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1. Мета дисципліни – вивчення мікроскопічної та ультрамікроскопічної будови 

структур людського організму, їх розвитку і змін у різноманітних умовах 

життєдіяльності. 

 

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 навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Патоморфологія» є складовою циклу підготовки 

фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина». 

«Патоморфологія» є обов’язковою дисципліною, яка дає поняття про структурне 

підґрунтя хвороб людини для поглибленого засвоєння фундаментальних основ 

медицини та клінічної картини захворювань з подальшим використанням одержаних 

знань у практичній роботі лікаря.  

Вивчення структурних основ хвороб людини складається з двох розділів: 

загальної та клінічної патоморфології (спеціальної патоморфології). 

Загальна патоморфологія закладає розуміння структурних основ клітинно-

органної патології - типових загальнопатологічних процесів, сукупність яких 

зумовлює морфофункціональні прояви певних захворювань. 

Спеціальна (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 уявлення про типові загальнопатологічні процеси, сукупність яких 

зумовлює морфологічні прояви захворювань; 

2. сформувати уявлення про структурне підґрунтя розвитку хвороб та їх клінічних 

проявів, структурних основ одужання, ускладнень та наслідків; 

3. сформувати навички володіння методами патоморфологічних досліджень: 

аутопсія, біопсія, дослідження біопсійного матеріалу. 

4. сформувати уявлення про особливості морфологічних змін тканин при різних 

патологічних процесах;  

5. сформувати уявлення про сучасні гістологічні класифікаційні системи, а також 

класифікацію пухлин за системою TNM;  

6. сформувати уявлення про можливі сучасні методи діагностики пухлин; 
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7. 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 (восьмий рівень НРК України),, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», 

спеціальність 222 «Медицина») дисципліна забезпечує набуття студентами наступних 

компетентностей:  

інтегральної:  

       Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та 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: 

5 семестр 
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. Про структурне підґрунтя хвороб  Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1,2, 

підсумкова модульна контрольна 

робота; 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень;  

знання гістологічних препаратів 

10 

1.2. Типові загальнопатологічні 

процеси 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1,2, 

підсумкова модульна контрольна 

робота; 

оцінювання усних 

відповідей/доповнень;  

знання гістологічних препаратів 

10 

1.3. Стандартні методики 

проведення розтину та 

прижиттєвої діагностики хвороб 

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 
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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; 

знання гістологічних препаратів 

10 

2.2. Обґрунтовано оцінювати 

результати розтину та методів 

прижиттєвої діагностики хвороб 

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. Розв’язувати складні задачі і 

проблеми, які виникають у 

практичній діяльності 

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, 

Самостійна 

робота 

Оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу 
5 



6 

 

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. 

гістологічних препаратів 

 

6 семестр 
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. Про структурне підґрунтя хвороб  Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1,2, 

підсумкова модульна контрольна 

робота; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень;  

знання гістологічних препаратів, 

іспит 

15 

1.2. Типові загальнопатологічні 

процеси 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1,2, 

підсумкова модульна контрольна 

робота; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень;  

знання гістологічних препаратів, 

іспит 

10 

1.3. Стандартні методики 

проведення розтину та 

прижиттєвої діагностики хвороб 

Лекція, 

практичне 

заняття 

Модульна контрольна робота  1,2, 

підсумкова модульна контрольна 

робота; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень; 

оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу 

гістологічних препаратів; 

знання гістологічних препаратів 

10 

1.4. Структуру, стандартні методи 

діагностики та аналізу хвороб 

органів і систем 

Лекція, 

практичне 

заняття 

Модульна контрольна робота  1,2, 

підсумкова модульна контрольна 

робота; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень; 

оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу 

гістологічних препаратів; 

знання гістологічних препаратів, 

іспит 

10 

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; 

знання гістологічних препаратів 

5 

1.6. Структуру професійної  

діяльності 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1,2, 

підсумкова модульна контрольна 

робота; 

