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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Патоморфологія 

Викладач  О.І. Брантова 

Контактний телефон викладача 093 426 15 96 

E-mail викладача Elenabrant@ukr.net 

Формат дисципліни Нормативна 

Обсяг дисципліни 210 

Посилання на сайт дистанційного навчання maem.kiev.ua 

Консультації Середа  кожного тижня 14.00-
15.30 

2. Анотація до курсу 

Предметом вивчення навчальної дисципліни 
«Патоморфологія» є структурне підґрунтя хвороб людини для 
поглибленого засвоєння  фундаментальних основ медицини та 

клінічної картини захворювань із подальшим використанням 

одержаних знань у практичній роботі лікаря.   
Патоморфологія — навчальна дисципліна, яка ґрунтується на 

вивченні студентами медичної біології, медичної та біологічної 

фізики, біонеорганічної та біоорганічної хімії, анатомії людини, 

гістології, цитології та ембріології, мікробіології, вірусології та 
імунології та інтегрується з цими дисциплінами; вивчення 

дисципліни ґрунтується також на сучасних даних морфологічного 

дослідження (електронна мікроскопія, імуногістохімія, гісто- та 
цитохімія, молекулярна біологія); закладає розуміння основи 

патології клітини та загально-патологічних процесів, сукупність 

яких зумовлює морфологічні прояви захворювань; закладає 
основи знання патоморфології хвороб на різних етапах їх 

розвитку (морфогенез), структурних основ одужання, ускладнень 

та наслідків хвороб; вивчає варіанти патоморфозу захворювань, 

що виникають у зв'язку зі зміною умов життя людини та 
внаслідок різноманітних лікувальних заходів (патологія терапії); 

закладає основи знання про організацію патологоанатомічної 

служби та її призначення.  

 

Міждисциплінарні зв’язки 
базуються на вивченні 
студентами медичної біології, 

анатомії, гістології та 

ембріології, інтегрується з цими 
дисциплінами; закладає основи 

вивчення студентами фізіології, 

біохімії, патологічної фізіології, 

пропедевтики клінічних 
дисциплін, що передбачає 

інтеграцію викладання з цими 

дисциплінами та формування 
умінь застосувати знання з 

патоморфології у процесі 

подальшого навчання та 
професійній діяльності.  

  

3. Мета та цілі курсу 

Мета викладання навчальної дисципліни «Патоморфологія» 

випливає із цілей освітньо-професійної програми підготовки 
здобувачів другого освітнього (магістерського) рівня вищої освіти  

та визначаються змістом тих системних знань і умінь, котрими 

повинен оволодіти лікар. Знання, які студенти отримують із 

навчальної дисципліни «Патоморфологія»,  є базовими для блоку 
дисциплін, що забезпечують природничо-наукову і професійно-

практичну підготовку.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Патоморфологія» є 
вивчення етіології, патогенезу, мікроскопічних та 

ультрамікроскопічних змін органів та тканини людського 

організму в різноманітних умовах життєдіяльності, що передбачає 
вивчення типових загально-патологічних процесів, сукупність 

яких зумовлює морфологічні прояви захворювань, вивчення 

структурного підґрунтя розвитку хвороб та їх клінічних проявів, 

структурних основ одужання, ускладнень та наслідків, а також 
вивчення методів патоморфологічних досліджень: аутопсія, 

біопсія, дослідження біопсійного матеріалу, експериментальне 

моделювання захворювань.  

Основними завданнями 

вивчення дисципліни 

«Патоморфологія » є:   
• розуміння основ 

патології клітини та загально 

патологічних процесів, 
сукупність яких обумовлює 

морфологічні прояви тих чи 

інших захворювань;  

• знання морфології 
хвороб на різних етапах їх 

розвитку (морфогенез), 

структурних основ одужання, 

ускладнень та наслідків хвороб;  
• вивчення варіантів 

патоморфозу захворювань, що 

виникають у зв'язку з умовами 

життя людини,  змінюються 
внаслідок різноманітних 
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лікувальних заходів (патологія 

терапії);  
• співставлення 

морфологічних і клінічних 

проявів хвороб на всіх етапах їх 

розвитку, патологічних станів та 
хвороб ротової порожнини;   

• отримання навичок 

клініко-анатомічного аналізу, 

синтетичного узагальнення 
діагностичних ознак хвороб і 

вірного їх тлумачення в 

причинно-наслідкових 
співвідношеннях.  
 

4. Результати навчання (компетентності) 

Результати навчання: По завершенню вивчення дисципліни «Патоморфологія»  студенти повинні  
 знати:   

1. Патоморфологічну номенклатуру 

2. Визначення початкових механізмів ушкодження клітин та тканин 

3. Патоморфологіяю шоків разом з диференціацією причин усіх видів органної недостатності. 
4. Етіологію гемодинамічних розладів, регресивних та прогресивних метаморфозів 

5. Ідентифікацію специфічної патології органів, макро-і мікроскопічної картини та клінічне значення 

морфологічних змін в органах 
6. Опис наслідків розвитку патологічних змін топографічно сусідніх органів 

7. Перерахування зовнішніх, внутрішніх, змінених та сталих факторів захворювання. 

 

вміти:  
1. Діагностувати за допомогою макро- мікроскопічних методів основні прояви загальнопатологічних 
процесів та окремих хвороб. 
2. Диференціювати морфологічні прояви загальнопатологічних процесів  
3. Визначати абсолютні та відносні ознаки біологічної смерті. 
4. Трактувати загальну характеристику патологічного процесу окремих органів та систем. 
5. Трактувати патогенез, морфогенез, клініко-морфологічні прояви, наслідки та причини смерті. 
6. Аналізувати морфологію тканинних реакцій. 
7. Диференціювати клініко-морфологічні прояви та ускладнення окремих хвороб. 

 

         Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна «Патоморфологія» забезпечує набуття 

студентами наступних компетентностей:  

Інтегральна:  
- Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній 

діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.  
Загальні:   

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

- здатність вчитися і оволодівати сучасним знаннями; 
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

- здатність приймати обґрунтовані рішення; 

- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  
- визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.  

 Спеціальні (фахові, предметні):  

- здатність до засвоєння методів патоморфологічних досліджень: автопсія, біопсія, 
експериментальне моделювання захворювань;  

- здатність до оцінювання результатів патологоанатомічного розтину,  досліджень біопсійного та 

секційного матеріалу;  
- здатність до аналізу структурного підґрунтя розвитку хвороб та їх клінічних проявів, структурних 
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основ одужання, ускладнень та наслідків.  

                                           Матриця компетентностей  
 

     Компетентність  Знання      Уміння  Комунікація  Автономія та 

відповідальніст

ь  

І нтегральна компетентність  

Здатність розв’язув ати типові та складні с пеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній 

діяльності у гал узі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 
та/або здійснення інновацій та  характеризується ком плексністю та невизначеністю умов та вимог  

Загальні компетентності  

.  Здатність 

застосовувати 

знання з   

патоморфології у 

практичних 

ситуаціях  

Мати 

спеціалізовані 
концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання.  

Вміти розв’язувати 

складні задачі і 
проблеми, які 

виникають у 

професійній 

діяльності.  

Зрозуміле і 

недвозначне 
донесення власних 

висновків, знань та 

пояснень, що їх 

обґрунтовують, до 
фахівців та 

нефахівців.  

Відповідати за 

прийняття рішень 
у складних 

умовах  

.  Знання та 

розуміння 

предметного  

застосування  

патоморфології  

Мати глибокі 
знання із структури 

професійної 

діяльності.  

Вміти здійснювати 
професійну 

діяльність, що 

потребує оновлення 

та інтеграції знань.  

Здатність 
ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію у  
професійній 

 діяль- 

ності  

Нести 
відповідальність 

за професійний 

розвиток, 

здатність до 
подальшого 

професійного 

навчання з 
високим рівнем 

автономності.  

 Здатність до 

вибору стратегії  
спілкування;  

здатність 

працювати  
в команді; 

навички 

міжособистісної 

взаємодії  
  

Знати тактики та 

стратегії спілкуван- 
ня, закони та 

способи 

комунікативної 
поведінки  

Вміти обирати 

способи та стратегії 
спілкування для 

забезпечення 

ефективної 
командної роботи  

Використовувати 

стратегії 
спілкування та 

навички 

міжособистісної 
взаємо- 

дії  

Нести 

відповідальність 
за вибір та 

тактику способу 

комуні- 
кації  

 Здатність 

спілкуватися 

державною 

мовою як усно, 

так і письмово; 

здатність 

спілкуватись 

іноземною 

мовою  

Мати досконалі 

знання державної 
мови та базові 

знання іноземної 

мови  

Вміти застосовувати 

знання державної 
мови, як усно так і 

письмово, вміти 

спілкуватись 

іноземною мовою.  

Використовувати 

при фаховому та 
діловому 

спілкуванні та при 

підготовці 

документів 
державну мову. 

