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Пояснювальна записка
Інтернатура

(первинна

спеціалізація)

є

обов’язковою

формою

післядипломної підготовки випускників лікувальних, педіатричних та інших
(за дозволом МОЗ України) факультетів вищих медичних закладів освіти ШIV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності,
після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря-спеціаліста з
певного фаху. Основною метою інтернатури є підвищення рівня практичної
підготовки лікарів-інтернів у їх професійній готовності до самостійної
лікарської роботи.
Інтернатура проводиться у формі очно-заочного навчання на кафедрах
вищих медичних закладів освіти Ш-IV рівнів акредитації і закладів
післядипломної освіти та стажування в базових установах охорони здоров’я.
До інтернатури з патологічної анатомії зараховуються випускники
медичних університетів або медичних інститутів, які навчались на факультеті
"ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА" або "ПЕДІАТРІЯ". Випускники інших
факультетів зараховуються в інтернатуру з патологічної анатомії тільки з
дозволу МОЗ України.
Підготовка лікарів-патологоанатомів проводиться за індивідуальними
навчальними планами, розробленими на підставі типового навчального плану
і програми інтернатури.
Основним завданням інтернатури з патологічної анатомії є засвоєння
всього обсягу теоретичних знань, умінь і практичних навиків, необхідних
лікарю-спеціалісту–патологоанатому для самостійної роботи з аутопсійним,
операційним та біопсійним матеріалом.
Типовим навчальним планом підготовки лікаря-інтерна за
спеціальністю "Патологічна анатомія" протягом однорічного періоду (11
місяців) інтернатури передбачено 6 місяців навчання на кафедрі патологічної
анатомії(936 учбових годин) та 5 місяців на базах стажування(780 учбових
годин).
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Робоча програма інтернатури випускників ВНМУ зі спеціальності
«Патологічна анатомія» розроблена на кафедрі патологічної анатомії ВНМУ
з урахуванням «Типового навчального плану та програми інтернатури
випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації» зі
спеціальності «Патологічна анатомія» розроблених співробітниками кафедри
патологічної анатомії Національної медичної академії післядипломної освіти
імені. П.Л. Шупика відповідно до наказу МОЗ України№1088 від 10.12.2010
р. «Про удосконалення післядипломної освіти лікарів».
Навчальний план і програма схвалені Координаційною науковометодичною радою з післядипломної освіти лікарів і провізорів при
Департаменті кадрової політики, освіти і науки Міністерства охорони
здоров’я України.
Робоча програма складена на основі типового навчального плану та
програми інтернатури випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV
рівнів акредитації за спеціальності «патологічна анатомія», Київ, 2011,
затвердженого заступником директора Департаменту освіти, науки та
боротьби з корупцією член. Кор.. НАМН України проф.. О.П. Волосовець та
ректором Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.
Шупика член. кор. НАМН України проф.. Ю.В. Вороненко.
Виконання всіх курсів навчальної програми досягається шляхом їх
практичної лікарської діяльності під безпосереднім керівництвом начальника
патологоанатомічного бюро або завідуючого патологоанатомічним
відділенням згідно із навчальним планом, в якому вказана орієнтовна
кількість навчальних годин, що виділяються для освоєння певного розділу
програми.
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Більшість розділів програми лікарі-інтерни вивчають на профільних
кафедрах патологічної анатомії вищих медичних закладів освіти Ш-IV рівнів
акредитації.
За весь період навчання в інтернатурі лікар-інтерн повинен оволодіти
певним переліком практичних навичок і оперативних втручань. В даному
переліку передбачено три рівні засвоєння матеріалу: 1-й рівень (+)ознайомлення з даним питанням; 2-й-(++)-уміння застосувати знання і
навики при практичній роботі; 3-й (+++)-уміння самостійно застосовувати
набуті знання та навики.
Лікар-інтерн повинен здійснювати патологоанатомічний діагностичний
процес в секційному та біопсійному розділі роботи патологоанатомічного
відділення або патологоанатомічного бюро на правах лікаря-ординатора.
На першому етапі підготовки на базі стажування лікар-інтерн працює
під наглядом керівника або кваліфікованих співробітників відділень та бюро
(ПАВ та ПАБ).
Керівник інтернатури на базах стажування, всі сторони діяльності
лікаря-інтерна, контролює та корегує безпосередньо, зосереджуючи увагу на
найбільш частих нозологічних формах, проводить індивідуальне обговорення
кожного професійного питання. Під кожним документом, підписаним
лікарем-інтерном, ставить свій підпис.
Теоретичну підготовку на базі стажування на цьому етапі підготовки
складає вивчення спеціальної літератури з техніки проведення
патологоанатомічних розтинів померлих різних вікових груп, літератури,
присвяченій патогістологічній лабораторній справі та загально-патологічним
процесам. Практичну роботу складає розтин померлих від різних
захворювань, формулювання патологоанатомічного діагнозу, написання
протоколу розтину, заповнення лікарського свідоцтва про смерть з
урахуванням сучасних вимог Міжнародної статистичної класифікації хвороб
та споріднених проблем охорони здоров’я Х перегляду. Лікар-інтерн
здійснює запуск операційного, біопсійного та аутопсійного матеріалу, дає
описання аутопсій, проведених самостійно. Крім того, цей етап підготовки
передбачає вивчення документів, які регламентують роботу ПАВ та ПАБ,
знайомиться з основами лабораторної патогістологічної техніки.
Перший очний цикл інтернатури лікарі проходять на профільних
кафедрах вищих учбових закладів Ш-IV рівнів акредитації під керівництвом
співробітників кафедр, на ньому лікарі-інтерни вивчають перший розділ
Програми, набувають навиків по розтину трупів померлих, вивченню
аутопсійного матеріалу. На цьому етапі лікарям-інтернам розпочинають
викладати головний теоретичний та практичний курс.
Другий етап очного циклу лікарі-інтерни також проходять на
профільних кафедрах, де вони продовжують вивчати головний теоретичний
та практичний курси. До процесу навчання залучаються учбово-методичні
матеріали та музейний архів мікропрепаратів кафедри. Контроль за якістю
навчання здійснюється на практичних заняттях, семінарах та екзаменах, на
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яких лікарі-інтерни здають практичні навички та теоретичного екзаменуспочатку на комп"ютерах (по універсальній автоматичній програмі ААS2000, затвердженій МОЗ України), а потім на екзамені-співбесіді.
Статус лікаря-інтерна-патологоанатома.
В адміністративному відношенні лікар-інтерн підпорядковується
керівництву лікувально- профілактичної установи (лікарня, лікарняне
об’єднання, ПАБ). На нього поширюються правила внутрішнього
розпорядку, права та пільги, які передбачені для медичних працівників даної
установи. Під час роботи в них лікар-інтерн несе персональну
відповідальність за свої дії на рівні з іншими лікарями.
Відповідно з існуючим положенням про інтернатуру, лікар-інтерн
повинен самостійно забезпечувати свій розділ практичної роботи під
керівництвом безпосереднього керівника, який несе особисто юридичну
відповідальність за професійну діяльність лікаря-інтерна.
ПРОГРАМА ІНТЕРНАТУРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "ПАТОЛОГІЧНА
АНАТОМІЯ"
Програму побудовано за системою блоків. Основними блоками є 22
курси програми. Курс- відповідна самостійна частина програми, в якій
подано значну за обсягом теоретичну інформацію з певної галузі
патологічної анатомії або суміжних дисциплін. Курси розбито на розділи.
Для полегшення орієнтації у програмі та впорядкування інформації, що
міститься в ній, курси і розділи закодовано.
В залежності від структури і умов роботи закладу післядипломної
освіти, деякі курси можуть викладатись на спеціалізованих кафедрах або
комплексно- на кафедрах, де викладаються основні курси програми.
За суміжними та додатковими програмами включено курс судової
медицини, медична психологія, військової медичної підготовки, медицина
катастроф та медична інформатика.
Навчальний план очного циклу навчання лікарів-інтернів визначає
розподіл учбових годин, відведених на теоретичне вивчення та практичне
засвоєння розділів навчальної програми. В разі необхідності, враховуючи
рівень базисних знань, регіональну патологію, актуальність та специфіку
завдань охорони здоров’я регіону та інші обставини, кафедра може вносити
корективи та доповнення в навчальні години, які регламентовані
навчальними планами в межах 20% від загального об’єму часу.
Для виконання даної програми в процесі навчання передбачено такі
види занять: лекції, практичні заняття, різні види семінарів. Під час навчання
на кафедрі патологічної анатомії та суміжних кафедрах лікарі у відповідності
з навчальним планом підвищують рівень теоретичної підготовки та
оволодівають практичними навичками.
Теоретична підготовка передбачає обов’язкове відвідування лекцій,
активну участь у семінарських заняттях, науково-практичних і
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патологоанатомічних конференціях тощо. З найбільш актуальних тем
програми лікарі готують реферати, які обговорюються на семінарах. На
практичних заняттях лікарі під керівництвом викладача оволодівають
практичні навики з патологічної анатомії та суміжних дисциплін.
Найбільш доцільне орієнтовне відношення лекційних, практичних і
семінарських занять на циклах інтернатури 5% - лекції, 25% - семінарські
заняття та 75% практичні заняття. Крім того, планується позаудиторна
самостійна робота інтернів, яка не включається в навчальний план. Ця робота
інтерна над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватись у
бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах кафедр,
комп’ютерних класах, прозектурах клініки. У необхідних випадках ця робота
проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, що гарантує
можливість індивідуального доступу курсанта до необхідних дидактичних
засобів.
Для виявлення рівня знань і навиків інтернів після кожного розділу
програми проводиться рубіжний контроль за комп’ютерною тестовою
програмою або інший вид контролю за рахунок годин, передбачених на
семінарські заняття. Для заключного іспиту використовують атестаційну
компьютерну тестову програму AAS-2000, затверджену Міністерством
охорони здоров'я України.
Лікарі, які закінчили навчання в інтернатурі, підлягають атестації на
визначення рівня знань та практичних навичок з присвоєнням звання лікаряспеціаліста за спеціальністю "Патологічна анатомія".
У кінці програми подано перелік умінь та практичних навичок, якими
повинен оволодіти лікар за час навчання на циклі інтернатури, відповідно до
кваліфікаційних вимог до лікаря-спеціаліста – патологоанатома та список
рекомендованої літератури.
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
підготовки лікарів-інтернів за спеціальністью
"ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ"
на кафедрі патологічної анатомії та суміжних кафедрах
(очна частина інтернатури)
Код
курсу
1

