




 

1. Мета дисципліни – навчити аспірантів аналізувати та робити патогістологічний 

опис структурних і функціональних змін, які виникають у клітинах в процесі аль-

терації на ультраструктурному, клітинному, тканинному, органному і організмо-

вому рівнях при різних патологічних станах. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування теоретичного матеріалу з цито- і гістології, цитохі-

мії, спеціальної гістології, анатомії, біохімії та фізіології функціональних систем 

організму людини. 

2. Вміти самостійно за допомогою мікроскопічних приладів розрізняти різні 

види клітин і тканин на цито- і гістологічному рівні. Вміти описувати електроно-

грами різних клітин і тканин. 

3. Володіти методами виготовлення оглядового гістологічного препарату  і 

цитохімічного забарвлення та навичками використання світлового і люмінесцен-

тного мікроскопів. 
 

3. Анотація навчальної дисципліни:  
Дисципліна «Цитопааттооллооггііяя» належить до переліку дисциплін вільного вибору ас-

піранта. Ця дисципліна поєднує фундаментальну й прикладну науку з клінічною 

медициною, що висвітлює особливості загальнопатологічних змін у клітинах, 

тканинах та органах, зокрема з’ясовується етіологія хвороб, морфо- та патогенез, 

наслідки альтерації клітин під впливом хвороботворних агентів, особливості 

ультраструктурної патології клітин та морфологічні прояви різних видів дистрофій 

з поясненням механізмів і закономірностей їх розвитку. Порівнюються види 

компенсаторно-пристосувальних реакцій та їх значення для організму. 

Розглядаються різні види некрозу, їх класифікація, вихід та відмінності від 

апоптозу. На оригінальних гістологічних препаратах розглядають алгоритм опису 

патоморфологічних змін в органах, на підставі якого формується здатність і навич-

ки патоморфологічного методу дослідження. 
 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. Сформувати теоретичні знання про особливості етіології, морфо- і патогенезу 

загально патологічних процесів на підставі даних аутопсії, біопсії, операційного та 

експериментального матеріалу для прогнозування наслідків альтерації для клітин, 

тканин, органів, організму.  

2. Навчити оцінювати та описувати ультраструктурні зміни у будові клітин при 

різних патологічних станах. 

3. Сформувати навички володіння патоморфологічними методами аналізу на мак-

ро- і мікроскопічному рівні різних видів дистрофій, атрофій і некрозів. 

4. Навчити аналізувати різні види компенсаторно-пристосувальних реакцій та їх 

наслідки для організму людини. 

 

 

 

 



 Згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій дев’ятого рівня освіти дисципліна за-

безпечує набуття аспірантами таких компетентностей: 

 інтегральної:  

- Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослі-

дницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних 

та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

 загальні: 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

- Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій.  

- Здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації з різних джерел.  

- Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

- Здатність працювати в міжнародному науковому просторі.  

- Здатність саморозвиватися, вчитися і бути сучасно навченим.  

 

спеціальні (фахові, предметні): 

- Здатність застосовувати отримані знання та розуміння для вирішення проблем 

сучасної біології.  

- Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної про-

блеми, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових ціліс-

них знань та/або професійної практики.  

- Здатність обирати адекватні методи для ефективного вирішення конкретних 

науково-практичних задач у галузі біології.  

- Здатність інтерпретувати дані, отримані в результаті наукового дослідження і 

зіставляти виявлені факти з сучасними концепціями, гіпотезами та теоріями.  

- Поглиблене знання за широким колом питань сучасної біології.  

- Здатність ефективно спілкуватися з широкою науковою спільнотою. 

 
  



 
5. Результати навчання за дисципліною:  

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відпо-
відальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладан-

ня і на-

вчання 

Методи оцінювання 

та пороговий крите-

рій оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток 

у підсу-

мковій 

оцінці з 

дисцип-

ліни 

Ко

д 
Результат навчання 

Знати 

1.1 Етіологію, морфогенез, патогенез та наслідки 

альтерації клітин. Особливості розвитку ультра-

структурної патології клітин.   

Лекція,  

самостійна  

робота 

Модульна конт-

рольна робота 1, 

знання патогісто-

логічних препара-

тів 

15 

1.2 Особливості етіології, морфо- і патогенезу паре-

нхіматозних, стромально-судинних, мініральних 

та замішаних дистрофій. 