оцінювання усних 

5 
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відповідей/доповнень; 

знання гістологічних препаратів 

1.7. 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 

5 

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 презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень; 

оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу 

гістологічних препаратів; 

знання гістологічних препаратів, 

іспит 

10 

2.2. Обґрунтовано оцінювати 

результати розтину  

Лекція, 

практичне 

заняття 

 

Модульна контрольна робота  1,2, 

підсумкова модульна контрольна 

робота; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень; 

оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу 

гістологічних препаратів; 

знання гістологічних препаратів, 

іспит 

10 

2.3. Розв’язувати складні задачі і 

проблеми, які виникають у 

професійній діяльності 

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 презентації 

/доповіді, 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. 

Cамостійна 

робота 

Оцінювання презентації /доповіді 5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

5 семестр 
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).  

+ + + + +  + + + + + 
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6 семестр   
Результати навчання дисципліни  (код) 

 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4. 1.5 1.6 1.7 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). 

+ + + + +   + + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

    5 семестр 

- 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 



6 семестр 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

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

– 10 балів / 5 балів 

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

– 10 балів / 5 балів 

3. Підсумкова модульна контрольна робота – РН 1.1 – 2.3. (блок тем Розділу 2)  

– 10 балів / 5 балів 

4. Презентації / доповіді - РН 1.1-1.4, 2.1-2.2, 3.1, 4.1 – 5 балів /2,5 балів  

5.Оформлення результатів мікроскопічного аналізу гістологічних препаратів - РН  

1.3-1.4, 1.7, 2.1 – 2.3 - 10 балів / 5 балів  

6. Знання гістологічних препаратів - РН 1.1 – 1.7, 2.1 - 2.3, 3.1 - 5 балів / 2,5 балів 

7. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1. – 3.1 – 10 балів / 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, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2. 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 практичних 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:  

Модульні контрольні роботи 1, 2 та підсумкова модульна контрольна робота 

проводяться по завершенні тематичних лекцій з Розділу 2, оцінювання оформлення 

результатів мікроскопічного аналізу гістологічних препаратів - під час проведення 

тематичних практичних занять Розділу 2, визначення рівня знання здобувачем освіти 

гістологічних препаратів – по завершенні лекцій та тематичних практичних занять з 

Розділу 2. 

Оцінювання підготовлених презентацій /доповідей, усних відповідей / доповнень 

проводиться упродовж лекційного курсу та практичних занять.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план * 

 

    5 семестр 

 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

Л
е
к

ц
ії
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*
 

1 Розділ 1. Загальна патоморфологія 14 30 - 46 

2 Тема 1. Предмет і завдання патоморфології. Основи 

танатології (народження і смерть людини, періоди 

танатогенезу, ознаки клінічної смерті, причини і ранні 

ознаки біологічної смерті, трупні зміни). Основні етапи 

розвитку патологічної анатомії. Методи 

патологоанатомічної діагностики. Клітинні дистрофії: 

галіново-краплинна, гідропічна, рогова, жирова. 

Патоморфологія накопичення складних білків (гіаліноз) та 

ліпідів. 

2    

3 

Практичне заняття. Вступ до патоморфології. Предмет і 

завдання патоморфології. Основні етапи розвитку 

патоморфології. Методи патологоанатомічної діагностики. 

Методики патоморфологічного дослідження. 

 2   

4 

Практичне заняття. Морфологічні зміни клітин як 

відповідь на стресорне та токсичне пошкодження 

(паренхіматозні/клітинні дистрофії) Клітинні дистрофії: 

гіаліново-краплинна, гідропічна, жирова. 

 2   

5 

Практичне заняття. Морфологічні зміни 

екстрацелюлярного матриксу (строми) як відповідь на 

пошкодження (стромально-судинні дистрофії).  

Патоморфологія накопичення складних білків (гіаліноз) та 

ліпідів. Виснаження організму. 

 2   

6 
Самостійна робота. Клітинно-матриксні взаємодії. 

