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1. Мета дисципліни – вивчення цитологічних змін при різних патологічних процесах 

для осмислення теоретичних основ медицини, більш поглибленого вивчення клініки і 

використання отриманих знань в роботі лаборанта.  

2. Попередні вимоги до опанування або 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» 

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 дисципліна «Цитоломорфологічна діагностика» є складовою циклу 

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

освітньо-професійної програми «Медицина». «Цитоломорфологічна діагностика» є 

вибірковою дисципліною, яка дає поняття про сучасні підходи до цитологічних методів 

дослідження, сучасні вимоги та рекомендації щодо теоретичної і практичної їх 

значущості в багатопрофільній науково-дослідній роботі і клінічній практиці лікаря.  

Цитологічна діагностика є однією з базових дисциплін, яка взаємопов'язана з 

дисциплінами: гістологія, ембріологія, цитологія; патологічна анатомія, мікробіологія, 

вірусологія; імунологія; патофізіологія, клінічна патофізіологія. Основні положення 

цитологічної діагностики необхідні для вивчення дисципліни «Патоморфологія». 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. сформувати уявлення про основні принципи відбору матеріалу для 

цитологічного дослідження; 

2. сформувати навички володіння методами цитологічного дослідження;  

3. сформувати уявлення про морфологічну характеристику клітин нормальної 

епітеліальної, похідної мезенхіми, м’язової та нервової тканин; 

4. сформувати уявлення про особливості морфологічних змін клітин при різних 

патологічних процесах;  

5. сформувати уявлення про особливості морфологічних характеристик пухлинних 

клітин; 

6. сформувати уявлення про сучасні цитологічні класифікаційні системи, а також 

класифікацію пухлин за системою TNM;  

7. сформувати уявлення про можливі сучасні методи діагностики пухлин; 

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

деонтології, конфіденційності в роботі цитологічної 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, 
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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. Роль цитологічних досліджень в 

профілактичному скринінгу 

пухлинних захворювань і 

диференціальної діагностики 

ряду запальних процесів 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 1,2; Підсумкова 

модульна контрольна 

робота; 

Оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

знання цитологічних 

препаратів; іспит 

10 

1.2. Структуру і організацію роботи 

цитологічної лабораторії, типи 

цитологічних лабораторій. 

Способи отримання матеріалу 

для цитологічного дослідження, 

особливості забору матеріалу з 

різного біологічного субстрату 

Лекція, 

практичне 

заняття 

Модульна контрольна 

робота 1,2; Підсумкова 

модульна контрольна 

робота; 

Оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

знання цитологічних 

препаратів; іспит 

10 

1.3 Теоретичні основи забарвлення 

клітинних структур, методи 

забарвлення препаратів для 

цитологічного дослідження, 

види цитологічних досліджень 

Лекція, 

практичне 

заняття 

Модульна контрольна 

робота 1,2; Підсумкова 

модульна контрольна 

робота; 

Оцінювання усних 

відповідей/доповнень;  

Оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу 

цитологічних препаратів; 

знання цитологічних 

препаратів; іспит 

10 

1.4 Цитологічні ознаки пухлинного 

та запального процесу 

Лекція, 

практичне 

заняття 

Модульна контрольна 

робота 1,2; Підсумкова 

модульна контрольна 

робота; 

10 
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Оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

Оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу 

цитологічних препаратів,  

знання цитологічних 

препаратів; іспит 

1.5. Способи аналізу, синтезу та 

подальшого сучасного навчання 

Лекція, 

практичне 

заняття 

Модульна контрольна 

робота 1,2; Підсумкова 

модульна контрольна 

робота; 

Оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

Оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу 

цитологічних препаратів,  

знання цитологічних 

препаратів; іспит 

10 

2 Вміти 

2.1. Відбирати матеріал і володіти 

технікою фіксації і забарвлення 

цитологічних препаратів 

Лекція, 

Лаборатор

не заняття 

Модульна контрольна 

робота 1,2; Підсумкова 

модульна контрольна 

робота; 

Оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

Оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу 

цитологічних препаратів; 

знання цитологічних 

препаратів; іспит 

10 

2.2. Проводити цитолохімічні та 

імуноцитохімічні дослідження 

матеріалу, вести необхідну 

лабораторну документацію. 