Кiлькiсть навчальних годин
Лекц. Практ. Семiн. Разом
3
4
5
6

Назва курсу
2

01

Органiзацiя патологоанатомiчної служби

2

12

6

20

02

Питання загальної патологічної анатомії

6

66

18

90

03

Загальна онкоморфологія

4

88

34

126

04

Патологiчна анатомiя iнфекційних хвороб та
СНIДу

6

60

26

92

05

Патологiчна анатомiя захворювань системи
кровообiгу

2

50

12

64

06

Патологiчна анатомiя захворювань органів
дихання

2

24

6

32

07

Патологічна анатомія захворювань органів
травлення

2

24

10

36

08

Патологiчна анатомiя захворювань
сечовивідної системи

2

14

6

22

09

Патологiчна анатомiя ендокринної системи
та порушення обміну речовин

2

14

6

22

10

Патологiчна анатомiя хвороб центральної
нервової системи

-

6

2

8

11

Патологiчна анатомiя хвороб лiмфатичної та
кровотворної системи

2

12

6

20

12

Патологiчна анатомiя хвороб опорнорухiвного апарату

-

6

2

8

13

Патологiчна анатомiя хвороб шкiри та
сполучної тканини

-

12

4

16

14

Патологiчна анатомiя ускладнень вагітності,
пологів післяпологовогу періоду-

2

26

6

34

15

Патологiчна анатомiя гiнекологічнихзахворювань

4

44

6

54

8

1
16

2
Патологiчна анатомiя хвороб перінатального
періодута дитячого віку

3
2

4
24

5
4

6
30

17

Патологiчна анатомiя ускладнень після
діагностичних лікувальних втручань та
реанімації

4

6

6

16

18

Радiацiйна та екологiчна патологія

-

4

2

6

Дослідження секційного матеріалу

-

42

8

50

Дослідження операційного та біопсійного
матеріалу

-

42

8

50

Рішення проблемно-ситуаційних завдань

-

30

-

30

Участь у роботі ЛКК, клінікопатологоанатомічних конференціях

-

12

12

Учбово-методичні конференції

2

2

Базовий контроль знань

2

2
18
6
866

10
36
6
6
6
6
70
936

Заліки:
Іспит:
Всього разом по кафедрі:

19
20
21
22
23
24

Суміжні спеціальності та додаткові
програми:
Військово-медична підготовка
Судово- медична експертиза
Медицина катастроф
Медична психологія
Медична інформатика
Трансплантологія
Разом
ВСЬОГО:

9

42

606

18
6
218

-

-

-

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (ІНТЕРНАТУРИ) ЛІКАРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
"ПАТОЛОГIЧНОI АНАТОМIЯ"
Коди
роздiлу,
Дата
1
01
04.01

Назва курсу, роздiлу
2
ОРГАНIЗАЦIЯ ПАТОЛОГОАНАТОМIЧНОЇ СЛУЖБИ
Основи органiзацii та розвитку патологоанатомiчної служби на Україні Органiзацiя роботи
патологоанатомiчного бюро та відділення. Органiзацiя патологоанатомiчної служби з
вивченням основ госпрозрахункової діяльності
та використання комп"ютерних інформаційних та реєструючих систем. Iсторiя патологiчної
анатомiї

05.01

Дослiдження секцiйного матерiалу Мiкроскопiчне дослiдження бiопсiйного та операцiйного
матеріалу

06.01

Загальнi принципи патологоанатомiчної дiагностики та її значення для клінічної медицини
Питання етики та деонтологii у професiйнiй дiяльності лікаря- патологоанатома.

07.01
08.01

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ УСКЛАДНЕНЬ ПIСЛЯ ДIАГНОСТИЧНИХ,
ЛIКУВАЛЬНИХ ВТРУЧАНЬ ТА РЕАНIМАЦIЇ
Лiкувальна хвороба. Ускладнення хiрургiчних втручань.
РАДIАЦIЙНА ТА ЕКОЛОГIЧНА ПАТОЛОГIЯ
Радiацiйна патологiя

11.01

Екологiчна патологiя та сучасний патоморфоз хвороб

12.01
13.01
02
14.01

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПАТОЛОГIЧНОЇ АНАТОМIЇ
Вчення про хворобу та патологiчнi процеси

15.01

Морфологiчнi проявлення порушень крово- та лiмфообігу

18.01

Дистрофiї та некроз

19.01

Запалення та iмунiтет

20.01

Основи iмуноморфологiї та iмунопатологiї

21.01

Морфологiя регенерацiї та процесiв адаптацiї

03
22.01

ЗАГАЛЬНА ТА ПРИВАТНА ОНКОМОРФОЛОГІЯ
Мiжнародна класифiкацiя новоутворень

25.01

Поняття про передпухлиннi процеси.Метаплазiя.Дисплазія

26.01

Раннiй рак

27.01

Новоутворення м"яких тканин

28.01

Новоутворення кровотворної та лiмфатичної систем

29.01

Новоутворення органiв дихання
10

01.02

Новоутворення органiв травлення

02.02

Новоутворення органiв сечовивiдної системи

03.02

Новоутворення чоловiчих статевих органiв

1
04.02

Новоутворення жiночих статевих органiв

05.02

Новоутворення молочних залоз

08.02

Новоутворення ендокринних залоз та АПУД-системи

09.02

Новоутворення шкiри

10.02

Новоутворення нервової системи

11.02

Новоутворення кiсткової та хрящової системи

04
12.02

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ IНФЕКЦIЙНИХ ХВОРОБ ТА СНIДу
Загальне вчення про iнфекцiю

15.02

Особливостi вивчення секцiйного та бiопсiйного матерiалу при iнфекцiйнiй патологiї

16.02

Бактерiальнi кишковi iнфекцiї

17.02

Протозойнi iнфекцiї

18.02

Туберкульоз

19.02

Бактерiальнi зоонози

22.02

СНІД (Патологічна анатомія та патогенез)

23.02

Вiруснi iнфекцiї.

