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2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів 

На вивчення навчальної дисципліни «Патоморфологія з секційним курсом» 

відводиться 165 години 5,5 кредитів ЄКТС для підготовки освітньо- 

кваліфікаційного рівня – бакалавр, професійна кваліфікація «Лаборант 

медицини», галузь знань - 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 224 

«Технології медичної діагностики та лікування», за освітньою програмою 

лабораторна діагностика 

 
3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Вивчення здійснюється протягом 1 семестру на 2-ому курсі навчання. 

Програма дисципліни складається з 2 розділів та 17 базових тем. 

 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Патоморфологія з секційним курсом» є 

складовою обов’язкової компоненти освітньо-професійної програми 

професійної підготовки, вивчається студентами зі спеціальності 224 

«Технології медичної діагностики та лікування». Базується на вивченні 

студентами нормальної анатомії, біології, гістології і ембріології, біологічної 

хімії, медичної генетики і патологічної фізіології та інтегрується з цими 

дисциплінами; закладає основи вивчення студентами клінічних дисциплін, 

що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування 

умінь трактувати етіологію, патогенез та морфологічні зміни на різних 

етапах розвитку хвороби, структурні основи 
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видужання, ускладнень та наслідків хвороб та пухлин, що вивчаються 

впродовж курсу. 

 
 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

5.1 Призначення навчальної дисципліни 

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами 

компетентностей: 

Інтегральні: Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у медичній професійній діяльності, що 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов 

Загальні: Цінування та повага до різноманітності та 

мультикультурності; здатність спілкуватися українською мовою, як усно, так 

і письмово, спілкуватися іноземною мовою; Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу; Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності; Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях, вчитися і оволодівати сучасними знаннями, здатність 

до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, здатність 

приймати обґрунтовані рішення, працювати в команді; Здатність здійснювати 

безпечну діяльність; Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних  

завдань і обов’язків 
Спеціальні (фахові, предметні): 

Здатність проводити підготовку оснащення та робочого місця для 

проведення лабораторних досліджень; Визначати якісний та кількісний склад 

речовин та їх сумішей; Здатність використовувати знання про морфологічні 

зміни тканин і органів для діагностики патологічних станів, виявляти зв’язок 

етіопатогенезу захворювань з клінічними проявами та результатами 

додаткових методів дослідження, використовувати результати лабораторних 

досліджень для діагностики онкопатології; Здатність використовувати 

результати лабораторних досліджень у клініці внутрішніх хвороб, для 

діагностики дитячих хвороб, для діагностики захворювань хірургічного 

профілю, для діагностики дерматовенерологічних хвороб, для діагностики 

інфекційних хвороб та визначення ефективності протиепідемічних заходів; 

Здатність виконувати гістологічні та цитологічні дослідження, інтерпретувати 

їх результати, виконувати загальноклінічні, гематологічні дослідження з 

метою діагностики хвороб, оцінки їх перебігу, ефективності лікування та 

прогнозу, виконувати біохімічні дослідження, інтерпретувати їх результати; 

Здатність виконувати мікробіологічні, вірусологічні та імунологічні 

дослідження для виявлення етіологічних чинників хвороб і оцінки санітарно- 

бактеріологічного стану довкілля, виконувати лабораторні дослідження та 

діагностувати паразитарні інвазії, виконувати санітарно-гігієнічні 

дослідження об’єктів довкілля з врахуванням фізичних та хімічних факторів, 

антропогенних впливів, тощо, з підготовкою заключення 



Здатність надавати першу медичну допомогу та забезпечувати 

лабораторно-діагностичну складову в умовах війни та надзвичайних ситуацій. 

 

 
 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою викладання патоморфології є вивчення структурних основ 

хвороб і механізмів їх розвитку (патогенез), отримання навичок клініко- 

анатомічного аналізу, синтетичного узагальнення діагностичних ознак хвороб 

і вірного їх тлумачення в причинно-наслідкових співвідношеннях. 

