК03. Здатність використовувати професійні знання та практичні уміння в
проведенні лабораторних досліджень при різних захворюваннях відповідно
до клінічних протоколів.
ФК04. Здатність інтерпретувати результати лабораторних досліджень в комплексі всіх показників з діагностичною, лікувальною та прогностичною метою.
ФК05. Здатність проводити диференційну діагностику спадкових захворювань
за даними цитогенетичних, біохімічних та молекулярно-генетичних досліджень.
ФК11. Здатність розпізнавати передракові стани та пухлини за даними цитологічного дослідження
5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)
Код
Результат навчання

Форми та
Відсоток у
методи ви- Методи оцінюван- підсумковій
кладання і
ня
оцінці з диснавчання
ципліни
1.1 Знати сучасні інформаційні технології; Лекції, самос- Модульна контротехнології обробки текстової та графі- тійна робота льна робота, іспит
5
чної інформації; медичні інформаційні системи;
1.2 Знати значення лабораторних дослі- Лекції, самос- Модульна контроджень для встановлення діагнозу від- тійна робота льна робота, іспит
5
повідно до діагностичної програми
клінічного протоколу;

1.3 Знати референсні показники та відхи- Лекції, самослення від них в патогістологічних, ци- тійна робота
тологічних, біохімічних, імунологічних, бактеріологічних, медикогенетичних та інших дослідженнях при
найрізноманітнішій патології, включаючи спадкову, та вроджені вади розвитку;
1.4 Знати структуру та функції спадкового Лекції, самосапарату клітини;
тійна робота
механізми виникнення спадкової патології людини;
принципи діагностики хромосомної
патології, спадкових порушень метаболізму, генних синдромів, тощо;
1.5 Знати патоморфологічну класифікацію Лекції, самоспухлин за системою ТNM;
тійна робота
морфологічні особливості клітин при
різних патологічних станах і пухлинах
2.1 Вміти використовувати програмні за- Лекції та ласоби при роботі в комп’ютерних мебораторні рорежах; створювати бази даних і вико- боти, самосристовувати інтернет-ресурси; працю- тійна робота
вати в закритих та відкритих інформаційних системах; використовувати
отриману інформацію та результати її
аналітичної обробки для набуття фахових знань та навичок з певних складових професійної діяльності; застосовувати новітні інформаційні технології в
професійній діяльності;
працювати з операційними системами і
сервісними програмами;
працювати з папками (каталогами) і
файлами у Windows;
набирати, зберігати, редагувати текстову інформацію Microsoft Word;
2.2 Вміти працювати з клінічними прото- Лекції та лаколами;
бораторні роскладати і використовувати стандарт- боти, самостійна робота
ні операційні процедури (СОП) для
конкретних лабораторних досліджень;

Модульна контрольна робота, іспит
5

Модульна контрольна робота, іспит
5

Модульна контрольна робота, іспит

5

Модульна контрольна робота,
оцінювання виконання лабораторних робіт, реферат/доповідь

Модульна контрольна робота,
оцінювання виконання лабораторних робіт, реферат/доповідь
2.3 Вміти інтерпретувати результати ла- Лекції та ла- Модульна контробораторних досліджень для підтвербораторні ро- льна робота,
дження діагнозу, оцінки ефективності боти, самос- оцінювання виколікування, динаміки та прогнозу конк- тійна робота нання лабораторретної патології;
них робіт, реферат/доповідь
2.4 Вміти оцінювати дані генеалогічного Лекції та ла- Модульна контроаналізу родини;
бораторні ро- льна робота,
проводити специфічні цитогенетичні, боти, самос- оцінювання вико-

5

5

5

5

біохімічні та молекулярно-генетичні
дослідження;
інтерпретувати результати специфічних цитогенетичних, біохімічних та
молекулярно-генетичних досліджень;
2.5 Вміти розпізнавати запальні, передракові захворювання, доброякісні та злоякісні пухлини різних органів і систем,
проводити їх диференціальну діагностику за морфологічними змінами в
цитологічних препаратах та онкомаркерами; інтерпретувати результати досліджень з відповідним заключенням.
3.1 Накопичення обсягу можливих комунікативних зв’язків з різних аспектів
професійної діяльності за допомогою
комп’ютерних технологій;
3.2 Використовувати лабораторні інформаційні системи (ЛІС) для оперативної
взаємодії з клініцистами;
3.3 Консультувати клініцистів щодо морфологічного та функціонального стану
органів і систем пацієнта за результатами лабораторних досліджень;
3.4 Взаємодіяти з клініцистами та пацієнтами з питань результатів діагностики
спадкової патології;
3.5 Взаємодіяти із закладами охорони здоров’я, медичними громадськими організаціями щодо значення скринінг тестів для своєчасної діагностики.
Здійснювати консультативну взаємодію з клініцистами.
4.1 Систематизувати інформацію з метою
підвищення ефективності праці на
основі системного та методологічного
підходу до предмету діяльності;
підвищувати інформаційну грамотність, поглиблювати знання з практичного застосування інформаційнокомп’ютерних технологій в професійній діяльності;
4.2 Особиста оцінка результатів досліджень за параметрами точності та достовірності.
Відповідальність за дотримання стандартів лабораторних досліджень та
клінічних протоколів;
4.3 Відповідальність за дотримання регламенту на всіх етапах лабораторного

