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Метою вивчення навчальної дисципліни «Секційний курс» - вивчення взаємозвязку 
між клінічними проявами та морфологічними основами загальної та спеціальної патології 

хвороб людини, їх морфогенезу, патогенезу, патокінезу, танатогенезу, а також участь в 

прижиттєвій діагностиці шляхом біопсій.  
Міжпредметні зв'язки: Дисципліна «Секційний курс» в структурно-логічній схемі 

дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: анатомія людини, 

фізіологія, патоморфологія та патофізіологія, загальна хірургія, хірургія. Вивчення 

дисципліни формує засади подальшого вивчення студентом таких дисциплін, як внутрішня 

медицина, виробнича лікарська практика, а також засвоєнні практичних навичок з військово-
медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій, що передбачає інтеграцію з цими 

дисциплінами «по вертикалі» в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності, 

надає можливість отримати практичні навички та формувати професійні вміння для 

діагностики та надання невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії при певних 

патологічних станах та в період догляду за хворими. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей, як: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони 

здоров’я за спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог;  здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

здатність вчитися і бути сучасно навченим; здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях; здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); здатність до ведення 

медичної документації; здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, 

соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, 

популяції 
Програмні результати навчання: використовувати набуті знання про будову та 

функції окремих органів й систем і організму людини в цілому внормі, при розвитку 

патологічних процесів, захворювань в подальшому навчанні та у практичній діяльності лікаря. 

Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та тривалості 

непрацездатності з оформленням відповідних документів, визначати тактику ведення осіб, що 

підлягають диспансерному нагляду, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норма, 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію, готувати звіт про особисту виробничу діяльність за узагальненою формою. 
Очікувані результати навчання:  

знати: сучасні концепції патології хвороб людини, їх морфогенезу, патогенезу, 

патокінезу, танатогенезу; морфологічне підгрунтя хвороб людини на різних етапах їх 

розвитку; сучасні гісто-генетичні методики діагностики; методичне проведення розтину тіла 

людини. 
вміти: аналізувати морфологічне підгрунття патології хвороб людини, їх морфогенезу, 

патогенезу, патокінезу, танатогенезу; звставляти морфологічні та клінічні прояви хвороб на 

всіх етапах їх розвитку; проводити диференційну діагностику; оволодіти навичками: 

проведення методичного розтину тіла людини; проведення забору матеріалу для 

патогістологчних досліджень та його збереження. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Роль секційного курсу в клініці. Сучасні аспекти морфологічних досліджень. 

Проведення розтину: предмет і задачі патоморфології. Методи патоморфологічних 

досліджень. Основні етапи розвитку патоморфології. Морфологія оборотнього 

інеоборотнього 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. 
         Імуноморфологія, генетичне фенотипування, полімеразно-ланцюгова реакція як 

сучасні методи верифікації пухлин та інших патологічних процесів: 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”.  
          Принцпи формулювання клінічного та патоморфологічного діагнозів згідно з 

сучасних нормативних документів:  оформлення патологоанатомiчної документацiї. 

Формулювати патологоанатомiчний дiагнозу та епiкризу.  Проводення макроскопічного 

дослiдження патологоанатомiчного матерiалу. Проводення субоперацiйної дiагностики 

термінових бiопсiй. Описування гістологічних препаратів. Секційний матерiал, матерiал з 

послiду для гiстологiчного дослiдження. Проводення елективних фарбуваннь мікробів, 

слизу,жирових сполучень у гістологічних препаратах. Проводення морфометричних та 

статистичних дослідженнь, фотографування макро- та мікропрепараті. Клініко-
патологоанатомічні конференції. 

            Передпухлинні захворювання, протеомічні й генетичні предиктори та фактори 

ризику розвитку злоякісних захворювань: 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. 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.  
          Лімфоми. Клініко-морфологічна та цитогенетична класифікація. Діагностичні 

імуногістохімічні маркери: 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. 
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): 

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. 
          Патологія жіночої статевої системи. Секційний матеріал:  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. 
          Патологія ендокринної системи. Секційний матеріал: 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. 
          Патологія органів травного тракту. Секційний матеріал: 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. 



         Патологія чоловічої статевої системи. Секційний матеріал: 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 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 

у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік 
 
 
 


