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1. Загальна інформація про викладачів  

 

Тертишний Сергій Ігорович 

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

Контактна інформація: Оріхівське шосе 10, ЗОБСМЕ з патогістологічними лабораторіями, 

кафедра патологічної анатомії і судової медицини; e-mail: patan_zsmu@i.ua 

 

Туманський Валерій Олексійович 

Доктор медичних наук, професор кафедри 

Контактна інформація: Маяковського, 26, перший поверх, проректор з наукової роботи, кафедра 

патологічної анатомії і судової медицини; e-mail: patan_zsmu@i.ua 

 

Полковніков Юрій Федорович 

Кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри 

Контактна інформація: Маяковського, 26, перший поверх, декан ІІ медичного факультету, кафедра 

патологічної анатомії і судової медицини; e-mail: patan_zsmu@i.ua 

 

Шишкін Максим Андрійович 

Кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри 

Контактна інформація: Маяковського, 26, декан ІІІ медичного факультету, кафедра патологічної 

анатомії і судової медицини; e-mail: 3med@zsmu.zp.ua 

 

Шулятнікова Тетяна Володимирівна 

Кандидат медичних наук, доцент кафедри 

Контактна інформація: Оріхівське шосе 10, ЗОБСМЕ з патогістологічними лабораторіями, 

кафедра патологічної анатомії і судової медицини; e-mail: patan_zsmu@i.ua 

 

Сергеєва Анна Миколаївна 

Асистент кафедри 

Контактна інформація: Оріхівське шосе 10, ЗОБСМЕ з патогістологічними лабораторіями, 

кафедра патологічної анатомії і судової медицини; e-mail: patan_zsmu@i.ua 

 

2. Анотація курсу: 

Семестр(и): Вивчення здійснюється протягом 4-5 семестрів на 2, 3 курсах. 

Обсяг: На вивчення навчальної дисципліни «Патоморфологія» відводиться 90 години, з них лекції 

– 10 год., практичні заняття – 32 год., самостійна робота – 48 год., 3 кредити ЄКТС. Програма нав-

чальної дисципліни складається з 2 модулів та 4 змістових модулів. 

 

Навчальна дисципліна «Патоморфологія» є складовою обов’язкової компоненти освітньо-

професійної програми професійної підготовки, вивчається студентами зі спеціальності   221 «Сто-

матологія». 

 

Патоморфологія — навчальна дисципліна, яка дає поняття про структурне підґрунтя хвороб лю-

дини для поглибленого засвоєння фундаментальних основ медицини та клінічної картини захво-

рювань з подальшим використанням одержаних знань у практичній роботі лікаря. 

Патоморфологія як навчальна дисципліна ґрунтується на засвоєнні студентами анатомії та фізіо-

логії людини, гістології, цитології, ембріології та генетики, мікробіології, вірусології й імунології, 
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біологічної хімії, медичної біології та медичної фізики. Засвоєння патоморфології інтегрується з 

вивченням патологічної фізіології та клінічних дисциплін. 

Вивчення структурних основ хвороб людини складається з двох розділів: загальної та клінічної 

патоморфології (спеціальної патологічної анатомії) і танатології. 

 

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 хво-

роб, що виникають унаслідок різноманітних медичних заходів – профілактичних, діагностичних, 

лікувальних, косметологічних, анестезіологічних, реанімаційних (патологія терапії, реанімаційна 

патологія, ятрогенії). 

Танатологія закладає знання про причини, механізми та види смерті хворих, на яких ґрунтується 

сучасна випереджальна інтенсивна терапія. 

 

Основою патоморфології є патологічна анатомія. 

Патологічна анатомія (від грец. pathos — страждання) — наука про структурні основи хвороб і 

патологічних процесів, яка висвітлює структурні зміни в органелах, клітинах, міжклітинному мат-

риксі, тканинах та органах хворої людини, а також причини й механізми смерті хворих. Патологі-

чна анатомія є клінічною наукою й одночасно галуззю практичної медицини, вона відіграє 

центральну роль у прижиттєвій і посмертній діагностиці захворювань людини. Діагноз (грец. 

diagnösis) у медицині — це розпізнавання, визначення хвороби. Лікарі-патологоанатоми (патоло-

ги), які працюють у лікувальних закладах і спеціалізованих патологоанатомічних бюро, розпізна-

ють хвороби за життя хворих, а також після їх смерті. 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є структурне підґрунтя хвороб людини для поглиб-

леного засвоєння  фундаментальних основ медицини та клінічної картини захворювань із подаль-

шим використанням одержаних знань у практичній роботі лікаря.  

 

Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни: 
Міждисциплінарні зв’язки: базуються на вивченні студентами медичної біології, анатомії, гістоло-

гії та ембріології, інтегрується з цими дисциплінами; закладають основи вивчення студентами фі-

зіології, біохімії, патологічної фізіології, пропедевтики клінічних дисциплін, терапевтичних, хіру-

ргічних, педіатричних дисциплін, як стоматологічного напрямку, так і медичного. Все це передба-

чає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосувати знання з пато-

морфології у процесі подальшого навчання та професійній діяльності. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Патоморфологія» є вивчення макро-

мікроскопічних та молекулярно-ультраструктурних змін організму людини при розвитку різнома-

нітних захворювань   

 Вивчення типових загальнопатологічних процесів, сукупність яких зумовлює морфологічні 

прояви захворювань. 

 Вивчення структурного підґрунтя розвитку хвороб та їх клінічних проявів, структурних 

основ одужання, ускладнень та наслідків. 

