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МЕТОЮ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 є здобуття та поглиблення комплексу знань, 
вмінь, навичок та інших компетентностей, 
достатніх для продукування нових ідей, 
розв’язання комплексних завдань з цієї 
дисципліни, оволодіння методологією наукової 
та педагогічної діяльності, а такожпроведення 
власного наукового дослідження, що вирішує 
актуальне наукове завдання в патологічній 
анатомії, результати якого мають наукову 
новизну, теоретичне та практичне значення.



ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 визначати нові наукові напрямки, теоретичні та практичні проблеми в 

патологічній анатомії; -

 оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму; вивчити новітні 
методи дослідження в патологічній анатомії; 

 визначати етіологічні, патогенетичні фактори, класифікації та морфологічні 
особливості основних загальнопатологічних процесів; 

 поглибити та систематизувати знання етіології, патогенезу, класифікацій, 
перебігу, патоморфології, ускладнень і основ сучасної морфологічної діагностики 
найбільш розповсюджених та найактуальніших захворювань; 

 проводити клініко-анатомічний аналіз випадків з рідкою та важко діагностованою 
патологією, при розбіжності клінічного та патологоанатомічного діагнозів; 

 розглядати варіанти патоморфозу захворювань, що виникають під впливом 
факторів зовнішнього середовища та внаслідок різноманітних лікувальних 
заходів, а також етіологію, клінічні та патоморфологічні прояви ятрогенної 
патології; 

 проводити морфологічну діагностику патологічних процесів організму людини 
шляхом дослідження біоптатів, операційного та цитологічного матеріалу; -

 проводити диференціальну діагностику, обґрунтовувати і формулювати 
морфологічний діагноз найбільш поширених захворювань людини різного віку.



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 На вивчення навчальної дисципліни 
відводиться 180 годин, 6 кредитів ECTS. 

Програма структурована на чотири розділи: 

 Розділ1. Науково-методичні засади проведення 
дослідження в патологічній анатомії відповідно 
до сучасних стандартів та рекомендацій. 

 Розділ 2. Загальна патологічна анатомія 

 Розділ 3. Спеціальна патологічна анатомія 

 Розділ 4. Клінічна патологічна анатомія



ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Структура навчальної 

дисципліни

Кількість годин, з них Вид контролю

Всього год. / 

Кредитів ЕСТS

Аудиторних СРА

Лекцій Практични

х занять

Розділ 1 «Науково-

методичні засади 

проведення дослідження 

в патологічній анатомії 

відповідно до сучасних 

стандартів та 

рекомендацій»

34 год. / 

1,1кредити  

ЕСТS

2 20 12
Поточний,

іспит

Розділ 2 «Загальна 

патологічна анатомія»
56 год. /1,9

кредити ЕСТS
8 30 18

Поточний,

іспит

Розділ 3 «Спеціальна 

патологічна анатомія»
56 год. /1,9

кредити ЕСТS
8 30 18

Поточний,

іспит

Розділ 4 «Клінічна 

патологічна анатомія»

34 год. / 

1,1кредити  

ЕСТS

2 20 12
Поточний,

іспит

Всього
180 год./ 6

кредитів ЕСТS
20 100 60



Посилання на навчально-методичні
ресурси відповідної сторінки кафедри на

офіційному сайті ІФНМУ

https://ifnmu.sharepoint.com/:f:/g/KPtSM/Evs3IjFDjYJGn11ez

dLKbbABhk0RiPWYvY7oegIbKW8INw

https://ifnmu.sharepoint.com/:f:/g/KPtSM/Evs3IjFDjYJGn11ezdLKbbABhk0RiPWYvY7oegIbKW8INw


МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 1. Пояснювально-ілюстративний (інформаційно-

рецептивний), який спрямований на повідомлення інформації 
різними засобами, у тому числі з використанням новітніх 
технічних засобів навчання; 

 2. Репродуктивний, який полягає у відтворенні інформації у 
певній логічній послідовності згідно з принципами 
патологічної анатомії; 

 3. Проблемний виклад – моделювання клінічних випадків та 
пошук їхнього вирішення з позицій знань патологічної 
анатомії; 

 4. Евристичний метод – метод навчання, за якого певні 
елементи знань з патологічної анатомії відомі заздалегідь, а 
здобувачі доповнюють, узагальнюють та розв’язують 
поставлені проблемні завдання; 

 5. Дослідницький – реалізація завдань, що потребують 
креативного підходу та інтенсифікації наукового пошуку.



