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ВСТУП 

 

Програма підготовки докторів філософії складена на основі Закону 

України «Про вищу освіту» та відповідно до ПОРЯДКУ підготовки 

здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах), Положення про підготовку докторів 

філософії та докторів наук ВНМУ ім. М. І. Пирогова  

 

Спеціальність 229 «Громадське здоровʼя» 

 

\ 

Дана програма є частиною освітньої програми підготовки докторів 

філософії в рамках професійної спеціалізації, і розрахована на 1,5 кредиту, 

які засвоюються протягом одного семестру. 

Предметом вивчення клінічної патоморфології є морфогенез 

захворювань й патологічних станів та морфологія клітин, тканин, органів та 

систем людського організму в патології. 

Предметом вивчення клінічної анатомії є будова органів та систем 

людського організму в нормі. 

Предметом вивчення оперативної хірургії та топографічної клінічної 

анатомії є будова, форми і взаємне розташування органів та тканин в різних 

ділянках тіла людини і принципи, способи і техніка хірургічних оперативних 

втручань.  

 

Міждисциплінарні зв'язки: біологія, гістологія, нормальна анатомія, 

біохімія, фармакологія, внутрішні хвороби, хірургія, нервові хвороби, 

психіатрія, психологія, очні хвороби, ЛОР-хвороби, акушерство та 

гінекологія, педіатрія. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 

1. Клінічна патоморфологія. 

2. Клінічна анатомія. 

3. Клінічна гістологія 

4. Оперативна хірургія та топографічна клінічна анатомія. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Клінічна морфологія» 

(клінічна патоморфологія, клінічна анатомія, клінічна гістологія, оперативна 

хірургія та топографічна клінічна анатомія) є формування цілісного уявлення 

про закономірності функцій та процесів у цілісному організмі та його 

частинах, виявлення причин, механізмів й закономірностей змін 

фізіологічних процесів, компенсаторних механізмів порушень фізіологічних 

функцій, взаємодії між органами й функціональними системами при 

розвитку передпатологічних і патологічних станів, особливості 

функціонування механізмів регуляції функцій в організмі хворого, вивчення 
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основних закономірностей виникнення, особливості етіології та патогенезу 

патологічних процесів та хвороб а також вивчення явищ спадковості й 

мінливості в різних популяціях людей, особливостей прояву та розвитку 

нормальних і патологічних ознак, залежності захворювань від генетичних 

або епігенетичних аномалій а також виявлення, вивчення, профілактика і 

лікування спадкових хвороб, розробка шляхів запобігання впливу негативних 

факторів середовища на спадковість людини. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Клінічна морфологія 

(клінічна патоморфологія, клінічна анатомія, клінічна гістологія, 

оперативна хірургія та топографічна клінічна анатомія) є формування 

системи знань професійних умінь та практичних навичок, що складають 

основу майбутньої професійної діяльності. 

 

Дисципліна складається з 4 модулів, до складу яких входять блоки залікових 

занять (змістових модулів). 

Модуль 1 

Клінічна патоморфологія 

 

Аспіранти повинні: 

Знати 
1). Патоморфологію клітин, тканин, органів та систем та патоморфогенез 

захворювань й патологічних станів на базі сучасних досягнень; 

2). Сучасні принципи та методи патоморфологічної діагностики та її 

значення для клінічної медицини; 

3). Організацію патологоанатомічної служби в Україні. 

Уміти: 
1) Проводити розтин померлих , в тому числі і при особливо небезпечних 

інфекціях; 

2) Проводити макро- та мікроскопічну діагностику патологічних процесів; 

3) Володіти генетичними, імуногістохімічними, гістологічними та 

морфометричними методами дослідження клітин, тканин та органів; 

4) Знати та вміти заповнювати лікарське свідоцтво про смерть , лікарське 

свідоцтво про перинатальну смерть; 

5) Проводити клініко-патологоанатомічний аналіз летальних випадків; 

6) Вирішувати стандартні, типові та ускладнені професійні задачі (в т.ч. 

тестові), що мають клініко-патологоанатомічне обґрунтування; 

 

 

Мати поняття:  
про патоморфоз, помилки й труднощі морфологічної діагностики клітин, 

тканин та органів. 

На вивчення модуля відводиться 15 годин, 0,5 кредиту ЄКТС. 

 

2. Інформаційний обсяг 1 модуля. 
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Змістовий модуль 1. Введення в клінічну патоморфологію. Вчення про 

хворобу та патологічні процеси. Морфологічні прояви порушень крово- та 

лімфообігу. Дистрофії та некроз. Запалення та імунітет. Основи 

імуноморфології та імунопатології. Морфологія регенерації та процесів 

адаптації. Загальна онкоморфологія. 

 

Змістовий модуль 2. Спеціальна онкоморфологія. Патоморфологія 

інфекційних хвороб та СНІДу. Патоморфологія захворювань системи 

кровообігу. Патоморфологія захворювань органів дихання. Патоморфологія 

захворювань органів травлення. Патоморфологія захворювань сечовивідної 

системи. Патоморфологія ендокринної системи та порушення обміну 

речовин. Патоморфологія хвороб центральної нервової системи. 

Патоморфологія захворювань лімфатичної та кровотворної систем. 