 Вивчення методів патоморфологічних досліджень: аутопсія, біопсія, дослідження біопсій-

ного матеріалу, експериментальне моделювання захворювань. 

 



1.2 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна (взає-

мозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у 

термінах результатів навчання у Стандарті). 

 

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами 

компетентностей:  

 інтегральні: Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог 

  загальні: 

 Здатність застосовувати знання з патоморфології в практичних ситуаціях 

 Знання та розуміння патоморфології 

 Здатність до вибору спілкування; здатність працювати в команді; навички міжособистісної 

взаємодії 

 Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись дру-

гою мовою 

 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно 

навченим 

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які виконуються; 

 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків 

 Спеціальні (фахові, предметні): 

 Здатність до оцінювання результатів розтину,  досліджень біопсійно-секційного матералу.  

 Здатність до аналізу  морфологічних прояв хвороб. 

 Здатність до аналізу  структурного підгрунтя розвитку хвороб та їх клінічних проявів, стру-

ктурних основ одужання, ускладнень та наслідків. 

 Здатність до засвоєння методів патоморфологічних досліджень: аутопсія, біопсія. 

 Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці компетен-

тностей». 

 

Матриця компетентностей 

 

№ Компетентність Знання Уміння Комунікація 
Автономія та від-

повідальність 

Інтегральна компетентність 

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 дослі-

джень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та 

вимог. 

Загальні компетентності 

1. Здатність засто-

совувати знання 

з  патоморфоло-

гії у практичних 

ситуаціях 

Мати спеціалі-

зовані концеп-

туальні знання, 

набуті у процесі 

навчання. 

Вміти 

розв’язувати 

складні задачі і 

проблеми, які ви-

никають у профе-

сійній діяльності. 

Зрозуміле і не-

двозначне доне-

сення власних 

висновків, знань 

та пояснень, що 

їх обґрунтову-

ють до фахівців 

та нефахівців. 

Відповідати за 

прийняття рі-

шень у складних 

умовах 

2. Знання та розу-

міння предмет-

ної області  па-

Мати глибокі 

знання із струк-

тури професій-

Вміти здійснюва-

ти професійну 

діяльність, що 

Здатність ефек-

тивно формувати 

комунікаційну 

Нести відповіда-

льність за профе-

сійний розвиток, 



томорфології  ної діяльності. потребує онов-

лення та інтегра-

ції знань. 

стратегію у про-

фесійній діяль-

ності 

здатність до по-

дальшого профе-

сійного навчання 

з високим рівнем 

автономності. 

3 Здатність до 

спілкування; 

здатність пра-

цювати в коман-

ді; навички мі-

жособистісної 

взаємодії 

Знати  закони та 

способи комуні-

кативної поведі-

нки 

Вміти обирати 

способи   спілку-

вання для забез-

печення ефектив-

ної командної 

роботи 

Використовувати 

стратегії спілку-

вання та навички 

міжособистісної 

взаємодії 

Нести відповіда-

льність  

за вибір та такти-

ку способу кому-

нікації 

4 Здатність спіл-

куватися держа-

вною мовою як 

усно, так і пись-

мово; здатність 

спілкуватись 

другою мовою 

Мати досконалі 

знання держав-

ної мови та ба-

зові знання іно-

земної мови 

Вміти застосову-

вати знання дер-

жавної мови, як 

усно так і пись-

мово, вміти спіл-

куватись інозем-

ною мовою. 

Використовувати 

при фаховому та 

діловому спілку-

ванні та при під-

готовці докумен-

тів державну 

мову. Викорис-

товувати інозем-

ну мову у профе-

сійній діяльності 

 

Нести відповіда-

льність за вільне 

володіння держа-

вною мовою, за 

розвиток профе-

сійних знань. 

5 Навички вико-

ристання інфор-

маційних і ко-

мунікаційних 

технологій 

Мати глибокі 

знання в галузі 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій, що 

застосовуються 

у професійній 

діяльності 

Вміти використо-

вувати інформа-

ційні та комуні-

каційні технології 

у професійній 

галузі, що потре-

бує оновлення та 

інтеграції знань. 

Використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні 

технології у 

професійній дія-

льності 

Нести відповіда-

льність за розви-

ток професійних 

знань та умінь. 

6 Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналі-

зу та синтезу, 

здатність вчити-

ся і бути сучас-

но навченим. 

Знати способи 

аналізу,синтезу 

та подальшого 

сучасного нав-

чання 

Вміти проводити 

аналіз інформації, 

приймати обґрун-

товані рішення, 

вміти придбати 

сучасні знання 

Встановлювати 

відповідні 

зв’язки для дося-

гнення цілей. 

Нести відповіда-

льність за своє-

часне набуття 

сучасних знань. 

7 Здатність оці-

нювати та за-

безпечувати як-

ість виконаних 

робіт. 

Знати методи 

оцінювання по-

казників якості 

діяльності.  

Вміти забезпечу-

вати якісне вико-

нання робіт. 

Встановлювати 

зв’язки для за-

безпечення якіс-

ного виконання 

робіт. 

Нести відповіда-

льність за якісне 

виконання робіт. 

8 Визначеність і 

наполегливість 

щодо поставле-

них завдань і 

взятих 

обов’язків  

Знати обов’язки 

та шляхи вико-

нання поставле-

них завдань 

Вміти визначити 

мету та завдання 

бути наполегли-

вим та сумлінним 

при виконанні 

обов’язків 

Встановлювати 

міжособистісні 

зв’язки для ефе-

ктивного вико-

нання завдань та 

обов’язків 

Відповідати за 

якісне виконання 

поставлених за-

вдань 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
1 Здатність до 

оцінювання ре-

Мати спеціалі-

зовані знання 

Вміти аналізувати 
структурне підґру-

Обґрунтовано 

оцінювати ре-

Нести відповіда-

льність за прий-



зультатів розти-

ну та методів 

прижиттєвої 

діагностики 

хвороб.   