тійна робота

нання лабораторних робіт, реферат/доповідь

Лекції та лабораторні роботи, самостійна робота

Модульна контрольна робота,
оцінювання виконання лабораторних робіт, реферат/доповідь

Лабораторні Оцінювання викороботи, само- нання лабораторстійна робота них робіт, реферат/доповідь
Лабораторні Оцінювання викороботи, само- нання лабораторстійна робота них робіт, реферат/доповідь
Лабораторні Оцінювання викороботи, само- нання лабораторстійна робота них робіт, реферат/доповідь
Лабораторні Оцінювання викороботи, само- нання лабораторстійна робота них робіт, реферат/доповідь
Лабораторні Оцінювання викороботи, само- нання лабораторстійна робота них робіт, реферат/доповідь
Самостійна
робота

5

5

5

5

5

5

Оцінювання реферату/доповіді
5

Самостійна
робота

Оцінювання реферату/доповіді
5

Самостійна
робота

Оцінювання реферату/доповіді

5

дослідження, дотримання правил професійної етики та деонтології, конфіденційності;
4.4 Дотримання конфіденційності, етичних принципів та деонтологічних норм
у спілкуванні з пацієнтами та їх оточенням;
4.5 Відповідальність за достовірність результатів цитологічного дослідження.
Дотримання конфіденційності, етичних принципів та деонтологічних норм
у спілкуванні з пацієнтами та їх оточенням.

Самостійна
робота

Оцінювання реферату/доповіді

Самостійна
робота

Оцінювання реферату/доповіді

5

5

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
Результати навчання дисципліни
Програмні результати навчання

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2

ПРН 3. Володіти та застосовувати
знання та уміння із загальної та професійної підготовки при вирішенні
спеціалізованих завдань.

+

+

+

+

+

+

ПРН 4. Аналізувати результати досліджень морфологічно- функціонального стану організму та довкілля,
оцінювати значимість показників.

+

+

+

+

+

+

ПРН 7. Демонструвати поглиблення
базових знань за допомогою самоосвіти, демонструвати уміння представити
і оцінити власний досвід та аналізувати й застосовувати досвід колег, демонструвати здатність обміну досвідом з іншими спеціалістами.

+

+

ПРН 8. Надавати консультативну допомогу, пов’язану з професійною
діяльністю. Виконувати вимоги посадових інструкції, самоудосконалюватись.
ПРН 10. Виявляти, узагальнювати та
вирішувати проблеми, що виникають в
процесі професійної діяльності та
формувати почуття відповідальності за
виконувану роботу.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 12. Застосовувати методи діагностики для вимірювання структурних
змін та порушених функцій організму,
трактувати отриману інформацію, демонструючи
доказове
прийняття
рішень.
ПРН 13. Виконувати та використовувати методики лабораторних досліджень для діагностики захворювань, визначення характеристики
тяжкості, періоду та терміну хвороби,
прогнозу, контролю за лікуванням та
його результатами.

+

+

+

+

ПРН
17.
Вирішувати
науковотеоретичні, науково-дослідні та прикладні задачі в галузі охорони здоров’я
відповідними методами.
ПРН 18. На основі поглиблених знань з
лабораторних досліджень формувати
уявлення про здоров’я населення,
профілактику захворювань, лабораторну
та функціональну діагностику.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
1. Модульна контрольна робота 1 - РН 1.1-2.5 – 20 балів/10 балів
2. Модульна контрольна робота 1 - РН 1.1-2.5 – 20 балів/10 балів
3. Реферат/доповідь - РН 2.1 - 4.5 – 8 балів/4 бали
4. Лабораторні роботи - РН 2.1 – 3.5 – 12 балів/6 бали
- підсумкове оцінювання: у формі заліку
Підсумковий контроль відбувається шляхом підрахунку балів, які студенти
отримали при виконанні лабораторних робіт та індивідуальних рефератів/доповідей та результатів модульних контрольних робіт. Форма підсумкового
контролю успішності навчання: контроль засвоєння практичних навичок, тестовий контроль, письмова відповідь на відкриті питання. Оцінка за залік виставляється як сума всіх семестрових оцінювань. Для отримання позитивної оцінки є
обов’язковим написання модульних контрольних робіт та відпрацювання всіх
практичних робіт.
7.2 Організація оцінювання:
Оцінювання лабораторних робіт здійснюється протягом семестру, модульна
контрольна робота 1 проводиться всередині семестру, після завершення лекції 3,
модульна контрольна робота 2 – наприкінці семестру, після завершення лекції 6.
Оцінка реферату/доповіді проводиться упродовж семестру.
7.3 Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59