 

Лекція,  

самостійна  

робота 

Модульна контро-

льна робота 1, 2, 

знання патогістоло-

гічних препаратів 

15 

1.3 Морфо- і патогенез компенсаторно-пристосу-

вальних процесів, відмінності розвитку апоптозу 

і некрозу. 

Лекція,  

самостійна  

робота 

Модульна конт-

рольна робота 2, 

знання патогістоло-

гічних препаратів 

15 

Вміти 

2.1 У лабораторних умовах, виявляти відмінності 

між різними патологічними процесами в органі-

змі та оцінювати їх біологічне значення.  

Лекція,  

самостійна  

робота, 

практичні  

заняття 

Модульна контро-

льна робота 1, 2, 

знання патогістоло-

гічних препаратів 

15 

2.2 У лабораторних умовах, самостійно аналізувати 

та описувати патогістологічний препарат, вияв-

ляючи зміни функціонального стану клітин, 

тканин, органів. 

Лекція,  

самостійна  

робота, 

практичні  

заняття 

Модульна конт-

рольна робота 1, 2, 

знання патогісто-

логічних препара-

тів 

10 

2.3 На підставі даних аутопсії, біопсії, операційного 

та експериментального матеріалу визначати еті-

ологію, морфо- і патогенез для прогнозування 

наслідків альтерації для організму на різних рів-

нях його організації. 

Лекція,  

самостійна  

робота, 

практичні  

заняття 

Модульна конт-

рольна робота 1, 2, 

знання патогістоло-

гічних препаратів 

10 

Комунікація 

3.1. Формування здатності в діалоговому режимі 

здійснювати міжособистісне професійне спілку-

вання з іншими аспірантами і науковою громад-

кістю. 

самостійна  

робота, 

практичні  

заняття 

Модульна конт-

рольна робота 1, 2 
10 

Автономність та відповідальність 

4.1 Здатність працювати у науковому колективі над 

розв’язанням конкретних питань з науко-

дослідної теми на підставі пошуку, аналізу та 

прогнозуванні наукових результатів.  

практичні  

заняття,  

самостійна 

робота 

Модульна конт-

рольна робота 1, 2 
10 

 

 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами на-

вчання:  

 

Результати навчання дисципліни  

 

Програмні результати навчання 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 

 

4.1 

ПР.01Демонструвати глибоке знання пере-

дових сучасних концептуальних та методо-

логічних знань в галузі науково-

дослідницької та/або професійної діяльності 

й на межі предметних галузей знань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

ПР.03. Аналізувати самостійно наукові 

роботи провідних вчених, наукових шкіл та 

фундаментальних праць у галузі досліджен-

ня. 

+ + +    + + 

ПР.04Планувати та реалізувати на практиці 

методологічні принципи  та методи  біоло-

гічних досліджень. 

   + + + +  

ПР.05. Формулювати та формувати прин-

ципи наукової комунікації та обміну інфор-

мацією. 

      + + 

ПР.07. Аналізувати, оцінювати і синтезу-

вати нові та складні ідеї. 

+ + +      

ПР.08. Формулювати самостійно з нових 

дослідницьких позицій загальну методоло-

гічну базу, наукову проблему  власного дос-

лідження, усвідомлювати його актуальність, 

мету і значення для розвитку інших галузей 

науки. 

   + + + + + 

ПР.12. Застосовувати міждисциплінарні 

підходи для вирішення сучасних теоретич-

них і прикладних задач біології. 

+ + + + + +   

ПР.13. Спілкуватися в діалоговому режимі, 

у тому числі іноземною мовою з широкою 

науковою спільнотою та громадськістю в 

певній галузі наукової та/або професійної 

діяльності. 

      + + 

ПР.14. Відображати кваліфіковано резуль-

тати наукових досліджень у наукових стат-

тях, опублікованих як у фахових вітчизня-

них виданнях, так і у виданнях, які входять 

до міжнародних наукометричних баз. 

+ + +      

ПР.15Презентувати професійно результати 

своїх досліджень на міжнародних наукових 

конференціях, семінарах, практично вико-

ристовувати іноземну мову (в першу чергу - 

англійську) у науковій, інноваційній діяль-

ності та педагогічній діяльності. 

   + + + + + 

ПР.16.Використовувати сучасні інформа-

ційні та комунікативні технології при спіл-

куванні, обміні інформацією, зборі, аналізі, 

обробці та інтерпретації джерел. 

