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1. Мета дисципліни – детальне вивчення проявів структурних і функціональних 

змін, які виникають у клітинах в процесі альтерації клітин під впливом хвороби, з 

метою встановлення характеру морфо- і патогенезу, наслідків для здоров’я людини 

на ультраструктурному, клітинному, тканинному, органному та організмовому рів-

нях. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати основи цито- і гістології, цитохімії, 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. 

3. Володіти елементарними навичками виготовлення і цитохімічного забарв-

лення гістологічного препарату та вмінням роботи з світловим і люмінесцентним 

мікроскопами. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни:  
Навчальна дисципліна «Патологія клітин» є складовою освітньої програми 

професійної підготовки фахівців освітнього рівня "Бакалавр". Ця дисципліна поєд-

нує фундаментальну й прикладну науку з клінічною медициною. 

Вивчаються етіології хвороб, морфо- та патогенез, наслідки альтерації клітин 

під впливом хвороботворних агентів або в результаті розвитку відповіді організму 

на них. Детально розглядаються 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. Аналізуються порушення крово- та лімфообігу 

та їх наслідки. Розглядаються різні види некрозу, їх класифікація, вихід та 

відмінності від апоптозу. Вивчається характер запалення в організмі.  

На оригінальних гістологічних препаратах розглядають алгоритм опису пато-

морфологічних змін в органах, на підставі якого формується здатність і навички па-

томорфологічного методу дослідження. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

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

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

експериментального матеріалу для прогнозування наслідків альтерації для клітин, 

тканин, органів, організму. 

2. Показати важливість провідних регуляторних систем організму в розвитку різно-

манітних хвороб.  

3. В умовах лабораторії на підставі результатів мікроскопії та лабораторних методів 

досліджень виявляти та оцінювати характер деструктурних змін гістологічної будо-

ви тканин, органів та цитологічні особливості смерті клітин. 

4. Навчитися робити патоморфологічний опис цито- і гістологічних препаратів клі-

тин, тканин, органів за умов розвитку патології. 
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Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України (перший (бакалавр-

ський) рівень освіти (шостий рівень НКР України), галузь знань 09 «Біологія», спе-

ціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами наступних 

компетентностей:  

 

інтегральна:  

Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук за відповідною спеціаліза-

цією і на межі предметних галузей, що передбачає застосування теорій та методів 

природничих наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

 

загальні: 

ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної дія-

льності.  

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово.  

ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

спеціальні (фахові, предметні): 

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.   

 

спеціальні (фахові, предметні): 

ФК01. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та на ме-

жі предметних галузей. 

ФК04. Здатність здійснювати збір і реєстрацію даних біологічного аналізу за допо-

могою відповідних методів, прийомів і засобів у польових і лабораторних умовах і 

звітувати про результати. 

ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, тео-

рій та концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань. 

ФК07. Демонстрування знання будови, функцій та процесів життєдіяльності, систе-

матики, методів виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, прокаріот і 

еукаріот упродовж онто- та філогенезу. 

ФК10. Демонстрування знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних сис-

тем. 

ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних задач біо-

логії. 

ФК13.7. Знання особливостей взаємодії клітин із утворенням тканин та тканинних 

угрупувань. 

ФК15.7. Розуміння особливостей клітинної та тканинної пластичності за різних фізі-

ологічних станів системи, характеру структурно-функціональних змін клітин та тка-

нин різних типів. 
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5. Результати навчання за дисципліною:  

 

 
Результат навчання 

(1 - знати; 2 - вміти; 3 - комунікація) 
Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладан-

ня і нав-

чання 

Методи оцінювання 

Відсоток 

у підсу-

мковій 

оцінці з 

дисцип-

ліни 

Код Результат навчання 

Знати 

1.1 Особливості ультраструктурної патології 

клітин, етіології, морфо- і патогенез парен-

хіматозних, стромально-судинних, мініра-

льних та замішаних дистрофій. 

Лекція,  

самостійна  

робота 

Самостійна контроль-

на робота, знання 

патогістологічних 

препаратів, іспит 

20 

1.2 Вплив порушення крово- і лімофообігу на 

функціональний стан клітин, тканин, орга-

нів та відмінності розвитку апоптозу і нек-

розу. 

Лекція,  

самостійна  

робота 

Самостійна контроль-

на робота, знання па-

тогістологічних пре-

паратів, іспит 

20 

1.3 Морфо- і патогенез запалення та компенса-

торно-пристосувальних процесів в організмі 

Лекція,  

самостійна  

робота 

Самостійна контроль-

на робота, знання па-

тогістологічних пре-

паратів, іспит 

20 

Вміти 

2.1 У лабораторних умовах, виявляти відмінно-

сті між різними патологічними процесами в 

організмі та оцінювати їх біологічне зна-

чення.  

