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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Патологічна морфологія є однією з провідних клінічних дисциплін ветеринарної
медицини. В процесі її вивчення студенти повинні оволодіти теоретичними та
практичними знаннями із загальнопатологічних процесів, патології різних органів і систем
органів, патоморфології хвороб різної етіології, які виявляють на території України або
можуть бути завезені в країну, а також із основами судової ветеринарної медицини.
Особлива увага приділяється морфологічним аспектам діагностики різних хвороб і
патологічних станів та встановленню причини загибелі тварин, у тому числі при
проведенні судово-ветеринарної експертизи.
Курс навчальної дисципліни «Патологічна морфологія і судова ветеринарія»
включає загальну патоморфологію, яка вивчає патологічні процеси, спільні для багатьох
хвороб і патологічних станів, спеціальну патоморфологію, яка вивчає патологію органів і
їх систем, а також окремі хвороби та основи судової ветеринарної медицини.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Патологічна морфологія і судова
ветеринарія» є макроскопічні та мікроскопічні ознаки загальнопатологічних процесів
(дистрофій, розладів кровообігу тощо), патології різних органів, хвороб різної етіології
(неінфекційних, інфекційних і паразитарних) та особливості проведення судововетеринарної експертизи трупів і живих тварин, а також різноманітних продуктів
рослинного і тваринного походження. Таким чином, дисципліна «Патологічна морфологія
і судова ветеринарія» об’єднує весь комплекс наук, з яких складається ветеринарна
медицина.
Методи вивчення дисципліни: патолого-анатомічні (проведення патологоанатомічного розтину); гістологічні (встановлення мікроскопічних змін при
зафарбовуванні зрізів гематоксиліном і еозином); гістохімічні (визначення гістохімічного
складу клітин, тканин і органів за різної патології); електронно-мікроскопічні (виявлення
змін у клітинах, тканинах і органах на ультраструктурному рівні).
Структура навчального курсу «Патологічна морфологія і судова ветеринарія»
складається із: загальної патоморфології, спеціальної патоморфології і судової
ветеринарії.
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин
(наприклад, лікарняний).
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені
(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи,
реферати повинні мати коректні текстові посилання на
використану літературу
Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може
відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із
деканом факультету)
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