8. Структура навчальної дисципліни.
Тематичний план занять
Назва теми
Лекція 1. Основні принципи цитологічної діагностики
Лабораторна робота 1. Основні принципи цитологічної діагностики.
Самостійна робота. Структура та функції організму
людини, клітин і тканин організму, основні патологічні
процеси.
Лекція 2. Запалення. Критерії цитологічної діагностики непухлинних запальних (бактеріальних, вірусних,
грибкових) захворювань. Цитологічна діагностика запалення.
Лабораторна робота 2. Запалення.
Самостійна робота. Загальні дані про запалення. Морфологічна характеристика клітинних елементів запалення та їх значення.
Лекція 3. Пухлини. Вчення про пухлини. Сучасне уявлення про канцерогенез (онкогенез). Міжнародні гістологічні і цитологічні класифікації. Основні методи
діагностики та лікування новоутворень
Лабораторна робота 3. Пухлини.
Самостійна робота. Загальні дані про гістогенез. Поняття про анаплазії та передпухлинних процесах. Ріст і
розвиток пухлин. Доброякісні пухлини. Злоякісні пухлини.
Лекція 4. Цитологічна діагностика захворювань органів дихання. Цитологічна класифікація захворювань
органів дихання. Цитологічна діагностика захворювань
шлунка. Цитологічні класифікації пухлин і непухлинних захворювань шлунка. Цитологічна діагностика захворювань органів сечовидільної системи. Гістологічні
та цитологічні класифікації захворювань сечовидільної
системи.
Лабораторна робота 4. Цитологічна діагностика захворювань органів дихання.
Лабораторна робота 5. Цитологічна діагностика захворювань шлунка.
Лабораторна робота 6. Цитологічна діагностика захворювань органів сечовидільної системи.
Самостійна робота. Особливості обробки мокротиння
для цитологічного дослідження. Цитологічна діагностика захворювань шлунка. Отримання матеріалу для
досліджень. Цитологічна діагностика захворювань органів сечовидільної системи. Отримання матеріалу для
досліджень.
Лекція 5. Цитологічна діагностика захворювань молочної залози. Гістологічна та цитологічна класифікація

Кількість годин
Лабо- Самостійна
Лекції
робота
раторні
1
4
10

2
4
15

2
4
15

2

4
4
4

20

2

захворювань молочної залози. Цитологічна діагностика
захворювань шийки матки, клінічні аспекти проблеми.
Гістологічна та цитологічна класифікація захворювань
шийки матки, термінологія Бетесда. Цитологічна діагностика непухлинних уражень та пухлин піхви.
Лабораторна робота 7. Цитологічна діагностика захворювань молочної залози.
Лабораторна робота 8. Цитологічна діагностика захворювань жіночих статевих органів.
Самостійна робота. Цитологічна діагностика захворювань молочної залози. Отримання матеріалу для досліджень. Непухлинні ураження і пухлини піхви і вульви.
Анатомічна і гістологічна будова статевих органів жінки. Цитологічна діагностика ІПСШ, фонових уражень,
дисплазій, злоякісних пухлин шийки матки.
Лекція 6. Цитологічна діагностика метастазів пухлин:
епітеліальних та неепітеліальних. Новоутворення та
інші патологічні процеси в лімфатичних вузлах, селезінці. Цитологічна діагностика захворювань щитовидної
залози. Цитологічні класифікації уражень щитовидної
залози, термінологія Бетесда.
Лабораторна робота 9. Новоутворення та інші патологічні процеси в лімфатичних вузлах.
Лабораторна робота 10. Цитологічна діагностика метастазів пухлин.
Самостійна робота. Морфологічна характеристика
клітинних елементів лімфатичного вузла. Клітинний
склад лімфатичного вузла в нормі. Клітинний склад лімфатичного вузла при гіперплазії. Цитологічна діагностика метастазів епітеліальних та неепітеліальних пухлин.
ВСЬОГО

Загальний обсяг 150 год., в тому числі:
Лекції – 10 год.
Лабораторні заняття – 40 год.
Самостійна робота – 100 год.
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