Клітинні та позаклітинні механізми регуляції трофіки. 
   4 

7 

Тема 2. Патоморфологія кумуляції продуктів порушеного 

метаболізму. Розлади обміну заліза й метаболізму 

гемоглобиногенних пігментів.  

1 1   

8 Тема 3. Некроз. Клініко-морфологічні форми некрозу. 

Селективна загибель спеціалізованих клітин: патогенно 

індукований апоптоз, селективна загибель клітин 

індукована імунною системою та руйнування клітин 

активованим комплементом. 

1 2   

9 Самостійна робота. Патоморфологічні прояви порушення 

утворення меланіну, обміну нуклеопротеїдів та міді. 

Звапніння (кальциноз) тканин. Утворення каменів в 

органах. 

   4 

10 Тема 4. Гострі системні розлади кровообігу (гостра 

коронарна недостатність, шок) та системні розлади 

кровообігу при хронічній серцевій недостатності та їх 

наслідки. Регіонарні розлади кровообігу (гіперемія, ішемія, 

плазморагія, кровотеча та крововилив). Порушення 

2   

 

 

 

 



13 

 

утворення й обігу лімфи. Тромбоз. Емболія. 

11 Практичне заняття. Гострі системні розлади кровообігу 

(гостра коронарна недостатність, шок) та системні розлади 

кровообігу при хронічній серцевій недостатності та їх 

наслідки.  

 2   

12 Самостійна робота. Реґіонарні розлади кровообігу 

(гіперемія, ішемія, плазморагія, кровотеча та крововилив). 

Порушення утворення й обігу лімфи. 

   2 

13 Практичне заняття. Порушення гемостазу: геморагічний 

синдром, тромбоз, ДВЗ-синдром. Емболія. Тромбоемболія 

легеневої артерії, танатогенез. 

 2   

14 Самостійна робота. Основи танатології. 

Порушення іонно-осмотичного та водного балансу, 

кислотно-основного стану. 

   4 

15  Тема 5. Запалення: причини, морфогенез. Патоморфологія 

ексудативного запалення. Специфічне проліферативне 

запалення. 

2   

 

 

 

16 
Практичне заняття. Запалення: причини, морфогенез. 

Патоморфологія ексудативного запалення. 
 1   

17 

Практичне заняття. Проліферативне (продуктивне) 

запалення: з утворенням   загострених кондилом, навколо 

тварин-паразитів, проміжне продуктивне запалення, 

гранульоматозне запалення. Специфічне проліферативне 

запалення. 

 2   

18 

Самостійна робота. Проліферативне (продуктивне) 

запалення: з утворенням   загострених кондилом, навколо 

тварин-паразитів, інтерстиційне,  гранульоматозне 

запалення. 

   4 

19 
Модульна контрольна робота 1  2  

 

20 
Самостійна робота. Молекулярно-патоморфологічні 

основи імунної відповіді. 
   4 

21 

Тема 6. Регенерація і репарація. Дисрегенерація. 

Структурні основи фізіологічної адаптації органів і клітин. 

Морфологія компенсаторно-пристосувальних змін органів. 

1 2   

22 
Самостійна робота. Морфологія процесів акомодації 

клітин. 
   4 

23 Тема 7. Онкогенез. Анатомо-мікроскопічні особливості та 

види росту доброякісних і злоякісних пухлин. Доброякісні 

та злоякісні неепітеліальні (мезенхімальні) пухлини. 

Саркома: особливості розвитку й метастазування. Пухлини 

фібробластичного, міофібробластичного та 

фіброгістіоцитарного ґенезу. Пухлини з жирової та 

м’язової  тканини, пухлини з судин. 

2   

 

24 Самостійна робота. Морфологічна характеристика 

основних етапів розвитку злоякісних пухлин. 
   

5 

25 Тема 8. Клініко-морфологічна номенклатура пухлин. 