про структурне 

підґрунтя хво-

роб, знати стан-

дартні методики 

проведення роз-

тину та прижит-

тєвої діагности-

ки хвороб.  

нтя хвороб людини 

для поглибленого 

засвоєння фунда-

ментальних основ 

медицини та кліні-

чної картини захво-

рювань із подаль-

шим використан-

ням одержаних 

знань у практичній 

роботі лікаря. 

зультати розтину 

та методів при-

життєвої діагно-

стики хвороб 

няття рішення 

щодо оцінювання 

результатів  роз-

тину і методів 

прижиттєвої діа-

гностики хвороб 

 

2. Результати навчання: Оцінювати інформацію щодо діагнозу в умовах закладу охорони здоров’я, 

його підрозділу, використовуючи знання про структурне підґрунтя хвороб, на підставі результатів 

розтину та методів прижиттєвої діагностики хвороб. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів дисципліни і тем 

Кількість годин 

Форма навчання (денна) 

усього  У тому числі 

лек пр лаб Інд срс 

1       

Розділ дисципліни 1. 

Тема 1. Вступ до патоморфології. Предмет і завдання 

патоморфології. Основні етапи розвитку патоморфоло-

гії. Методи патологоанатомічної діагностики. Методи-

ки патоморфологічного дослідження. 

5 2 2   3 

Тема 2. Морфологічні зміни клітин як відповідь на 

стресорне та токсичне пошкодження (паренхіматоз-

ні/клітинні дистрофії) Клітинні дистрофії: гіаліново-

краплинна, гідропічна, жирова.  

3 

 

 2    3 

Тема 3. Морфологічні зміни екстрацелюлярного матри-

ксу (строми) як відповідь на пошкодження (стромаль-

но-судинні дистрофії).  Патоморфологія накопичення 

складних білків (гіаліноз) та ліпідів. Виснаження орга-

нізму. 

3  2   3 

Тема 4 Патоморфологія кумуляції продуктів порушено-

го метаболізму. Розлади обміну заліза й метаболізму 

гемоглобіногенних пігментів, Патоморфологічні про-

яви порушення утворення меланіну, обміну нуклеопро-

теїдів та міді. Звапніння (кальциноз) тканин. Утворення 

каменів. 

6  2   4 

Тема 5. Основи танатології. Некроз. Клініко-

морфологічні форми некрозу. Селективна загибель 

спеціалізованих клітин: патогенно індукований апоп-

тоз, селективна загибель клітин індукована імунною 

системою та руйнування клітин активованим компле-

ментом.   

2  2   3 

Тема 6. Гострі системні розлади кровообігу (гостра ко-

ронарна недостатність, шок) та системні розлади кро-

4  2   3 



вообігу при хронічній серцевій недостатності та їх нас-

лідки. Регіонарні розлади кровообігу (гіперемія, іше-

мія, плазморагія, кровотеча та крововилив). Порушення 

утворення й обігу лімфи. Порушення іонно-

осмотичного та водного балансу, кислотно-основного 

стану. Порушення гемостазу: геморагічний синдром, 

тромбоз, ДВЗ-синдром. Емболія. Тромбоемболія леге-

невої артерії, танатогенез. 

Тема 7. Підсумкове заняття (Субмодуль-1). Практичні 

навички. 

2  2   3 

Тема 8. Молекулярно-патоморфологічні основи імунної 

відповіді. Імунна система у пренатальний і постнаталь-

ний період. Патологія імунних процесів: амілоїдоз, ре-

акції гіперчутливості, реакція відторгнення трансплан-

тату. Імунна недостатність. Аутоімунні хвороби. 

8 2 2   4 

Тема 9. Запалення: причини, морфогенез. Патоморфо-

логія ексудативного запалення. Проліферативне (про-

дуктивне) запалення: з утворенням загострених конди-

лом,  навколо тварин-паразитів, проміжне продуктивне 

запалення, гранульоматозне запалення. Специфічне 

проліферативне запалення. 

6 2 2   3 

Тема 10. Регенерація. Структурні основи фізіологічної 

адаптації органів і клітин. Морфологія процесів акомо-

дації клітин. Компенсаторно-пристосувальні процеси. 

5  2   3 

Тема 11. Онкогенез. Анатомо-мікроскопічні особливо-

сті та види росту доброякісних і злоякісних пухлин. 

Морфологічна характеристика основних етапів розвит-

ку злоякісних пухлин. Клініко-морфологічна номенк-

латура пухлин. Пухлини з епітелію: доброякісні орга-

нонеспецифічні епітеліальні пухлини, рак (особливості 

розвитку й метастазування, основні гістологічні фор-

ми). 

8 2 2   4 

Тема 12. Доброякісні та злоякісні неепітеліальні (мезе-

нхімні) пухлини. Саркома: особливості розвитку й ме-

тастазування. Пухлини фібробластичного, міофіброб-

ластичного та фіброгістіоцитарного генезу. Пухлини з 

жирової та м’язової тканини, пухлини з судин. Мела-

ноцитарні пухлини. Особливості пухлин дитячого віку. 

Ембріональні пухлини. Герміногенні пухлини. Терато-

ми та тератобластоми. Пухлини «дорослого типу». 