Використовувати 

іноземну мову у 
професійній 

діяльності  

Нести 

відповідальність 
за вільне 

володіння 

державною 

мовою, за 
розвиток 

професійних 

знань.  

 Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій  

Мати глибокі 

знання в галузі 
інформаційних і 

комуні- 

каційних 
технологій, що 

застосовуються у 

Вміти 

використовувати 
інформаційні та 

комунікаційні техно- 

логії у професійній 
галузі, що потребує 

оновлення та 

Використовувати 

інформаційні та 
комунікаційні 

техно- 

логії у професійній 
діяльності  

Нести 

відповідальність 
за розвиток 

професійних 

знань  
та умінь  
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професій- 

ній діяльності  

інтеграції знань  

 Здатність до 

абстрактного  
мислення, 

аналізу та  

синтезу, 

здатність 

вчитися і бути 

сучасно 

навченим  

Знати способи 

аналізу,синтезу та 
подальшого 

сучасного 

навчання  

Вміти проводити 

аналіз інформації, 
приймати 

обґрунтовані 

рішення, вміти 

набувати сучасні 
знання  

Встановлювати 

відповідні зв’язки 
для досягнення 

цілей  

Нести 

відповідальність 
за своєчасне 

набуття сучасних  

знань  

 Здатність 

оцінювати та  

забезпечувати 

якість виконаних 

робіт.  

Знати методи 

оцінювання 

показників якості 

діяльності  

Вміти забезпечувати 

якісне виконання 

робіт.  

Встановлювати 

зв’язки для за 

безпечення 

якісного 
виконання робіт  

Нести 

відповідальність 

за якісне 

виконання робіт  

 Визначеність і 

наполегливість 

щодо 

поставлених 

завдань і взятих 

обов’язків  

Знати обов’язки 

та шляхи 
виконання 

поставлених 

завдань  

Вміти визначити 

мету та завдання 
бути наполегливим 

та сумлінним при 

виконанні 

обов’язків  

Встановлювати 

міжособистісні 
зв’язки для 

ефективного 

виконання 

завдань та 
обов’язків  

Відповідати за 

якісне виконання 
поставлених 

завдань  

Спеціальні ( фахові, предметні) ко мпетентності  

 Здатність до 

оцінювання 

результатів  
розтину та 

методів  

прижиттєвої  

діагностики 

хвороб  

Мати 

спеціалізовані 

знання про струк-  
турне підґрунтя 

хвороб, знати 

стандартні 

методики 
проведення 

розтину та 

прижиттєвої 
діагностики 

хвороб  

Вміти аналізувати 

структурне 

підґрунтя хвороб 
людини для 

поглибленого 

засвоєння 

фундаментальних 
основ медицини та 

клінічної картини 

захворювань із 
подальшим 

використанням 

одержаних знань у 
практичній роботі 

лікаря  

Обґрунтовано 

оцінювати 

результати 
розтину та 

методів 

прижиттєвої 

діагностики 
хвороб  

Нести 

відповідаль

ність за 
прийняття 

рішення 

щодо 

оцінювання 
результатів  

розтину і 

методів 
прижиттєво

ї 

діагностики 
хвороб  

 

 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 40 

Практичні (семінарські) заняття 70 

Самостійна робота 100 

Ознаки курсу 

Семестр 5-й, 6-й Спеціальність 

222 Медицина 
 

Курс (рік 

навчання)  
3-й 

Нормативний 

 

 

Тематика курсу 

 

Програма з патоморфології структурована на два модулі: 
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Модуль І. Загальна патоморфологія. 

      Модуль ІІ. Спеціальна патоморфологія. 
 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

 

 5 семестр  

№ 

 з/п 

Назва лекції Кількість 

годин 

 Модуль 1. Загальна патоморфологія.  

1 Предмет і завдання патоморфології. Основні етапи розвитку 

патологічної анатомії. Методи патологоанатомічної 

діагностики.  

2 

2 Клітинні дистрофії.Патоморфологія накопичення складних 

білків (гіаліноз) та ліпідів. Патоморфологія кумуляції 

продуктів порушеного метаболізму. 

2 

3  Запалення: причини, морфогенез. Патоморфологія 

ексудативного запалення. 

2 

4 Проліферативне (продуктивне) запалення.  2 

5 Регенерація. Компенсаторно-пристосувальні процеси. 2 

 Всього 10 

  
6 семестр 

 

№ 

 з/п 

Назва лекції Кількість 

годин 

1 Молекулярні та патоморфологічні основи імунної відповіді. 
Реакції і механізми гіперчутливості.  

2 

2 Патологія імунних процесів. Аутоімунні 

хвороби.Імунодефіцитні стани.  

2 

3 Онкогенез. Номенклатура та принципи класифікації 

пухлин. 

2 

9 Доброякісні та злоякісні неепітеліальні (мезенхімні) 

пухлини. Саркома: особливості розвитку й метастазування . 

Меланоцитарні пухлини. Пухлини ЦНС. 

2 

  5 Епітеліальні пухлини. Номенклатура і морфологічні 

особливості органоспецифічних пухлин з епітелію. 

Морфологічні особливості пухлин з епітелію без специфічної 

локалізації. 

2 

 Модуль 2. Спеціальна патоморфологія.  

6 Атеросклероз та артеріосклероз. Гіпертензія та 

артеріолосклероз.  

2 

7 Гіпертонічна хвороба та симптоматичні артеріальні 

гіпертензії. Ішемічна хвороба серця. 

2 

8 Системні хвороби сполучної тканини з аутоімунізацією. 

Набуті вади серця. 

2 

9 Туберкульоз. 2 

10 Захворювання органів дихання. 2 

11 Хвороби нирок. 2 

12 Хвороби стравоходу, шлунку та кишок. 2 

13 Хвороби печінки, жовчовивідної системи та підшлункової 

залози. 

2 

14 Хвороби чоловічої та жіночої статевої системи. 2 
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Захворювання молочної залози. 

15 Пре-та перинатальна патологія. 2 

Всього: 30 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

 

  

5 семестр 

 

№ 

 з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Модуль 1. Загальна патоморфологія.  

1 

 

Предмет і задачі патоморфології. Методи 

патоморфологічних досліджень. Основні етапи розвитку 

патоморфології.  

2 

2 Морфологія оборотного і необоротного ушкодження клітин 

і тканин. Внутрішньоклітинне накопичення білків, 

вуглеводів та ліпідів.  

2 

3 Позаклітинне накопичення білків, вуглеводів та ліпідів.  2 

4 Порушення обміну речовин і їх метаболізму. Морфологія 

патологічного накопичення ендогенних і екзогенних 

пігментів. Морфологія порушення мінерального обміну. 

2 

5 Порушення і загибель клітин та тканин. Некроз і апоптоз. 

Патологічна анатомія органної недостатності. Основи 

танатології. Смерть, визначення, ознаки смерті.  

2 

6 Розлади кровообігу: гіперемія, ішемія, інфаркт, кровотеча, 

крововилив, стаз, плазморагія. Шок. Порушення 

лімфообігу. 

2 

7 Порушення гемостазу. Тромбоз, ДВЗ-синдром. Емболія. 2 

8 Загальне вчення про запалення. Ексудативне запалення. 

Морфологія ексудативного запалення. 

2 

9 Проліферативне запалення. Гранулематоз. Специфічне 

запаленя. 

2 

10 

 

Патоморфологія імунної системи. Реакції і механізми 

гіперчутливості.  

2 

11 Амілоїдоз. Аутоімунні хвороби. Імунодефіцитні стани.  2  

12 Процеси адаптації та компенсації. Регенерація і репарація. 

Гіпертрофія, гіперплазія. Атрофія. Склероз. 

2 

13 Загальне вчення про пухлини. Морфологічні особливості 

пухлин з епітелію без специфічної локалізації. 

2 

14 Номенклатура і морфологічні особливості 

органоспецифічних пухлин з епітелію. 

2 

15 Номенклатура і морфологічні особливості мезенхімальних 

пухлин. 

 

16 Номенклатура і морфологічні особливості пухлин нервової 

тканини. Особливості пухлин центральної нервової 

системи. Номенклатура та морфологічні особливості 

пухлин меланіноутворюючої тканини. 

2 

17 Лейкози (лейкемії) та лімфоми. 2 

18 Анемії. Тромбоцитопенії та тромбоцитопатії. Коагулопатії.           2 

19 Практичні навички з модулю 1 «Загальна патоморфологія». 2 

20 Підсумковий модульний контроль 1 2 
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 Всього 40 

 

 

 

  

6 семестр 
 

№ 

 з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Модуль 2. Спеціальна патоморфологія.  

