
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розробники:   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Мета дисципліни – оволодіти мікроскопією гістологічних препаратів з від-
повідним висновком; вміти проводити диференціальну діагностику різних пато-
логічних станів і процесів за даними патогістологічного дослідження; освоїти 
патоморфологічну класифікацію пухлин за системою TNM; за морфологічними 
ознаками гістологічних препаратів, діагностувати доброякісні та злоякісні пух-
лини внутрішніх органів з відповідним висновком.  

 
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», «Цитологічна діагностика»,  «Клінічна оцінка лабораторних 
досліджень», «Клінічна імунологія та алергологія», «Методологія нау-
ково-дослідної роботи» та ін.   

2. Знання теоретичних основ цитології та гістології, мікробіології, вірусо-
логії, біофізики тощо. 

3. Знання базових принципів основних лабораторних методів досліджень.  
 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
 

Дисципліна «Клінічна патогістологія» включає до себе засвоєння студента-
ми морфологічних змін, що відбуваються в органах та тканинах при важливі-
ших захворюваннях внутрішніх органів та оцінку результатів гістологічних дос-
ліджень, їх інтерпретацію та висновок.  

 
4. Завдання (навчальні цілі): 

  
1) освоїти основні морфологічні методи дослідження у сучасній медицині; 
2) встановлювати найбільш розповсюджені запальні, автоімунні та дисгор-

мональні хвороби внутрішніх органів; 
3) проводити патогістологічну діагностику доброякісних та злоякісних 

процесів внутрішніх органів, червоного кісткового мозку та лімфатичних вузлів; 
4) складати план обстеження хворого, аналізувати отримані дані дослі-

джень з урахуванням результатів патогістологічних 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, проводи-
ти санітарно-гігієнічну експертизу. 

загальні: 
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): 

ФК01. Навички оцінювання організації та якості надання різних видів медич-
ної допомоги та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення. 
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 ком-
плексі всіх показників з діагностичною, лікувальною та прогностичною ме-
тою. 
ФК07. Здатність проводити диференціальну  діагностику різних патологічних 

станів і процесів за даними патогістологічного дослідження. 
   
5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. ав-

тономність та відповідальність) 

Форми та 
методи ви-
кладання і 
навчання 

Методи оцінюван-
ня  

Відсоток у 
підсумковій 
оцінці з дис-

ципліни Код Результат навчання 
1.1 Знати сучасні інформаційні технології; 

технології обробки текстової та графі-
чної   інформації; медичні інформацій-
ні системи; 

Лекції, самос-
тійна робота 

Модульна контро-
льна робота, іспит 10 

1.2  Знати способи одержання наукової та 
професійної інформації; джерела оде-
ржання потрібної інформації; 

Лекції, самос-
тійна робота 

Модульна контро-
льна робота, іспит  10 

1.3 Знати референсні показники та відхи-
лення від них в патогістологічних, ци-
тологічних, біохімічних, імунологіч-
них, бактеріологічних, медико-
генетичних та інших дослідженнях при 
найрізноманітнішій патології, вклю-

Лекції, самос-
тійна робота 

Модульна контро-
льна робота, іспит  

10 



 

чаючи  спадкову,  та вроджені вади ро-
звитку; 

1.4 Знати патогістологічні прояви та ди-
ференціальну діагностику запальних, 
аутоімунних,  дисгормональних хво-
роб, передракових станів, доброякіс-
них і злоякісних пухлин. 