6 1 2   3 

Тема 13. Пухлини гемопоетичної тканини. Пухлини 

лімфоїдної тканини 

8 1 2   4 

Тема 14 Підсумкове заняття (субмодуль-2). Практичні 

навичкі. 

2  2    

Тема 15. Підсумковий модульний контроль (Модуль-1)       

Тема 16. Системні захворювання сполучної тканини з 

аутоімунізацією: ревматизм, системний червоний вов-

чак, ревматоїдний артрит системна склеродермія, дер-

матоміозит, хвороба Бехтерева. Хвороби ендокарда та 

7  2   3 



міокарда: кардіоміопатії, ендокардити, міокардити, на-

буті вади серця. 

Разом за розділом 1 90 10 32   48 

Розділ дисципліни 2. 

Тема 1. Артеріосклероз та атеросклероз. Ішемічна хво-

роба серця. Гіпертензія та артеріолосклероз. Гіпертоні-

чна хвороба та симптоматичні артеріальні гіпертензії. 

Церебро-васкулярні хвороби. Постреанімаційна ен-

цефалопатія та синдром смерті мозку. Нейродегенера-

тивні (нейродистрофічні) (хвороба Альцгеймера) та 

демієлінізуючі захворювання (розсіяний склероз). Не-

врити (нейропатії). Пухлини центральної нервової сис-

теми (астрогліальні, олігодендрогліальні, епенди-мні, 

нейрональні, менінгеальні), черепних і параспі-нальних 

нервів. 

5 1 2   4 

Тема 2. Патологія вагітності, пологів і перинатального 

періоду. Пухлини матки, молочної і передміхурової 

залоз. 

4  2   4 

Тема 3. Гіпоталамо-гіпофізарні порушення. Патологія 

надниркових залоз. Патологія щитоподібної залози. 

Патологія ендокринного апарату підшлункової залози. 

4  2   4 

Тема 4. Хвороби стравоходу, шлунка та кишок, печінки 

та підшлунквої залози. Кишкові інфекційні хвороби. 

6 1 2   4 

Тема 5. Хвороби нирок. 4   2   4 

Тема 6. Дитячі інфекції. 3   2   4 

Тема 7. Підсумкове заняття (субмодуль-3). Практичні 

навички.  

2  2    

Тема 8. Вірусні повітряно-краплинні інфекції. ВІЛ-

інфекція та СНІД. Сказ. Рикетсіози. Пріонові інфекції. 

Захворювання органів дихання. 

3  2   4 

Тема 9. Сепсис. Особливо небезпечні (конвекційні, ка-

рантинні) інфекції. 

3 1 2   4 

Тема 10. Туберкульоз. Сифіліс. 5 1 2   4 

 Тема 11. Захворювання твердих тканин зуба (карієс, 

некаріозні ураження), пульпіт, періодонтит, періостит, 

остеомієліт щелепних кісток. 

6 2 2   4 

 Тема 12. Хвороби пародонту, запальні захворювання 

губ, язика, ясен, слизової оболонки рота. Вади розвитку 

обличчя, шиї та органів ротової порожнини. Захворю-

вання слинних залоз - клініко-морфологічні особливос-

ті слинних залоз запальні захворювання, аутоімунні 

захворюваня, слинокам'яна хвороба, пух-лини та пух-

линоподібні захворювання слинних залоз. 

4 2 2   4 

Тема 13. Пухлини та пухлиноподібні процеси органів 

порожнини роту та щелепних кісток: одонтогенні та 

неодонтогенні пухлини,  папілома, рак органів порож-

6 2 2   4 



нини роту, передракові зміни (лейкоплакія), неепітеліа-

льні пухлини, пухлини щелепних кісток (остеобласто-

кластома,остеома, остеосаркома, фіброзна дисплазія, 

херувізм), щелепні  кісти (фолікулярна кіста, кератокіс-

та, кіста прорізування). 

Тема 14. Підсумкове заняття (субмодуль-4). Практичні 

навички.  

2  2    

Тема 15. Підсумковий модульний контроль (Модуль-2)       

Тема 16. Дифзалік. 7  2    

Разом за розділом 2 90 10 32   48 

Всього годин по дисципліні  180 20 64   96 

 

 Теми лекцій 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Предмет і завдання патоморфології. Основи танатології (народження і смерть 

людини, періоди танатогенезу, ознаки клінічної смерті, причини і ранні озна-

ки біологічної смерті, трупні зміни). Основні етапи розвитку патологічної 

анатомії. Методи патологоанатомічної діагностики. Клітинні дистрофії: галі-

ново-краплинна, гідропічна, рогова, жирова. Патоморфологія накопичення 

складних білків (гіаліноз) та ліпідів. 

2 

2. Гострі системні розлади кровообігу (гостра коронарна недостатність, шок) та 

системні розлади кровообігу при хронічній серцевій недостатності та їх нас-

лідки. Регіонарні розлади кровообігу (гіперемія, ішемія, плазморагія, крово-

теча та крововилив). Порушення утворення й обігу лімфи. Тромбоз. Емболія. 

2 

3. 

 

Запалення: причини, морфогенез. Патоморфологія ексудативного запалення. 

Проліферативне (продуктивне) запалення: з утворенням   загострених конди-

лом, навколо тварин-паразитів, інтерстиційне Продуктивне запалення, грану-

льоматозне запалення. Специфічне проліферативне запалення. 