Патоморфологія хвороб опорно-рухового апарату. Патоморфологія хвороб 

шкіри та сполучної тканини. Патоморфологія ускладнень вагітності, пологів 

та післяпологового періоду. Патоморфологія гінекологічних захворювань. 

Патоморфологія хвороб перинатального періоду та дитячого віку. 

Патоморфологія ускладнень після діагностичних, лікувальних втручань та 

реанімації. Радіаційна та екологічна патоморфологія. 

 

Змістовий модуль 3. Організація патологоанатомічної служби в Україні. 

Міжнародна класифікація хвороб. Структура та принципи побудови 

клінічного та патологоанатомічного діагнозів. Правила оформлення 

лікарського свідоцтва про смерть та лікарського свідоцтва про перинатальну 

смерть. Методи аутопсій. Методи дослідження секційного, операційного та 

біопсійного матеріалу. Ситуаційні задачі з клініко-патологоанатомічного 

аналізу. 

 

Модуль 2 

Клінічна анатомія 

 

Аспіранти  повинні: 

 

знати: будову тіла людини, системи, що утворюють органи та тканини 

на базі сучасних досягнень, макро- і мікроскопічну анатомію, 

рентгенанатомію, індивідуальні статеві та вікові особливості органів і 

систем; анатомо-топографічні взаємозв’язки органів, варіанти мінливості, 

аномалії розвитку.  Взаємозалежність і єдність структури і функції органів 

людини. 

 вміти: інтерпретувати результати клінічних методів дослідження: 

рентгенографія, рентгеноскопія, комп'ютерна томографія, магнітно-

резонансна томографія (МРТ, ЯМР), ультразвукове дослідження (УЗД), 

ендоскопія та інші;  рішати стандартні, типові та ускладнені професійні 

задачі (в т.ч. тестові), що мають клініко-анатомічне обґрунтування; 

препарування, виготовляти навчальні та музейні анатомічні препарати. 
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 мати поняття:  
про норму та патологію, індивідуальну,  вікову та статеву мінливість будови 

органів та систем організму людини. 
На вивчення модуля відводиться 10 години 0,3 кредита ЄКТС. 

 

 

2. Інформаційний обсяг 2 модуля 

Основні сучасні напрями розвитку анатомії – вікова анатомія, 

порівняльна анатомія, пластична анатомія,  антропологія, екологічна 

анатомія та ін.  

Основні методи дослідження в анатомії – візуальне дослідження, 

антропометричні дослідження, препарування, макро-мікроскопічні 

дослідження, мікроскопічні дослідження. Сучасні методи дослідження в 

анатомії: рентгенанатомічні методи, комп’ютерна томографія, магнітно-

резонансна томографія (МРТ), ультразвукове дослідження (УЗД), ендоскопія 

та ін.  

Структура, топографія, зовнішня та внутрішня будова паренхіматозних 

органів, будова стінки трубчастих органів травної, дихальної, сечової систем, 

чоловічих та жіночих статевих органів. Вікові особливості внутрішніх 

органів. Філо- та онтогенез внутрішніх органів. Рентгенанатомія внутрішніх 

органів.  

Структура нервової системи. Провідні шляхи. Стадії розвитку нервової 

системи в філогенезі. Розвиток нервової системи в онтогенезі. Розвиток 

спинного мозку в ембріогенезі. Розвиток головного мозку в ембріогенезі: 

стадія трьох і п’яти мозкових міхурів та їх похідні. Аномалії розвитку 

спинного мозку. Аномалії розвитку головного мозку. Загальні закономірності 

будови і функції автономної частини периферійної нервової системи 

(вегетативної нервової системи). Морфологічні відмінності будови 

соматичної нервової системи і вегетативної нервової системи. Морфологічні 

відмінності будови рефлекторної дуги соматичної нервової системи і 

вегетативної нервової системи. Симпатична і парасимпатична частини 

вегетативної нервової системи: морфологічні, функціональні відмінності, 

об’єкти іннервації. 

Загальні принципи будови і функції серцево-судинної системи. 

Компоненти судинної частини серцево-судинної системи: артерії, вени, 

судини гемомікроциркуляторного русла. Клінічна анатомія серця, судин 

великого та малого кола кровообігу. 

Класифікація органів імунної (лімфатичної або лімфоїдної) системи за 

функцією. Центральні органи імунної системи (первинні лімфатичні або 

лімфоїдні органи): кістковий мозок, загрудинна залоза (тимус) – структурні 

закономірності їх функцій. Периферійні органи імунної системи (вторинні 

лімфатичні або лімфоїдні  органи): структурні закономірності їх функцій. 

Розвиток органів імунної системи в ембріогенезі. 

 

Модуль 3 
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Оперативна хірургія та топографічна клінічна анатомія  

Аспіранти  повинні: 

Знати: 
- топографоанатомічні взаємовідносини органів і систем людини і визначати 

механізми виникнення клінічної картини захворювань на ділянках голови, 

шиї, стінок і порожнин грудей і живота. 

- вікові особливості клінічної анатомії організму і хірургічну анатомію 

природжених вад на ділянках голови, шиї, стінок і порожнин грудей і 

живота; 

- топографоанатомічні взаємовідносини органів і систем людини і визначати 

механізми виникнення клінічної картини захворювань поперекової ділянки, 

тазу і кінцівок. 