24.02

Хвороби, викликанi рикетсiями та хламiдiями

25.02

Венеричнi хвороби

26.02

Хвороби, визванi найпростiшими

01.03

Спiрохетози

02.03

Мiкози

03.03

Гельмiнтози

04.03

Iншi iнфекцiйнi та паразитарнi хвороби (токсоплазмоз, шистоматоз, ехiнококоз,пневмоцистоз
тощо)

05.03

Особливо небезпечні інфекції

05
08.03

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ЗАХВОРЮВАНЬ СИСТЕМИ КРОВООБIГУ
Гiпертонiчна хвороба та гiпертензивнi синдроми

09.03

Iшемiчна хвороба серця

10.03

Церебро-васкулярнi хвороби

2

11

11.03

Ревматичнi хвороби серця

12.03

Вродженi вади серця

15.03

Бактерiальнi ендокардити та кардiомiопатiї

1
16.03

Хвороби судин

06
17.03

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНIВ ДИХАННЯ
Гострi вiруснi пневмонiї

18.03

Гострi бактерiальнi та мiкоплазменi пневмонiї

19.03

Пневмонiї змiшаної етiологiї

22.03

Хронiчнi обструктивнi хвороби легень

23.03

Алергiчнi захворювання легень

24.03

Професiйнi захворювання легень

25.03

Новоутворення легень

26.03

Пневмоконiози

07
29.03

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ
Хвороби зубощелепної системи та ротової порожнини

30.03

Хвороби стравоходу, шлунка, кишечника

31.03

Ентеропатiї-хвороба Крона, Уiпля

01.04

Апендицит. Хвороби очеревини та черевної порожнини

02.04

Хвороби печiнки,жовчного мiхура та пiдшлунковоi залози

08
05.04

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕЧОВИВIДНОЇ СИСТЕМИ
Гломерулопатiї

06.04

Тубуло-iнтерстицiйнi ураження нирок

07.04

Гостра та хронiчна ниркова недостатнiсть

08.04

Нефросклероз. Нефролітіаз.

09.04

Хвороби простати,чоловiчих статевих органiв

12.04

Новоутворення сечовидiльної системи

09
13.04
14.04
1
15.04

2

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ТА ПОРУШЕННЯ ОБМIНУ
РЕЧОВИН
Система внутрiшньої секрецiї
Хвороби щитовидної залози-патологоанатомiчнi та клінічні варіанти вола та тиреоідита
2
Патологiя острiвцевого апарату пiдшлункової залози
12

16.04

Патологій гіпофізу- акромегалія, церебро-гіпофізарна кахексія, адіпозо-генітальна дистрофія

05.05

Патологiя паращитовидних залоз-гiпо-та гiперпаратиреози. Тетанія

06.05

Новоутворення ендокринних залоз та АПУД-системи

1
10
07.05

2
ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ХВОРОБ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
Анатомо-фiзiологiчнi особливостi ЦНС

10.05

Особливостi морфологiчного дослiдження ЦНС, технiка елективного пофарбування

11.05

Запальнi хвороби ЦНС- менiнгiти, енцефалiти, абсцеси

12.05

Змiни у ЦНС при соматичних захворюваннях

13.05

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛIМФАТИЧНОЇ ТА КРОВОТВОРНОЇ
СИСТЕМ
Морфофункцiональна характеритика кровотворної та лімфатичної систем

14.05

Анемiї та гiпопластичнi стани кровотворення

17.05

Геморагiчнi пурпури та порушення гемостазу. Синдром внутрiшньосудинного згортання
(ДВЗ-синдром)

18.05

Морфологiя запальних та iмунореактивних змiн у органах імуногенезу

19.05

Функцiональна морфологiя та патологiя тiмусу

20.05

Пухлини кровотворної та лiмфатичної систем

12
21.05

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ХВОРОБ ОПОРНО-РУХIВНОГО АПАРАТУ
Функцiональна морфологiя кiсткової тканини. Переломи кiсток

24.05

Остеомiелiти. Остеомаляцiї, рахiт, хвороба Фанконi.

25.05

Диспластичнi хвороби кiсток. Пухлини кiсток та хрящової тканини.

26.05

Хвороби суглобiв,сухожiль та фасцiй. Хвороби м"язiв.

13
27.05

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ХВОРОБ ШКIРИ ТА СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ
Функцiональна морфологiя шкiри Запальнi ураження шкiри. Ураження шкiри при дифузних
захворюваннях сполучної тканини. Пухлини шкiри та її додаткiв.

11

14
28.05

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ УСКЛАДНЕНЬ ВАГIТНОСТI, ПОЛОГIВ ТА
ПIСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРIОДУ
Плацента. Патологія посліду. Ектопiчна вагітність.

31.05

Ускладнення пологiв (шок, кровотеча, ДВЗ-синдром, емболія навколоплідними водами).
Гестози (токсикози) вагiтностi. Гiнекологiчний сепсiс. Трофобластична хвороба. Вагiтнiсть
при екстрагенiтальнiй патологiї.

15
01.06

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ГIНЕКОЛОГIЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Гiстофiзiологiя та гiстопатологiя оварiально-менструального циклу. Патологiя ендометрiя.

02.06

Патологiя шийки матки

03.06

Патологiя маткових труб
13

04.06

Патологiя яєчникiв

07.06

Патологiя пiхви та зовнiшнiх статевих органiв

08.06

09.06

Пухлини статевих органiв жiнки
ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ХВОРОБ ПЕРIНАТАЛЬНОГО ПЕРIОДУ ТА
ДИТЯЧОГО ВIКУ
Патологiя пренатального перiоду

10.06

Патологiя перiнатального перiоду

11.06
1
14.06

Хвороби дитячого віку

15-16.06

Проведення тестування за допомогою программи «Елекс» при інформаційному центрі ВНМУ
ім. М.І.Пирогова, для присвоєння категорії «Спеціаліст».
Проведення кінцевого іспиту у інтернів.

17-30.06

2
Перевірка практичних навичок та вмінь.

СУМІЖНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ
19-23.04

СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА
26-04.05

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ
МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА

Трансплантологія

Таким чином робоча програма інтернатури випускників вищих медичних
закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності «патологічна
анатомія» складається з 24 курсів, які мають свій шифр і які включають
відповідні підрозділи.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН лекцій для
підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю
«ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ» на кафедрі патологічної анатомії,
судової медицини та права на 2020-2021 н.р.
№ п\п
1.

Тема
Організація патологоанатомічної служби.

Дата
04.01.21

Лектор
Вернигородський С.В.

2.

Питання загальної патологічної анатомії

14.01.21

Вернигородський С.В.

3.

Спеціальна онкоморфологія

22.01.21

Вернигородський С.В.

4.

Патологічна анатомія інфекційних хвороб та СНІДу

12.02.21

Вернигородський С.В.

5.

08.03.21

Вернигородський С.В.

6.

Патологічна анатомія захворювань системи
кровообігу
Патологічна анатомія захворювань органів дихання

17.03.21

Вернигородський С.В.

7.

Патологічна анатомія захворювань органів травлення

29.03.21

Вернигородський С.В.

8.

Патологічна анатомія захворювань сечовивідної
системи.
Патологічна анатомія ендокринної системи та
порушення обміну речовин

05.04.21

Вернигородський С.В.

13.04.21

Вернигородський С.В.

9.

14

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Патологічна анатомія хвороб центральної нервової
системи
Патологічна анатомія хвороб лімфатичної та
кровотворної системи

07.05.21

Вернигородський С.В.

13.05.21

Вернигородський С.В.

Патологічна анатомія хвороб опорно-рухового
апарату
Патологічна анатомія хвороб шкіри та сполучної
тканини
Патологічна анатомія ускладнень вагітності, пологів,
післяпологового періоду
Патологічна анатомія гінекологічних захворювань

21.05.21

Вернигородський С.В.

27.05.21

Вернигородський С.В.

28.05.21

Вернигородський С.В.

01.06.21

Вернигородський С.В.