 
5.3 Завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Патоморфологія з 

секційним курсом» є: вивчення стереотипних загальнопатологічних процесів, 

сукупністю яких визначаються морфологічні прояви тієї або іншої хвороби; 

морфологію хвороб на різних етапах їх розвитку (морфогенез), структурні 

основи одужання, ускладнень, результатів і віддалених наслідків 

захворювань з властивими їм лабораторними діагностичними критеріями; 

вивчення зміни хвороб, які виникають у зв'язку із змінами умов життя людини 

і лікуванням (патоморфоз), а також унаслідок терапевтичних і діагностичних 

маніпуляцій (патологія лікування); Що таке патологоанатомічна служба, її 

завдання в системі охорониздоров'я і діагностичні можливості морфологічних 

методі дослідження. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

Завдання та обов'язки. Керується чиним законодавством України про 

охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність 

закладів охорони здоров'я, організацію роботи клініко-діагностичних, 

бактеріологічних і санітарно-гігієнічних лабораторій. Обладнує робоче місце. 

Виготовляє реактиви, розчини, дезінфікуючі засоби. Бере матеріал для 

лабораторних досліджень. Проводить основні види досліджень з 

використанням сучасної лабораторної апаратури і інструментарію. Забезпечує 

протиепідемічний режим в лабораторії. Знешкоджує відпрацьований матеріал. 

Миє лабораторний посуд, проводить його стерилізацію. Дотримується правил 

охорони праці. Веде медичну документацію. Надає першу медичну допомогу. 

Постійно удосконалює свій професійний рівень. 

Повинен знати: чинне законодавство про охорону здоров'я та 

нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони 

здоров'я; організацію роботи клініко-діагностичних, бактеріологічних і 

санітарно-гігієнічних лабораторій; права, обов'язки та відповідальності 

лаборанта; методики проведення лабораторних досліджень (клініко- 

діагностичних, біохімічних, бактеріологічних, імунологічних, 

патологоанатомічних, санітарно-гігієнічних); нормальні показники 

лабораторних досліджень та їх зміни при патологічних процесах; правила 

підготовки хворого, необхідних матеріалів (реактивів, фарб, розчинів 

бактеріальних живильних середовищ тощо), апаратури та інструментарію до 



проведення лабораторних обстежень; правила відбору матеріалу, доставки 

його до лабораторії та дезінфекції відпрацьованого; особливості обладнання 

робочого місця при різних дослідженнях; принципи миття лабораторного 

посуду, його дезінфекції і стерилізації; принципи протиепідемічного режиму 

в лабораторії; правила охорони праці під час роботи з апаратурою та 

лабораторним матеріалом; правила надання першої та невідкладної медичної 

допомоги; правила оформлення медичної документації. 

 

5.4. Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна складається з 2 розділів і 16 змістовних модулів: 

Змістовий модуль 1. Загальні патологічна анатомія 

1. Зміст, задачі і методи патанатомії. 

2. Альтерація. Паренхіматозні, мезенхімальні дистрофії. Порушення 

обміну хромопротеїдів. 

3. Некроз і його клінико-анатомічні форми. Порушення обміну кальцію, 

утворення каміння. Порушення кровообігу. Порушення гемостазу: тромбоз. 

ТГС Емболії. 
4. Ексудатівне і продуктивне запалення. 

5. Патологія імуних процесів. 

6. Регенерація. Морфологія процесів пристосовування.. 

7. Вступ в онкоморфологію. Епітеліальні та мезенхімальні пухлини. 

8. Пухлини кровотворної і лімфатичної тканини. 

9. Підсумкове заняття з загальної патології. 

Змістовий модуль 2. Спеціальна патологічна анатомія 

10. Ревматизм. Атеросклероз, гіпертонічна хвороба 

11. Патологія ендокринної системи. 

12. Хвороби печінки. 

13. Хвороби нирок. 

14. Захворювання легенів. Пневмонії, рак легенів. 

15. Інфекційні хвороби. Гострі вирусні хвороби. Туберкульоз. 
16. Підсумкове заняття зі спеціальної патології. Залік. 