1 Артеріосклероз. Атеросклероз.  2 

2 Гіпертензія і гіпертонічна хвороба. Ішемічна хвороба серця. 2 

3 Системні хвороби сполучної тканини з аутоімунізацією. 2 

4 Хвороби нервової системи.  2 

5 Гострі та хронічні захворювання органів дихання. 2 

6 Хвороби шлунково- кишкового тракту. 2 

7 Хвороби печінки, жовчовивідної системи та підшлункової 

залози. 
2 

8 Хвороби нирок. 2 

9 Хвороби чоловічих статевих органів.  2 

10 Хвороби жіночих статевих органів. 2 

11 Пренатальна та перинатальна патологія. 2 

12 Хвороби ендокринної системи. 2 

13 Первинний туберкульоз. Гематогенний і вторинний туберкульоз. 2 

14 Вірусні та бактеріальні інфекції. Карантинні інфекції 2 

15 Підсумковий модульний контроль. 2 

Всього: 30  

 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

                                                                                     

  

5 семестр 

 

№ 

 з/п 

Назва теми Кількість  

годин 

 Модуль 1. Загальна патоморфологія.  

1. Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка 

та опрацювання практичних навичок. 
20 

2. Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних 

занять: 
 

2.1. Елементи ультраструктурної патології клітини. Клітинно-

матриксні взаємодії. Клітинні та позаклітинні механізми 

регуляції трофіки. 

4 

2.2. Порушення водно-сольового балансу. 4 

2.3. Фіброзна дисплазія. Паратиреоїдна остеодистрофія. 

Еозинофільна гранулема.  Остеомієліт. Остеопетроз. Хвороба 

Педжета. М’язові дистрофії. Міастенія. 

4 

2.4. Патоморфологічні зміни хвороб, пов'язаних з харчуванням. 

Променева хвороба. Професійні хвороби. 

4 

3. Підготовка до підсумкового контролю засвоєння  модуля 

1 . 

4 

Всього: 40  
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6 семестр 

 

№ 

 з/п 

Назва теми Кількість 

 годин 

 Модуль 2. Спеціальна патоморфологія.  

1. Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка 

та опрацювання практичних навичок. 
30 

2. Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних 

занять: 
 

2.1. Системні васкуліти. 6 

2.2. Церебро-васкулярна хвороба. Хвороба Альцгеймера. 

Розсіяний склероз. Боковий аміотрофічний склероз.  

6 

2.3. Вроджені дефекти хребта і спинного мозку. Сирінгомієлія. 6 

2.4. Хвороби, збудниками яких є найпростіші, гельмінти. Мікози. 6 

3. Підготовка до підсумкового контролю засвоєння  модуля 

2 . 

6 

Всього: 60  

 

 
Перелік теоретичних питань для підготовки студентів до підсумкового модульного 

контролю. 

 
1. Патологічна анатомія як наука, галузь практичної медицини і навчальний предмет. 

Характеристика основних етапів розвитку патологічної анатомії. Роль вітчизняних вчених у 
розвитку патологічної анатомії.  

2. Методи дослідження в патологічній анатомії. Загальна характеристика сучасних методів 

дослідження в патологічній анатомії: електронна мікроскопія, імуногістохімія, гібридизація in 
situ, полімеразна ланцюгова реакція, сфера їх застосування, значення для клінічної медицини.  

3. Мікроскопічні методи дослідження в патологічній анатомії. Селективні методи виявлення на 

мікропрепаратах ліпідів, глікогену, амілоїду, слизу.  

4. Елементи ультраструктурної патології клітини. Клітинно-матриксні взаємодії. Клітинні та 
позаклітинні механізми регуляції трофіки.  

5. Порушення іонно-осмотичного і водного балансу.  

6. Типові патологічні процеси: визначення, загальна характеристика. Морфологія зворотнього і 
незворотнього ушкодження клітин і тканин. Дистрофії: загальна характеристика, класифікація, 

морфогенез.  

7. Морфогенез і морфологія внутрішньоклітинного накопичення білків (паренхіматозні білкові 
дистрофії), наслідки.  

8. Морфогенез і морфологія внутрішньоклітинного накопичення вуглеводів (паренхіматозні 

вуглеводні дистрофії) наслідки.  

9. Морфогенез і морфологія внутрішньоклітинного накопичення ліпідів (паренхіматозні жирові 
дистрофії) наслідки.  

10. Морфогенез і морфологія позаклітинного накопичення білків. Мукоїдне і фібриноїдне 

набухання. Гіаліноз: загальна характеристика, класифікація морфогенез, наслідки.  
11. Морфогенез і морфологія позаклітинного накопичення білків. Амілоїдоз: визначення, принципи 

класифікації, морфологічна характеристика, морфогенез, наслідки.  

12. Морфогенез і морфологія позаклітинного накопичення жирів (стромально–судинні жирові 
дистрофії), класифікація, наслідки.  

13. Морфогенез і морфологія позаклітинного накопичення вуглеводів (стромально–судинні 

вуглеводні дистрофії).  
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14. Змішані дистрофії: Морфогенез і морфологія порушення обміну гемоглобіногенних пігментів. 

Морфогенез і морфологія порушення обміну протеїногенних пігментів.  
15. Морфогенез і морфологія порушення обміну ліпідогенних пігментів, порушення обміну 

нуклеопротеїдів.  

16. Порушення утворення меланіну. Морфологічна характеристика гіпопігментації (лейкодерма, 
альбінізм) і гіперпігментації (загальна меланодермія, місцевий меланоз, пігментний невус).  

17. Морфогенез і морфологія порушення мінерального обміну. Порушення обміну кальцію, міді. 

Морфогенез і морфологія порушення мінерального обміну. Утворення каменів:  

визначення, механізм розвитку, класифікація, значення та наслідки.  
18. Смерть: визначення, класифікація, ознаки, посмертні зміни.  

19. Некроз: визначення, класифікація, клініко-морфологічні форми, мікроскопічні ознаки. 

Морфологічна характеристика коагуляційного і колікваційного некрозу.  
20. Некроз: визначення, клініко-морфологічні форми, мікроскопічні ознаки. Морфологічна 

характеристика гангрени, секвестру, інфаркту.  

21. Розлади кровообігу: загальна характеристика, класифікація. Артеріальне повнокров'я:  
   визначення, класифікація, причини і умови виникнення, морфологія, значення, результат.  

22. Гостре і хронічне венозне повнокров'я: визначення, причини і умови виникнення, морфологія, 

наслідки, значення.  

23. Недокрів'я: визначення, класифікація, причини і умови виникнення, морфологія, наслідки, 
значення.  

24. Кровотеча: визначення, класифікація, причини і умови виникнення, морфологія, наслідки, 

значення.  
25. Тромбоз: визначення, причини виникнення, морфологія тромбу, сприятливі і несприятливі 

наслідки.  

26. Емболія: визначення, класифікація, наслідки, значення. Тромбоемболія легеневої артерії:  
наслідки, значення.  

27. Шок: визначення, класифікація, морфологічні прояви, значення. Порушення іонноосмотичного 

і водного балансу.  

28. Запалення, загальні відомості. Етіологія, морфологія і патогенез запалення. Класичні ознаки 
запалення. Термінологія та класифікація.   

29. Ексудативне запалення: визначення, форми ексудативного запалення. Серозне і фібринозне 

запалення: причини, морфологічна картина, результат, значення.  
30. Ексудативне запалення: визначення, форми ексудативного запалення. Гнійне запалення:  

етіологія, класифікація, морфологічна картина, результат, значення.  

31. Ексудативне запалення: визначення, форми ексудативного запалення. Геморагічне, катаральне, 

гнильне запалення: причини, морфологічна картина, результат, значення.  
32. Продуктивне (проліферативне) запалення: визначення, види продуктивного запалення. 

Проміжне (інтерстиційне) запалення: причини, морфологічна картина, результат, значення.  

33. Продуктивне запалення: визначення, види продуктивного запалення. Гранульоматозне 
запалення: етіологія, морфогенез, класифікація, результат гранульом.  

34. Специфічні і неспецифічні гранульоми. Туберкульозна гранульома. Сифілітична гранульома 

(гума). Морфологічна характеристика.  
35. Специфічні і неспецифічні гранульоми. Лепрозна гранульома (лепрома). Склеромна 

гранульома. Морфологічна характеристика.  

36. Продуктивне (проліферативне) запалення: визначення, види продуктивного запалення. 

Продуктивне запалення з утворенням поліпів і гострокінцевих кондилом. Морфологічна 
характеристика.  

37. Зміни вилочкової залози, що виникають при порушеннях імуногенезу.  

38. Аутоімунізація та аутоімунні хвороби: визначення, класифікація, механізми розвитку, 
морфологічні прояви.  

39. Компенсація і пристосування: визначення, стадії, основні види компенсаторнопристосувальних 

реакцій.  
40. Гіпертрофія: визначення, класифікація, морфологічні прояви, наслідки, значення для організму. 

Морфо-функціональні особливості гіпертрофії міокарда: морфологічні прояви, наслідки, 

значення для організму.  

41. Гіперплазія: визначення, класифікація, морфологічні прояви, наслідки, значення для організму.  
42. Атрофія: визначення, класифікація, морфологічні прояви, наслідки, значення для організму.  

