




 

1. Мета дисципліни – вивчення взаємозв'язку між клінічними проявами та 

морфологічними основами морфогенезу, патогенезу, танатогенезу захворювань 

людини 

 
2. Попередні вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Фізіологія», 

«Гістологія, цитологія та ембріологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», 

«Біологічна та біоорганічна хімія», «Медична біологія», «Медична та біологічна 

фізика», «Патофізіологія», «Патоморфологія», «Внутрішня медицина», «Загальна 

хірургія», «Педіатрія», «Акушерство і гінекологія», «Інфекційні хвороби» 

2.Вміння самостійно застосовувати знання з анатомії людини, гістології та 

ембріології, біологічної та біоорганічної хімії, медичної біології та ін. навчальних 

дисциплін для рішення конкретних науково-практичних задач; працювати з 

науковою та науково-методичною літературою. 

3.Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

3. Анотація вибіркової дисципліни: 

Вибіркова навчальна дисципліна «Клінічна патоморфологія» є складовою циклу 

підготовки фахівців галузі знань «Охорона здоров’я» освітнього рівня «Магістр» 

освітньо-професійної програми «Медицина». «Клінічна патоморфологія» складає 

25% дисципліни «Патоморфологія» і дає поняття про структурне підґрунтя хвороб 

людини для поглибленого засвоєння фундаментальних основ медицини, клінічних 

проявів та морфологічної картини захворювань з подальшим використанням 

одержаних знань у практичній роботі лікаря.  

Предметом навчальної дисципліни є сучасні методи морфологічних досліджень, 

знання етіології, патогенезу та клінічних проявів хвороб, структурні основи 

ускладнень та наслідків хвороб, пухлини та передракові стани, складання 

нормативної документації.  

Клінічна патоморфологія дає знання структурних основ розвитку хвороб людини 

та їх клінічних проявів, одужання, ускладнень і наслідків; знання змін захворювань, 

що розвиваються у зв’язку зі змінами умов життя людини та навколишнього 

середовища (патоморфоз); знання хвороб, що виникають унаслідок різноманітних 

медичних заходів – профілактичних, діагностичних, лікувальних, косметологічних, 

анестезіологічних, реанімаційних (патологія терапії, реанімаційна патологія, 

ятрогенії). 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. сформувати навички володіння сучасними методами морфологічного 

дослідження 

2. сформувати навички володіння трактування етіології, патогенезу та клінічних 

проявів хвороб у поєднанні з морфологічними змінами на різних етапах розвитку 

хвороби 

3. сформувати уявлення про особливості морфологічних змін та структурних 

основ ускладнень і наслідків хвороб 



4. сформувати уявлення про можливі сучасні методи діагностики пухлин та 

передпухлинних станів 

5. сформувати уявлення принципів формулювання клінічного та 

патологоанатомічного діагнозів відповідно до сучасних нормативних документів та 

актів 

6. сформувати уявлення про особливості норм та правил професійної етики, 

деонтології, конфіденційності в роботі патоморфологічної лабораторії. 

 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) 

рівень вищої освіти, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 

«Медицина») дисципліна забезпечує набуття студентами наступних 

компетентностей:  

інтегральної:  

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі, а також практичні 

проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 

загальних: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та  синтезу; 

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних  ситуаціях;  

ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

ЗК 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення; 

ЗК 7. Здатність працювати в команді.  

спеціальних (фахових, предметних): 

СК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання.  

СК 7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

 
5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 
(1 - знати; 2 - вміти;  

3 – комунікація; 4 - автономність  
та відповідальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1 Знати 

1.1. Сучасні концепції патогенезу 

захворювань, що спричиняють 

морфологічні прояви тих чи інших 

захворювань 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 1,2, підсумкова 

модульна контрольна 

робота; оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

знання гістологічних 

препаратів 

10 



1.2. Морфологічні основи хвороб на 

різних етапах їх розвитку, 

ускладнення та клініко-

морфологічні форми нозологічних 

одиниць 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 1,2, підсумкова 

модульна контрольна 

робота; оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

знання гістологічних 

препаратів 

10 

1.3. Сучасні гістогенетичні методики 

прижиттєвої діагностики 

захворювань 

Лекція, 

практичне 

заняття 

Модульна контрольна 

робота  1,2, підсумкова 

модульна контрольна 

робота; оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу 

гістологічних препаратів; 