Лекції, самос-
тійна робота 

Модульна контро-
льна робота, іспит  

10 

2.1  Вміти використовувати програмні за-
соби при роботі в комп’ютерних ме-
режах; створювати бази даних і вико-
ристовувати інтернет-ресурси; працю-
вати в закритих та відкритих інформа-
ційних системах; використовувати 
отриману інформацію та результати її 
аналітичної обробки для набуття фахо-
вих знань та навичок з певних складо-
вих професійної діяльності; застосову-
вати новітні інформаційні технології в 
професійній діяльності; 
працювати з операційними системами і 
сервісними програмами; 
працювати з папками (каталогами) і 
файлами у Windows; 
набирати, зберігати, редагувати текс-
тову інформацію  Microsoft Word; 

Лекції та ла-
бораторні ро-
боти, самос-
тійна робота 

Модульна контро-
льна робота, 
оцінювання вико-
нання лаборатор-
них робіт, рефе-
рат/доповідь 

5 

2.2  Вміти упорядковувати, оцінювати, 
аргументувати, класифікувати одержа-
ну інформацію; узагальнювати одер-
жану інформацію, готувати рекомен-
дації щодо наступного її використання; 

Лекції та ла-
бораторні ро-
боти, самос-
тійна робота 

Модульна контро-
льна робота, 
оцінювання вико-
нання лаборатор-
них робіт, рефе-
рат/доповідь 

5 

2.3 Вміти інтерпретувати результати ла-
бораторних досліджень для підтвер-
дження діагнозу, оцінки ефективності 
лікування, динаміки та прогнозу конк-
ретної патології; 

Лекції та ла-
бораторні ро-
боти, самос-
тійна робота 

Модульна контро-
льна робота, 
оцінювання вико-
нання лаборатор-
них робіт, рефе-
рат/доповідь 

5 

2.4 Вміти проводити патогістологічні дос-
лідження; 
диференціювати зміни тканин за їх 
морфологічними ознаками; 

Лекції та ла-
бораторні ро-
боти, самос-
тійна робота 

Модульна контро-
льна робота, 
оцінювання вико-
нання лаборатор-
них робіт, рефе-
рат/доповідь 

5 

3.1 Накопичення обсягу можливих кому-
нікативних зв’язків з різних аспектів 
професійної діяльності за допомогою 
комп’ютерних технологій; 

Лабораторні 
роботи, само-
стійна робота 

Оцінювання вико-
нання лаборатор-
них робіт, рефе-
рат/доповідь 

5 

3.2 Уміння здійснювати комунікативні 
зв’язки з тримачами джерел інформа-
ції; 

Лабораторні 
роботи, само-
стійна робота 

Оцінювання вико-
нання лаборатор-
них робіт, рефе-
рат/доповідь 

5 

3.3 Консультувати клініцистів щодо мор- Лабораторні Оцінювання вико- 5 



 

фологічного та функціонального стану 
органів і систем пацієнта за результа-
тами лабораторних досліджень; 

роботи, само-
стійна робота 

нання лаборатор-
них робіт, рефе-
рат/доповідь 

3.4 Обґрунтовувати для пацієнта та його 
оточення необхідність патогістологіч-
ного дослідження; забезпечувати  екс-
прес -інформацію про результати дос-
ліджень в екстрених випадках; 

Лабораторні 
роботи, само-
стійна робота 

Оцінювання вико-
нання лаборатор-
них робіт, рефе-
рат/доповідь 

5 

4.1 Систематизувати інформацію з метою 
підвищення ефективності праці на 
основі системного та методологічного 
підходу до предмету діяльності; 
підвищувати інформаційну грамот-
ність, поглиблювати знання з практич-
ного застосування інформаційно-
комп’ютерних технологій в професій-
ній діяльності; 

Самостійна 
робота 

Оцінювання рефе-
рату/доповіді 

5 

4.2 Удосконалення інформаційної грамот-
ності та оптимальне застосування її в 
професійній діяльності; 

Самостійна 
робота 

Оцінювання рефе-
рату/доповіді 5 

4.3 Відповідальність за дотримання   рег-
ламенту на всіх етапах лабораторного 
дослідження, дотримання правил про-
фесійної етики та деонтології, конфі-
денційності; 

Самостійна 
робота 

Оцінювання рефе-
рату/доповіді 

5 

4.4 Дотримання конфіденційності, етич-
них принципів та деонтологічних норм 
у спілкуванні з пацієнтами та їх ото-
ченням. 