Лекція,  

самостійна  

робота 

Самостійна контроль-

на робота, знання па-

тогістологічних пре-

паратів 

10 

2.2 У лабораторних умовах, самостійно аналі-

зувати та описувати патогістологічний пре-

парат, виявляючи зміни функціонального 

стану клітин, тканин, органів. 

Лекція,  

самостійна  

робота 

Самостійна контроль-

на робота, знання па-

тогістологічних пре-

паратів 

10 

2.3 На підставі даних аутопсії, біопсії, опера-

ційного та експериментального матеріалу 

визначати етіологію, морфо- і патогенез для 

прогнозування наслідків альтерації для ор-

ганізму на різних рівнях його організації. 

Лекція,  

самостійна  

робота 

Самостійна контроль-

на робота, знання па-

тогістологічних пре-

паратів 

10 

Комунікація 

3.1. Формування здатності в діалоговому режи-

мі здійснювати міжособистісне професійне 

спілкування з студентами групи і науковою 

громадкістю. 

самостійна 

робота 

Знання патогістологіч-

них препаратів 

10 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчан-

ня:  

 

Результати навчання дисципліни (код)  

 

Програмні результати навчання  

(назва) 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 

 

ПР04. Розуміти основні терміни, концепції, принципи, 

теорії і закони в галузі біологічних наук і на межі пред-

метних галузей.  

+ + +    + 

ПР06. Застосовувати принципи систематики, методи ви-

явлення та ідентифікації неклітинних форм життя, про-

каріот і еукаріот 

   + + +  

ПР09. Демонструвати знання про спадковість і мінли-

вість, молекулярні механізми збереження та реалізації 

генетичної інформації та значення в еволюційних проце-

сах. 

+       

ПР11. Аналізувати форми взаємовідносин між мікро- та 

макроороганізмами з визначенням основних напрямів 

цих процесів. 

   + + +  

ПР14. Використовувати знання і розуміння основ загаль-

ної екології, принципів оптимального природокористу-

вання й охорони природи.  

+      + 

ПР15. Застосовувати у професійній діяльності методи 

визначення структурних та функціональних характерис-

тик біологічних систем на різних рівнях організації.   

      + 

ПР16. Обирати методи, алгоритми планування та прове-

дення польових, лабораторних, клініко-лабораторних 

досліджень, у т.ч. математичні методи та програмного 

забезпечення для проведення досліджень, обробки та 

представлення результатів. 

   + + + + 

ПР17. Шляхом самостійного навчання освоїти нові знан-

ня та сучасні методи експериментальних досліджень для 

вирішення проблемних завдань біології.   

    +  + 

ПР21.7. Проводити цито- й гістофенотипування.     + +   

ПР22.7. Здійснювати системний аналіз клітинної та тка-

нинної пластичності за різних фізіологічних станів сис-

теми, характеру структурно-функціональних змін клітин 

та тканин різних типів.  

+ + +     

ПР23.7. Аналізувати причинно-наслідкові взаємодії у 

процесі клітинного та тканинного розвитку у тварин різ-

них таксономічних груп. 

+ + +    + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:   

1. Самостійна контрольна робота (дистанційна, письмова, відкриті питання і тести) РН 1.1. – 

2. 3. – 40 балів/ 20 балів. 

2. Оцінювання знання патогістологічних препаратів (перевіряється викладачем за допомогою 

світлового мікроскопа та усним описом гістологічної будови даного препарату) РН 2.1- 2.3, 3.1 – 

20 балів/10 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 та оцінки, отриманої під час іспиту. Оцінки нижче мінімального поро-

гового рівня (нижчі за 50% від максимально можливої для визначеної в програмі форми поточно-

го контролю кількості балів) до підсумкової оцінки не додаються. Максимальна кількість балів, 

які можуть бути отримані студентом за освітній компонент в цілому, становить 100 балів.   

Форма проведення іспиту - письмова, вид письмових завдань - запитання з відкритими відпові-

дями та тести. Результатами навчання, які оцінюються під час проведення іспиту, є РН 1.1-1.3. 

Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здобувачем освіти під час іспиту, стано-

вить 40 балів за 100 бальною шкалою. У випадку, коли оцінка студента на іспиті є нижчою від 

мінімального порогового рівня (60% від максимально можливої), то бали за іспит не додаються 

до семестрової оцінки (вважаються рівними нулю), а підсумкова оцінка з дисципліни є незадовіль-

ною.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допуска-

ється. 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковим для допуску до іспиту є написання самостійної контрольної роботи та знання пато-

гістологічних препаратів. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 

20 балів.  

 

7.2 Організація оцінювання:  

Самостійна контрольна робота є результатом самостійного вивчення матеріалу і надається 

викладачу на початку сесії.  