знання гістологічних 

препаратів 

10 

1.4. Способи аналізу, синтезу та 

подальшого сучасного навчання 

Лекція, 

практичне 

заняття 

Модульна контрольна 

робота 1,2, підсумкова 

модульна контрольна 

робота; оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

знання гістологічних 

препаратів 

10 

1.5. Структуру професійної діяльності Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 1,2, підсумкова 

модульна контрольна 

робота; оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

знання гістологічних 

препаратів 

10 

1.6. Стандартні методи, включаючи 

сучасні комп’ютерні інформаційні 

технології, обробки державної, 

соціальної та медичної інформації 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота  1,2, підсумкова 

модульна контрольна 

робота; оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу 

гістологічних препаратів; 

знання гістологічних 

препаратів 

10 

2 Вміти 

2.1. Аналізувати структурне 

підґрунтя хвороб людини для 

поглибленого засвоєння 

фундаментальних основ 

медицини та клінічної картини 

захворювань із подальшим 

використанням одержаних знань 

у практичній роботі лікаря 

Лекція, 

практичне 

заняття 

 

Модульна контрольна 

робота 1,2, підсумкова 

модульна контрольна 

робота; оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу 

гістологічних препаратів; 

10 



знання гістологічних 

препаратів 

2.2. Співставляти морфологічні та 

клінічні прояви хвороб на всіх 

етапах їх розвитку 

Лекція, 

практичне 

заняття 

 

Модульна контрольна 

робота 1,2, підсумкова 

модульна контрольна 

робота; оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу 

гістологічних препаратів; 

знання гістологічних 

препаратів 

10 

2.3. Проводити диференціальну 

діагностику результатів 

імунофенотипування злоякісних 

новоутворень з подальшим 

використанням отриманих знань у 

практичній роботі лікаря. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 1,2, підсумкова 

модульна контрольна 

робота; оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу 

гістологічних препаратів; 

знання гістологічних 

препаратів 

 

10 

3 Комунікація 

3.1. Представляти результати 

наукового пошуку у формі 

доповідей з використанням 

сучасних технологій, коректно 

вести дискусію. 

Практичні 

заняття 

Оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

знання гістологічних 

препаратів 

5 

4 Автономність та відповідальність 

4.1. Орієнтуватися в принципових 

питаннях патоморфології, 

проводити підбір та аналіз 

сучасної літератури за даним 

напрямком, використовувати її, а 

також програми обробки даних 

для планування, отримання й 

аналізу результатів власної 

науково-дослідної роботи. 

Самостійна 

робота 

Оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу 

гістологічних препаратів 

5 

 

 

 

 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
Результати навчання дисципліни  (код) 

 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

ПРН 1. Виділяти та ідентифікувати 

провідні клінічні симптоми та синдроми 

(за списком 1); за стандартними 

методиками, використовуючи попередні 

дані анамнезу хворого, дані огляду 

хворого, знання про людину, її органи та 

системи, встановлювати найбільш 

вірогідний нозологічний або синдромний 

попередній клінічний діагноз 

захворювання (за списком 2). 

+ + + + +  +     

ПРН 2. Збирати інформацію про загальний 

стан пацієнта, оцінювати психомоторний 

та фізичний розвиток пацієнта, стан 

органів та систем організму, на підставі 

результатів лабораторних та 

інструментальних досліджень оцінювати 

інформацію щодо діагнозу (за списком 4). 

+ + + + +  +     

ПРН 3. Призначати та аналізувати 

додаткові(обов’язкові та за вибором) 

методи обстеження (лабораторні, 

рентгенологічні, функціональні та/або 

інструментальні ) за списком 4, пацієнтів 

із захворюваннями органів і систем 

організму для проведення диференційної 

діагностики  захворювань (за списком 2). 

+ + + + + + + + +   

ПРН 4. Встановлювати остаточний 

клінічний діагноз шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та логічного 

аналізу отриманих суб’єктивних і 

об’єктивних даних клінічного, 

додаткового обстеження, проведення 

диференційної діагностики), 

дотримуючись відповідних етичних і 

юридичних норм, під контролем лікаря-

керівника в умовах лікувальної установи 

(за списком 2).  