Патологічна анатомія хвороб перинатального періоду
та дитячого віку

09.06.21

Вернигородський С.В.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
семінарських занять на цикл очної інтернатури
для патологоанатомів-інтернів одного року навчання по курсу
патологічна анатомія
Коди
Назва курсу, роздiлу
роздiлу,
Дата
1
01
04.01

2
ОРГАНIЗАЦIЯ ПАТОЛОГОАНАТОМIЧНОЇ СЛУЖБИ
Основи органiзацii та розвитку патологоанатомiчної служби на Україні Органiзацiя роботи
патологоанатомiчного бюро та відділення. Органiзацiя патологоанатомiчної служби з
вивченням основ госпрозрахункової діяльності
та використання комп"ютерних інформаційних та реєструючих систем. Iсторiя патологiчної
анатомiї

05.01

Дослiдження секцiйного матерiалу Мiкроскопiчне дослiдження бiопсiйного та операцiйного
матеріалу

06.01

Загальнi принципи патологоанатомiчної дiагностики та її значення для клінічної медицини
Питання етики та деонтологii у професiйнiй дiяльності лікаря- патологоанатома.

07.01
08.01

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ УСКЛАДНЕНЬ ПIСЛЯ ДIАГНОСТИЧНИХ,
ЛIКУВАЛЬНИХ ВТРУЧАНЬ ТА РЕАНIМАЦIЇ
Лiкувальна хвороба. Ускладнення хiрургiчних втручань.
РАДIАЦIЙНА ТА ЕКОЛОГIЧНА ПАТОЛОГIЯ
Радiацiйна патологiя

11.01

Екологiчна патологiя та сучасний патоморфоз хвороб

12.01
13.01
02
14.01

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПАТОЛОГIЧНОЇ АНАТОМIЇ
Вчення про хворобу та патологiчнi процеси

15.01

Морфологiчнi проявлення порушень крово- та лiмфообігу

18.01

Дистрофiї та некроз

19.01

Запалення та iмунiтет

20.01

Основи iмуноморфологiї та iмунопатологiї
15

21.01

Морфологiя регенерацiї та процесiв адаптацiї

03
22.01

ЗАГАЛЬНА ТА ПРИВАТНА ОНКОМОРФОЛОГІЯ
Мiжнародна класифiкацiя новоутворень

25.01

Поняття про передпухлиннi процеси.Метаплазiя.Дисплазія

26.01

Раннiй рак

27.01

Новоутворення м"яких тканин

28.01

Новоутворення кровотворної та лiмфатичної систем

29.01

Новоутворення органiв дихання

01.02

Новоутворення органiв травлення

02.02

Новоутворення органiв сечовивiдної системи

03.02

Новоутворення чоловiчих статевих органiв

1
04.02

Новоутворення жiночих статевих органiв

05.02

Новоутворення молочних залоз

08.02

Новоутворення ендокринних залоз та АПУД-системи

09.02

Новоутворення шкiри

10.02

Новоутворення нервової системи

11.02

Новоутворення кiсткової та хрящової системи

04
12.02

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ IНФЕКЦIЙНИХ ХВОРОБ ТА СНIДу
Загальне вчення про iнфекцiю

15.02

Особливостi вивчення секцiйного та бiопсiйного матерiалу при iнфекцiйнiй патологiї

16.02

Бактерiальнi кишковi iнфекцiї

17.02

Протозойнi iнфекцiї

18.02

Туберкульоз

19.02

Бактерiальнi зоонози

22.02

СНІД (Патологічна анатомія та патогенез)

23.02

Вiруснi iнфекцiї.

24.02

Хвороби, викликанi рикетсiями та хламiдiями

25.02

Венеричнi хвороби

26.02

Хвороби, визванi найпростiшими

01.03

Спiрохетози

2
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02.03

Мiкози

03.03

Гельмiнтози

04.03

Iншi iнфекцiйнi та паразитарнi хвороби (токсоплазмоз, шистоматоз, ехiнококоз,пневмоцистоз
тощо)

05.03

Особливо небезпечні інфекції

05
08.03

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ЗАХВОРЮВАНЬ СИСТЕМИ КРОВООБIГУ
Гiпертонiчна хвороба та гiпертензивнi синдроми

09.03

Iшемiчна хвороба серця

10.03

Церебро-васкулярнi хвороби

11.03

Ревматичнi хвороби серця

12.03

Вродженi вади серця

15.03

Бактерiальнi ендокардити та кардiомiопатiї

1
16.03

Хвороби судин

06
17.03

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНIВ ДИХАННЯ
Гострi вiруснi пневмонiї

18.03

Гострi бактерiальнi та мiкоплазменi пневмонiї

19.03

Пневмонiї змiшаної етiологiї

22.03

Хронiчнi обструктивнi хвороби легень

23.03

Алергiчнi захворювання легень

24.03

Професiйнi захворювання легень

25.03

Новоутворення легень

26.03

Пневмоконiози

07
29.03

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ
Хвороби зубощелепної системи та ротової порожнини

30.03

Хвороби стравоходу, шлунка, кишечника

31.03

Ентеропатiї-хвороба Крона, Уiпля

01.04

Апендицит. Хвороби очеревини та черевної порожнини

02.04

Хвороби печiнки,жовчного мiхура та пiдшлунковоi залози

08
05.04

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕЧОВИВIДНОЇ СИСТЕМИ
Гломерулопатiї

06.04

Тубуло-iнтерстицiйнi ураження нирок
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07.04

Гостра та хронiчна ниркова недостатнiсть

08.04

Нефросклероз. Нефролітіаз.

09.04

Хвороби простати,чоловiчих статевих органiв

12.04

Новоутворення сечовидiльної системи

09
13.04
14.04

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ТА ПОРУШЕННЯ ОБМIНУ
РЕЧОВИН
Система внутрiшньої секрецiї
Хвороби щитовидної залози-патологоанатомiчнi та клінічні варіанти вола та тиреоідита
2

1
15.04

Патологiя острiвцевого апарату пiдшлункової залози

16.04

Патологій гіпофізу- акромегалія, церебро-гіпофізарна кахексія, адіпозо-генітальна дистрофія

05.05

Патологiя паращитовидних залоз-гiпо-та гiперпаратиреози. Тетанія

06.05

Новоутворення ендокринних залоз та АПУД-системи

1
10
07.05

2
ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ХВОРОБ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
Анатомо-фiзiологiчнi особливостi ЦНС

10.05

Особливостi морфологiчного дослiдження ЦНС, технiка елективного пофарбування

11.05

Запальнi хвороби ЦНС- менiнгiти, енцефалiти, абсцеси

12.05

Змiни у ЦНС при соматичних захворюваннях

13.05

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛIМФАТИЧНОЇ ТА КРОВОТВОРНОЇ
СИСТЕМ
Морфофункцiональна характеритика кровотворної та лімфатичної систем

14.05

Анемiї та гiпопластичнi стани кровотворення

17.05

Геморагiчнi пурпури та порушення гемостазу. Синдром внутрiшньосудинного згортання
(ДВЗ-синдром)

18.05

Морфологiя запальних та iмунореактивних змiн у органах імуногенезу

19.05

Функцiональна морфологiя та патологiя тiмусу

20.05

Пухлини кровотворної та лiмфатичної систем

12
21.05

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ХВОРОБ ОПОРНО-РУХIВНОГО АПАРАТУ
Функцiональна морфологiя кiсткової тканини. Переломи кiсток

24.05

Остеомiелiти. Остеомаляцiї, рахiт, хвороба Фанконi.

25.05

Диспластичнi хвороби кiсток. Пухлини кiсток та хрящової тканини.

26.05

Хвороби суглобiв,сухожiль та фасцiй. Хвороби м"язiв.

13
27.05

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ХВОРОБ ШКIРИ ТА СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ
Функцiональна морфологiя шкiри Запальнi ураження шкiри. Ураження шкiри при дифузних

11

18

захворюваннях сполучної тканини. Пухлини шкiри та її додаткiв.

14
28.05

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ УСКЛАДНЕНЬ ВАГIТНОСТI, ПОЛОГIВ ТА
ПIСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРIОДУ
Плацента. Патологія посліду. Ектопiчна вагітність.

31.05

Ускладнення пологiв (шок, кровотеча, ДВЗ-синдром, емболія навколоплідними водами).
Гестози (токсикози) вагiтностi. Гiнекологiчний сепсiс. Трофобластична хвороба. Вагiтнiсть
при екстрагенiтальнiй патологiї.

15
01.06

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ГIНЕКОЛОГIЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Гiстофiзiологiя та гiстопатологiя оварiально-менструального циклу. Патологiя ендометрiя.