Засоби проведення поточного 
контролю рівня знань

 Поточний контроль здійснюється на кожному 
практичному занятті відповідно конкретним цілям
теми та включає в себе перевірку знань, навичок та 
вмінь під час практичних занять. Проводиться у формі
індивідуального усного опитування за теоретичними
питаннями, що включені до методичних розробок з
відповідних тем, тестування, розв’язування 
ситуаційних задач; структурованих письмових робіт; 
виконання індивідуальних завдань, презентацій 
доповідей, проектів, демонстрації практичних навичок 
та вмінь (оцінка знань та вмінь аналізувати та 
трактувати макро- та мікроскопічні зміни клітин, 
тканин, органів та систем при тих чи інших 
патологічних процесах, захворюваннях), підготовки 
наукових звітів. 



Засоби проведення поточного 
контролю рівня знань

 При засвоєнні кожної теми розділу, за поточну 
навчальну діяльність аспіранта виставляються оцінки за 
багатобальною шкалою, в залежності від кількості тем у 
розділі. 

 Максимальна кількість балів, що присвоюється 
аспірантам при засвоєнні кожного розділу (залікового 
кредиту) – 120 та відповідає середньому арифметичному 
показнику за 4 розділи. 

 Мінімальна кількість балів, яку має набрати аспірант 
при вивченні розділу вираховується шляхом множення 
мінімального позитивного балу за поточне заняття на 
кількість тем у розділі і дорівнює 60 балів: Розділ 1 –
мінімальний бал – 6, Розділ 2 – 4 бала, Розділ 3 – 4 бала 
та Розділ 4 – 6 балів.



Засоби проведення підсумкового контролю 
рівня знань (іспиту) і його форми 

 Підсумковий контроль знань аспіранта з вибіркової дисципліни 
«Сучасні наукові дослідження з актуальних питань патологічної 
анатомії» здійснюється у вигляді іспиту. 

 Іспит проводиться згідно розкладу сесії, затвердженого ректором 
ІФНМУ, із зазначенням конкретної дати складання іспиту, яка 
відведена за межі семестру. Якщо іспит не складено, 
встановлюються дати перескладання під час канікул, до початку 
наступного семестру. 

 Проведення іспиту здійснюється по завершенню вивчення всіх тем 
дисципліни. До іспиту допускаються аспіранти, які виконали всі 
види робіт, передбачені навчальною програмою, та при вивченні 
дисципліни набрали не меншу за мінімальну кількість балів. 

 Мінімальна кількість балів дорівнює 60- ти та відповідає 
середньому арифметичному показнику за 4 розділи. 

 Форма проведення іспиту є стандартизованою та включає: 
реферативний огляд літератури по темі наукового дослідження 
аспіранта, контроль теоретичної підготовки (усна відповідь та 
тестовий контроль).



Політика навчальної дисципліни 

 Викладання дисципліни «Сучасні наукові 
дослідження з актуальних питань патологічної 
анатомії» здійснюється нормативним документом 
ІФНМУ щодо організації освітнього процесу -
«Положення про організацію освітнього процесу 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
у Івано-Франківському національному медичному 
університеті» (затверджений на засіданні Вченої 
ради ІФНМУ, протокол №1 від 29 січня 2019 р.).



Матеріально-технічне та 

інформаційне забезпечення
Навчально-практичний центр «Патоморфологія».

 Центр складається з трьох навчальних кімнат, кожна з
яких має своє спрямування. Це кімнати мікроскопічної
діагностики, макроскопічної діагностики та 
стоматологічної патології.

 Навчально-практичний центр забезпечений VEB-
камерою у секційному залі, відеореєстратором та трьома 
телевізійними моніторами, що дає змогу демонструвати 
проведення аутопсій в ONLINE-режимі та 
ретроспективно.



 Завдяки великій

колекції мікро- і

макропрепаратів

здобувачі можуть

побачити різні

патологічні процеси та 

хвороби організму

людини.



Колекція макропрепаратів



 Розроблені 

алгоритми 

виконання 

практичних 

навиків



• Навчально-практичний 

центр оснащений 

демонстративними 

стендами, муляжами, 

таблицями.



• Здобувачі мають 

можливість 

скористатися 

підручниками, 

атласами, навчально-

методичними 

посібниками, 

інформаційними 

електронними 

ресурсами



• На кафедрі патологічної анатомії наявні 10 планшетів за 

допомогою яких здійснюється оцінка поточної та підсумкової 

діяльності здобувача. 