Оцінювання знання патогістологічних препаратів проводиться упродовж лекційного курсу. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. 

 

 

7.3. Шкала відповідності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний  план  занять. 

 

№  

п/п 
Назва лекції 

Кількість годин 

Л
е
к

ц
ії

 

С
а
м

. 
р

о
б
. 

К
о
н

с
у
л

ь
-

т
а
ц

ії
 

1 Тема 1. Предмет і завдання патології клітин. Ультраструктурна 

патологія.  

2 20  

2 Лекція 1. Патологія мембран, цитозолю та цитоскелету. Патологія ен-

доплазматичної сітки та рибосом, комплексу Гольджі, лізосом і перок-

сисом.  

2   

3 Самостійна робота: Предмет та завдання патології клітин. Об’єкти та 

методи дослідження. Зміст курсу, об’єкти дослідження (характеристика 

аутопсії, операційного та експериментального матеріалу і біопсії), су-

часні методи та завдання патології клітин, рівні дослідження. Теорети-

чні основи патології клітини та її історичне коріння. Визначення суті 

патологічного процесу. Загальні поняття про етіологію, патогенез та 

патоморфогенез, хворобу, норму, здоров’я тощо. Патогенез різних хво-

роб.  

 6  

4 Самостійна робота: Патологія мітохондрій. Характеристика та причи-

ни пошкоджень мітохондрій. Хвороби порушення мітохондріального 

транспорту.  

 4  

5 Самостійна робота: Патологія ядра, хромосом і мітозів. Зміни струк-

тура і розмірів ядер; “гетерохроматизація” та “еухроматизація” ядер; 

типи пошкоджень ядер (пікноз, каріорексис, каріолізіс); зміна форми та 

кількості ядер та ядерець; поява ядерних включень; зміна ядерної мем-

брани). Хромосомні аберації та хромосомні хвороби. Хромосомні хво-

роби, що пов’язані з аномаліями соматичних хромосом (аутосом) і з 

аномаліями статевих хромосом. Зв'язок хвороб суглобів з патологією 

лізосом. 

 10  

6 Тема 2. Дистрофії 2 40  

7 Лекція 2. Паренхіматозні дистрофії. Класифікація. Паренхіматозні 

диспротеїнози. Паренхіматозні ліпідози. Паренхіматозні вуглеводні 

дистрофії. 

2   

8 Самостійна робота: Порушення білкового обміну. Порушення жиро-

вого обміну. Порушення вуглеводного обміну. Добова потреба органі-

зму та особливості травлення та всмоктування білків, ліпідів, вуглево-

дів за умов норми та патології в білках. Значення атеросклерозу в роз-

витку інших патологій людини. 

 10  

9 Самостійна робота:  Стромально-судинні дистрофії. Класифікація, 

морфологічна характеристика, патогенез, локалізація в органах. Харак-

теристика білкових диспротеїнозів. Характеристика ліпідозів. Характе-

ристика вуглеводних дистрофій. 

 10  

10 

Самостійна робота: Змішані дистрофії, які виникають внаслідок по-

рушення обміну складних білків (нуклепротеїдів, хромопротеїдів, ліпо-

протеїдів). Морфогенез, наслідки та значення. Мінеральні дистрофії. 

Характеристика розподілу та вмісту мінеральних речовин в організмі 

(кальцій, мідь, калій, залізо). Порушення мінерального обміну. Мінера-

льні дистрофії, що пов’язані з порушенням обміну кальцію (кальциноз, 

петрифікація), міді, калію. Утворення каменів, їх класифікація та нас-

лідки. Порушення обміну заліза з прикладами хвороб. Характеристика 

анемій. Етіологія залізодифецітної анемії. 

 20 
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* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 6 год. 

Консультації – 1 год. 

Самостійна робота - 83 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

11 Тема 4. Компенсаторно-пристосувальні реакції. Некроз. Атрофія. 

Порушення крово- та лімфообігу та особливості запалення 

2 23 

 

 

12 Лекція 3. Гіпертрофія, гіперплазія, регенерація, організація, метапла-

зія. Атрофія. Склероз. Апоптоз. 

2   

13 Самостійна робота: Некроз. Причини, механізми розвитку, морфоло-

гічна характеристика некрозу та його наслідки. Класифікація некрозу в 

залежності від причини, що його викликала (травматичний, токсичний, 

трофоневротичний, алергічний, судинний) та механізму дії патогенного 

фактора (прямий та непрямий некроз). Морфологічні форми некрозу: 

коагуляційний (сухий) та колікваційний (мокрий. Поняття про некробі-

оз, парабіоз, паранекроз. 