02.06

Патологiя шийки матки

03.06

Патологiя маткових труб

04.06

Патологiя яєчникiв

07.06

Патологiя пiхви та зовнiшнiх статевих органiв

08.06

09.06

Пухлини статевих органiв жiнки
ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ХВОРОБ ПЕРIНАТАЛЬНОГО ПЕРIОДУ ТА
ДИТЯЧОГО ВIКУ
Патологiя пренатального перiоду

10.06

Патологiя перiнатального перiоду

11.06
1
14.06

Хвороби дитячого віку

15-16.06

Проведення тестування за допомогою программи «Елекс» при інформаційному центрі ВНМУ
ім. М.І.Пирогова, для присвоєння категорії «Спеціаліст».
Проведення кінцевого іспиту у інтернів.

17-30.06

2
Перевірка практичних навичок та вмінь.

СУМІЖНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ
19-23.04

СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА
26-04.05

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ
МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА

Трансплантологія

Перелік практичних навичок, якими повинен володіти лікарпатологоанатом після закінчення інтернатури
Ступінь
Назва маніпуляції
володіння
1
2
Проводити патологоанатомічний розтин померлого
+++
Проводити патологоанатомічний розтин від особливо небезпечних
+
інфекцій
Проводити патологоанатомічний розтин мертвонароджених та
+++
померлих новонароджених з масою тіла від 1000г.
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Проводити патологоанатомічний розтин плодів з масою від 500г.
Проводити морфологічне долідження посліду
Користуватись спецодягом в залежності від типу розтину
Вміти досліджувати придаткові порожнини черепа,
спинномозковий канал
Вміти володіти секційним розділом роботи з дотриманням техніки
безпеки
Проводити морфометричне дослідження при макроскопічному
дослідженні
Проводити розтин трупів після хірургічних втручань, інтенсивної
терапії та реанімації
Проводити розтин трупів померлих від акушерської патології
Брати секційний матеріал для бактеріологічного, вірусологічного
дослідження
Брати секційний матеріал для біохімічного та генетичного
досліджень
Вміти готувати та користуватись фіксуючими розчинами в
залежності від мети майбутнього гістологічного дослідження
Вміти описувати макроскопічну картину змінених органів при
секційному дослідженні
Проводити проби на повітряну емболію, діагностувати
пневмоторакс та пневмоперікард
1
Формулювати патологоанатомічний діагноз та епікриз
Заповнювати протокол патологоанатомічного розтину
Заповнювати лікарське свідоцтво про смерть
Запонювати свідоцтво про перинатальну смерть
Брати секційний матеріал для гістологічного дослідження
Вміти користуватись міжнародною класифікацією хвороб Х
перегляду
Описувати патгістологічні препарати
Вміти проводити субопераційну діагностику термінових біопсій
Володіти методами гістологічної техніки обробки матеріалу,
готувати робочі розчини гістологічних барвників
Проводити елективне фарбування мікробів, слизу, жирових
сполучень у гістологічних прапаратах
Проводити фотографування макро- та мікропрепаратів
Проводити клініко-патологоанатомічні конференції

+++
+++
++
+++
+++
+
+++
++
+++
++
++
+++
+++
2
++
+++
+++
+++
+++
++
++
++
++
++
++
++

Практичні заняття передбачають:
1)участь в розтинах трупів, оформляти протоколи розтинів; дослідження
макроскопічних змін уражених ізольованих органів та систем при загальних
або спеціальних патологічних процесах при розтинах;
2) дослідження мікроскопічних змін уражених клітин, тканин та органів при
20