43. Метаплазія: визначення, морфологічні прояви, наслідки, значення.   
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44. Регенерація: визначення, класифікація, морфогенез, значення для організму.  

45. Організація, фіброз, склероз, цироз. Визначення термінів, морфогенез, результат, значення для 
організму.  

46. Визначення пухлинного росту, як типового патологічного процесу, сучасні теорії 

канцерогенезу. Основні властивості пухлин.  
47. Передпухлинні (передракові) стани та зміни. Облігатний і факультативний передрак.  

48. Морфогенез та гістогенез пухлин. Види росту пухлин. Поняття про тканинний і клітинний 

атипізм при пухлинному рості.  

49. Принципи класифікації пухлин. Відмінні особливості доброякісних та злоякісних пухлин.  
50. Метастазування: визначення поняття, шляхи, види, закономірності, механізми.  

51. Загальна характеристика та номенклатура пухлин, що походять з епітеліальних тканин.  

52. Загальна характеристика номенклатура, морфологічні особливості доброякісних та злоякісних 
органонеспецифічних пухлин епітеліальних тканин.  

53. Загальна характеристика, номенклатура, морфологічні особливості доброякісних та злоякісних 

органоспецифічних пухлин (органоспецифічні пухлини шкіри, молочної залози, печінки).  
54. Загальна характеристика, номенклатура, морфологічні особливості доброякісних та злоякісних 

пухлин м'язових тканин.  

55. Загальна характеристика, номенклатура, морфологічні особливості доброякісних та злоякісних 

пухлин власне сполучної (фіброзної тканини).  
56. Загальна характеристика, номенклатура, морфологічні особливості доброякісних та злоякісних 

пухлин кісткової тканини.  

57. Загальна характеристика, номенклатура, морфологічні особливості доброякісних та злоякісних 
пухлин кровоносних і лімфатичних судин.  

58. Загальна характеристика, номенклатура, класифікація, морфологічні особливості пухлин 

центральної і периферичної нервової системи.   
59. Загальна характеристика, номенклатура, класифікація, морфологічні особливості пухлин 

меланінутворюючої тканини. Невуси, їх види. Меланома.  

60. Загальна характеристика, визначення, класифікація лейкозів (гемобластозів). Морфологічні 

особливості, стадії перебігу гострих лейкозів (гострий недиференційований, гострий 
мієлобластний, гострий лімфобластний лейкоз). Причини смерті при гострих лейкозах.   

61. Загальна характеристика, визначення, класифікація лейкозів (гемобластозів). Морфологічні 

особливості хронічних лейкозів (хронічний мієлоїдний лейкоз, хронічний лімфолейкоз).   
62. Загальна характеристика, морфологічні прояви парапротеїнемічних лейкозів. Мієломна 

хвороба.  

63. Лімфоми: визначення, етіологія, класифікація, морфологічні прояви. Основні морфологічні 

типи неходжкінських лімфом.  
64. Хвороба Ходжкіна (лімфогранулематоз): визначення поняття, класифікація, морфологічні 

прояви.  

65. Особливості пухлинного росту в дитячому віці. Дизонтогенетичні пухлини. Тератоми та 
тератобластоми.  

66. Пухлини із камбіальних ембріональних тканин. Пухлини дитячого віку, що розвиваються по 

типу пухлин дорослих.  
67. Анемії. Тромбоцитопенії та тромбоцитопатії. Коагулопатії.  

68. Цереброваскулярні захворювання: визначення, загальна характеристика, етіологія, патогенез, 

класифікація. Патоморфологічна характеристика геморагічного та ішемічного інсультів, 

ускладнення, наслідки, причини смерті.   
69. Системні васкуліти: загальна характеристика, етіологія, патогенез класифікація. 

Патоморфологія вузликового периартеріїту, ускладнення, наслідки, причини смерті.   

70. Патоморфологічні зміни хвороб, пов'язаних з харчуванням. Променева хвороба, професійні 
хвороби, лікарняна хвороба: загальна характеристика, етіологія, патогенез, класифікація, 

основні патоморфологічні прояви, ускладнення, причини смерті.   

71. Сказ. Рикетсіози. Пріонові інфекції. Етіологія, патогенез, основні патоморфологічні прояви, 
ускладнення, причини смерті.   

72. Хвороби ендокарду та міокарду.   
73. Патоморфологічні прояви захворювань, викликаних найпростішими, гельмінтами.   

74. Карантинні інфекції. Сифіліс.  
75. Загальна характеристика та патоморфологічні прояви захворювань опорно-рухової системи: 

паратиреоїдна остеодистрофія, остеопетроз, хвороба Педжета, фіброзна дисплазія.,ю 
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остеомієліт, хвороби суглобів, м’язові дистрофії, міастенія.  

76. Хвороба Альцгеймера. Розсіяний склероз. Боковий аміотрофичний склероз.  
Постреанімаційна енцефалопатія. Хвороби периферійної нервової системи.  

77. Хвороби, збудниками яких є найпростіші, гельмінти. Мікози.  

78. Атеросклероз: визначення, загальна характеристика, етіологія, патогенез, фактори ризику. 
Морфогенез атеросклерозу (на підставі макро- і мікроскопії). Клінікоморфологічні форми 

атеросклерозу: основні патоморфологічні прояви, ускладнення, причини смерті.  

79. Гіпертонічна хвороба: визначення поняття, етіологія, патогенез, фактори ризику, класифікація, 

стадії перебігу, морфологічні зміни в серці та судинах. Клінікоморфологічні форми 
гіпертонічної хвороби. Поняття про вторинні (симптоматичні) гіпертензії. Зміни нирок при 

гіпертонічній хворобі (на макро- мікроскопічному рівні).   

80. Ішемічна хвороба серця: визначення, загальна характеристика, етіологія, патогенез, фактори 
ризику, класифікація. Гостра вогнищева ішемічна дистрофія міокарда: основні 

патоморфологічні прояви, методи діагностики, ускладнення, наслідки, причини смерті.  

81. Гострий інфаркт міокарда: визначення, загальна характеристика, епідеміологія, класифікація. 
Макро-мікроскопічні зміни (динаміка тканинних реакцій) на різних стадіях гострого інфаркту 

міокарда. Ускладнення, наслідки, причини смерті.   

82. Хронічна ішемічна хвороба серця: визначення, загальна характеристика, класифікація, 

ускладнення, наслідки, причини смерті. Морфологічні прояви хронічної серцевосудинної 
недостатності.   

83. Ревматизм: визначення, загальна характеристика, етіологія, патогенез, класифікація, основні 

патоморфологічні прояви в легенях, суглобах, головному мозку. Ураження серця  
при ревматизмі: класифікація, патоморфологічні прояви, ускладнення, наслідки, причини 

смерті.   

84. Ревматоїдний артрит: загальна характеристика, етіологія, патогенез. Основні патоморфологічні 
прояви у внутрішніх органах і суглобах, ускладнення, наслідки, причини смерті.   

85. Системний червоний вовчак: загальна характеристика, етіологія, патогенез. Основні 

патоморфологічні прояви, діагностичні критерії, ускладнення, наслідки, причини смерті.  

86. Набуті вади серця: визначення, етіологія, патогенез, класифікація, особливості гемодинаміки.  
87. Хвороби нирок: клініко-морфологічна класифікація. Пієлонефрит: визначення, етіологія, 

патогенез, класифікація, патоморфологія, ускладнення. Морфологічні прояви хронічної 

ниркової недостатності.   
88. Хвороби нирок: клініко-морфологічна класифікація. Гострий, підгострий і хронічний 

гломерулонефрити: етіологія, патогенез, класифікація, патоморфологія, наслідки, ускладнення.   

89. Некротичний  нефроз:  етіологія,  патогенез,  стадії,  патоморфологія, 

 наслідки, ускладнення.  
90. Захворювання стравоходу (езофагіти, грижі, пухлини): класифікація, морфологічні прояви, 

ускладнення, наслідки.  

91. Гострий гастрит: загальна характеристика, етіологія, патогенез, класифікація, морфологічні 
прояви, ускладнення, наслідки.  

92. Хронічний гастрит: загальна характеристика, етіологія, патогенез, класифікація, морфологічні 

прояви, ускладнення, наслідки.  
93. Виразкова хвороба шлунка і 12-п кишки: загальна характеристика, етіологія, патогенез, 

морфогенез хронічної виразки. Морфологічні особливості хронічної виразки (на макро– 

мікроскопічному рівнях). Ускладнення хронічної виразки. Причини смерті.   

94. Рак шлунка: загальна характеристика, епідеміологія, морфогенез, гістогенез, класифікація (на 
підставі макро- і мікроскопії), особливості метастазування, ускладнення, причини смерті.  

95. Захворювання печінки: загальна характеристика, класифікація. Гепатози (прогресуючий 

масивний некроз печінки, жирова дистрофія печінки): етіологія, патогенез, морфологічні 
прояви, ускладнення, наслідки.  