2 

4. Молекулярно-патоморфологічні основи імунної відповіді. Імунна система у 

пренатальний і постнатальний період. Патологія імунних процесів: амілоїдоз, 

реакції гіперчутливості, реакція відторгнення трансплантату. Імунна недоста-

тність. Аутоімунні хвороби. 

2 

5. Онкогенез. Анатомо-мікроскопічні особливості та види росту доброякісних і 

злоякісних пухлин. Морфологічна характеристика основних етапів розвитку 

злоякісних пухлин. Доброякісні та злоякісні неепітеліальні (мезенхімні) пух-

лини. Саркома: особливості розвитку й метастазування. Пухлини фіброблас-

тичного, міофібробластичного та фіброгістіоцитарного генезу. Пухлини з 

жирової та м’язової  тканини, пухлини з судин. Клініко-морфологічна номен-

клатура пухлин. Пухлини з епітелію: доброякісні епітеліальні пухлини, рак 

(особливості розвитку й метастазування, основні гістологічні форми). Мела-

ноцитарні пухлини. Пухлини гемопоетичної та лімфопроліферативної ткани-

ни. 

2 

6. Атеросклероз та артеріосклероз. Ішемічна хвороба серця. Гіпертензія та арте-

ріолосклероз. Гіпертонічна хвороба та симптоматичні артеріальні гіпертензії. 

Системні захворювання сполучної тканини з аутоімунізацією: ревматизм, 

системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит системна склеродермія, 

дерматоміозит, хвороба Бехтерева. Хвороби ендокарда та міокарда: кардіомі-

2 



опатії, ендокардити, міокардити, набуті вади серця. 
7. Хвороби органів травної системи (гастрити, виразкова хвороба, рак шлунка, 

гепатити, гепатози, цироз печінки). 

2 

8. Туберкульоз. Сифіліс. ВІЛ-інфекція. 2 
9. Захворювання твердих тканин зуба (карієс, некаріозні ураження), пульпіт, 

періодонтит, періостит, остеомієліт щелепних кісток.. 

2 

10. Пухлини та пухлиноподібні процеси органів порожнини роту та щелепних 

кісток: одонтогенні та неодонтогенні пухлини,  папілома, рак органів порож-

нини роту, передракові зміни (лейкоплакія), неепітеліальні пухлини, пухлини 

щелепних кісток (остеобластокластома,остеома, остеосаркома, фіброзна дис-

плазія, херувізм), щелепні  кісти (фолікулярна кіста, кератокіста, кіста прорі-

зування). 

2 

 Всього годин. 20 

 

Теми практичних занять 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.  Тема 1. Вступ до патоморфології. Предмет і завдання патоморфології. Ос-

новні етапи розвитку патоморфології. Методи патологоанатомічної діагнос-

тики. Методики патоморфологічного дослідження. 

2 

2.  Тема 2 Морфологічні зміни клітин як відповідь на стресорне та токсичне 

пошкодження (паренхіматозні/клітинні дистрофії) Клітинні дистрофії: гіа-

ліново-краплинна, гідропічна, жирова.  

2 

3.  Тема 3. Морфологічні зміни екстрацелюлярного матриксу (строми) як від-

повідь на пошкодження (стромально-судинні дистрофії).  Патоморфологія 

накопичення складних білків (гіаліноз) та ліпідів. Виснаження організму. 

2 

4.  Тема 4 Патоморфологія кумуляції продуктів порушеного метаболізму. Роз-

лади обміну заліза й метаболізму гемоглобіногенних пігментів, Патоморфо-

логічні прояви порушення утворення меланіну, обміну нуклеопротеїдів та 

міді. Звапніння (кальциноз) тканин. Утворення каменів. 

2 

5.  Тема 5. Основи танатології. Некроз. Клініко-морфологічні форми некрозу. 

Селективна загибель спеціалізованих клітин: патогенно індукований апоп-

тоз, селективна загибель клітин індукована імунною системою та руйнуван-

ня клітин активованим комплементом.   

2 

6.  Тема 6. Гострі системні розлади кровообігу (гостра коронарна недостат-

ність, шок) та системні розлади кровообігу при хронічній серцевій недоста-

тності та їх наслідки. Регіонарні розлади кровообігу (гіперемія, ішемія, пла-

зморагія, кровотеча та крововилив). Порушення утворення й обігу лімфи. 

Порушення іонно-осмотичного та водного балансу, кислотно-основного 

стану. Порушення гемостазу: геморагічний синдром, тромбоз, ДВЗ-

синдром. Емболія. Тромбоемболія легеневої артерії, танатогенез. 

2 

7.  Тема 7. Підсумкове заняття (Субмодуль-1). Практичні навички. 2 

8.  Тема 8. Молекулярно-патоморфологічні основи імунної відповіді. Імунна 

система у пренатальний і постнатальний період. Патологія імунних проце-

сів: амілоїдоз, реакції гіперчутливості, реакція відторгнення трансплантату. 

Імунна недостатність. Аутоімунні хвороби. 

2 

9.  Тема 9. Запалення: причини, морфогенез. Патоморфологія ексудативного 

запалення. Проліферативне (продуктивне) запалення: з утворенням загост-
2 



рених кондилом,  навколо тварин-паразитів, проміжне продуктивне запа-

лення, гранульоматозне запалення. Специфічне проліферативне запалення. 

10.  Тема 10. Регенерація. Структурні основи фізіологічної адаптації органів і 

клітин. Морфологія процесів акомодації клітин. Компенсаторно-

пристосувальні процеси. 