загальних або спеціальних патологічних процессах в біопсіях;
3)
вирішення ситуаційних задач (оцінка морфологічних змін при
різноманітних патологічних процесах), що мають клініко-анатомічне
спрямування. Оформлення клініко-анатомічного епікриз.
Інтернам рекомендується вести щоденники протоколи практичних занять, в
яких вони описують всі види діяльності за робочий день.
Поточна навчальна діяльність інтернів контролюється на практичних
заняттях у відповідності з конкретними цілями та під час індивідуальної
роботи викладача зі інтернами.
Оцінка успішності з дисципліни виставляється за рекомендованою
трьохбальною системою.
Курс 01
Предмет і задачі патоморфології. Методи патоморфологічних досліджень.
Основні етапи розвитку патоморфології. Морфологія оборотнього і
необоротнього ушкодження клітин і тканин. Внутрішньоклітинне та
позаклітинне накопичення білків, вуглеводів та ліпідів.
Патоморфологія - наука, що вивчає структурні (матеріальні) основи хвороб
для осмислювання фундаментальних основ медичної науки та поглибленого
вивчення клініки захворювань з наступним використанням одержаних знань
в практичній роботі лікаря.
Завдання патоморфології: вивчення патології клітини; загальпатологічних
процесів; аналіз та висновки щодо морфогенезу і морфології хвороб,
структурних основ одужання, ускладнень та наслідків. Патоморфологія як
фундаментальна та клінічна галузь медицини. Принцип єдності структури та
функції.
Зіставлення морфологічних і клінічних проявів хвороб на всіх етапах їх
розвитку.
Методи патоморфологічних досліджень: аутопсія, біопсія, дослідження
операційного матеріалу, експериментальне моделювання.
Характеристика розвитку патоморфології. Внесок робіт Д.Морганьї,
К.Рокитанського, Р.Вирхова в розвиток світової патоморфології.
Українська патоморфологічна школа. Роль Е.Х.Егіді та Д.С. Самойловича в
започаткуванні патологічної анатомії в Україні.
Роль робіт Д.Ф. Лямбля, В.П. Крилова, М.Ф. Мельникова-Розвєдєнкова, Г.Є.
Земана, А.І. Струкова, Г.Л. Дермана (Харківскька медична школа), М.І.
Козлова, Ю.І. Мацона, Г.М. Мінха, В.К. Високовича, В.М. Константиновича,
П.О. Кучеренка, Є.І. Чайки, О.В. Кисельової (Київська медична школа), А.
Обжута, З. Дмоховського, В. Новицького, З. Альберта, М.В. ВойноЯсенецького, Є.Г. Пальчевського (Львівська медична школа), Г.М. Мінха,
М.О. Строганова, Ч.І. Хенцинського, Д.П. Кишенського, М.М. Тизенгаузена,
Д.М. Хаютіна, Н.М. Коврижко (Одеська медична школа) в розвитку
Української патоморфологічної школи.
Роль робіт О.І.Полуніна, М.М.Нікіфорова, М.О.Скворцова, О.І.Абрикосова,
С.С.Вайля, І.В. Давидовського, М.М. Анічкова, М.Ф.Глазунова, В.Г.Гаршина
в становленні російської патоморфології.
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Внутрішньоклітинні накопичення: визначення, механізми розвитку.
Різновиди: накопичення нормальних продуктів клітинного метаболізму,
патологічних продуктів (екзогенних чи ендогенних).
Позаклітинні накопичення. Гіалінові зміни. Внутрішньоклітинний і
позаклітинний гіалин: морфогенез, морфологічна характеристика. Гіалінові
зміни при різних патологічних станах.
Елементи ультраструктурної патології клітини. Клітинно-матриксні
взаємодії. Клітинні та позаклітинні механізми регуляції трофіки.
Патологія клітини як інтегративне поняття. Патологія клітинного ядра.
Патологія мітозу, хромосомні аберації та хромосомні хвороби. Стереотипні
ушкодження ультраструктур у відповідь на різноманітні впливи. Патологічні
зміни клітинних мембран та зміни клітин при ушкоджені плазмолеми.
Патологічні зміни ендоплазматичної сітки. Патологічні зміни комплексу
Гольджи. Патологічні зміни мітохондрій. Патологічні зміни лізосом.
Патологічні
зміни
пероксисом.
Патологічні
зміни
цитоскелету
(мікрофіламентів, мікротрубочок). Рух клітин і його роль у патології.
Специфічні зміни ультраструктур: “хвороби” рецепторів, лізосмні,
мітохондріальні, пероксисомні “хвороби”.
Курс 02
Розлади кровообігу: гіперемія, ішемія, інфаркт, кровотеча, крововилив, стаз,
плазморагія. Шок. Порушення лімфообігу.
Повнокрів'я (гіперемія). Види, морфологія.
Ішемія: визначення, морфологічна характеристика.
Кровотеча, крововилив: види, клініко-морфологічна характеристика.
Стаз: морфологічна характеристика, наслідки.
Плазморагія: морфологічна характеристика, наслідки.
Морфологічні проявлення порушень лімфообігу.
Шок: патологоанатомічні прояви.
Клініко-патологоанатомічні
особливості
і
наслідки
постішемічнореперфузійних пошкоджень органів.
0202. Порушення гемостазу. Тромбоз, ДВЗ-синдром. Емболія.
Тромбоз, тромбофлебіт і флеботромбоз – клініко-морфологічна
характеристика, значення і наслідки тромбозу. Синдром дисемінованого
внутрішньосудинного згортання крові. Морфологічна характеристика,
ускладнення (тромбо-емболічний синдром), наслідки. Емболія: види,
морфологічна характеристика.
0203. Порушення обміну речовин і їх метаболізму. Морфологія
патологічного накопичення ендогенних і екзогенних пігментів. Морфологія
порушення мінерального обміну.
Порушення обміну заліза і метаболізму гемоглобіногенних пігментів.
Порушення обміну порфірину, зуби при порфірії. Класифікація
гемоглобіногенних пігментів. Токсичні форми феритину: причини і наслідки
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їх утворення.
Порушення
утворення
меланіну.
Морфологічна
характеристика
гіпопігментації (лейкодерма, вітіліго, альбінізм) і гіперпігментації (загальна
меланодермія, місцевий меланоз, пігментний невус).
Порушення обміну нуклеопротеїдів. Подагра і подагричний артрит:
морфологічна характеристика змін суглобів, ускладнення, наслідки.
Подагрична нефропатія: морфологічна характеристика.
Порушення обміну мінералів та мікроелементів.
Утворення каменів: локалізація, види каменів, наслідки і ускладнення
каменеутворення.
Утворення зубного нальоту та зубних каменів.
Пошкодження і загибель клітин та тканин. Некроз і апоптоз. Патологічна
анатомія органної недостатності. Основи танатології. Смерть, визначення,
ознаки смерті.
Некроз клітини: визначення, терміни і фази розвитку, морфологічна
характеристика коагуляційного некрозу і лізису клітин, їх наслідки.
Патогенно індукований апоптоз: визначення, молекулярні механізми, термін
розвитку, мікроскопічні прояви, наслідки.
Імунне знищення клітин: морфологічні прояви. Фагоцитоз: визначення,
основні клітини-фагоцити, мікроскопічні прояви фагоцитозу.
Патологічна анатомія органної недостатності.
Постішемічно-реперфузійні пошкодження органів: визначення, особливості
морфогенезу, морфологічна характеристика, наслідки.
Основи танатології – вчення про смерь, її причини, механізми та ознаки.
Народження і смерть людини. Смерть організму з біологічних, соціальних і
медичних позицій: уявлення про природну, насильницьку смерть і смерть від
хвороб (передчасну і раптову). Визначення внутрішньоутробної смерті.
Танатогенез. Структурні механізми припинення діяльності життєвоважливих органів при природному перебігу хвороби. Найближчі наслідки
припинення роботи серця, легень, головного мозку, нирок і печінки.
Біологічна смерть: визначення, безпосередні причини і терміни розвитку при
природному перебігу хвороби і при раптовій смерті людини. Ранні і пізні
ознаки біологічної смерті і смерті реанімованого хворого. Морфологічна
характеристика трупних змін.
0204. Загальне вчення про запалення. Ексудативне запалення. Морфологія
ексудативного запалення.
Загальне вчення про запалення. Кінетика запальної реакції. Фагоцитоз
(стадії), завершений і незавершений фагоцитоз. Ексудативне запалення:
серозне, фібринозне (крупозне, дифтиритичне), гнійне (флегмона, абсцес,
емпієма), катаральне, геморагічне, змішане. Морфологічна характеристика.
Проліферативне запалення. Специфічне запалення. Гранульоматоз.
Продуктивне запалення. Клітинні кооперації
(макрофаги, лімфоцити,
плазматичні клітини, еозинофіли, фібробласти та ін.). Морфологічні
особливості,
наслідки.
Гранульоматозне
запалення:
морфологічна
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характеристика і методи діагностики, наслідки. Клітинна кінетика гранулеми.
Специфічні та неспецифічні гранульоми. Гранульоматозні захворювання.
0205. Патоморфологія імунної системи. Реакції та механізми гіперчутливості.
Аутоімунні хвороби. Імунодефіцитні стани.
Зміни тимуса при порушеннях імуногенезу. Вікова інволюція та
акцидентальна трансформація. Уроджені захворювання тимуса: гіпоплазія,
дисплазія, тимомегалія.
Імунна відповідь організму на дію антигена. Імунологічна толерантність.
Основи імунної відповіді. Гуморальний імунітет. Клітинний імунітет.
Імунологічна гіперчутливість: морфологічна характеристика реагінової
негайної
гіперчутливості;
антитіло-опосередкованої гіперчутливості;
імунокомплексної гіперчутливості;
уповільненої гіперчутливості.
Аутоімунні хвороби. Імунодефіцитні стани.Аутоімунні хвороби: клінікоморфологічна характеристика. Амілоїдоз: класифікація, морфологічна
характеристика. Імунологічна недостатність: загальна клініко-морфологічна
характеристика первинної і вторинної імунної недостатності. Синдроми
імунного дефіциту.
0206. Процеси адаптації та компенсації. Регенерація і репарація. Склероз.
Види адаптаційних та компенсаційних змін: гіпертрофія, гіперплазія,
атрофія, метаплазія – визначення, види, морфологічна характеристика.
Регенерація: визначення, види і біологічне значення, зв'язок із запаленням.
Морфогенез регенераторного процесу. Регенерація окремих видів тканин та
органів. Регенерація сполучної тканини. Грануляційна тканина:
морфологічна характеристика ії стадій. Види загоювання ран.
Дисрегенерація:
морфологічна
характеристика
гіперрегенерації
і
гіпорегенерації ушкоджених тканин. Гіпертрофія, гіперплазія. Атрофія.
Склероз.
Курс 03
0301. Номенклатура і міжнародна класифікація новоутворень.
0302. Загальне вчення про пухлини. Фактори ризику пухлинного росту.
Вплив географічних зон, факторів навколишнього середовища. Вплив
старіння людини. Спадковість: спадкоємні пухлинні синдроми, сімейні
форми неоплазії, синдроми порушеної репарації ДНК. Фактори ризику
пухлинного росту. Передпухлинні (передракові) стани і зміни, їхня сутність,
морфологія. Біологія пухлинного росту. Морфогенез пухлин. Пухлинний
ангіогенез. Прогресія і гетерогенність пухлин. Особливості клітинної
популяції в пухлинному фокусі. Номенклатура і принципи класифікації
пухлин. Гістогенез (цитогенез) і диференціювання пухлин. Основні
властивості пухлини. Особливості будівлі, паренхіма і строма пухлини. Види
росту пухлини: експансивний, інфільтруючий і аппозиційний; екзофітний і
ендофітний. Найважливіші клініко-патологічні прояви пухлинного росту.
Характеристика пухлинного процесу. Місцевий вплив пухлини.
Метастазування: види, закономірності, механізми. Метастатичний каскад.
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Порушення гомеостазу організму. Вторинні зміни в пухлині. Ракова кахексія,
паранеопластичні синдроми. Роль біопсійної діагностики в онкології. Стадії
канцерогенезу. Канцерогенні агенти і їхня взаємодія з клітинами.
Найважливіші групи хімічних канцерогенів. Радіаційний канцерогенез.
Вірусний канцерогенез. Клініко-морфологічні прояви.Протипухлинний
імунітет. Антигени пухлин. Імунний нагляд. Протипухлинні ефекторні
механізми (клітинні і гуморальні).Дисплазія: стадії, морфологічна
характеристика стадій дисплазії, клінічне значення, роль у канцерогенезі.
Доброякісні і злоякісні пухлини: різновиди, порівняльна характеристика.
Номенклатура і морфологічні особливості пухлин з епітелію. Епітеліальні
пухлини без специфічної локалізації: доброякісні (папіллома, аденома) та
злоякісні (рак). Гістологічні варіанти раку. Особливості метастазування.
0303. Номенклатура і морфологічні особливості пухлин з нервової тканини.
Особливості пухлин центральної нервової системи. Пухлини центральної
нервової системи: нейроектодермальні (астроцитарні, олігодендрогліальні,
епендимальні,
пухлини
хоріоїдного
епітелію,
нейрональні,
низькодиференційовані та ембріональні), менінгосудинні. Морфологічні
особливості та особливості метастазування.Пухлини вегетативної нервової
системи. Пухлини периферійної нервової системи. Номенклатура пухлин, що
походять із меланінутворюючої тканини. Морфологічні особливості пухлин,
що походять із меланінутворюючої тканини. Значення передпухлинних змін.
Невуси, їх різновиди. Меланома, її клініко-морфологічні форми. Особливості
пухлинного росту в дитячому віці. Дизонтогенетичні пухлини. Тератоми та
тератобластоми. Особливості пухлинного росту у дітей у порівнянні з
дорослими. Класифікація пухлин дитячого віку. Дизонтогенетичні пухлини:
гамаротоми та гамартобластоми судинного походження, гамартоми та
гамартобластоми з м’язової скелетної тканини, гамартобластоми внутрішніх
органів. Тератоми та тератобластоми. Пухлини з камбіальних ембріональних
тканин: медулобластома, ретинобластома, нейробластома. Пухлини дитячого
віку, що розвиваються по типу пухлин дорослих: пухлини ЦНС,
кровотворної системи, м’яких тканин, кісток. Особливості перебігу та
метастазування.
0304. Морфологічні особливості пухлин з тканин, що походять з мезенхіми.
Загальна характеристика пухлин, що походять з мезенхіми. Доброякісні
пухлини із тканин, що походять з мезенхими. Злоякісні пухлини з
мезенхими.
0305. Лейкози (лейкемії). Лімфоми.
Лейкози - первинні пухлинні ураження кісткового мозку. Класифікація,
загальна клініко-морфологічна характеристика. Цитогенетичні та цитохімічні
методи диференціювання клітинних варіантів лейкозів.
Реактивні стани лімфатичних вузлів (гістіоцитоз, ангіофолікулярна
гіперплазія лімфатичних вузлів). Хвороба Ходжкина (лімфогранулематоз):
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патогістологічні типи, морфологічна характеристика і методи діагностики,
причини смерті.
Неходжкинські лімфоми. Пухлини з Т- і В-лімфоцитів: види, морфологічна
характеристика, імунофенотипічні варіанти, цитогенетичні і молекулярногенетичні маркери, причини смерті.
Курс 04
0401. Інфекційні і паразитарні хвороби. Характеристика інфекційного
процесу. Кишкові інфекційні хвороби.
0405 Первинний туберкульоз.
Морфологія тканинних реакцій при туберкульозі. Сучасна морфологічна
класифікація туберкульозу. Первинний туберкульозний комплекс,
морфологічна характеристика. Прогресування первинного туберкульозу,
морфологічна характеристика. Хронічний перебіг первинного туберкульозу,
морфологічна характеристика.
Гематогенний та вторинний туберкульоз.
Гематогенний туберкульоз (генералізований, з переважним ураженням
легенів, з переважним ураженням внутрішніх органів), морфологічна
характеристика.
Вторинний туберкульоз. Морфологічна характеристика, ускладнення,
наслідки, причини смерті. Сучасний патоморфоз туберкульозу.
0406. Загальна характеристика інфекційного процесу: вхідні ворота інфекції,
первинний інфекційний комплекс, поширення і дисемінація, шляхи передачі
збудників інфекційних хвороб. Морфологічні варіанти місцевих і загальних
реакцій при інфекціях: за участю нейтрофілів (гнійне запалення); за участю
лімфоцитів і макрофагів (мононуклеарна інфільтрація і гранулематозне
запалення); при дії вірусів (цитопатичний); з перевагою некротичної місцевої
реакції.
Черевний тиф і сальмонельози: морфогенез, морфологічна характеристика,
ускладнення, наслідки, причини смерті.
Шигельози: морфогенез, морфологічна характеристика, ускладнення,
наслідки, причини смерті.
Вірусний ентерит і діарея. Кампілобактерний, єрсиніозний, стафілококовий
та колі-ентерити.
0408. Вірусні повітряно-краплинні інфекції. ВІЛ-інфекція. Сказ. Рикетсіози.
Вірусні (грип, парагрип, аденовірусна інфекція, респіраторно-синцитіальна
інфекція) інфекції, клініко-морфологічні прояви.
Синдром набутого імунодефіциту (СНІД): морфогенез, клініко-морфологічна
характеристика. СНІД-асоційовані захворювання – опортуністичні інфекції,
пухлини. Ускладнення, причини смерті.
Рикетсіози: висипний епідемічний та спорадичний тифи, зворотний тиф.
Морфологічна характеристика.
Сказ, морфологічна характеристика, причини смерті.
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Дитячі інфекції.
Кір, епідемічний паротит, інфекційний мононуклеоз, поліомієліт, вітряна
віспа, кашлюк, дифтерія, скарлатина, менінгококова інфекція: морфогенез,
морфологічна характеристика, ускладнення, причини смерті.
0412 Сепсис. Карантинні інфекції. Сифіліс.
Сепсис як особлива форма розвитку інфекції. Відмінності від інших
інфекцій. Поняття про септичне вогнище, вхідні ворота (класифікація,
морфологія). Клініко-анатомічні форми сепсису (септицемія, септикопіємія,
септичний (інфекційний) ендокардит), їх морфологічна характеристика.
Чума, туляремія, сибірка, холера: патологічна анатомія клінікоморфологічних форм, ускладнення, причини смерті.
Первинний, вторинний та третинний сифіліс, їх клініко-морфологічна
характеристика.
Патоморфологія
вродженого
сифілісу:
сифіліс
мертвонароджених недоношених, ранній вроджений сифіліс новонароджених
та грудних дітей, пізній вроджений сифіліс дітей дошкільного та шкільного
віку.
Курс 05
0501. Атеросклероз і артеріосклероз.
Артеріосклероз, види, етіологія, морфологічна характеристика, наслідки.
Атеросклероз: загальні дані (епідеміологія, фактори ризику). Морфологічна
характеристика і стадії атеросклерозу, будова атеросклеротичної бляшки.
Клініко-морфологічні види атеросклерозу. Органні ураження при
атеросклерозі, ускладнення, причини смерті.
0502. Ішемічна хвороба серця. Гіпертонічна хвороба та симптоматичні
гіпертензії.
Ішемічна хвороба серця. Стенокардія: класифікація, клініко-морфологічна
характеристика. Інфаркт міокарда: причини, класифікація, динаміка морфофункціональних змін у міокарді. Наслідки, ускладнення, причини смерті.
Хронічна ішемічна хвороба серця: клініко-морфологічна характеристика,
ускладнення, причини смерті.
Ессенціальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба) і вторинна (симптоматична)
гіпертензія. Доброякісний і злоякісний перебіг гіпертензії. Гіпертонічна
хвороба: фактори ризику, морфологічні зміни в судинах, серці, нирках та
інших органах.
0504. Системні хвороби сполучної тканини.
Ревматизм. Етіологія, класифікація і морфогенез, морфологічна
характеристика.
Ревматоїдний артрит. Морфогенез, морфологія суглобових проявів (стадії
прогресування ревматоїдного поліартриту, ускладнення і наслідки).
Системний червоний вовчак: патологічна анатомія, імуноморфологічні зміни
в шкірі, судинах, серці, нирках. Ускладнення, причини смерті.
27