 

6. План вивчення навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 

Змістовий модуль 1. Загальні патологічна анатомія 

Тема 1. 4 1 3    

Тема 2. 13 1 3   9 

Тема 3. 15 2 3   10 

Тема 4. 7 4 3    

Тема 5. 5 2 3    

Тема 6. 5 2 3    

Тема 7. 5 2 3    

Тема 8. 7 4 3    



Тема 9. 3  3    

Разом за змістовим модулем 1 64 18 27   19 

Змістовий модуль 2. Спеціальна патологічна анатомія 

Тема 10. 12 4 3   5 

Тема 11. 5 2 3    

Тема 12. 10 2 3   5 

Тема 13. 10 2 3   5 

Тема 14. 9 2 3   4 

Тема 15. 35 2 3   30 

Тема 16 18  3   15 

Разом за змістовим модулем 2 99 14 21   64 

Усього годин 163 32 48   83 

Разом за навчальний рік 165 34 48   83 

 

Теми лекцій 
 

№ Тема лекції Кількість 
годин 

1 Зміст, задачі і методи патанатомії. Розтин. 
Морфологія альтерації. Клітинні і судинно-мезенхімальні дистрофії 

2 

2 Критична альтерація і загибель клітин. Некроз органів і тканин. 2 

3 Порушення кровообігу і гемостазу. Тромбоз і емболії. 2 

4 Ексудативне і продуктивне запалення. 2 

5 Патологія імунних процесів. 2 

6 Регенерація. Морфологія процесів адаптації . 2 

7 Загальні питання онкоморфології. Пухлини з епітелію 2 

8 Пухлини з мезенхіми, 2 

9 Пухлини кровотворної і лімфатичної тканини 2 

10 Ревматичні хвороби 2 

11 Гіпертонічна хвороба. Атеросклероз. 2 

12 Патологія вагітності, пологів та післяпологового періоду 2 

13 Патологія ендокринної системи 2 

14 Хвороби нирок 2 

15 Хвороби печінки 2 

16 Хвороби легенів. Гострі респіраторні вірусні хвороби. 2 

17 Інфекційні хвороби: сепсис. Туберкульоз. Сифіліс. Віл-інфекція. 2 

 Всього 34 

 
7. Самостійна робота студента 

 

№ Тема практичного заняття Кількість 

годин 

1 Генетично обумовлені дефекти органел і спадкові захворювання: загальна 

характеристика «мітохондріальних, лізосомних, пероксисомних, 
рецепторних» хвороб і тезаурисмозів. 

4 

2 Паренхіматозні вуглеводні дистрофії. Глікогеноз та його види: хвороби 

Гірке, Помпе. Дистрофії, пов'зані з порушенням обміну глікопротеїдів. 
Муковісцидоз. 

5 



3 Плазморрагія: визначення, причини і механізми розвитку, мікроскопічна 

картина, значення і наслідки. Патоморфологічні прояви порушень 
лімфообігу зміст тканинної рідини. 

5 

4 Анемії. Причини, патогенез, види. 5 

5 Системна склеродермія. Вузликовий периартеріїт. Етіологія, патогенез, 
патологічна анатомія; вісцеральні прояви. Ускладнення. Причини смерті. 

5 

6 Холецистит. Жовчнокам'яна хвороба. Панкреатит. Етіологія, патогенез. 
Геморагічний, гнійний панкреатит, панкреонекроз. Морфологічна 
характеристика. Причини смерті. 

5 

7 Нефротичний синдром: визначення, патогенез, патологічна анатомія, 

ускладнення і наслідки. Спадкові тубулопатії: клініко-морфологічна 
характеристика ниркового цукрового і нецукрового діабету, ниркової 
остеопатії де Тоні-дебре-фанконі, нирково-канальцевого ацидозу. 

5 

8 Ентерит гострий та хронічний. Коліт гострий та хронічний. Неспецифічний 
виразковий коліт. 

5 

9 Нодулярна гіперплазія та аденома передміхурової залози. Залозиста 
гіперплазія слизової оболонки матки.Фіброзно-кістозна хвороба молочної 

залози (мастопатія). Ендометрит. Мастит. 

5 

10 Гестоз (токсикоз вагітних). Позаматкова вагітність. Трофобластична 
хвороба. Плацентарний поліп. 

5 

11 Емфізема легенів. Класифікація. Етіологія, патогенез. Патологічна 
анатомія основних форм емфіземи. Бронхіальна астма. Ателектаз, колапс 
легенів. Інтерстиціальна пневмонія. 