2 

11.  Тема 11. Онкогенез. Анатомо-мікроскопічні особливості та види росту доб-

роякісних і злоякісних пухлин. Морфологічна характеристика основних 

етапів розвитку злоякісних пухлин. Клініко-морфологічна номенклатура 

пухлин. Пухлини з епітелію: доброякісні органонеспецифічні епітеліальні 

пухлини, рак (особливості розвитку й метастазування, основні гістологічні 

форми). 

2 

12.  Тема 12. Доброякісні та злоякісні неепітеліальні (мезенхімні) пухлини. Сар-

кома: особливості розвитку й метастазування. Пухлини фібробластичного, 

міофібробластичного та фіброгістіоцитарного генезу. Пухлини з жирової та 

м’язової тканини, пухлини з судин. Меланоцитарні пухлини. Особливості 

пухлин дитячого віку. Ембріональні пухлини. Герміногенні пухлини. Тера-

томи та тератобластоми. Пухлини «дорослого типу». 

2 

13.  Тема 13. Пухлини гемопоетичної тканини. Пухлини лімфоїдної тканини 2 

14.  Тема 14 Підсумкове заняття (субмодуль-2). Практичні навичкі. 2 

15.  Тема 15. Підсумковий модульний контроль (Модуль-1) 2 

16.  Тема 16. Системні захворювання сполучної тканини з аутоімунізацією: рев-

матизм, системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит системна склеро-

дермія, дерматоміозит, хвороба Бехтерева. Хвороби ендокарда та міокарда: 

кардіоміопатії, ендокардити, міокардити, набуті вади серця. 

2 

17.  Тема 1. Артеріосклероз та атеросклероз. Ішемічна хвороба серця. Гіпертен-

зія та артеріолосклероз. Гіпертонічна хвороба та симптоматичні артеріальні 

гіпертензії. Церебро-васкулярні хвороби. Постреанімаційна ен-цефалопатія 

та синдром смерті мозку. Нейродегенера-тивні (нейродистрофічні) (хвороба 

Альцгеймера) та демієлінізуючі захворювання (розсіяний склероз). Не-

врити (нейропатії). Пухлини центральної нервової системи (астрогліальні, 

олігодендрогліальні, епенди-мні, нейрональні, менінгеальні), черепних і 

параспі-нальних нервів. 

2 

18.  Тема 2. Патологія вагітності, пологів і перинатального періоду. Пухлини 

матки, молочної і передміхурової залоз. 
2 

19.  Тема 3. Гіпоталамо-гіпофізарні порушення. Патологія надниркових залоз. 

Патологія щитоподібної залози. Патологія ендокринного апарату підшлун-

кової залози. 

2 

20.  Тема 4. Хвороби стравоходу, шлунка та кишок, печінки та підшлунквої за-

лози. Кишкові інфекційні хвороби. 
2 

21.  Тема 5. Хвороби нирок. 2 

22.  Тема 6. Дитячі інфекції. 2 

23.  Тема 7. Підсумкове заняття (субмодуль-3). Практичні навички.  2 

24.  Тема 8. Вірусні повітряно-краплинні інфекції. ВІЛ-інфекція та СНІД. Сказ. 

Рикетсіози. Пріонові інфекції. Захворювання органів дихання. 
2 

25.  Тема 9. Сепсис. Особливо небезпечні (конвекційні, карантинні) інфекції. 2 

26.  Тема 10. Туберкульоз. Сифіліс. 2 

27.   Тема 11. Захворювання твердих тканин зуба (карієс, некаріозні ураження), 

пульпіт, періодонтит, періостит, остеомієліт щелепних кісток. 
2 

28.   Тема 12. Хвороби пародонту, запальні захворювання губ, язика, ясен, сли-

зової оболонки рота. Вади розвитку обличчя, шиї та органів ротової порож-

нини. Захворювання слинних залоз - клініко-морфологічні особливості 

2 



слинних залоз запальні захворювання, аутоімунні захворюваня, слинокам'я-

на хвороба, пух-лини та пухлиноподібні захворювання слинних залоз. 

29.  Тема 13. Пухлини та пухлиноподібні процеси органів порожнини роту та 

щелепних кісток: одонтогенні та неодонтогенні пухлини,  папілома, рак ор-

ганів порожнини роту, передракові зміни (лейкоплакія), неепітеліальні пух-

лини, пухлини щелепних кісток (остеобластокластома,остеома, остеосарко-

ма, фіброзна дисплазія, херувізм), щелепні  кісти (фолікулярна кіста, кера-

токіста, кіста прорізування). 

2 

30.  Тема 14. Підсумкове заняття (субмодуль-4). Практичні навички.  2 

31.  Тема 15. Підсумковий модульний контроль (Модуль-2) 2 

32.  Тема 16. Дифзалік. 2 
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Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Системні васкуліти: вузликовий періартеріїт, артеріїт Такаясу, скроневий 

(гігантоклітинний) артеріїт, гранульоматоз Вегенера, облітераційний тром-

бангіїт, хвороба Кавасакі, Пурпура Шенляйн-Геноха, хвороба і синдром 

Рейно.Синдром Шегрена..  . 

9,6  

2. Морфологічні особливості органів зубощелепної системи та ротової поро-

жнини. Вади розвитку обличчя, шиї й органів ротової порожнини. 

9,6 

3.  Хвороби щелеп, слинних залоз, губ, язика, м’яких тканин ротової порож-

нини. 

9,6 

4. Захворювання кістково-м’язової системи. Паратиреоїдна остеодистрофія, 

остеопетроз, хвороба Педжета, фіброзна дисплазія, остеомієліт, хвороби 

суглобів, м’язові дистрофії, міастенія. Кісткоутворювальні та хрящоутво-

рювальні пухлини. 