   + + + + + 



 

7. Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання здобувачів освіти:   

- семестрове оцінювання:   

1. Модульна контрольна робота 1 (письмова, відкриті питання і тести) РН 1.1-1.2, 2.1-2.3 – 30 

балів/ 15 балів. 

2. Модульна контрольна робота 2 (письмова, відкриті питання і тести) РН 1.2, 1.3, 2.1-2.3 – 20 

балів/ 10 балів.  

3. Оцінювання знання патогістологічних препаратів (перевіряється викладачем за допомогою 

світлового мікроскопа та усним описом гістологічної будови даного препарату) РН 3.1-4.1 – 10 

балів/5 балів. 
- підсумкове оцінювання: у формі іспиту  

Форма проведення іспиту є письмова контрольна робота ( відкриті питання і тести).  

Результатами навчання, які оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-4.1. Макси-

мальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом, становить 40 балів за 100-

бальною шкалою. 
 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковим для іспиту є написання двох модульних робіт та відпрацювання практичних занять.  

 

7.2 Організація оцінювання:  
Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповід-

но. Оцінювання знання гістологічних препаратів проводиться упродовж лекційного курсу. 
 

7.1. Шкала відповідності 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій 

№  

п/п 
Назва лекції 

Кількість годин 

Л
е
к

ц
ії

 

П
р

а
к

т
. 

за
н

. 

С
а

м
. 

р
о

б
о

т
а
 

Розділ 1 

1 Тема 1. Ультраструктурна патологія. Паренхіматозні і стро-

мально-судинні дистрофії 

8 - 32 

2 Лекція 1. Предмет та завдання патології клітин. Об’єкти та методи 

дослідження 

2   

Лекція 2. Патологія мембран, цитозолю та цитоскелету 2   

Лекція 3. Патологія ендоплазматичної сітки та рибосом, комплексу 

Гольджі, лізосом і пероксисом 

2   

Лекція 4. Патологія мітохондрій. Патологія ядра, хромосом і міто-

зів 

2   

Самостійна робота: Хромосомні хвороби, що пов’язані з аномалі-

ями соматичних хромосом (аутосом) і з аномаліями статевих хро-

мосом. Зміни в ультраструктурній будові клітин при ішемії, алко-

голізмі, хворобі Паркінсона та Альцгеймера та при онкогенезі. 

  32 

3 Тема 2. Паренхіматозні і стромально-судинні дистрофії 5 2 30 

 Лекція 5. Паренхіматозні дистрофії. Класифікація. Порушення 

білкового обміну. Паренхіматозні диспротеїнози 

1   

Лекція 6. Порушення жирового обміну. Паренхіматозні ліпідози 1   

Лекція 7. Порушення вуглеводного обміну. Паренхіматозні вугле-

водні дистрофії 

1   

Лекція 8. Стромально-судинні дистрофії 2   

Самостійна робота: Добова потреба організму та особливості тра-

влення та всмоктування білків, ліпідів, вуглеводів за умов норми та 

патології в білках. Значення атеросклерозу в розвитку інших пато-

логій людини. 

  30 

4 Модульна контрольна робота 1   2 

Розділ 2 

5 Тема 3. Змішані та мінеральні дистрофії. 2 1 20 

6 Лекція 9. Змішані та мінеральні дистрофії 2   

Самостійна робота: Характеристика розподілу та вмісту мінера-

льних речовин в організмі (кальцій, мідь, калій, залізо). Порушення 

обміну заліза з прикладами хвороб. Характеристика анемій. Етіо-

логія залізодифецітної анемії 

  20 

7 Тема 4. Компенсаторно-пристосувальні реакції. Некроз. Атро-

фія.  

3 1 10 

8 Лекція 10. Гіпертрофія, гіперплазія, регенерація, організація, ме-

таплазія 

2   

Лекція 11. Атрофія. Склероз. Апоптоз. Некроз  1   

Самостійна робота: Наслідки та причини склерозу тканин та ор-

ганів. Морфологічна характеристика, причини, механізми розвитку 

патології лімфообігу. 

  10 

9 Модульна контрольна робота 2   2 

 ВСЬОГО 18 4 96 
 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:     Лекцій – 18 год. 

Практичні заняття –4 год. 

Консультації  – 2 год. 

Самостійна робота - 96 год. 
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