- вікові особливості клінічної анатомії організму і хірургічну анатомію 

природжених вад поперекової ділянки, тазу і кінцівок. 

 

Уміти: 
- ідентифікувати сучасні хірургічні інструменти 

- демонструвати володіння технікою виконання основних оперативних 

втручань на ділянках голови, шиї, стінок і порожнин грудей і живота на 

трупах людини та тваринах 

- демонструвати техніку первинної хірургічної обробки ран на ділянках 

голови, шиї, стінок і порожнин грудей і живота на трупах людини, 

тренажерах та експериментальних тваринах. 

- ідентифікувати сучасні хірургічні інструменти 

- демонструвати володіння технікою виконання основних оперативних 

втручань поперекової ділянки, тазу і кінцівок на трупах людини та тваринах 

- демонструвати техніку первинної хірургічної обробки ран поперекової 

ділянки, тазу і кінцівок на трупах людини, тренажерах та експериментальних 

тваринах. 

Мати поняття:  
про норму та патологію, індивідуальну,  вікову та статеву мінливість будови 

органів голови, шиї, стінок і порожнин грудей і живота, про норму та 

патологію, індивідуальну,  вікову та статеву мінливість будови органів 

поперекової ділянки, тазу і кінцівок. 

 

На вивчення модуля відводиться 10 годин, 0,33 кредиту ЄКТС. 

 

2. Інформаційний обсяг 3 модуля 

Змістовий модуль 1. Введення в клінічну анатомію та оперативну хірургію. 

Методи топографо-анатомічного дослідження. Класифікація хірургічних 

операцій. Хірургічний інструментарій і зшивальна апаратура. Техніка 

роз'єднання і з'єднання тканин, принципи первинної хірургічної обробки ран. 

Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок мозкового і лицевого 

відділів голови. Мозкові оболонки і міжоболонкові простори. Первинна 

хірургічна обробка ран черепа. Схема черепно-мозкової топографії. 
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Трепанація черепа. Антротомія. Операції при запальних та гнійних процесах 

лиця. Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок та органів шиї. 

Фасції, клітковинні простори шиї. Судини та нерви шиї. Оголення і 

перев'язка зовнішньої і загальної сонних артерій. Трахеотомія. Операції на 

щитоподібній залозі. Топографічна анатомія і оперативна хірургія стінок 

грудної клітки. Топографічна анатомія і операції на молочній залозі. Пункція 

плеври. Види пневмотораксу. Техніка закриття пневмотораксу. Резекція 

ребра. Топографічна анатомія і оперативна хірургія легенів і органів 

середостіння, серця і навколосерцевої сумки. Хірургічні доступи до 

стравоходу, легень, серця. Видалення легень. Лобектомія. Резекція сегмента. 

Операції при пораненнях серця. Природжені і набуті вади серця, принципи їх 

хірургічного лікування. Аорто-коронарне шунтування, стентування. 

Екстракорпоральний кровообіг. Топографічна анатомія і оперативна хірургія 

передньо-бокової стінки живота. Хірургічні доступи до органів черевної 

порожнини. Грижі передньо-бокової стінки живота. Пахвинна ділянка, 

пахвинний канал і пахвинний проміжок. Операції при пахвинних грижах. 

Оперативне лікування природженої, защемленої і ковзної гриж. Топографія 

стегнового каналу. Стегнова грижа. Операції при стегнових грижах. Грижі 

білої лінії живота. Пупкова грижа. Операції при пупкових грижах і грижах 

білої лінії живота. Топографічна анатомія і оперативна хірургія органів 

черевної порожнини. Відношення очеревини до органів черевної порожнини. 

Сумки, канали, закутки. Топографічна анатомія шлунка, печінки, жовчного 

міхура, жовчних шляхів, тонкої і товстої кишок, підшлункової залози і 

селезінки. Кишкові шви. Резекція кишок. Різні види ентероанастомозу: 

кінець в кінець, бік в бік, кінець в бік. Операції на шлунку: розсічення, шов, 

гастростомії, гастроентеростомії, резекції і органозберігаючі операції. 

Операції на печінці, жовчному міхурі, жовчних шляхах, підшлунковій залозі. 

Видалення селезінки. Видалення червоподібного відростка (оперативні 

доступи, способи обробки кукси, ретроградне видалення). Операції на 

товстій кишці. Лапароскопічна хірургія. 

 

Змістовий модуль 2.  Клінічна анатомія і оперативна хірургія поперекової 

ділянки. Слабкі місця поперекової ділянки. Топографічна анатомія фасцій і 

клітковинних просторів, органів заочеревинного простору. Паранефральна 

блокада. Операції на нирках і сечоводах. Топографічна анатомія і оперативна 

хірургія стінок і органів таза. Фасції і клітковинні простори таза. Вікові і 

статеві особливості топографічної анатомії таза. Прокол сечового міхура. 

Високий розтин сечового міхура. Доступи до передміхурової залози. 

Операції при абсцесах і норицях прямої кишки. Кесарів розтин. Операції при 

позаматковій вагітності. Операція при водянці яєчка, крипторхізмі, фімозі і 

парафімозі. Операції на прямій кишці при атрезіях анального отвору і кишки. 