9,6 

5. Передпухлинні зміни та пухлини губ, язика, м’яких тканин ротової порож-

нини. Стоматологічні прояви інших захворювань 

9,6 

6. Хвороби пародонту, запальні захворювання губ, язика, ясен, слизової обо-

лонки рота. Вади розвитку обличчя, шиї та органів ротової порожнини 

9,6 

7. Хвороби жіночої та чоловічої статевої системи. Патологія вагітності, після-

пологового періоду і плаценти. Захворювання молочної залози. 

9,6 

8. Пре- та перинатальна патологія 9,6 

9. Патологія зміни хвороб, пов’язаних з харчуванням. Променева хвороба, 

лікарняна хвороба. Професійні хвороби. 

9,6 

10. Підготовка до підсумкового контролю за рік – ПНД(відповідно до вимог ми 

не виділяємо зараз годин на підготовку до занять) 

9,6 
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Індивідуальні завдання: написання рефератів, підготовка презентацій, виготовлення наочних засобів нав-

чання (таблиці, постери, макропрепарати) 

Завдання для самостійної роботи: підготовка рефератів або презентацій на теми з  

Таблиці «Самостійна робота». 

Методи навчання: опитування студентів з роз’ясненням ключових питань предмету, відповіді на запитан-

ня студентів, опанування практичних навичок 

Методи контролю: тестовий контроль, усне опитування, письмова відповідь на  запитання викладача 

Форма підсумкового контролю успішності навчання - іспит, під час якого проводиться контроль засво-

єння практичних навичок (вивчення макропрепаратів за темами загального та спеціального курсу патомор-



фології, робота з мікроскопом, діагностика гістологічних препаратів, електронних мікрофотографій), тесто-

вий контроль.   

 

4. Оцінювання з дисципліни. 

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у відповіднос-

ті з конкретними цілями та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами. Рекомендуєть-

ся застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести; 

розв’язування ситуаційних задач; структуровані письмові роботи; структурований за процедурою 

контроль практичних навичок та умінь (оцінка знань та вмінь аналізувати та трактувати макро- та 

мікроскопічні зміни клітин, тканин, органів та систем при тих чи інших патологічних процесах). 

Оцінювання самостійної роботи: Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в 

темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідно-

му аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять 

до тем аудиторних навчальних занять, контролюється при підсумковому  контролі. 

Підсумковий контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем «Загальної» чи «Спеціа-

льної» патоморфології на останньому контрольному занятті відповідного семестру. До підсумко-

вого контролю допускаються студенти, які виконали  повний обсяг навчальної діяльності за рік, 

передбачений навчальною програмою, або при вивченні розділу набрали кількість балів, не меншу 

за мінімальну. 

Форма проведення підсумкового контролю стандартизована і включає контроль теоретичної і 

практичної підготовки. Конкретні форми підсумкового контролю з патоморфології визначаються у 

робочій навчальній програмі. 

Оцінювання підсумкового заняття 

Підсумкове заняття (далі - ПЗ) обов’язково проводиться  згідно з робочою навчальною програмою 

з дисципліни (далі - РНПД) протягом семестру  за розкладом, під час занять.  

Прийом ПЗ здійснюється викладачем академічної групи або проводиться обмін суміжних груп між 

викладачами. 

Матеріали  для підготовки до ПЗ  розміщуються на інформаційному стенді  : 

- базові та якірні тестові завдання ЛІІ «Крок»; 

- перелік теоретичних питань (у т.ч. питання із самостійної роботи); 

- перелік практичних навичок; 

- перелік препаратів,  

- критерії оцінки знань і умінь студентів; 

- графік відпрацювання студентами пропущених занять впродовж семестру.  

 

Проведення підсумкового заняття: 

1. Вирішення пакету тестових завдань за змістом навчального матеріалу, який включає наступне: - 

базові тестові завдання з дисципліни, які охоплюють зміст навчального матеріалу підсумкового 

заняття відповідно до РНПД у кількості не менше 30 тестів (для дисциплін, які входять до складу 

ЛІІ «Крок» - відкрита база тестових завдань ЛІІ «Крок». Критерій оцінювання – 90,5% вірно вирі-

шених завдань; «склав» або «не склав»); 

2. Оцінювання освоєння практичних навичок (критерії оцінювання – «виконав» або «не виконав»); 

3. Під час оцінювання знань студента з теоретичних  питань, що входять до даного підсумкового 

заняття (ПЗ) студенту виставляється традиційна оцінка, яка конвертується у багатобальну шкалу 

разом з оцінками за ПНД. 

 

Іспит 

Іспит з дисципліни - це процес, протягом якого перевіряються отримані за курс (семестр):  

- рівень теоретичних знань; 

- практичні навички; 

- розвиток творчого мислення; 

- навички самостійної роботи; 



- компетенції - вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх у вирішенні практичних 

завдань. 

Для проведення іспиту встановлюється розклад сесії, затверджений ректором ВНЗ, із зазначенням 

конкретних дат складання іспитів, які відведені за межі семестру.  

Якщо іспит не складено, встановлюються дати перескладання під час канікул, до початку наступ-

ного семестру. 

 

Проведення іспиту: 

Кафедра з урахуванням належності до професійної підготовки затверджує методику проведення 

іспиту та затверджує її у робочій навчальній програмі з дисципліни в установленому порядку. 

1. Вирішення пакету тестових завдань рекомендується проводити на останньому або передостан-

ньому занятті в семестрі, який включає  базові (якірні) тестові завдання ЛІІ у кількості не менше 

30 тестів. Критерій оцінювання – 100% вірно вирішених завдань, «склав - не склав». 