4 

12 Парагрип. Респіраторно-синцитіальна інфекція. Аденовірусна інфекція. 
Епідемічний висипковий тиф. Етіологія, патогенез, причини смерті. 

5 

13 Вірусні інфекції системи імунітету. Віл-інфекція. Синдром набутого 
імунодефіциту (СНІД). 

4 

14 Черевний тиф. Сальмонельоз. Дизентерія. 4 

15 Холера (карантинна, конвенційна хвороба). Чума (карантинна, конвенційна 
хвороба). Сибіркова виразка. 

4 

16 Дерматомікоз. Вісцеральний мікоз. Хвороби, викликані найпростішими та 

гельмінтами: Малярія. Амебіаз. Балантидіаз. Ехінококоз. Цистицеркоз. 
Опісторхоз. Токсоплазмоз. Етіологія. Патогенез. Патологічна анатомія. 
Ускладнення. Причини смерті. 

5 

17 Простий герпес. Вітряна віспа. Цитомегалія. Інфекційний мононуклеоз 
(хвороба Філатова). Етіологія. Патогенез. Патологічна анатомія. Наслідки. 
Причини смерті. 

4 

18 Захворювання, викликані РНК-вірусами Кір. Епідемічний паротит. 
Етіологія. Патогенез. Патологічна анатомія. Ускладнення, причини смерті. 

4 
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Індивідуальні завдання: Години на виконання індивідуальних завдань 

не передбачені. Індивідуальні завдання студентів у вигляді рефератів, 

наукових доповідей, та інш., виконуються за бажанням студентів під 

керівництвом викладача в вільний від занять час. Індивідуальна робота 

оцінюється викладачем у вигляді заохочувальних балів, які додаються до 

кількості балів поточної успішності. 

 

8. Список основної та додаткової літератури 



8.1 Основна література: 

1. Марковський В.Д., Туманський В.О., та ін. Патоморфологія з 

секційним курсом. За ред. В.Д. Марковського, В.О. Туманського. Київ. ВСВ 

«Медицина». 2015. 936с., кольор.вид. 

2. Струков А.І., Сєров В.В. Патологічна анатомія. Підручник. Пер з 

рос. Мови 4-го вид. стереотипне. Харків. Факт. 2004. 864 с з іл. 

3. Основи патології за Роббінсом: у 2 томах. Том 1, 2 / Віней Кумар, 

Абул К. Аббас, Джон К. Астер; переклад 10-го англ. видання. Видавництво: 

Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина». 2019. 

8.2. Додаткова література: 

1. Geraldine O’Dowd, Sarah Bell, Sylvia Wright. Wheater’s Pathology. A 

Text, Atlas and Review of Histopathology. 6th edition. Elsevier. 2020. 370 p. 

2. Simon S. Cross. Underwood’s Pathology. 6th edition. Elsevier. 2013. 769 

p. 

3. David S. Strayer, Emanuel Rubin. Rubin’s Pathology. 7th edition. 

Clinicopathologic foundations of medicine. 2015. Wolters Kluwer Health. 1602 p. 

4. H. Mohan. Textbook of Pathology 7th edition. India, New Delhi: Jaypee 

Brothers Medical Publishers (P) Ltd. 2015 P. 969 

5. Методики морфологічних досліджень: монографія / Багрій М.М., 

Діброва В.А., Попадинець О.Г., Грищук М.І. – Вінниця: Нова Книга, 2016. – 

328 с. 

6. Патоморфологія з секційним курсом та гістологія : атлас / за ред.: 

Д.Д. Зербіно, М.М. Багрія, Я.Я. Боднара, В.А. Діброви. – Вінниця : Нова 

Книга, 2016. – 800 с. : іл. 

7. Загальна Патоморфологія з секційним курсом / І.І. Старченко, Н.В. 

Ройко, Б.М. Филенко та ін. – Полтава, 2016. – 136 с. 

8. Спеціальна Патоморфологія з секційним курсом (базовий курс): 

навч. посіб. / І.І. Старченко, Н.В. Ройко, Б.М. Филенко та ін.; ВДНЗУ 
«УМСА». – Полтава, 2017. - 174 c. 