Топографічна анатомія і оперативна хірургія хребта, спинного мозку і його 

оболонок. Поперековий прокол. Уроджені вади розвитку хребта. 

Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок верхньої кінцівки. 

Шляхи поширення гнійних процесів. Доступи до пахвової, підключичної, 
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плечової, променевої і ліктьових артерій. Розрізи при панариціях і флегмонах 

кисті і передпліччя. Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок 

нижньої кінцівки. Шляхи поширення гнійних процесів. Доступи до судин та 

нервів на стегні, гомілці і стопі. Розрізи при флегмонах стопи і гомілки. 

Операції на кінцівках. Ампутації і екзартикуляції на різних рівнях верхньої і 

нижньої кінцівок. Принципи пункцій суглобів, артротомій, артропластики і 

артродезу. Принципи екстра- і інтрамедулярного остеосинтезу. Операції на 

сухожилках, судинах і нервах кінцівок. Принципи операцій на нервах: 

невроліз, шов нерва, невротомія, пластика і переміщення нервів. Шви 

сухожилків. Дезоблітеруючі операції на судинах Мікрохірургічна техніка.  

 

Модуль 4 

Клінічна гістологія 

 

Аспіранти  повинні: 

Знати: 
1) закономірності цито- і гістогенезу, будову і функції клітин і тканин на 

мікроскопічному та субмікроскопічному рівні, призначення окремих 

компонентів клітини;  

2) будову гамет, періоди ембріогенезу та їх закономірності, критичні 

періоди ембріогенезу; 

3) закономірності диференціювання та регенерації тканин; 

4) організацію тканин та особливості їх взаємодії в складі органів, умови та 

механізми регенерації тканин; 

5) роль нервової, ендокринної, імунної систем організму в регуляції 

процесів морфогенезу клітин, тканин і органів; 

6) вікові зміни клітин, тканин, органів. 

Уміти: 
1) визначати критичні періоди ембріогенезу, вади розвитку людини; 

2) інтерпретувати мікроскопічну та субмікроскопічну структуру клітин; 

3) трактувати мікроскопічну будову різних органів людини в аспекті 

взаємовідношень тканин, що входять до їх складу в різні вікові періоди, а 

також в умовах фізіологічної та репаративної регенерації; 

4) інтерпретувати закономірності ембріонального розвитку людини; 

5) пояснювати особливості ембріонального розвитку тканин (гістогенез) і 

органів (органогенез); 

6) пояснювати основні принципи організації різних тканин, їх взаємодію. 

 

Мати поняття:  

1) про органзіацію клітин на мікроскопічному та субмікроскопічному рівні; 

2) про мікроскопічну та субмікроскопічну будову клітин з позиції їх 

функціонального стану, ступеня зрілості, процесів регенерації, реакції 

клітин на ушкодження, оборотні та необоротні зміни, адаптацію клітин. 
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3) про основні принципи філогенетичної та морфофункціональної 

класифікації тканин; 

4) про властивості основних гістологічних елементів тканин, диферонів; 

5) про гістогенез, мікроскопічну та субмікроскопічну будову, функції 

тканин загального та спеціального призначення; 

6) про особливості регенерації та вікові зміни тканин; 

7) про загальні морфофункціональні характеристики органів різних систем 

організму; 

8) про джерела та органогенез, системогенез органів та систем організму 

людини; 

9) про особливості мікроскопічної та субмікроскопічної будови органів, 

залежно від їх функцій; 

10) про морфологічні критерії оцінки функціонального стану органів. 

 

На вивчення модуля відводиться 10 години 0,3 кредиту ЄКТС. 

 

2. Інформаційний обсяг 4 модуля 

Змістовий модуль 1 «Клінічна гістологія». Введення в клінічну гістологію. 

Методи дослідження в гістології. Спеціальні методи світлової мікроскопії – 

фазовоконтрастна, темнопольова, люмінісцентна, інтерферентна, лазерна 

скануюча. Електронна мікроскопія. Поняття про гістохімію, 

радіоаутографію, імуноцитохімію. Вітальні методи дослідження. Кількісні 

методи лослідження – морфометрія, денситометрія, цитофотометрія, 

спектрофлуорометрія. 

Будова та функції основних компонентів клітини. Внутрiшньоклiтинна 

регенерацiя. Загальна морфофункцiональна характеристика, бiологiчне 

значення. Синтетичнi процеси в клiтинi. Взаємодiя структурних компонентiв 

клiтини при синтезi бiлкiв та небiлкових речовин. Реакцiї клiтин на 

пошкоджуючi дiї. Оборотнi та необоротнi змiни клiтин, їх морфологiчнi 

прояви. Адаптацiя клiтин, її значення для збереження життя клiтин у 

змiнених умовах iснування. Апоптоз і його біологічне та медичне значення. 

Старіння та смерть клітин. 

Медична ембріологія. Поняття про періоди онтогенезу. Поняття про 

бiологiчнi процеси, що лежать в основi розвитку зародка: iндукцiя, 

детермiнацiя, мітотичний подiл, мiграцiя клiтин, рiст, диференцiація, 

взаємодiя клiтин, руйнування. Механiзми гiсто- та органогенезу.  

Поняття про клітинні популяції. Стовбуровi клiтини, їх властивостi. 