2. Оцінювання засвоєння практичних навичок та теоретичних знань за всіма темами дисципліни в 

день іспиту Оцінювання теоретичних знань, якщо практичні навички оцінюються  за критеріями 

«виконав», «не виконав». 

3. Завдання з практичної та професійної підготовки, що відображають уміння та навички під час 

вивчення макро- мікропрепаратів визначені в переліку робочої навчальної програми  дисципліни 

(РНПД) та ОКХ спеціальності. 

Оцінювання теоретичних знань проводяться за складеними на кафедрі білетами, які включають усі 

теми дисципліни.  

 

Оцінка з дисципліни  

Якщо дисципліна вивчається протягом 2-х та більше семестрів, оцінка з дисципліни визначається 

як середнє арифметичне балів за всі семестри, протягом яких вивчалась дисципліна, які перево-

дяться у 120-бальну шкалу ЕСТС (табл. 1) з додаванням балів, одержаних безпосередньо на іспиті.  

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за вивчення дисципліни – 200 балів, у то-

му числі максимальна кількість балів за  поточну навчальну діяльність – 120 балів, а також макси-

мальна кількість балів за результатами іспиту - 80 балів. Мінімальна кількість балів становить 120, 

у тому числі мінімальна поточна навчальна діяльність – 60 та за результатами іспиту – 50 балів. 

Оцінювання індивідуальних завдань студента 

На засіданні кафедри повинно бути затверджено перелік індивідуальних завдань (участь з 

доповідями в студентських конференціях, профільних олімпіадах, підготовка аналітичних оглядів 

з презентаціями з перевіркою на плагіат) з визначенням кількості балів за їх виконання, які можуть 

додаватись, як заохочувальні (не більше 10). 

Бали за індивідуальні завдання одноразово нараховуються студентові тільки комісійно (комісія – 

зав. кафедри, завуч, викладач групи) лише за умов успішного їх виконання та захисту. В жодному 

разі загальна сума балів за ПНД не може перевищувати 120 балів. 

Оцінювання самостійної роботи студентів 

Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового 

заняття та іспиту. 

 

Технологія оцінювання дисципліни  

Конвертація кількості балів з дисципліни в оцінки за шкалою ECTS та за чотирибальною (тради-

ційною) шкалою 

Бали з дисциплін незалежно конвертуються як у шкалу ECTS, так і у чотирибальну шкалу. 

Бали шкали ECTS у чотирибальну шкалу не конвертуються і навпаки. 

 Оцінювання результатів вивчення дисциплін проводиться безпосередньо під час  іспиту. 

Оцінка з дисципліни визначається як сума балів за ПНД та іспиту і становить min – 120 до max – 

200. Відповідність оцінок за 200 бальною шкалою, чотирибальною (національною) шкалою та 

шкалою ЄСТS наведена у таблиці.  

Відповідність оцінок за 200 бальною шкалою, 



чотирибальною (національною) шкалою та шкалою ЄСТS 

 
Оцінка  

за 200 бальною шка-

лою 

Оцінка за шкалою 

ECTS 

Оцінка за  

чотирибальною 

(національною) 

шкалою 

180–200 А Відмінно 

160–179 В Добре 

150–159 С Добре 

130–149 D Задовільно 

120–129 E Задовільно  

Менше 120 F, Fx Незадовільно 

 

Студенти, які одержали оцінки «FX» та «F» («2») не вносяться до списку студентів, що 

ранжуються, навіть після перескладання предмету. Такі студенти після перескладання 

автоматично отримують бал «E».  

Оцінки з дисципліни «FX», «F» («2») виставляються студентам, яким не зараховано хоча б 

один розділ з дисципліни після завершення її вивчення.  

Оцінка «FX» виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну 

навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий контроль. Ця категорія студентів має 

право на перескладання підсумкового контролю за затвердженим графіком (але не пізніше 

початку наступного семестру). Повторне складання підсумкового контролю дозволяється не 

більше двох разів. 

Оцінка «F» виставляється студентам, які відвідали усі аудиторні заняття, але не набрали 

мінімальної кількості балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до підсумкового   

контролю. Ця категорія студентів має право на повторне вивчення  розділу чи предмету в цілому. 

За дозволом ректора студент може підвищити оцінку з дисципліни шляхом перескладання 

підсумкового контролю (ПНД) (не більше трьох разів за весь період навчання). 

  

Методичне забезпечення (навчальний контент). 

1. Робоча навчальна програма дисципліни; 

2. Плани лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів; 

3. Тези лекцій з дисципліни;  

4. Методичні розробки для викладача; 

5. Методичні вказівки до практичних занять для студентів; 

6. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

7. Тестові та контрольні завдання до практичних занять; 

8. Питання та завдання до контролю засвоєння розділу; 

9. Перелік питань до іспиту, завдання для перевірки практичних навичок під час іспиту. 
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17. https://www.saudedireta.com.br/catinc/tools/e_books/Atlas_Oral_Disease.pdf 

18. https://www.dentistry.uiowa.edu/oprm-atlas 

 

 

 

9. Політика навчальної дисципліни  
Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 

програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

https://www.ouhsc.edu/pathologyJTY/OUMC/Default.htm
https://aaomp.org/atlas/atlas-index/
https://www.saudedireta.com.br/catinc/tools/e_books/Atlas_Oral_Disease.pdf
https://www.dentistry.uiowa.edu/oprm-atlas