9. Атлас мікропрепаратів з патоморфології / І.І. Старченко, Б.М. 

Филенко, Н.В. Ройко та ін.; ВДНЗУ «УМСА». – Полтава, 2018. – 208 с. 

8.3. Інтернет -ресурси з патоморфології: 

1. https://library.med.utah.edu/WebPath/ 

2. http://www.pathologyoutlines.com/ 

3. https://www.webpathology.com/ 

4. http://kingmed.info/fotogaleryeya/Patologicheskaya_anatomiya 

5. http://www.pathologyatlas.ro/ 

6. https://atlases.muni.cz/en/index.html 

7. http://www.pathpedia.com/ 

8. https://www.geisingermedicallabs.com/lab/resources.shtml#pathology 

 

Методичне забезпечення 

http://www.pathologyoutlines.com/
http://www.webpathology.com/
http://kingmed.info/fotogaleryeya/Patologicheskaya_anatomiya
http://www.pathologyatlas.ro/
http://www.pathpedia.com/
http://www.geisingermedicallabs.com/lab/resources.shtml#pathology


1. Програма з дисципліни; 

2. Робоча навчальна програма дисципліни; 

3. Інструкція з оцінювання навчальної діяльності при кредитно- 

трансферній системі організації навчального процесу; 

4. Плани практичних занять та самостійної роботи студентів; 

5. Методичні розробки для викладача; 

6. Методичні вказівки до практичних занять для студентів; 

7. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 
8. Тестові та контрольні завдання до практичних занять; 

9. Питання та завдання до контролю засвоєння розділу. 

 
9. Контроль і оцінка результатів навчання 

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на 

практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями та під час 

індивідуальної роботи викладача зі студентами. 

Застосовуються наступні 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). 

Підсумковий модульний контроль є стандартизованим, включає 

контроль теоретичної і практичної підготовки і здійснюється по завершенню 

вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. До 

підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, 

передбачені навчальною програмою, та при вивчені модуля набрали кількість 

балів, не меншу за мінімальну. 

Максимально можлива кількість балів з поточної навчальної діяльності 

становить 110 балів, якщо поточні оцінки – «відмінно» та 60 балів, якщо 

поточні оцінки – «задовільно». До 110 максимальних балів можуть додаватись 

бали за індивідуальну роботу – не більше 10. 

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю 

дорівнює 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо 

студент набрав не менше 50 балів. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні 

кожного модуля становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність 
– 120 балів. 

 
10. Політика навчальної дисципліни 

Студент зобов’язаний дотримуватися обов’язків, передбачених статтею 

63 Закону України «Про вищу освіту», а також: 

- своєчасно та в повному обсязі відвідувати заняття, передбачені 

навчальним планом та графіком навчального процесу; 
- своєчасно та належним чином виконувати всі види завдань, 



передбаченими навчальними планами та програмами; 

- у встановленому державними стандартами обсязі володіти 

теоретичними знаннями, практичними навичками, сучасними методами 

досліджень, проходити контрольні заходи, передбачені навчальними планами 

та програмами; 

- своєчасно складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати 

контрольні роботи, відпрацьовувати заняття в терміни та за графіком, 

встановленими кафедрою патологічної анатомії і судової медицини; 

- своєчасно інформувати викладача щодо неможливості з поважних 

причин відвідувати заняття; 

- постійно прагнути до підвищення загальної культури, морального 

вдосконалення, проявляти належну повагу до керівних, науково-педагогічних, 

навчально-допоміжних працівників; 

- своєчасно та в повному обсязі сплачувати відпрацювання 

пропущених занять, без поважних причин відповідно до Положення про 

організацію відпрацювання пропущених занять ЗДМУ від 14.09.2017 №370; 

- дбайливо ставитись до державного майна, яке йому надано в 

користування, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку; 

- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 

інструкціями. 

- у повному обсязі відшкодувати збитки, нанесені невиконанням чи 

неналежним виконанням умов з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної безпеки. 

Студент зобов’язаний дотримуватися положень етичного кодексу 

ЗДМУ. 

Студент має права, передбачені статтею 62 Закону України «Про вищу 

освіту». 
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