Системна склеродермія: патологічна анатомія, вісцеральні прояви системної
склеродермії. Ускладнення, причини смерті.
Дерматоміозит:
патологічна
анатомія,
клініко-анатомічні
форми.
Ускладнення, причини смерті.
Хвороба Бєхтєрєва: патологічна анатомія.
Курс 06
0601. Гострі захворювання органів дихання.
Гострий бронхіт, патологічна анатомія. Гострий бронхіоліт (первинний,
фолікулярний, облітеруючий): патологічна анатомія, ускладнення.
Гострі запальні захворювання легень. Загальна характеристика, сучасна
класифікація, патоморфологія, стадії розвитку, ускладнення, наслідки
пневмоній.
0604. Хронічні захворювання органів дихання.
Хронічні неспецифічні захворювання легень: хронічний обструктивний
бронхіт, хронічна обструктивна емфізема, бронхоектази і бронхоектатична
хвороба, бронхіальна астма, дифузні хронічні ураження - визначення,
класифікація, морфогенез, морфологічна характеристика, ускладнення,
наслідки. Пухлини бронхів і легень.
Курс 07
0702. Хвороби стравоходу, шлунка та кишечника. Хвороби печінки,
жовчовивідної системи та підшлункової залози.
Хвороби стравоходу, морфологічна характеристика. Гострий гастрит,
патологічна анатомія. Хронічний гастрит та виразкова хвороба: клінікоморфологічна характеристика, ускладнення, наслідки. Пухлини стравоходу
та шлунка.
Ентероколіт, клініко-морфологічна характеристика, ускладнення. Пухлини
тонкої і товстої кишки, морфологічна характеристика. Апендицит.
Класифікація. Морфологічна характеристика проявів гострого і хронічного
апендициту, ускладнення.
0705. Хвороби печінки, жовчовивідної системи та підшлункової залози.
Жировий гепатоз, клініко-морфологічна характеристика, ускладнення.
Токсична дистрофія печінки, патологічна анатомія, ускладнення. Гострий та
хронічний гепатит, класифікація, морфогенез, морфологічна характеристика,
наслідки, прогноз.
Алкогольні ураження печінки: морфогенез, морфологічна характеристика,
ускладнення і причини смерті.
Цироз печінки. Патоморфологічні ознаки, морфологічна класифікація,
морфологічна характеристика найважливіших типів цирозу.
Жовчнокам’яна хвороба. Види каменів. Гострий і хронічний холецистит:
морфологічна характеристика ускладнення, причини смерті.
Панкреатит гострий і хронічний: морфологічна характеристика, ускладнення
і причини смерті.
Курс 08
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0801. Хвороби нирок. Гломерулярні хвороби нирок. Гломерулонефрит,
класифікація, морфологічна характеристика, наслідки.
Ідіопатичний нефротичний синдром, мембранозна нефропатія, фокальний
сегментарний гломерулосклероз: морфологічна характеристика.
Некротичний нефроз, морфологічна характеристика.
0802. Тубулоінтерстиційний нефрит, морфологічна характеристика, наслідки.
Гострий та хронічний пієлонефрит, морфологічна характеристика
ускладнення.
Нефролітіаз, морфогенез, морфологічна характеристика, наслідки.
Гідронефроз, морфогенез, морфологічна характеристика, наслідки.
Кістозні хвороби нирок, морфологічна характеристика.
Амілоїдоз нирок, морфологічна характеристика наслідки.
Хронічна ниркова недостатність, патологічна анатомія.
Курс 09
Хвороби ендокринної системи.
Хвороби гіпофіза: клініко-морфологічна характеристика
Цукровий діабет. Морфологічна характеристика цукровою діабету.
Ускладнення цукрового діабету (діабетична ангіопатія, нефропатія,
ретинопатія, невропатія): клініко-морфологічна характеристика, прогноз,
причини смерті.
Захворювання
щитовидної
залози,
класифікація,
морфологічна
характеристика.
Хвороби прищитовидних залоз, морфологічна характеристика.
Хвороби наднирковиків, морфологічна характеристика.
Хвороби епіфізу, патологічна анатомія.
Курс 10
Хвороби нервової системи. Церебро-васкулярна хвороба. Хвороба
Альцгеймера. Розсіяний склероз. Боковий аміотрофічний склероз.
Постреанімаційна енцефалопатія. Хвороби периферійної нервової системи.
Церебро-васкулярна хвороба: визначення, фактори ризику, класифікація,
фонові захворювання. Інфаркт (ішемічний інсульт) головного мозку.
Морфологічна класифікація і характеристика, наслідки. Селективний некроз
нейронів (ішемічна енцефалопатія): морфологічна характеристика.
Геморагічний інсульт, внутрішньо мозковий крововилив, субарахноїдальний
крововилив: морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки.
Хвороба Альцгеймера: морфологічна характеристика.
Демієлінізуючі
захворювання.
Класифікація.
Розсіяний
склероз,
патоморфологія.
Боковий
аміотрофічний
склероз,
морфологічна
характеристика.Постреанімаційні енцефалопатії: патологічна анатомія і
еволюція мозаїчно-осередкових аноксичних пошкоджень головного та
спинного мозку. Захворювання периферичних нервів і парагангліїв.
Ушкодження периферичних нервів. Дегенеративні зміни в периферичних
нервах. Периферичні невропатії. Діабетична, уремічна та інші форми
невропатій.
Курс 14-15-16
29