Самостійна 
робота 

Оцінювання рефе-
рату/доповіді 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  
 

Результати навчання дисципліни  
 
Програмні результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 

ПРН 3. Володіти та застосовувати 
знання та уміння  із загальної та про-
фесійної підготовки при вирішенні 
спеціалізованих завдань. 

+ + + + + + + + +    + + + + 

ПРН 5. Аргументувати висновки та 
виявляти зв’язки між сучасними кон-
цепціями в організації процесу управ-
ління на кожному етапі професійної 
діяльності. 

+ + + + +  + +   + +     

ПРН 7. Демонструвати поглиблення 
базових знань за допомогою самоосві-
ти, демонструвати уміння представити 
і оцінити власний досвід та аналізува-
ти й застосовувати досвід колег, де-
монструвати здатність обміну досві-
дом з іншими спеціалістами.  

+  +    +     + + + + + 

ПРН 8. Надавати консультативну до-
помогу, пов’язану з професійною 
діяльністю. Виконувати вимоги поса-
дових інструкції, самоудосконалюва-
тись. 

 + +   + + + +  + +     

ПРН 10. Виявляти, узагальнювати та 
вирішувати проблеми, що виникають в 
процесі професійної діяльності та 
формувати почуття відповідальності за 
виконувану роботу. 

+ +   +    + +   + + + + 



 

ПРН 11. Застосовувати правила біое-
тики та біобезпеки у своїй фаховій 
діяльності. 

+      + +  +   +   + 

ПРН 13. Виконувати та використо-
вувати методики лабораторних до-
сліджень для діагностики захво-
рювань, визначення характеристики 
тяжкості, періоду та терміну хвороби, 
прогнозу, контролю за лікуванням та 
його результатами.  

 + +   +  +  +       

ПРН 17. Вирішувати науково-
теоретичні, науково-дослідні та прик-
ладні 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 1.1-2.4 – 20 балів/10 балів 
2. Модульна контрольна робота 1 - РН 1.1-2.4 – 20 балів/10 балів 
3. Реферат/доповідь - РН 2.1 - 4.4 – 8 балів/4 бали 
4. Лабораторні роботи - РН 2.1 – 3.4 – 12 балів/6 бали       

 
- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 
Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами нав-

чання, які оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-1.4. Максимальна 
кількість балів, які можуть бути отримані студентом, становить 40 балів за 100 
бальною шкалою. 

- умови допуску до іспиту: 
Обов’язковою умовою для допуску до іспиту є написання 2 контрольних ро-

біт та написання реферату з підготовкою доповіді по темі реферату. Студент 
допускається до іспиту за умови успішного виконання всіх передбачених пла-
ном лабораторних робіт. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семе-
стру набрав менше ніж 20 балів.  
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 7. 
Оцінка реферату/доповіді проводиться упродовж семестру. 
7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 

 
 
 
 



 

8. ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  
Тематичний  план занять 

 

Назва  теми 
Кількість годин 

Лекції Лабо-
раторні 

Самостійна 
робота 

Лекція 1. Відбір матеріалу на гістологічне досліджен-
ня. Методи гістологічного дослідження. Хронічний га-
стрит: класифікація, патогістологічна діагностика. Па-
тогістологічна діагностика ерозій і виразок шлунку. 
Патогістологічна діагностика хвороб кишки. 

2   

Лабораторна робота 1. Принципи організації роботи 
патологоанатомічної лабораторії.   2  

Лабораторна робота 2. Патогістологічна діагностика 
хвороб шлунково-кишкового тракту: хронічного гаст-
риту, ерозій і виразок шлунку, хвороб кишки. 

 2  

Самостійна робота. Коліти, які обумовлені прийомом 
алкоголю і лікарських препаратів.   10 

Лекція 2. Патогістологічна діагностика запальних і 
дисгормональних захворювань шийки і тіла матки. Па-
тогістологічна діагностика запальних і дисгормональ-
них захворювань молочних і передміхурової залоз. 