Пухлини з епітелію: доброякісні епітеліальні пухлини, рак 

(особливості розвитку й метастазування, основні 

гістологічні форми). Меланоцитарні пухлини. 

2   

 

26 

Практичне заняття. Онкогенез. Анатомо-мікроскопічні 

особливості та види росту доброякісних і злоякісних 

пухлин. Морфологічна характеристика основних етапів 

 2  
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розвитку злоякісних пухлин. Пухлини з епітелію: 

доброякісні органонеспецифічні епітеліальні пухлини, рак 

(особливості розвитку й метастазування, основні 

гістологічні форми). 

 

27 
Самостійна робота. Клініко-морфологічна номенклатура 

пухлин 
   

5 

28 

Практичне заняття. Доброякісні та злоякісні 

неепітеліальні (мезенхімні) пухлини. Саркома: особливості 

розвитку й метастазування. Пухлини фібробластичного, 

міофібробластичного та фіброгістіоцитарного генезу. 

Пухлини з жирової та мʼязової тканини, пухлини з судин. 

Меланоцитарні пухлини. 

 2  

 

 

29 

Самостійна робота. Особливості пухлин дитячого віку. 

Ембріональні пухлини. Герміногенні пухлини. Тератоми та 

тератобластоми. Пухлини «дорослого типу». 

   

4 

30 Тема 9. Пухлини гемопоетичної та лімфопроліферативної 

тканини. 
1 2  

 

 

31 Самостійна робота. Додаткові методи діагностики 

захворювань лімфопроліферативної тканини. 
   

2 

32 
Тема 10. Анемії. Тромбоцитопатії.  2  

 

 

33 Самостійна робота. Клініко-морфологічні характеристики 

прижиттєвої діагностики анемій та тромбоцитопеній. 
   

2 

34 
Модульна контрольна робота 2  2  

 

35 
Підсумкова модульна контрольна робота     

 

2 

36 
ВСЬОГО 14 30 - 

 

46 

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

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекції – 14  год. 

Практичні заняття – 30  год. 

Самостійна робота – 46 год. 

 

      6 семестр 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 
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к

ц
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к
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ч
н

і 
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н

я
т
т
я
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о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
ії

  

С
а

м
о
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н
а

 

р
о

б
о

т
а

*
 

1 
Розділ 2. Спеціальна патоморфологія 14 46 - 

 

60 

2 Тема 1. Атеросклероз. Ішемічна хвороба серця.  

Гіпертензія та артеріолосклероз. Гіпертонічна хвороба та 

симптоматичні артеріальні гіпертензії. 

2 3  

 

3 Тема 2. Системні хвороби сполучної тканини з 

аутоімунізацією: ревматизм, системний червоний вовчак, 

ревматоідний артрит, системна склеродермія, 

дерматоміозит, хвороба Бехтерева. Хвороби ендокарда та 

2 3  
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міокарда: кардіоміопатії, ендокардити, міокардити, набуті 

вади серця. 

4 Самостійна робота. Системні васкуліти: вузликовий 

періартеріїт, артеріїт Такаясу, скроневий 

(гігантоклітинний) артеріїт, гранульоматоз Вегенера, 

облітераційний тромбангіїт, хвороба Кавасакі, Пурпура 

Шенляйн-Геноха, хвороба і синдром Рейно. 

   

5 

5 

Тема 3. Цереброваскулярні хвороби (ЦВХ): особливості 

церебральних судин і мозкового кровообігу, судинно-

дисциркуляторні енцефалопатії, інфаркт головного мозку, 

крововилив у мозок, ускладнення і причини смерті при 

ЦВХ. Пухлини центральної нервової системи 

(астрогліальні, олігодендрогліальні, епендимні, 

нейрональні, менінгеальні), черепних і параспінальних 

нервів. 

 3  

 

6 

Самостійна робота. Захворювання центральної нервової 

системи. Постреанімаційна енцефалопатія та синдром 

смерті мозку. Нейродегенеративні (нейродистрофічні) та 

демієлінізувальні захворювання. Неврити (нейропатії). 

