
Дисципліна Вибіркова дисципліна 3.2 «Патоморфологія уражень 

кісток і суглобів» 

Рівень ВО Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 

Назва спеціальності / освітньо-

професійної програми 

222 Медицина / Медицина 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 2 курс, 3 семестр, 4 кредити 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них лекції 

/ практичні) 

Усього 120 годин, з них:  

10 годин лекцій і 14 години семінарських занять, 8 

годин консультацій, 88 годин СРС  

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Кафедра гістології та медичної біології 

Автор дисципліни Соловей Людмила Миколаївна, старший викладач 

кафедри гістології та медичної біології 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Базові знання з патоморфології, анатомії людини, 

гістології, цитології та ембріології.  

Що буде вивчатися У курсі «Патоморфологія уражень кісток і суглобів» 

будуть вивчатись етіологія, патогенез та патоморфологічні 

зміни в кістках та суглобах при захворюваннях, пов'язаних 

з дегенеративно-дистрофічними, запальними, 

диспластичними та пухлинними змінами в них, детально 

висвітлено макроскопічні та мікроскопічні зміни в 

органелах, клітинах, міжклітинному матриксі кісткової та 

хрящової тканин, причини й механізми смерті хворих при 

цих захворюваннях. Особлива увага буде приділятись 

віковим особливостям захворювань кісток та суглобів, а 

також їх ураження під впливом генетичних, гормональних 

та інших факторів. 
 

 Чому це цікаво / треба вивчати Необхідність вивчення цієї дисципліни обумовлена 

соціальною значимістю у зв'язку з високою втратою 

тимчасової і стійкої працездатності, а також виявлення 

захворювання на ранніх стадіях для застосування 

патогенетичного лікування та досягнення ремісії хвороби. 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

У результаті вивчення курсу студенти матимуть ґрунтовні 

практичні навички та вміти пояснювати закономірності 

розвитку захворювань кісток та суглобів, тлумачити 

особливості макро- і мікроскопічних змін в залежності від 

етіології, форми та стадії захворювання; проводити 

диференційну діагностику, пояснювати характер 

можливих ускладнень та результатів, що розвилися у 

тканинах; використання знань на практиці: демонструвати 

володіння термінологічним апаратом дисципліни, 

проводити макро- та мікроскопічний опис патологічних 

змін, позначати на мікрофотографіях виявлені патологічні 

зміни, вирішувати навчальні ситуаційні клінічні завдання 

з використовуванням знань з патоморфології; формування 

власних висновків за результатами макро- і 

мікроскопічного дослідження, висловлення міркувань про 

функціональну значущість виявлених морфологічних 



змін, опис впливу структурних змін урадженої тканини на 

інші органи, системи та організм в цілому. 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й уміннями 

(компетентності) 

1) Після вивчення курсу студенти будуть компетентними 

у таких основних питаннях:  

2) етіологія, патогенез уражень кісток та суглобів; 

3) морфологічних змінах у кістках та суглобах на різних 

етапах їх морфогенезу, структурних основ одужання, 

ускладнень та наслідків хвороб; 

4)  закономірностях розвитку захворювань кісток та 

суглобів; 

5) здатність до участі в діагностиці захворювань кісток та 

суглобів. 

Інформаційне забезпечення Викладання здійснюється на кафедрі гістології та 

медичної біології медичного факультету  

Дистанційний курс буде створений на платформі Microsoft 

Teams 

 

Web-посилання на опис 

(силабус) навчальної дисципліни 

на веб-сайті факультету 

Силабус навчальної дисципліни 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

 

https://wiki.vnu.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
https://wiki.vnu.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
https://wiki.vnu.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