2   

Лабораторна робота 3. Патогістологічна діагностика 
запальних і дисгормональних захворювань шийки і тіла 
матки. 

 2  

Лабораторна робота 4. Патогістологічна діагностика 
захворювань молочної і передміхурової залоз.  2  

Самостійна робота. Зміни ендометрію при прийомі 
гормональних препаратів і застосуванні внутриматко-
вих контрацептивів. 

  10 

Лекція 3. Патогістологічна діагностика захворювань 
щитовидної залози, нирок, печінки. 2   

Лабораторна робота 5. Патогістологічна діагностика 
захворювань нирок.  2  

Лабораторна робота 6. Патогістологічна діагностика 
захворювань печінки.  2  

Самостійна робота. Патогістологічні зміни в нирках 
при гострій і хронічній нирковій недостатності. Морфо-
логічна характеристика основних форм патології нир-
кових трансплантатів. Патогістологічна характеристика 
внутридуктальних біліостазів і внутрішньоклітинних 
холестазів при жовтяниці. Патогістологічні зміни в пе-
чінці, які обумовлені прийомом алкоголю і лікарських 
препаратів. 

  10 

Лекція 4. Гістологічна діагностика пухлин м’яких тка-
нин, кісткової, хрящової тканин. Гістологічна діагнос-
тика пухлин шкіри. Пухлини з меланінутворюючої тка-
нини. Гістологічна діагностика пухлин легенів. 

2   

Лабораторна робота 7. Гістологічна діагностика пух-
лин м’яких тканин.  2  



 

Лабораторна робота 8. Гістологічна діагностика пух-
лин кісткової, хрящової тканин.  2  

Лабораторна робота 9. Гістологічна діагностика пух-
лин шкіри.  2  

Лабораторна робота 10. Гістологічна діагностика пух-
лин щелепно-лицевої ділянки, шиї, пухлин легенів.  2  

Самостійна робота. Доброякісні пухлини шкіри: си-
рингоаденома, гідраденома, трихоепітеліома. Рак пото-
вих і сальних залоз, рак волосяних фолікулів. Доброякі-
сні і злоякісні пухлини порожнини носа та придаткових 
пазух. 

  20 

Лекція 5. Гістологічна діагностика пухлин травного 
каналу. 1   

Лабораторна робота 11. Гістологічна діагностика пух-
лин травного каналу.  2  

Самостійна робота. Пухлини острівцевого апарату пі-
дшлункової залози, апудоми. Рак підшлункової залози.   10 

Лекція 6. Гістологічна діагностика пухлин сечової, 
статевої систем. Гістологічна діагностика пухлин мо-
лочної і щитовидної залоз. 

1   

Лабораторна робота 12. Гістологічна діагностика пух-
лин сечової, статевої систем.  2  

Лабораторна робота 13. Пухлини молочної і щитови-
дної залоз.  2  

Самостійна робота. Пухлини нирок у дітей: нефробла-
стома (пухлина Вільмса). Пухлини яєчників: серозна 
цистаденома, муцинозна цистаденома, текома. Рак яєч-
ників. Пухлини яєчка: семінома. Мезенхімальні пухли-
ни матки. 

  10 

Лекція 7. Пухлини системи крові. Лейкози. Регіонарні 
пухлинні захворювання лімфатичної тканини. Гістоло-
гічна діагностика пухлин центральної нервової систе-
ми. 

2   

Лабораторна робота 14. Пухлини системи крові. Регі-
онарні пухлинні захворювання лімфатичної тканини. 
Гістологічна діагностика пухлин центральної нерв. сис-
теми. 

 2  

Самостійна робота. Гістологічна діагностика пухлин 
вегетативної і периферійної нервової системи.   10 

ВСЬОГО 12 28 80 
 
Загальний обсяг  120 год., в тому числі: 
Лекції – 12 год. 
Лабораторні заняття – 28 год. 
Самостійна робота –  80 год. 
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