+ + + + +  + + + + + 

 



7. Схема формування оцінки. 

 - семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 – 2.3.(блок тем Розділу 1)  

– 20 балів / 10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1 – 2.3. (блок тем Розділу 1)  

– 15 балів / 7,5 балів 

3. Підсумкова модульна контрольна робота – РН 1.1 – 2.3.(блок тем Розділу 1)  

– 15 балів / 7,5 балів 

4. Оформлення результатів мікроскопічного аналізу гістологічних препаратів - РН          

1.3,1.6, 2.1 – 2.3, 4.1. - 10 балів / 5 балів  

5. Знання гістологічних препаратів - РН 1.1 – 1.6, 2.1 - 2.3, 3.1 - 10 балів / 5 балів 

6. Усні відповіді - РН 1.1. – 3.1. – 15 балів / 7,5 балів   

7. Доповнення - РН 1.1. – 3.1. – 15 балів / 7,5 балів 

 

 - підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової 

оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 

«зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять (написання двох модульних 

контрольних робіт, оформлення результатів мікроскопічного аналізу гістологічних 

препаратів), написання підсумкової модульної контрольної роботи.  
Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 
7.2. Організація оцінювання: 
Модульні контрольні роботи 1, 2 та підсумкова модульна контрольна робота 

проводяться по завершенні тематичних лекцій з Розділу 1, оцінювання оформлення 

результатів мікроскопічного аналізу гістологічних препаратів – під час проведення 

тематичних практичних занять Розділу 1, визначення рівня знання здобувачем освіти 

гістологічних препаратів – по завершенні лекцій та тематичних практичних занять з 

Розділу 1.  

Оцінювання усних відповідей та доповнень проводиться упродовж семестру під час 

проведення практичних занять.  

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 

 

 

 



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план * 

 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

Л
е
к

ц
ії
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т
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ч
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я
т
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*
 

1 Розділ 1. Загальна патоморфологія 10 50 - 60 

2 Тема 1. Роль клінічної патоморфології у міжнародній 

системі охорони здоров'я. Сучасні аспекти морфологічного 

дослідження біопсійного та операційного матеріалу у 

діагностиці захворювань. Імуноморфологія, генетичне 

фенотипування та полімеразна ланцюгова реакція, як 

сучасні методи діагностики та їх значення у верифікації 

пухлин та інших патологічних процесів. 

2    

3 Самостійна робота. Світові та державні програми 

модернізації охорони здоров'я. 
   2 

4 

Практичне заняття. Роль клінічної патоморфології 

у системі оцінки якості надання медичної допомоги. 

Прижиттєва морфологічна діагностика захворювань у 

програмі модернізації охорони здоров'я. Технологічні 

стандарти біопсійної діагностики в забезпеченні 

впровадження системи оцінки ефективності та якості 

роботи патоморфологічних лабораторій. 

 3   

5 
Самостійна робота. Обладнання та нормативні документи 

в роботі патоморфологічної лабораторії. 
   4 

6 

Практичне заняття. Стандартні та сучасні методи 

патоморфологічного дослідження. Особливості реєстрації 

та макроскопічного дослідження біопсійного та 

операційного матеріалу. Роль імунологічних досліджень у 

верифікації пухлин та інших патологічних процесів. 

Імунологічні панелі у діагностиці патологій різної 

локалізації.  

 3   

7 
Самостійна робота. Реєстри захворювань. Клінічні 

дослідження в охорони здоров'я. 
   4 

8 

Тема 2. Принципи формулювання клінічного та 

патологоанатомічного діагнозів відповідно до сучасних 

нормативних документів та актів. Оформлення протоколу 

розтину. Ятрогенна патологія. 

2    

9 

Самостійна робота. Категорії складності 

патогістологічних розтинів та патогістологічних 

досліджень. 

   4 



10 

Практичне заняття. Порядок оформлення направлення на  

патогістологічне, цитологічне дослідження. Оформлення 

патоморфологічного висновку. Порядок проведення 

розтину.   