   

 

5 

7 Тема 4. Захворювання органів дихання. 2 3  
 

 

8 

Самостійна робота. Клініко-морфологічні характеристики 

діагностики гострих та хронічних захворювань органів 

дихання. 

   

5 

9 
Тема 5. Хвороби шлунково-кишкового тракту. 2   

 

 

10 Самостійна робота. Клініко-морфологічні характеристики 

діагностики захворювань шлунково-кишкового тракту. 
   

5 

11 Практичне заняття. Хвороби стравоходу, шлунку та 

кишок. 
 3  

 

 

12 Практичне заняття. Хвороби печінки, жовчовивідної 

системи та підшлункової залози. 
 3  

 

 

13 
Тема 6. Хвороби нирок. 1 3  

 

 

14 Самостійна робота. Клініко-морфологічні характеристики 

діагностики захворювань нирок. 
   

5 

15 Тема 7. Хвороби гіпофіза. Цукровий діабет. Захворювання 

щитовидної залози. Захворювання надниркових залоз. 
1   

 

16 Практичне заняття. Гіпоаталамо-гіпофізарні порушення. 

Патологія надниркових залоз. Патологія щитоподібної 

залози. Патологія ендокринного апарату підшлункової 

залози. 

 3  

 

 

17 Тема 8. Хвороби чоловічої та жіночої статевої системи. 

Патологія вагітності, післяпологового періоду і плаценти. 

Захворювання молочної залози. 

 3  

 

 

18 Самостійна робота. Особливості застосування 

імунологічних та молекулярних методів дослідження в 

діагностиці захворювань жіночої статевої системи та 

молочної залози. 

   

5 

19 
Тема 9. Пре- та перинатальна патологія.  3  

 

 

20 Самостійна робота. Патологія зміни хвороб, пов′язаних з 

харчуванням. Променева хвороба, лікарняна хвороба. 

Професійні хвороби. 

   

5 



16 

 

21 
Модульна контрольна робота 1   2  

 

 

22 Тема 10. Загальні поняття інфекційної патології людини. 

Класифікація інфекційних хвороб. Кишкові інфекційні 

хвороби. 

1   

 

23 Практичне заняття. Інфекційні і паразитарні хвороби. 

Характеристика інфекційного процесу. Кишкові інфекційні 

хвороби. 

 3  

 

 

24 Самостійна робота. Хвороби, збудниками яких є 

найпростіші та гельмінти. 
   

5 

25 Тема 11. Вірусні повітряно-краплинні інфекції. ВІЛ-

інфекція. Сказ. Рікетсіози. Дитячі інфекції. 
1   

 

26 Практичне заняття. Вірусні повітряно-краплинні 

інфекції. ВІЛ-інфекція та СНІД. Сказ. Рікетсіози.  
 2  

 

 

27 Самостійна робота. Пріонові інфекції.    5 

28 Практичне заняття. Дитячі інфекції. 

 
 3  

 

 

29 
Тема 12. Туберкульоз. 1 2  

 

 

30 Самостійна робота. Методи ідентифікації інфекційних 

агентів. 
   

5 

31 Тема 13. Сепсис. Особливо небезпечні (конвекційні, 

карантинні) інфекції. Сифіліс. 
1 2  

 

 

32 Самостійна робота. Захворювання кістково-м’язової 

системи. Паратиреоїдна остеодистрофія, остеопороз, 

хвороба Педжета, фіброзна дисплазія, остеомієліт, хвороби 

суглобів, м’язові дистрофії, міастенія. Кісткоутворювальні 

та хрящоутворювальні пухлини. 

   

5 

33 
Модульна контрольна робота 2  2  

 

 

34 
Підсумкова модульна контрольна робота    

 

5 

35 
ВСЬОГО 14 46 - 

 

60 

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

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекції – 14 год. 

Практичні заняття – 46 год. 

Самостійна робота – 60  год. 
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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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