Детермiнацiя та диференцiацiя, їх молекулярно-генетичнi основи.  

Поняття про гiстогенетичний ряд (диферон), регенерацiю. Класифікація 

тканин. Типи фізіологічної регенерації. Поняття про репаративну 

регенерацію та метаплазію. 

Сучасні дані про будову, походження та функції базальної мембрани. 

Горизонтальна анiзоморфнiсть одношарових епiтелiальних пластiв, 

полярність епітеліоцитів. Цитокератини як маркери різних видів 
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епітеліальних тканин. 

Ембрiональний гемопоез (розвиток кровi як тканини), його етапи 

(мезобластичний, гепатотимолiєнальний та медулотимолiмфоїдний), 

особливостi. Постнатальний гемопоез як фiзiологiчна регенерацiя кровi. 

Стовбурова кровотворна клiтина, її властивостi. Напiвстовбуровi клiтини, 

поняття про колонiєутворюючi одиницi клiтин кровi. Унiпотентнi клiтини – 

попередницi, що морфологiчно розпiзнаються і клiтини-попередницi, що 

проліферують, дозрiваючi та зрiлi клiтини кровi. Окремi гiстогенетичнi ряди: 

еритропоез, гранулоцитопоез, моноцитопоез, тромбоцитопоез, лiмфопоез.  

Макрофагiчна система органiзму. Взаємодія клітин крові та сполучної 

тканини при запаленні. Роль макрофагів і тучних клітин в імунних реакціях. 

Характеристика їх рецепторів. Кооперація клітин. Поняття про модулятори і 

регулятори імунних реакцій. 

Особливості хімічного складу, етапи утворення, механізми руйнування 

тканин. Регенерація тканини. 

Загальні принципи будови органів нервової системи та аналізаторів. 

Шкіра як периферична частина шкірного аналізатору. Регенерація. Вікові 

зміни. 

Морфофункціональна характеристика серцево-судинної системи, 

органів кровотворення та імунного захисту, ендокринної, травної, дихальної, 

сечовидільної та статевої систем. Клiтини APUD-системи, локалiзацiя, 

гормони, їх дiя в регуляцiї функцiй органiзму. 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви модулів і тем 

 

Аспірантура 

у тому числі 

Усього 

Сам

о-

стійн

а 

робо

та 

Аудиторна 

робота 

Лекції 

Семі

-

нари 

МОДУЛЬ 1: Клінічна патоморфологія 

Змістовий модуль I. Вчення про хворобу та 

патологічні процеси. Морфологічні прояви 

порушень крово- та лімфообігу. Дистрофії 

та некроз. Запалення та імунітет. Основи 

імуноморфології та імунопатології. 

Морфологія регенерації та процесів 

адаптації. Загальна онкоморфологія. 

 

3 0,5 2 0,5 
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Змістовий модуль 2. Спеціальна 

онкоморфологія. Патоморфологія 

інфекційних хвороб та СНІДу. 

Патоморфологія захворювань системи 

кровообігу. Патоморфологія захворювань 

органів дихання. Патоморфологія 

захворювань органів травлення. 

Патоморфологія захворювань сечовивідної 

системи. Патоморфологія ендокринної 

системи та порушення обміну речовин. 

Патоморфологія хвороб центральної 

нервової системи. Патоморфологія 

захворювань лімфатичної та кровотворної 

систем. Патоморфологія хвороб шкіри та 

сполучної тканини. Патоморфологія хвороб 

опорно-рухового апарату. Патоморфологія 

ускладнень вагітності, пологів та 

післяпологового періоду. Патоморфологія 

гінекологічних захворювань. 

Патоморфологія хвороб перинатального 

періоду та дитячого віку. Патоморфологія 

ускладнень після діагностичних, лікувальних 

втручань та реанімації. Радіаційна та 

екологічна патоморфологія. 

9 2 4 3 

Змістовий модуль 3. Організація 

патологоанатомічної служби в Україні. 

Міжнародна класифікація хвороб. 

Структура та принципи побудови 

клінічного та патологоанатомічного 

діагнозів. Правила оформлення лікарського 

свідоцтва про смерть та лікарського 

свідоцтва про перинатальну смерть. 

Методи аутопсій. Методи дослідження 

секційного, операційного та біопсійного 

матеріалу. 

3 0,5 2 0,5 

Усього 15 3 8 4 

МОДУЛЬ 2: Клінічна анатомія 

Змістовий модуль I.  Введення в клінічну 

анатомію. Клінічна анатомія, онто- та 

філогенез внутрішніх органів тіла людини. 

2 0,5 2  

Змістовий модуль 2.  Клінічна анатомія,  

онто- та філогенез центральної та 

периферійної нервової системи. 

Вегетативна нервова система. 

2 0,5 2  
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Змістовий модуль 3.   Клінічна анатомія,  

онто- та філогенез серцево-судинної 

системи.  

2 0,5 2  

Змістовий модуль 4.   Клінічна анатомія,  

онто- та філогенез лімфатичної та імунної 

системи. 

2 0,5 2  

Усього 10 2 8 - 

МОДУЛЬ 3: Клінічна гістологія 

Змістовий модуль I.  Введення в клінічну 

гістологію. Методи дослідження в 

гістології. Цитологія та ембріологія. 