 3   

11 
Самостійна робота. Міжнародна класифікація хвороб в 

клінічній практиці патоморфолога 
   4 

12 

Практичне заняття. Гістологічна класифікація пухлин 

ВООЗ. Клінічна класифікація TNM. Передракові 

захворювання, генетичні предиктори та фактори ризику 

розвитку злоякісних пухлин тканин та органів.  

 3   

13 

Самостійна робота. Міжнародні протоколи 

патоморфологічного дослідження біопсійного та 

операційного матеріалу. Оформлення протоколу розтину.  

   4 

14 

Практичне заняття. Сучасні канцерогенезу концепції. 

Молекулярно-генетичні характеристики злоякісного 

процесу. Роль скринінгових досліджень у виявленні 

передракових захворювань.  

 3   

15 

Самостійна робота. Молекулярно-генетичні фенотипи 

доброякісної та злоякісної пухлини. Рідинна цитологія у 

скринінгових дослідженнях.  

   4 

16 Модульна контрольна робота 1.   1   

17 

Тема 3. Лімфоми. Клініко-морфологічна та цитогенетична 

класифікації лімфом. Діагностичні та прогностичні 

імуногістохімічні маркери. Диференціальна діагностика та 

клінічне значення імунофенотипування лімфом. 

2    

18 

Практичне заняття. Міжнародні протоколи в 

патоморфологічній діагностиці лімфопроліферативних 

процесів.  

 3   

19 
Самостійна робота. Особливості патоморфологічної 

діагностики мієлодиспластичних захворювань 
   4 

20 
Практичне заняття. Патологія жіночої статевої системи. 

Діагностичні та прогностичні імуногістохімічні маркери. 
 3   

21 Самостійна робота. Патоморфологічна діагностика  

непліддя 
   4 

22 Практичне заняття. Патологія молочної залози. 

Діагностичні та прогностичні імуногістохімічні маркери. 
 3   

23 Самостійна робота. Імунофенотипи злоякісних пухлин 

молочної залози у хіміотерапії 
   4 

24 Тема 4. Патологія ендокринної системи. Діагностичні та 

прогностичні імуногістохімічні маркери. 
2    

25 Практичне заняття. Патологія щитоподібної та 

прищитоподібних залоз. Діагностичні та прогностичні 

імуногістохімічні маркери. 

 3   



26 Самостійна робота. Роль тонкоголкової аспіраційної 

пункційної біопсії діагностиці та визначенні тактики 

лікування захворювань щитоподібної залози.  

   4 

27 Практичне заняття. Патологія наднирників. Діагностичні 

та прогностичні імуногістохімічні маркери. 
 3   

28 Самостійна робота. Основи патоморфологічної 

діагностики пухлин заочеревинного простору 
   4 

29 Практичне заняття. Патологія органів травного тракту. 

Діагностичні та прогностичні імуногістохімічні маркери. 
 3  

 

 

 

30 Практичне заняття. Патологія печінки та підшлункової 

залози. Діагностичні та прогностичні імуногістохімічні 

маркери. 

 3   

31 Самостійна робота. Скринінг раку прямої кишки    4 

32 
Практичне заняття. Патологія ЛОР органів. Діагностичні 

та прогностичні імуногістохімічні маркери. 
 3   

33 Самостійна робота. Скринінг раку ротової порожнини    4 

34 
Практичне заняття. Патологія чоловічої статевої системи. 

Діагностичні та прогностичні імуногістохімічні маркери 
 3  

 

35 Самостійна робота. Роль цитологічних методів у 

діагностиці пухлин сечовидільної системи 
   4 

36 
Тема 5. Патоморфологічна діагностика захворювань легень 

та середостіння. 
2    

37 
Практичне заняття. Патологія захворювань шкіри. 

Діагностичні та прогностичні імуногістохімічні маркери 
 3   

38 

Практичне заняття. Патологія захворювань мʼяких тканин 

та кісток. Діагностичні та прогностичні імуногістохімічні 

маркери 

 3   

39 Модульна контрольна робота 2  1  
 

40 
Підсумкова модульна контрольна робота     

 

2 

41 
ВСЬОГО 10 50 - 

 

60 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1  

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекції – 10 год. 

Практичні заняття – 50 год. 

Самостійна робота – 60 год. 
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