96. Гепатити: загальна характеристика, класифікація. Морфологічні особливості гострого та 

хронічного гепатиту. Морфологічні особливості алкогольного гепатиту.  
97. Вірусні гепатити: загальна характеристика, класифікація, епідеміологія, етіологія, патогенез, 

клініко-морфологічні форми вірусного гепатиту, наслідки, ускладнення.  

98. Цироз печінки: визначення поняття, загальна характеристика, класифікація, етіологія, 

патогенез. Морфологічні особливості та морфогенез постнекротичного, портального та 
біліарного цирозу, ускладнення, причини смерті.  

99. Захворювання печінки: загальна характеристика, класифікація. Рак печінки:  
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класифікація, морфологічні особливості, ускладнення.  

100. Хвороби гепатобіліарної системи та підшлункової залози: жовчнокам’яна хвороба, панктератит, 
рак підшлункової залози.  

101. Пухлини тонкої і товстої кишки.  

102. Черевний тиф: загальна характеристика, етіологія, патогенез. Патоморфологічна 
характеристика загальних і місцевих змін. Ускладнення, причини смерті.  

103.Дизентерія: загальна характеристика, етіологія, патогенез. Патоморфологічна характеристика 

загальних і місцевих змін. Ускладнення, причини смерті.  

104. Холера: загальна характеристика, етіологія, патогенез, стадії. Патоморфологічні прояви. 
Специфічні і неспецифічні ускладнення, причини смерті.  

105. Захворювання апендикса: апендицит. Визначення, загальна характеристика, етіологія, 

патогенез, класифікація, основні патоморфологічні прояви, ускладнення, причини смерті.  
106. Гострий бронхіт: загальна характеристика, етіологія, патогенез. Патоморфологічна 

характеристика. Ускладнення, результат.  

107. Пневмонії: загальна характеристика, класифікація. Крупозна пневмонія: етіологія, патогенез, 
морфогенез, патоморфологічна характеристика. Наслідки. Легеневі і позалегеневі ускладнення, 

причини смерті.  

108. Пневмонії: загальна характеристика, класифікація. Бронхопневмонія і проміжна 

(інтерстиціальна) пневмонія: етіологія, патогенез, класифікація, патоморфологічна 
характеристика.   

109. Хронічні неспецифічні захворювання легень: загальна характеристика, механізми розвитку. 

Хронічний бронхіт, бронхоектази, емфізема легень: етіологія, патогенез, класифікація, 
патоморфологічна характеристика. Результат, ускладнення.  

110. Рак легені: загальна характеристика, епідеміологія, етіологія, патогенез. Клінікоанатомічна 

класифікація, морфологічні особливості. Особливості метастазування, ускладнення, причини 
смерті.  

111. Туберкульоз: загальна характеристика, епідеміологія, етіологія, патогенез, відмінні особливості 

від інших інфекційних захворювань. Первинний туберкульоз: визначення, шляхи зараження. 

Патоморфологічні прояви, характеристика первинного туберкульозного комплексу. Варіанти 
перебігу, результат.  

112. Туберкульоз: загальна характеристика, епідеміологія, етіологія, патогенез, відмінні особливості 

від інших інфекційних захворювань. Гематогенний туберкульоз: визначення, види 
гематогенного туберкульозу. Патоморфологічна характеристика. Наслідки.  

113. Туберкульоз: загальна характеристика, епідеміологія, етіологія, патогенез, відмінні особливості 

від інших інфекційних захворювань. Вторинний туберкульоз: визначення, клініко-морфологічні 

форми, патоморфологічна характеристика. Ускладнення, причини смерті.  
114. Грип: епідеміологія, етіологія, патогенез. Форми грипу. Патоморфологічна характеристика, 

ускладнення.  

115. Кір: епідеміологія, етіологія, патогенез. Патоморфологічна характеристика, прояви в порожнині 
рота, ускладнення.  

116. Дифтерія: епідеміологія, етіологія, патогенез. Клініко-морфологічна класифікація. 

Патоморфологічна характеристика місцевих та загальних змін. Ускладнення, причини смерті.   
117. Скарлатина: епідеміологія, етіологія, патогенез. Клініко-морфологічна класифікація. Періоди 

перебігу хвороби. Патоморфологічна характеристика місцевих та загальних змін. Ускладнення, 

причини смерті.   

118. Менінгококова інфекція: визначення, класифікація, етіологія, патогенез. Патоморфологічна 
характеристика. Ускладнення, причини смерті.   

119. ВІЛ-інфекція: загальна характеристика, епідеміологія, шляхи зараження, етіологія, патогенез, 

періоди перебігу ВІЛ-інфекції. Поняття про опортуністичні інфекції. Причини смерті.  
120.Хвороби шийки матки:  загальна характеристика, класифікація. Ендоцервікоз. Поліпи шийки 

матки. Дисплазія слизової оболонки шийки матки.   

121. Рак шийки матки: загальна характеристика, епідеміологія, етіологія, патогенез. 
Клінікоанатомічна класифікація, морфологічні особливості. Особливості метастазування, 

ускладнення, причини смерті.  

122. Хвороби матки: загальна характеристика, класифікація. Залозиста гіперплазія ендометрію, 

лейоміома. Пухлини яєчників.  
123. Рак тіла матки: загальна характеристика, епідеміологія, етіологія, патогенез. Клінікоанатомічна 

класифікація, морфологічні особливості. Особливості метастазування, ускладнення, причини 



13 

 

смерті.  

124. Захворювання молочних залоз: загальна характеристика, класифікація. Фіброзно-кістозна 
хвороба, фіброаденома, гінекомастія, клініко-морфологічна характеристика.  

125. Рак молочної залози: загальна характеристика, епідеміологія, етіологія, патогенез. Клініко-

анатомічна класифікація, морфологічні особливості. Особливості метастазування, ускладнення, 
причини смерті.  

126. Хвороби чоловічих статевих органів: доброякісна вузлова гіперплазія передміхурової залози, 

рак передміхурової залози, пухлини яєчка. Клініко-морфологічна характеристика.  

127. Хвороби вагітності: визначення, класифікація. Ектопічна вагітність: класифікація, 
морфологічна діагностика, ускладнення.  

128. Хвороби вагітності: визначення, класифікація. ОРН-гестози: етіологія, морфологічна 

характеристика змін в організмі матері та в організмі плода.   
129. Трофобластичні хвороби: визначення, класифікація. Міхуровий заніс, інвазивний міхуровий 

заніс. Морфологічна характеристика, прогноз.  

130. Трофобластичні хвороби: визначення, класифікація. Хоріонкарцінома (хоріон епітеліома).  
Морфогенез, морфологічна характеристика, особливості метастазування.  

131. Патологія плаценти: класифікація, морфологічні особливості.   

132. 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). Морфологічна 

характеристика септицемії.  

133. 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). Морфологічна 

характеристика септикопіємії.  
134. 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). Морфологічна 

характеристика септичного (інфекційного) ендокардиту.  
135. Клініко-морфологічна характеристика основних видів гаметопатій: синдром Дауна, синдром 

Едвардса, синдром Патау, синдом Шершевского, синдром Кляйнфельтера.  

136. Кіматопатії: визначення, класифікація, причини виникнення. Клініко-морфологічна 
характеристика основних бластопатій.  

137. Кіматопатії: визначення, класифікація, причини виникнення. Загальна класифікація емріопатій 

(вроджених вад розвитку).  

138. Вроджені вади розвитку серця: визначення, класифікація. Загальна морфологічна 
характеристика основних вад розвитку серця та великих судин, наслідки, прогноз. 

139. Фетопатії: визначення, класифікація.  Діабетична фетопатія, гемолітична хвороба немовлят: 
етіологія, загальна морфологічна характеристика.  

140. Асфіксія новонародженого: визначення, причини розвитку. Загальна морфологічна 
характеристика,   

141. Недоношеність і перекошеність: визначення, загальні морфологічні ознаки, наслідки.   
142. Затримка внутрішньоутробного розвитку плоду (ЗВУР). Клініко-морфологічна характеристика, 

прогноз.  

143. Пологова травма: визначення, класифікація,  загальна морфологічна характеристика наслідки, 
ускладнення.   

144. Хвороби легень перинатального періоду (пневмопатії):  класифікація, морфологічні прояви.  

145. Хвороби гіпофіза:  клініко-морфологічна характеристика.  

146. Захворювання щитоподібної залози: класифікація. Базедова хвороба, кретинізм, мікседема,  
визначення, етіологія, морфологічна характеристика. Наслідки. Загальна морфологічна 

характеристика основних пухлин щитоподібної залози. Ускладнення, наслідки.  

147. Захворювання щитоподібної залози: класифікація. Воло: визначення, етіологія, морфологічна 
характеристика. Наслідки.  

148. Загальна морфологічна характеристика основних пухлин щитоподібної залози. Ускладнення, 

наслідки.   
149. Хвороби надниркових залоз: морфологічна характеристика.  