Клінічна гістологія загальних та спеціальних 

тканин.  

3 1 2 - 

Змістовий модуль 2. Морфофункціональна 

характеристика серцево-судинної системи, 

органів кровотворення та імунного захисту, 

ендокринної, травної, дихальної, 

сечовидільної та статевої систем. 

7 1 4  

Усього 10 2 6 2 

МОДУЛЬ 4: Оперативна хірургія та топографічна клінічна анатомія: 

1. Топографічна клінічна анатомія та оперативна хірургія ділянок і органів 

голови, шиї, стінок і порожнин грудей і живота 

Змістовий модуль 1. Топографічна клінічна 

анатомія і оперативна хірургія голови, шиї.  
2 2 - - 

Змістовий модуль 2.   Топографічна 

клінічна анатомія та оперативна хірургія 

ділянок і органів грудної порожнини. 

1 1 - - 

Змістовий модуль 3.   Топографічна 

анатомія та оперативна хірургія ділянок і 

органів порожнин живота 

3 - 2  

Усього 6 3 2 1 

Топографічна клінічна анатомія та оперативна хірургія ділянок і органів 

поперекової ділянки, тазу і кінцівок. 

Змістовий модуль 1. Топографічна клінічна 

анатомія і оперативна хірургія стінок і 

органів поперекової ділянки і таза. 

2 0,5 1,5 

- 

Змістовий модуль 2. Топографічна 

анатомія і оперативна хірургія хребта і 

кінцівок. 

2 0,5 1,5 

 

Усього  4 1 3  

Усього годин за модуль 10 4 5 1 

Усього годин за дисципліну 45 11 27 7 
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4. Індивідуальні завдання. Підготовка рефератів, доповідей на засіданнях 

наукових конференціях, публікація наукової статті, раціоналізаторські 

пропозиції, патенти. 

5. Методи навчання 

Наочні: Демонстрація мультимедійних лекцій, навчальних фільмів.  

Практичні методи: Виконання практичних робіт щодо дослідження 

функцій людського організму.  

Семінарські заняття, лекції, керівництво НДРС. Стажування. 

Використання дистанційного навчання – з залученням аспірантів до 

міжнародно визнаних курсів та освітніх ресурсів. 

6. Методи контролю 

Поточний контроль, підсумковий контроль змістових модулів, підсумковий 

модульний (семестровий) контроль. Форма поточного контролю обирається 

науковим керівником та керівником навчального медико-лабораторного 

центру. За умов успішного завершення курсу та досягнення мети й завдань 

навчання аспірант отримує сертифікат, у якому зазначено назву навчального 

курсу, перелік набутих навичок та вмінь, а також рівень їх опанування. 

7. Система оцінювання – оцінювання навчальної діяльності аспіранта 

здійснюється відповідно до вимог навчальної програми та інструкції про 

систему оцінювання навчальної діяльності при кредитно-модульній системі 

організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005). 

Критерії оцінювання знань з дисципліни 

Форма контролю і система оцінювання відповідно до вимог програми 

дисципліни та інструкції прийнятої рішенням Вченої ради. Протокол №2 від 

28.09. 2010 р. 

Оцінка за модуль визначається, як сума оцінок поточної успішності 

(згідно шкали перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали), прийнятої 

рішенням Вченої ради ВНМУ. Протокол №2 від 28.09.2010 р. 

Максимальна кількість балів, що присвоюється аспірантам при 

засвоєнні модуля – 200 балів, у тому числі за поточну діяльність – 120 балів, 

за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів. 

Поточний контроль здійснюється на кожному занятті відповідно 

конкретним цілям теми, під час індивідуальної роботи викладача зі 

аспірантом для тих тем, які аспірант опрацьовує самостійно і вони не входять 

до структури практичного заняття. Рекомендується застосовувати види 

обєктивного (стандартизованого) контролю теоретичної та практичної 

підготовки. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності. При засвоєнні кожної 

теми модуля за поточну навчальну діяльність аспіранта виставляються 

оцінки за 4-ри бальною (традиційною) шкалою, які потім конвертуються у 

бали. Застосовується така система конвертації традиційної системи оцінки у 

бали. У кінці кожного модуля вираховується середня арифметична оцінка 

серед всіх оцінок поточної успішності до сотої частини бала. Після цього 

середня арифметична традиційної оцінки згідно шкали перерахунку (Наказ 

№ 396 від 28.10.2010 р. по ВНМУ ім. М.І. Пирогова) конвертується у бали. 
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Наприклад, середня арифметична складає 5,00. Згідно шкали перерахунку це 

відповідає 120 балам, і складає максимальну кількість, яку може набрати 

аспірант при вивченні модуля за поточну навчальну діяльність. 

Мінімальна кількість балів, яку може набрати аспірант при вивченні 

модуля, визначають шляхом конвертації середньої арифметичної 3,00, що 

відповідає 72 балам. Тобто, це найменша кількість балів, яка дозволяє 

аспіранту складати підсумковий модульний контроль. 

Модульний підсумковий контроль. Модульний підсумковий контроль 

здійснюється після завершення вивчення модуля. До підсумкового контролю 

допускаються аспіранти, які виконали всі види робіт, передбачені 

навчальною програмою, та при вивчені модуля набрали кількість балів, не 

меншу за мінімальну. 