Лекція, 

Лаборатор

не заняття 

Модульна контрольна 

робота 1, 2; Підсумкова 

модульна контрольна 

робота; 

Оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

Оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу 

цитологічних препаратів; 

знання цитологічних 

препаратів 

10 

2.3. Розв’язувати складні задачі і 

проблеми, які виникають у 

професійній діяльності 

Лаборатор

не заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 1, 2; Підсумкова 

модульна контрольна 

робота; 

Оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

Оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу 

цитологічних препаратів,  

знання цитологічних 

препаратів; іспит 

10 

3 Комунікація 
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3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами та 

цільовою аудиторією, ведення 

професійної наукової дискусії;  

Лаборатор

не заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 

знання цитологічних 

препаратів 

10 

3.2. Письмово відображувати та 

презентувати результати своїх 

досліджень українською мовою. 

Лаборатор

не заняття, 

самостійна 

робота 

Оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу 

цитологічних препаратів; 

5 

4 Автономність та відповідальність 

4.1. Нести відповідальність за 

прийняття рішення щодо 

оцінювання результатів 

цитологічних досліджень 

самостійна 

робота 

Оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу 

цитологічних 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 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 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), 

+ + + + + + + + +  + 
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дотримуючись відповідних етичних і 

юридичних норм, під контролем лікаря-

керівника в умовах лікувальної установи 

(за списком 2).  
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

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

– 10 балів / 5 балів 

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

– 10 балів / 5 балів 

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

– 10 балів / 5 балів 

4. Оформлення результатів мікроскопічного аналізу цитологічних препаратів - РН          

1.3, 2.1 – 2.3, 3.2, 4.1. - 10 балів / 5 балів  

5. Знання гістологічних препаратів - РН 1.1 – 1.5, 2.1 - 2.3, 3.1 - 10 балів / 5 балів 

6. Усні відповіді - РН 1.1. – 3.1. – 5 балів / 2,5 балів   

7. Доповнення - РН 1.1. – 3.1. – 5 балів / 2,5 балів 

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю 

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

результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 

підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота та оцінка знань 

гістологічних препаратів. Результатами навчання, які оцінюються в тестовій контрольній 

роботі, є РН 1.1-2.3. Максимальна кількість балів, яка може бути отримати здобувачем 

освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання всіх лабораторних робіт 

(написання двох модульних контрольних робіт, оформлення результатів мікроскопічного 

аналізу гістологічних препаратів), написання підсумкової модульної контрольної роботи. 

Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 

балів. 

7.2 Організація оцінювання:  
Модульна контрольні роботи 1 і 2 проводяться по завершенні тематичних лекцій з 

Розділів 1 і 2 відповідно, оцінювання оформлення результатів мікроскопічного аналізу 

цитологічних препаратів - під час проведення тематичних практичних занять Розділу 1, 

визначення рівня знання здобувачем освіти цитологічних 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 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура  вибіркової  дисципліни. Тематичний план * 

 

№ 

п/п 

 

Назва тем 

Кількість годин 

Л
е
к

ц
ії

 

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

за
н

я
т
т
я

 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

ії
  

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
*
 

14 28 - 48 

1 Тема 1. Предмет і завдання цитології. Способи збору 
матеріалу (ексфоліативна і пункційна цитологія) 

2    

2 Лабораторне заняття. Традиційні методи забарвлення. 

Експрес методи забарвлення цитологічних препаратів 
 2   

3 

Самостійна робота. Основні методи цитохімічного 

дослідження, що застосовуються в цитологічній практиці. 

Способи дослідження мікроорганізмів в мазках 

   6 

4 

Лабораторне заняття. Цитологічне дослідження 

пункційного матеріалу. Цитологічне дослідження 

ендоскопічного матеріалу 

 2   

5 
Самостійна робота. Цитологічне дослідження біопсійного 

та операційного матеріалу. 
   8 

6 
Тема 2. Цитологічне дослідження органів шлунково-

кишкового тракту. Ротова порожнина. Стравохід. 
2    

7 
Лабораторне заняття. Цитологічне дослідження органів 

шлунково-кишкового тракту. Шлунок. Товста кишка. 
 2   

8 

Лабораторне заняття. Цитологічне дослідження органів 

шлунково-кишкового тракту. Підшлункова залоза. 

Печінка. 