150. Цукровий діабет. Морфологічна характеристика цукрового діабету. Класифікація. Ускладнення 
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цукрового діабету (діабетична ангіопатія, нефропатія, ретинопатія): клінікоморфологічна 

характеристика, прогноз. Причини смерті при цукровому діабеті.  
  

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу Поточний контроль здійснюється на основі контролю 
теоретичних знань, навичок і вмінь на практичних 

заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на 

практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки 
студента. Поточний контроль здійснюється під час 

проведення навчальних занять і має на меті перевірку 

засвоєння студентами навчального матеріалу. Формами 

поточного контролю є:  
а) тестові завдання з вибором однієї правильної 

відповіді, з визначенням правильної послідовності дій, з 

визначенням відповідності, з визначенням певної 
ділянки на фотографії чи схемі («розпізнавання»);  

б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;  

в) розв’язання типових ситуаційних задач;  
г) контроль практичних навичок;  

е) розв’язання типових задач з генетики і медичної 

генетики.  

Оцінки у національній шкалі («відмінно» – 5, 

«добре» – 4, «задовільно» – 3, «незадовільно» – 2), 

отримані студентами, виставляються у журналах 

обліку відвідування та успішності академічної 

групи. 
Підсумковий контроль успішності навчання 
проводиться у вигляді диф.заліку та екзамену.   
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час 

оцінювання засвоєння кожної теми за поточну 

навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 

чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При 
цьому враховуються усі види робіт, передбачені 

програмою дисципліни. Студент повинен отримати 

оцінку з кожної теми (на кожному занятті з практичної 
підготовки) . Виставлені за традиційною шкалою оцінки 

конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну 

навчальну діяльність визнається як середнє 

арифметичне (сума оцінок за кожне заняття ділиться на 
кількість занять у семестрі) та переводиться у бали за 

Таблицею 2.  

Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну 

діяльність у багатобальну шкалу (для дисциплін, що 

завершуються іспитом (диференційованим заліком)) 
4- 

бальна 

шкала 

120-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

120-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

120-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

120-бальна  

шкала 

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81 

4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80 

4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79 

4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78 

4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77 

4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76 

4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75 

4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74 

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73 

4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72 

4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше 

3 

Недостатньо 

4,54 109 3,99 96 3,45 83 

4,5 108 3,95 95 3,41 82 
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Максимальна кількість балів, яку може набрати студент 

за поточну навчальну діяльність для допуску до ПК 
становить 120 балів.  

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати 

студент за поточну навчальну діяльність для допуску до 
екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості балів 

проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за 

традиційною (національною) шкалою під час вивчення 

дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення 
середнього арифметичного (СА), округленого до двох 

знаків після коми.  

Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна 
робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд 

із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного 

контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, 
які виносяться лише на самостійну роботу, 

перевіряється під час підсумкового модульного 

контролю. 

       Максимальна кількість балів, яку може набрати 
студент під час підсумкового контролю засвоєння 

студентом знань , становить 80 балів.  

Таблиця 3. Шкала оцінювання 

диференційованого заліку (іспиту): 

       Оцінювання підсумкового контролю вважається 

зарахованим, якщо студент набрав не менше 60% від 
максимальної суми балів (для 200-бальної шкали – не 

менше 50 балів).  

Кінцева кількість балів, яку студент  набрав з 

дисципліни визначається як сума балів за поточну 
навчальну діяльність (Таблиця 2) та за підсумковий 

контроль (диференційований залік, іспит) ( Таблиця 3). 

 

Національна шкала Бальна шкала 
«5» 70-80 
«4» 60-69 
«3» 50-59 

Вимоги до письмової роботи Підсумкова письмова робота виконується у формі 

контрольної роботи. 

Практичні заняття  

5-й семестр 

Аудиторна робота 

Модуль 1. Загальна патоморфологія. 

 

Теми 1-18: 
Робота на парах – оцінка від 2 до 5  за кожну тему. 

Тема 19: Практичні навички з модулю 1 «Загальна патоморфологія». 
Перелік практичних навичок до підсумкового модульного контролю І  

     Описати макро- та мікропрепарати за алгоритмами діагностики  

 

Алгоритм до діагностики  макропрепарату  Алгоритм до діагностики  мікропрепарату  

1  Вкажіть українською та   

латинською мовами назву препарату  

Вкажіть забарвлення мікропрепарату  

тканини (органа)  
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2  Опишіть макроскопічні зміни органа: 
розмір, колір, консистенцію  

Дайте назву тканини (органа) українською мовою  

3  Вкажіть патологічний процес   Визначте патологічні зміни (в клітинах, судинах, 
позаклітинній речовині)   

4  Вкажіть  можливі  наслідки 

патологічного процесу  

Назвіть патологічний процес   

5  Вкажіть,  при  якому захворюванні 

спостерігається дана патологія  

Вкажіть можливі наслідки патологічного процесу  

 Список макропрепаратів   Список мікропрепаратів  

1. Гематома мозку   
2. Гемоперикард  

3. «Мускатна» печінка  

4. Тромбоз аорти  
5. Тромб в вені  

6. Тромбоемболія легеневої артерії  

7. Гнійний лептоменінгіт  

8. Геморагічний інфаркт легені  
9. Інфаркт селезінки  

10. Гангрена стопи  

11. Гіаліноз капсули селезінки  
12. Амілоїдоз нирки  

13. Ожиріння серця  

14. Фібринозний перикардит  

15. Гнильний ендометрит  
16. Гіпертрофія серця  

1. Гідропічна дистрофія нирки   
2. Жирова дистрофія печінки (заб. Судан III)  

3. Жирова дистрофія печінки (заб. г/е)  

4. Гіаліноз капсули селезінки  
5. Амілоїдоз селезінки  

6. Бура індурація легень (заб. за Перлсом)  

7. «Мускатна» печінка  

8. Точкові крововиливи в мозок  
9. Жирова емболія легень (заб. Судан III)  

10. Гемосидероз легень (заб. г/е)  

11. Геморагічний інфаркт легені  
12. Некроз епітелію ниркових канальців  

13. Панкреонекроз  

14. Тромб з явищами організації  

15. Гнійний лептоменінгіт  

16. Абсцес печінки  

 
«5- Відмінно» за опис макро- і мікропрепаратів – одержує студент, який у повні мірі володіє 

теоретичним навчальним матеріалом з тем, може використовувати одержані знання для відповіді на 

питання, обґрунтувати свою відповідь; засвоїв практичні навички.   
«4- Добре» за опис макро- і мікропрепаратів – одержує студент, який у повні мірі володіє 

теоретичним навчальним матеріалом з тем, може використовувати одержані знання для відповіді на 

питання, але з деякими затрудненнями обґрунтовує свою відповідь; засвоїв практичні навички.   

«3- Задовільно» за та опис макро- і мікропрепаратів – одержує студент, який недостатньо володіє 
теоретичним навчальним матеріалом з тем, з затрудненнями використовує одержані знання, не може 

обґрунтувати свою відповідь; недостатньо засвоїв практичні навички.   

«2- Незадовільно» одержує студент, який не володіє знаннями з навчального матеріалу, не може 
використати одержані знання для відповіді на питання, обґрунтувати твою відповідь; не засвоїв усі 

практичні навички.   

Тема 20: Диф.залік (Семестровий контроль) оцінюється від 50 до 80 балів і складається з:  

Тестовий контроль - 40 тестів = 40 балів ( 1 бал за вірну відповідь на 1 тест). 
Відповідь на 2 теоретичних питання по 20 балів за кожне = 40 балів. Сума: 80.  

Бали конвертуються в національну шкалу: 
 

Національна шкала Бальна шкала 
«5» 70-80 
«4» 60-69 
«3» 50-59 

6-й семестр 
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Модуль 2. Спеціальна патоморфологія. 

 

Теми 1-14: 

Робота на парах – оцінка від 2 до 5  за кожну тему. 