Форма проведення підсумкового контролю є стандартизованою і 

включає контроль теоретичної і практичної підготовки. 

Максимальна кількість балів підсумкового контролю дорівнює 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо 

аспірант набрав на менше 50 балів. 

Оцінювання індивідуальної самостійної роботи. Бали за 

індивідуальні завдання нараховуються аспіранту лише при успішному їх 

виконанні. Кількість балів, які нараховуються за різні види індивідуальних 

завдань залежать від їх об’єму й значущості, але становить не більше 10 

балів. Вони додаються до суми балів, набраних аспірантом за поточну 

навчальну діяльність, або до підсумкової оцінки з дисципліни за рішенням 

кафедри. Додаткові бали нараховуються за призові місця на 

внутрішньоуніверситетських, міжуніверситетських та міжнародних 

олімпіадах і конференціях, публікацію наукових праць, отримання 

позитивних рішень на корисні моделі, патенти, нововведення, виготовлення 

й створення схем, таблиць, відеофільмів, тощо. 

Оцінювання дисципліни: 

Згідно рішення Вченої Ради ВНМУ від 27.09.2012 у Вінницькому 

національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова вводяться іспити. 

1. Для всіх модулів окрім останнього бали за Поточну успішність 

(ПУ) та Підсумковий модульний контроль (ПМК) вносяться у відомості 

(відомість ПМК). 

2. Останній ПМК є іспитом. Поточну успішність за останній модуль 

вноситься у відомість іспиту (Форма № Н - 5.03) без змін згідно 120-бальної 

системи (від 72 балів (оцінка 3) до 120 балів (оцінка 5)). 

3. Іспит проводиться згідно розкладу екзаменаційної сесії. 

Оцінка за іспит відповідає шкалі: 

Оцінка «5» - 80-71 балів 

Оцінка «4» - 70-61 балів 

Оцінка «3» - 60-50 балів 

4. Іспит приймає екзаменаційна комісія у складі: екзаменатор (за 

наказом), члени комісії (представник деканату або кафедри) та науковий 

керівник. 
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5. Отримані бали відповідають фіксованій шкалі оцінок: 

Оцінка «5»  -  200-180 балів 

Оцінка «4» - 179,9-160 балів 

Оцінка «3» - 159,9-122 балів 

Іспит не є остаточною оцінкою за дисципліну. Остаточна оцінка за 

дисципліну (бали/ категорія/ традиційна оцінка) отримується після 

ранжування дисципліни в програмі «Контингент». 

 

Шкала перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали (120 балів) 

для дисциплін, що закінчуються підсумковим модульним контролем (ПМК), 

прийнята рішенням Вченої ради ВНМУ протокол №2 від 28.09.10 

 

Шкала оцінювання іспитів згідно рішення Вченої Ради ВНМУ від 

27.09.2012 р.: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для екзамену Для заліку 

180-200 A відмінно  

зараховано 170-179,9 B добре 

160-169,9 C 

141-159,9 D задовільно 

122-140,99 E 

 FX Незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

 F Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

Не зараховано  з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

8. Методичне забезпечення. 

Навчальні посібники, підручники, робочі зошити, навчальні таблиці, 

мультимедійні лекції, тексти та конспекти лекцій. Набір таблиць за всіма 

розділами предмету. Методичні розробки для аспірантів з практичних занять. 

Збірник тестових завдань. Електронний банк тестових завдань, банк тестових 

завдань на паперових носіях, ситуаційні завдання. Комп’ютерні програми. 

Комп’ютерні моделі фізіологічних та патологічних процесів. 

Прилади для виконання практичних робіт (електрокардіографи, апарати 

для вимірювання артеріального тиску, фонендоскопи, спірометри, 

неврологічні молоточки, динамометри, електростимулятори, периметри 

Форстера, таблиці для визначення гостроти зору, таблиці Рабкіна, 



 17 

полікардіограф, гемометри, камери Горяєва тощо). Криві для аналізу 

(спірограми, кардіограми, полікардіограми, електроенцефалограми). 

 

9. Рекомендована література 

 Клінічна патоморфологія: 

1. Автандилов Г.Г. Основы патологоанатомической практики. 

Руководство.-М.: Медицина, 1994,-510 с. 

2. Аруин Л.И., Капуллер Л.Л., Исаков В.А. Морфологическая 

диагностика болезней желудка и кишечника.-М: "Триада-Х", 1998.-483 с. 

3. Криволапов Ю.А., Леенман Е.Е. Морфологическая диагностика 

лимфом СП. КОСТА, 2006. – 207 с. 

4. Соловьева И.П., Батиров Ф.А., Пономарев А.Б., Федоров Д.Н. 

Патологическая анатомия туберкульоза и дифференциальная диагностика 

гранулематозних заболеваний – М. ММА, 2005 – 51 с. 

5. Афанасьев Ю.И. Гистология.-М.: Медицина, 1999.-743 с.. 

6. Благодаров В.М. та співавт.  Патологічна анатомія. Загальнопатологічні 

процеси. -Київ,"Генеза",1997.-509 с. 