 2   

9 
Самостійна робота. Скринінг раку прямої кишки    4 

10 

Тема 3. Цитологічне дослідження при патології органів 

дихання. Цитологічні особливості клітин епітелію 

дихальних шляхів гаразд. Реактивні зміни епітелію 

дихальних шляхів 

2    

11 

Лабораторне заняття. Цитологічна діагностика 

непухлинних захворювань легень Цитологічна 

діагностика доброякісних та злоякісних пухлин легень 

 2   

12 
Самостійна робота. Міжнародні протоколи цитологічного 

дослідження біопсійного та операційного матеріалу.  
   4 

13 Модульна контрольна робота 1  1   

14 

Тема 4. Цитологічне дослідження при патології жіночих 

статевих органів Цитологічні особливості основних типів 

клітин, які у мазку. Нормальна цитограма шийки матки 

2    

15 

Лабораторне заняття. Використання вагінальних мазків 

щодо фаз жіночого статевого циклу. Цитологічна 

діагностика доброякісних та злоякісних пухлин шийки 

матки 

 4   

16 
Самостійна робота. Скринінг раку шийки матки: 

міжнародний досвід 
   6 
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17 

Тема 5. Цитологічне дослідження при патології органів 

сечостатевої системи. Сечовий міхур: нормальна 

цитограма. Цитологічна діагностика запальних 

захворювань сечового міхура. Цитологічна діагностика 

доброякісних та злоякісних пухлин сечового міхура. 

2    

18 

Лабораторне заняття. Цитологічне дослідження при 

патології органів сечостатевої системи. Передміхурова 

залоза: цитологічна діагностика простатиту, пухлинних 

захворювань простати.   

 2   

19 

Самостійна робота. Цитологічне дослідження при 

патології органів сечостатевої системи Нирки: цитологічна 

діагностика доброякісних та злоякісних новоутворень. 

   4 

20 

Тема 6. Цитологічне дослідження при патології 
щитоподібної залози. Будова та клітинний склад. 
Класифікація змін епітеліальних клітин та структур 
щитоподібної залози. Цитологічна діагностика 
пухлин щитовидний залози 

2    

21 

Лабораторне заняття. Цитологічна діагностика 

захворювань молочної залози Отримання та обробка 

матеріалу для цитологічного дослідження. Клітинні 

елементи при доброякісних поразках. Цитологічна 

діагностика доброякісних та злоякісних пухлин молочної 

залози 

 4   

22 

Самостійна робота. Цитологічне дослідження при 

патології шкіри та м'яких тканин. Цитологічна 

діагностика пухлин та пухлиноподібних уражень шкіри 

   6 

23 Лабораторне заняття. Цитологічне дослідження 

випітних рідин. Плевральний випіт. Асцитична рідина 
 2   

24 Самостійна робота Цитологічне дослідження випітних 

рідин. Перикардіальний випіт. 
   4 

25 Тема 7. Цитологічне дослідження лімфатичних вузлів. 
Морфологія  клітинних елементів лімфатичного вузла. 
Отримання та обробка матеріалу для цитологічного 
дослідження. 

2    

26 Лабораторне заняття. Цитологічна діагностика запальних 

уражень лімфатичних   вузлів. Цитограма пухлинних 

уражень    лімфатичних вузлів 

 4   

27 Самостійна робота. Міжнародна класифікація 
лімфопроліферативних захворювань 

   4 

28 Модульна контрольна робота 2  1  
 

29 
Підсумкова модульна контрольна робота     

 

2 

30 
ВСЬОГО 14 28 - 

 

48 

 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:  

Лекції – 14 год.  

Лабораторні заняття – 28 год. 

Самостійна робота – 48 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основна література: 

1. Клінічна лабораторна діагностика : підруч. для студентів і лікарів-інтернів мед. закл. вищ. 

освіти, фахівців лаб. діагностики і клініцистів різних спец. / за ред. Л. Є. Лаповець. - Київ : 

Медицина, 2019. - 471 с. https://library.gov.ua/klinichna-laboratorna-diagnostyka/ 

2. Загальна цитологія: підручник. / М.Е. Дзержинський, Н.В. Скрипник, А.С. Пустовалов, 

Г.В. Островська, І.М. Варенюк, О.К. Вороніна, Л.М. Пазюк, С.М. Гарматіна; 

упорядкування Н.В.Скрипник. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2020.– 640 с. 

https://biomed.knu.ua/institute-activity/educational/kafedry/kafedra-cytology/library-

cytology.html 

3. Клінічна онкологія: посібник Бетезди, переклад 5-го англійського видання. / за ред. Д. 

Абрагам, Д.Л. Галі, І. Галайчук. – Київ: Медицина, 2021. – 921 с. 

https://profbook.com.ua/Klinichna-onkolohiya-betedzy.html 

10. Додаткові ресурси: 
 

1. Центр тестування – база ліцензійних тестових завдань «Крок-1»   

2. http://library.med.utah.edu/WebPath/webpath.html  

3. http://www.webpathology.com/  

4. https://www.geisingermedicallabs.com/lab/resources.shtml. 
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