Тема 15: Підсумкова письмова контрольна робота складається з 40 тестових завдань.  
Критерії оцінювання  

Оцінка «3» «4» «5» 
Кількість правильних відповідей 20-29 30-34 35-40 

 

 

В кінці курсу складається екзамен.  
Пералік практичних навичок 

Описати макро- та мікропрепарати за алгоритмами діагностики  

  

Алгоритм до діагностики 

макропрепарату  

Алгоритм до діагностики мікропрепарату  

1  Вкажіть українською та   

латинською мовами назву  
препарату  

Вкажіть  забарвлення  мікропрепарату тканини 

(органа)  

2  Опишіть макроскопічні зміни органа:  

(розміру, коліру, консистенції)  

Дайте назву тканини (органа)  

українською мовою  

3  Вкажіть патологічний процес   Визначте патологічні зміни (в клітинах, судинах, 
позаклітинній речовині)   

4  Вкажіть можливі наслідки  

патологічного процесу  

Назвіть патологічний процес   

5  Вкажіть,  при  якому 

захворюванні  спостерігається 
дана патологія  

Вкажіть можливі наслідки патологічного  процесу  

  

Список макропрепаратів  

  

Список мікропрепаратів  

1. Гематома мозку   

2. Гемоперикард  

3. Мускатна печінка  
4. Тромбоз аорти  

5. Тромб у вені   

6. Тромбоемболія легеневої артерії  

7. Геморагічні ерозії шлунка  
8. Геморагічний інфаркт легені   

9. Інфаркт селезінки  

10. Гангрена стопи  
11. Гіаліноз капсули селезінки  

12. Амілоїдоз нирки  

13. Ожиріння серця  
14. Фібринозний перикардит  

15. Гнильний ендометрит  

16. Мозкоподібне набухання  

1. Жирова дистрофія печінки   

(заб. Судан ІІІ)  

2. Жирова дистрофія печінки (заб. г/е)  
3. Амілоїдоз селезінки  

4. Бура індурація легень (заб. за Перлсом)  

5. Гіаліноз капсули селезінки  

6. Гідропічна дистрофія нирки  
7. Геморагічний інфаркт легені  

8. Мускатна печінка  

9. Точкові крововиливи в мозок  
10. Грануляційна тканина  

11. Залозиста гіперплазія ендометрія  

12. Гнійний лептоменінгіт  
13. Туберкульозна гранульома  

14. Кавернозна гемангіома  

15. Лімфогранулематоз  
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пейєрової бляшки при черевному тифі  

17. Портальний цироз печінки  

18. Ехінокок печінки  
19. Виразка шлунка (хронічна) 20. 

Первинний туберкульозний комплекс   

21. Казеозна пневмонія  
22. Атеросклероз аорти  

23. Поліп матки  

24. Рак молочної залози  
25. Рак легені центральний   

26. Саркома стегна  

27. Рак шлунка грибоподібний  

28. Позаматкова вагітність  
29. Артеріолосклеротичний нефроцироз   

30. Післяінфарктний великовогнищевий 

кардіосклероз   
31. Фібринозний коліт   

32. Абсцес печінки  

33. Сифілітичний мезаортит  
34. Апендицит  

35.Поворотньо-бородавчастий ендокардит  

16. Меланома   

17. Плоскоклітинний рак зі зроговінням  

18. Поліморфно-клітинна саркома  
19. Папілома   

20. Атеросклеротична бляшка  (заб. за Хартом)  

21. Бородавчастий ендокардит  
22. Інфаркт міокарда  

23. Кардіосклероз післяінфарктний  (заб. г/е)  

24. Підгострий гломерулонефрит  
25. Нирка при гіпертонічній хворобі  

26. Хронічний апендицит  

27. Атрофічний гастрит  

28. Портальний цироз печінки (заб. за ван Гізон)  
29. Крупозна пневмонія в стадії сірої гепатизації  

30. Емфізема легень  

31. Колоїдний зоб  
32. Аутоімунний тиреоїдит  

33. Вишкріб при вагітності  

34. Аденокарцинома  
35. Лейкемічна інфільтрація печінки  

 

Студент отримує блок питань -білет (3 теоретичні питання та 1 практичне), на які повинен 
відповісти письмово протягом 40 хвилин. Питання віддзеркалюють матеріал навчальної дисципліни і 

відповідають темам лекцій, практичних занять і СРС, які входять до складу підсумкового модуля.  

Структура екзаменаційного білета: 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № … 
1. Патологічна анатомія:  визначення, задачі, об’єкт  та методи вивчення, значення для медичної 

науки та практики. 
2. Пухлини та  пухлиноподібні захворювання слинних залоз. Морфологічна характеристика. 

3. Анемії: етіологія, патогенез. Морфологічна характеристика. 

4.Розпізнати та описати мікропрепарат. 

 

Критерії оцінювання практичних навичок та теоретичних знань екзаменаційного білета   

Практичні 

навички 

 

«5» «4» «3» Відповідь за 

питаннями практичної 
частини 

За практичні навички студент 

одержує від 10 до 16 балів, що 
відповідає:  
«5» - 16 балів; 
«4» - 13 балів; 
«3» - 10 балів. 

1 32 26 20 

Кількість 

питань 
«5» «4» «3» Усна відповідь за 

білетами, які 

включають теоретичну 
частину дисципліни 

За кожну відповідь студент 

одержує від 10 до 16 балів, що 

відповідає: 
«5» - 16 балів; 
«4» - 13 балів; 
«3» - 10 балів. 

1 16 13 10 
2 16 13 10 
3 16 13 10 

сума балів 80 65 50 
 Іспит оцінюється від 50 до – 80 балів 

    В залікову книжку виставляється традиційна оцінка 
 

Національна шкала Бальна шкала 
«5» 70-80 
«4» 60-69 
«3» 50-59 

Перелік теоретичних питань для підготовки студентів до екзамену. 

1. Патологічна анатомія:  визначення, задачі, об’єкт  та методи вивчення, значення для медичної 

науки та практики.  
2. Історія розвитку  патологічної анатомії в Україні. Українська школа патологоанатомів. 
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3. Основні методи патологічної анатомії, значення біопсії в сучасній клініці.  

4.  Альтерація: визначення, етіологія, патогенез, принципи класифікації. 
5. Паренхіматозні дистрофії: визначення, принципи класифікації, механізми розвитку. 

6. Морфогенез і морфологія зернистої дистрофії. 

7. Морфогенез та морфологія гідропічної дистрофії. 
8. Паренхіматозні ліпідози: класифікація, морфогенез, морфологія. 

9. Паренхіматозні вуглеводні дистрофії: класифікація, морфогенез, морфологія. 

10. Мезенхімальні дистрофії: визначення, класифікація. 

11. Гіаліноз: визначення, класифікація, морфогенез. 
12. Мукоїдний набряк: визначення, патогенез, морфологічна характеристика. 

13. інфаркті  міокарда.  

14. Гіаліноз сполучної тканини: морфогенез, морфологія. 
15. Фібриноїдний набряк: визначення, патогенез, морфологічна характеристика.  

16. Амілоїдоз: класифікація, морфогенез, морфологія внутрішніх органів при амілоїдозі.  

17. Амілоїдна дистрофія: визначення, гістохімічна та електронномікроскопічна  характеристика, 
місця акумуляції. 

18. Змішані дистрофії: визначення, класифікація. 

19. Морфогенез та морфо хімія порушення обміну хромопротеїдів. 

20. Гемоглобінові пігменти: класифікація, морфогенез. 
21. Гемолітична жовтяниця: визначення, етіологія, механізм розвитку, морфологія. 

22. Паренхіматозна жовтяниця: визначення, етіологія, механізм розвитку, морфологія.  

23. Протеіногенні пігменти: класифікація, морфологія порушень обміну меланіна. 
24. Морфологія та морфогенез порушення обміну кальцію в організмі. 

25. Утворення конкрементів: механізм розвитку, види конкрементів, значення для організму.  

26. Механічна жовтяниця: визначення, етіологія, механізм розвитку, морфологія.  
27. Некроз: визначення, класифікація, стадії. 

28. Некроз: види, типи, клініко-морфологічні форми. 

29. Морфологія некрозу, наслідки. 

30. Клініко-анатомічні форми некрозу. 
31. Термінальні стани: визначення, класифікація, морфологія. 

32. Смерть: визначення, класифікація, морфологічні ознаки. 

33. Пухлини та пухлиноподібні захворювання слинних залоз. Морфологічна характеристика. 
34. Анемії: етіологія, патогенез. Морфологічна характеристика. 

35. Гострий гломерулонефрит: етіологія, патогенез, класифікація. 

36. Мезенхімальні доброякісні пухлини:  класифікація, морфологія. 

37. Лейкози: визначення, класифікація, етіологія. 
38. Патологічна анатомія карієса. 

39. Злоякісні мезенхімальні пухлини. Класифікація, морфологія. 

40. Гострі лейкози: визначення, класифікація. 
41. Карієс: класифікація, етіологія, патогенез. 

42. Злоякісні органоспецифічні пухлини органів з екзокринною секрецією: класифікація, 

морфологія. 
43. Хронічні лейкози: визначення, класифікація, клініко-морфологічна            характеристика. 

44. Некаріозні пошкодження твердих тканин  зуба. 

45. Злоякісні органоспецифічні пухлини органів  ендокринних залоз: класифікація, морфологія.  

46. Мієломна хвороба: клініко-морфологічна характеристика. 
47. Епітеліальні пухлини: класифікація, клініко-морфологічна            характеристика. 

48. Лімфогранульоматоз: класифікація, клініко-морфологічна            характеристика. 

49. Пухлинна прогресія (Фулдс): визначення, суть. 
50. Атеросклероз: етіологія, патогенез, морфогенез, клініко-морфологічні форми. 

51. Клініко-морфологічні форми хронічних пульпітів. 