 10  

14 Самостійна робота: Поняття про загальні та місцеві розлади кровообі-

гу. Зміни в органах та тканинах при загальному порушенню кровообігу 

(загальне артеріальне повнокров’я, загальне венозне повнокров’я, зага-

льне недокрів’я – гостре і хронічне, згущення крові, розрідження крові, 

шок, дисеміноване внутрішньосудинне зсідання крові (ДВЗ-синдром)). 

Морфогенез застійного склерозу: буре ущільнення легень, мускатна 

печінка (мускатний фіброз печінки). Характеристика місцевого розладу 

кровообігу (артеріальне повнокров’я, венозне повнокров’я, стаз крові, 

кровотеча і крововилив, тромбоз, емболія, ішемія (місцеве недокрів’я), 

інфаркт. Порушення лімфообігу і лімфовідпливу. Поняття про лімфеде-

му. Місцевий та загальний набряк: види та їх характеристика.  

 7  

15 Самостійна робота: Характеристика запалення. Вчення І.І.Мечникова 

та Р.Вірхова про запалення. Етіологія та патогенез, місцеві та загальні 

ознаки запалення. Морфологія запалення: альтерація, ексудація та про-

ліфе-рація. Класифікація запалення: звичайне та специфічне, гостре та 

хронічне, ексудативне та продуктивне запалення.  

 6  

16 ВСЬОГО 6 83 1 
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9. Рекомендована література: 

 

Основна (Базова):  
1.Струков А.І., Сєров В.В. Патологічна анатомія. – М.: .: ГЭОТАР Медиа, 2015. – 880 с. 

2.Благодаров В.М. та інш. Основи патоморфології. Частина 1. Загальна патоморфологія. – К. : ТОВ 

«Атлант ЮЕмСі», 2007. – 198 с. 

3. Благодаров В.М., Черв’як П.І., Галахін К.О. та інш. Патологічна анатомія.  – К. : Генеза, 1997. – 

510 с. 

4. Благодаров В.М. та інш. Спеціальна патоморфологія. – К. : ТОВ «Атлант ЮЕмСі», 2010. – 359 с 

5. Бондар Я.Я., Файфура В.В. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини. – Тернопіль: 

Укрмедкнига, 2000. – 494 с. 

6. Шлопов В.Г. Патологічна анатомія. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 768 с. 

7.Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, Vinay Kumar, et al., 9th ed, 2015. – 1408 p. 

8.Улумбеков Э.Г., Челышев Ю.А. Гистология. Введение в патологию. М.: ГЭОТАР Медицина, 

1998, - 960 с. 

9. Патоморфологія та гістологія: фундаментальний атлас / за ред. Д.Д. Зербіно, М.М. Багрія, Я.Я. 

Боднара, В.А. Діброви. – Вінниця: Нова книга, 2016. – 2016. – 800 с. 

10. Інтернет ресурс Всеукраїнської електронної бібліотеки: 

http://youalib.com/медицина/патологічна-анатомія 
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– 264 с. 
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4. Остапченко Л.І. та інш. Біохімічні механізми апоптозу. К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. 

– 312с. 

5. Березнякова А.І., Давидов В.В., Порядін О.С. та інш. Посібник до практичних занять з патоло-

гії. – К.: Вища школа., 1993. – 375 с. 

6. Серов В.В. Общепатологические методы к познанню болезни. – М.: Медицина, 1999. – 304 с. 

7. Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия. – М.: Медицина, 1995. – 688 с. 

8. Улумбеков Э.Г., Челышев Ю.А. Гистология. Введение в патологию. М.: ГЭОТАР Медицина, 

1998, - 960 с. 

9. Sarnatskaya V.V., Nikolaev V.G.1, Yushko L.A.1, Paziuk L.M., Karaman О.М., Fedosova N.I., 

Kolesnik D.L., Dasyukevich O.I., Gorbik G.V., Maslenny V.M., Solyanik G.I. Highly activated car-bon 

enterosorbent me-diates the suppression of paraneoplastic syn-drome associated with Lewis lung 
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10. Ничипоренко І.В., Худенко Н.В., Пазюк Л.М. , Юшко Л.О., Сарнацька В. В.Корегуюча дія 

наночастинок діоксиду церію в умовах окисного стресу, притаманного доксорубіцин-індукованій 

кардіоміопатії у щурів //Наук. журнал «Молодий вчений». – 2019. - N 1 (65). - С. 1-8. 

 

10. Додаткові ресурси: 

1. Інтернет ресурс Атлас патанатомії  http://medicine-live.ru/atlas/patanD/content.html 

2. Інтернет ресурс гістологічних препаратів: 

http://www1.udel.edu/biology/Wags/histopage/colorpage/colorpage.htm 

3. Інтернет ресурс Авторский web-проект з патанатомії. Практика гистолога:  

http://practicagystologa.ru 
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