Хвороби жіночої статевої системи.
Хвороби шийки матки, класифікація, клініко-морфологічна характеристика.
Хвороби тіла матки і ендометрію: морфологічна характеристика.
Захворювання
молочних
залоз:
класифікація,
патоморфологічна
характеристика.
Патологія вагітності, післяпологового періоду і плаценти.
Спонтанні та медичні аборти, особливості морфологічного дослідження.
Ектопічна вагітність, класифікація, морфологічна діагностика, ускладнення і
наслідки, причини смерті.
ОРН-гестози
(hypertension,
proteinuria,
oedema):
морфологічна
характеристика змін в організмі матері та в організмі плода.
Трофобластична хвороба, класифікація. Міхуровий занос, інвазивний
міхуровий занос, хоріонкарцинома. Морфологічна характеристика, прогноз.
Патологія плаценти, класифікація, морфологічні особливості.
Недоношеність і переношування. Затримка внутрішньоутробного розвитку
плоду (ЗВУР). Клініко-морфологічна характеристика прогноз. Пологова
травма, класифікація, морфологічна характеристика.
Гемолітична
та
геморагічна
хвороби
немовлят,
морфологічна
характеристика.
Хвороби легень перинатального періоду (пневмопатії), морфологічні прояви.
Асфіксія (пренатальна та інтранатальна), морфологічна характеристика,
наслідки.
Внутрішньоутробні інфекції, морфологічні прояви.
Морфологія неінфекційних фетопатій.
Вроджені вади розвитку, морфологічна характеристика.
4. Структура навчальної дисципліни
Освітньо-кваліфікаційна характеристика лікаря-спеціалістапатологоанатома
Лікар-патологоанатом повинен знати:
Організацію патологоанатомічної служби в Україні.
Правові питання діяльності лікаря-патологоанатома
Теоретичні основи загальної патології
Теоретичні основи патогістологічної техніки
Функціональну морфологію органів та тканин людини
Основні питання приватної патологічної анатомії (етіологію, патогенез,
патологічну анатомію та танатогенез захворювань людини)
7. Особливості злоякісного пухлинного росту та дизонтогенетичні
новоутворення
8. Основні питання ятрогенної патології
9. Основні питання патоморфозу хвороб
10. Теоретичні основи екологічної патології
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Лікар-патологоанатом повинен вміти:
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Оформляти патологоанатомiчну документацi
Формулювати патологоанатомiчний дiагноз та епiкриз
Проводити макроскопічне дослiдження патологоанатомiчного матерiалу.
Проводити субоперацiйну дiагностику термінових бiопсiй
Описувати гістологічні препарати
Брати секцiйний матерiал, а при необхiдностi- матерiал з послiду для
гiстологiчного дослiдження
7. Проводити елективне фарбування мікробів, слизу,жирових сполучень у
гістологічних препаратах
8. Проводити морфометричні та статистичні дослідження
9. Проводити фотографування макро- та мікропрепаратів
10. Проводити клініко-патологоанатомічні конференції
11. Користуватись спеціальною медичною літературою
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Лікар-патологоанатом повинен володіти наступними
патологоанатомічними маніпуляціями:
1. Проводити секції трупів померлих різних вікових категорий
2. Проводити діагностичні проби (жирова, повітряна емболії, діагностика
пневмотораксу)
3. Правильно вирізати секційний та операційний патологоанатомічний матеріал
4. Проводити морфометричне дослідження макроскопічного матеріалу
5. Брати секційний матеріал для бактеріологічних, вірусологічних та біохімічних
досліджень
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