52. Патогенез пухлинного росту, канцерогенез: генна, епігеномна, вірусогенетична концепції. 
Онкоген. 

53. Гіпертонічна хвороба: етіологія, патогенез, патологічна анатомія, клініко-морфологічні форми. 

54. Етіологія пухлин (каузальний генез). Особливості метастазування раку. 

55. Ішемічна хвороба серця: етіологія, патогенез. Морфологія, ускладнення, причини смерті при   
56. Пухлини: визначення, розповсюдження пухлин, принцип класифікації. 

57. Ішемічна хвороба серця: класифікація по ВОЗ, клініко-морфологічна характеристика. 
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58. Морфологія і морфогенез стадії проліферації при запаленні. 

59. Хвороби печінки: класифікація,  токсична дистрофія печінки.  
60. Холера:  етіологія, епідеміологія, патогенез, патологічна анатомія. 

61. Морфологія і морфогенез ексудативної стадії запалення. 

62. Гепатити: класифікація, етіологія,  патогенез. 
63. Дифтерія: етіологія, епідеміологія, патогенез, патологічна анатомія. 

64. Стадії запалення: морфогенез і морфологія, стадія альтерації. 

65. Вірусний гепатит (хвороба Боткіна): етіологія, патогенез, клініко-анатомічна характеристика. 

66. Скарлатина: етіологія, епідеміологія, патогенез, патологічна анатомія. 
67. Інфаркт: визначення, види, механізм розвитку, морфологія. 

68. Принцип класифікації запалення, його форми. 

69. Патологічна анатомія хронічного (персистуючого) і активного гепатиту. 
70. Сибірська виразка: етіологія, патогенез, форми, патологічна анатомія. 

71. Запалення: визначення, класифікація, патогенез. 

72. Цироз печінки: етіологія, патогенез, морфогенез, класифікація, патологічна анатомія. 
73. Туберкульоз: етіологія, патогенез, класифікація. Характеристика первинного, вторинного та 

гематогенного форм туберкульозу. 

74. Шок: визначення, класифікація, патологічна анатомія. 

75. Панкреатит: етіологія, патогенез, класифікація, патологічна анатомія. 
76. Сифіліс: етіологія, патогенез, класифікація. Характеристика первинного, вторинного, третинного 

сифілісу. 

77. Смерть: механізми розвитку, ознаки смерті. Клінічна та біологічна смерть. Визначення, ознаки. 
78. Дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові: визначення, етіологія, патогенез, морфологія. 

79. Цукровий діабет: морфологічна характеристика,  етіологія, патогенез, ускладнення, патологічна 

анатомія діабетичної макро- та мікроангіопатії. 
80. Сепсис, септицемія та септикопіємія: патогенез, патологічна анатомія, клініко-анатомічна 

характеристика. 

81. Порушення кровообігу: класифікація, механізм розвитку. 

82. Жирова емболія: етіологія, патогенез, патологічна анатомія жирової емболії легень. 
83. Хвороба Грейвса (дифузний токсичний зоб, Базедова хвороба): морфологічні особливості 

щитоподібної залози. Вісцеральні прояви. 

84. Венозне повнокрів’я: визначення, морфологічна характеристика. 
85. Патоморфологія та наслідки порушень лімфообігу. 

86. Чума: клініко-морфологічні форми, ускладнення, причини смерті. 

87. Рівні дослідження структурних основ хвороб. 

88. Кровотеча: визначення, класифікація, механізм розвитку. 
89. Патологічна анатомія кандидозу. 

90. Ішемія: морфогенез та патоморфологія. 

91. Патологічна анатомія аспергільозу. 
92. Постреанімаційний період: визначення, патологоанатомічні особливості пошкодження життєво-

важливих органів і відновлення їх функцій. 

93. Грануляційна тканина: морфологічна характеристика. 
94. Морфологічна характеристика, ускладнення наслідки запальних захворювань молочних залоз. 

95. Патологічна анатомія дизадаптації організму. 

96. Морфологічні особливості меланоми,  її морфологічні форми. Значення передпухлинних змін. 

97. Хвороби слинних залоз. Сіалоаденіт. Слино - кам’яна  хвороба. Кісти залоз. 
98. Морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті при малярії. 

99. Ішемія: визначення, класифікація, морфологічна характеристика. 

100. Системні захворювання сполучної тканини: етіологія, патогенез, загальна морфологія. 
101. Пародонтоз: патогенез, морфологія. 

102. Кровотеча: визначення, класифікація, механізми розвитку. 

103. Ендокардити: класифікація, морфогенез, морфологія, клініко-морфологічна характеристика. 
104. Патологічна анатомія пародонтозу. 

105. Атрофія: визначення, класифікація, морфологічна характеристика окремих видів. 

106. Ревматизм: етіологія, патогенез, класифікація, клініко-морфологічна характеристика. 

107. Доброякісні епітеліальні органоспецифічні пухлини ротової порожнини. 
108. Гіпертрофія: визначення, класифікація, морфологічна характеристика окремих видів. 

109. Міокардити: класифікація, патогенез,  клініко-морфологічна характеристика. 
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110. Злоякісні епітеліальні пухлини ротової порожнини. 

111. Морфологія регенерації кісткової тканини при пошкодженні скелету обличчя. 
112. Системний червоний вовчак: етіологія, патогенез, клініко-морфологічна характеристика. 

113. Морфологія злоякісних пухлин ясен та кісток  черепа. 

114. Морфологія регенерації епітелію. 
115. Гострі пневмонії: визначення, принцип класифікації. 

116. Пухлини зубощелепної системи: класифікація. 

117. Регенерація: визначення, види, типи, стадії, морфологічна характеристика. 

118. Гострі пневмонії: етіологія, патогенез. 
119. Морфологія доброякісних пухлин зубощелепної системи. 

120. Компенсаторно-пристосувальні процеси: визначення, стадії розвитку, класифікація. 

121. Етіологія, патогенез, патологічна анатомія вогнищевої пневмонії. 
122. Морфологія одонтогенних пухлин. 

123. Імунодефіцитні синдроми: визначення, патогенез, класифікація. 

124. Крупозна пневмонія: клініко-анатомічна характеристика, ускладнення, прогноз. 
125. Інфекційні хвороби: класифікація, періоди,  клініко-морфологічна характеристика. 

126. Аутоімунні захворювання: визначення, класифікація. 

127. Рак легень: етіологія, морфогенез, класифікація, патологічна анатомія. 

128. Вірусні захворювання: класифікація, патогенез, патологічна анатомія. 
129. Морфологія і морфогенез реакції гіперчутливості сповільненого типу (ГСТ). 

130. Хронічні неспецифічні захворювання легень (ХНЗЛ): класифікація, етіологія, клініко-анатомічна 

характеристика. 
131. Грип: етіологія, епідеміологія, патогенез, патологічна анатомія. 

132. Морфологія і морфогенез реакції гіперчутливості негайного типу (ГНТ). 

133. Пневмоконіози: визначення, класифікація, загальна характеристика. 
134. Поліомієліт: визначення, патогенез, патологічна анатомія. 

135. Морфологія запалення при склеромі та лепрі. 

136. Ангіни: етіологія, патогенез, класифікація, патологічна анатомія. 

137. Кір: етіологія, патогенез, патологічна анатомія. 
138. Морфогенез та морфо хімія порушення обміну нуклеопротеїдів. 

139. Імунне запалення: визначення, етіологія, клітини у вогнищі запалення, класифікація. 

140. Гастрити: визначення, класифікація, клініко-анатомічна характеристика. 
141. ВІЛ-інфекція: етіологія, патогенез, патологічна анатомія. 

142. Гнійне запалення: визначення, класифікація, морфогенез, морфологія. 

143. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки: етіологія, патогенез, патологічна анатомія, 

ускладнення. 
144. Епідемічний висипний тиф: етіологія, епідеміологія, патогенез, клініко-анатомічна 

характеристика. 

145. Фібринозне запалення: етіологія, види, морфогенез, морфологія. 
146. Апендицит: етіологія, патогенез, класифікація, патологічна анатомія, ускладнення. 

147. Сальмонельози: етіологія, класифікація, патогенез. патологічна анатомія. 

148. Серозне запалення: визначення, класифікація, етіологія, морфологія, морфогенез. Серозні 
пульпіти. 

149. Рак шлунку: етіологія, патогенез, клініко-анатомічна характеристика і гістологічна класифікація. 

150. Черевний тиф: етіологія, патогенез, патологічна анатомія. 

 

Умови допуску до підсумкового контролю Семестровий контроль передбачений у формі 

заліку. Передбачає підсумкову оцінку у 200-

бальній шкалі як сума оцінок за поточний 
контроль знань (усне опитування, письмове 

опитування, тести, перевірка рефератів), 

результатів складання 2-х змістових модулів. 

7. Політика курсу 

Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної 

системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному 

опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується 

присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: 
пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими  
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