7. Богданова Т.И., Козырицкий В.Г., Тронько Н.Д. Патология 

щитовидной железы у детей. Киев. «Чернобыльинтеринформ». 2000. 158 с. 

8. Бомаш Н.Ю. Морфологическая диагностика заболеваний щитовидной 

железы. М.: Медицина, 1981,-176 c. 

9. Быков В.Л. Частная гистология челевека.-М.,СОТИС,1997.-301 с. 

10. Василенко И.В. и соавторы. Предрак и рак желудка. Киев. „Книга 

плюс” 2001.228с. 

11.  Краевский Н.А., Смольяникова А.В., Саркисов Д.С. 

Патологоанатомическая диагностика опухоей человека – М., Медицина, 1993 

– т.1 – 560 с., т. 2 – 688 с. 

12. Вельтищев Ю.Е и соавт. Врождённые и наследственные заболевания 

легких у детей. М.: Медицина, 1986.-303 с. 

13. Внезапная смерть: Материалы I-го сов.-амер. симпозиума, 3-7 октября 

1977 г.  Ялта /СССР/ /Под ред.  А.М.  Вихерта /СССР/, Д.Лауна /США/. М.: 

Медицина, 1980.-382 с. 

14. Воспаление. Руководство для врачей. ( под ред.В.В.Серова, 

В.С.Паукова).-М., Медицина,1995.-639 с. 

15. Воронцов И.М. и соавт. Синдром внезапной смерти у детей.-Санкт-

Петербург, Специальная литература.-1997.-217 с. 

16. Вылков И.Н.  Патология лимфатических узлов. София: Медицина и 

физкультура, 1980. 244-с. 

17. Ганина К.П. и соавт. Диагностика предопухолевых и опухолевых 

процессов шейки матки.-Киев,"Наукова думка",1984.-272 с. 

18. Гистологическая классификация опухолей. Женева: ВОЗ.1967-1982.NN 

1-25. 

19. Гистология. Введение в патологию (под.ред.Э.Г.Улумбекова, 

Ю.Л.Челышева).-ГЭОТАР.-М.,Медицина, 1998.-947 с. 
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20. Глузман Д.Ф. и соавт. Диагностика лейкозов. Атлас и практическое 

руководство.-Киев,"МОРИОН", 2000.223 с. 

21. Глузман Д.Ф. и соавт.Лабораторная диагностика 

онкогематологических заболеваний.-Киев, "Морион",1998.-334 с. 

22. Диагностические и терапевтические стандарты в педиатрической 

онкологии.(под.ред.Г. Генце и У. Кройтциг).-Львів,Медицина світу (пер.з 

німецької).2000.-125 с. 

23. Дэвис П.А., Готефорс Л.А. Бактериальные инфекции плода и  

новорожденного.-М., Медицина (пер. с англ.), 1987.-200 с. 

24. Дурнова Л.А. Руководство по детской онкогематологии. Москва. 

«МИЛКОШ» 2003. 503 с. 

25. Есипова И.К. Патологическая анатомия легких. М.: Медицина, 1976.-

182 с. 

26. Зайчик А.М. Основы общей патологии.-Санкт-Петербург, ЭЛБИ-СПБ, 

Специальная литература, 1999.-618 с. 

27. Зербино Д.Д., Лукасевич Л.Л. Диссеминированное  внутрисосудистое 

свертывание крови.-М.,"Медицина",1989,-253 с. 

28. Зербино Д.Д. Васкулиты и ангиопатии. Киев: Здоров'я,1977.-104 с. 

29. Игнатов М.С., Вельтищев Ю.Е. Детская нефрология.-

Л.,Медицина,1989.-454  

30. Инкреторные гранулоцитомы /апудомы/. Вопросы гистологии, 

гистогенеза, морфологической диагностики /под ред. Д.И. Головина, О.К. 

Хмельницкого./Л.: Медицина, 1983,-152 с. 

31. Іркін І.В., Сільченко В.П. Клінічна патологія. Київ 2004. 41 с. 

32. Калитиевский П.В. Макроскопическая дифференциальная диагностика 

патологических процессов. М.: Медицина, 1987.-400 с. 

33. Козлова С.И.,Семанова Н.Е.,Демикова Н.С.,Блинникова 

О.Е.Наследственные синдромы.-Медицина,1987.-318 с. 

34. Комарова Д.В.,Цинзерлинг В.А.Морфологическая диагностика 

инфекционных поражений печени.Спб.,Сотис,1999.-245 с. 

35. Колтовер А.Н. и соавт. Патологическая анатомия нарушений мозгового 

кровообращения. М.: Медицина, 1975.-254 с. 

36. Кузьмина Л.А. Гематология детского возраста. Москва. «МЕДпресс-

информ». 2001. 400с. 

37. Левицький Е.О. Нариси з практичної патологічної анатомії. Житомир. 

„Полісся”. 2005. 200 с. 

38. Логинов А.С., Аруин Л.И. Клиническая морфология печени. М.: 

Медицина, 1980.- 204 с. 

39. Майданник В.Г. Педиатрия. Киев. А.С.К., 1999.-825 с. 

40. Микроскопическая техника. Руководство для врачей и лаборантов.(под 

ред.Д.С.Саркисова и Ю.Л.Перова).-М.: Медицина, 1996.-540 с. 
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