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1. Загальні відомості про викладача навчальної дисципліни 
 

Назва дисципліни Патоморфологія і патофізіологія 

ПІП Герич Надія Іванівна 

Контактний телефон  0999049740 

E-mail:   nadiagerich@i.ua 

Вебресурси Viber /Тelegram/ WhatsApp 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу  

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=352 

 

Інтернет-ресурси dEra,  iLearn,  Рrometheus 

Консультації Вт.  16.00-17.00  

 

2. Опис навчальної дисципліни 
 

Розподіл навчальних годин 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції 38 

Практичні заняття 38 

Самостійна робота 44 

Підсумковий модульний контроль модульний контроль 

Всього годин/кредит ЕCTS 120/4 

 

Термін навчання: 3р. 10 міс. 

 

Мета навчальної дисципліни. 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Патоморфологія та патофізіологія» є оволодіння 

глибокими та системними знаннями, що дозволяють отримати максимально високі та змістовні 

професійні компетентності у сфері медсестринства: здійснення  індивідуального підходу як до 

здорової людини, так і в разі захворювання, планування оздоровчих лікувальних заходів, 

формування  цілісного  погляду на людину, з розумінням усіх вікових особливостей організму 

людини, що необхідні в сестринській справі. 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення результатів 

навчання: 

ПРН 1. Проводити медсестринське суб’єктивне й об’єктивне обстеження різних органів, 

систем пацієнта та оцінювати отримані дані в умовах закладів охорони здоров’я, вдома, шляхом 

спілкування з пацієнтами різних вікових груп, їх родичами, хворою дитиною чи її батьками; 

уміти збирати скарги, анамнез захворювання та життя, алергологічний та епідеміологічний 

анамнез, оцінювати анамнестичні дані. 

ПРН 2. Проводити медсестринську діагностику, виявляти та оцінювати проблеми пацієнта 

в умовах закладів охорони здоров’я, непередбачуваних обстави та вміти: виявляти дійсні 

проблеми пацієнта; оцінювати їх першочерговість, установлювати медсестринський діагноз. 

ПРН 3. Планувати медсестринські втручання в умовах закладів охорони здоров’я, вдома, 

непередбачуваних обставин та вміти складати план медсестринських втручань для вирішення 

дійсних та супутніх проблем пацієнтів різного віку; здійснювати взаємозалежні медсестринські 

функції. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=352
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ПРН 10. Застосовувати широкий спектр клінічних умінь й сучасних інноваційних 

діагностичних та лікувальних технологій з метою безпечного пацієнтоцентрованого догляду 

відповідно до клінічних протоколів та правових стандартів медсестринства. 

ПРН 11. Інтерпретувати та враховувати у клінічній практиці особливості клінічної 

фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії основних груп лікарських засобів. 

 

3. Навчальний план з дисципліни  

 

3.1.Теми лекційних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Рекомендовані джерела К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Загальна нозологія та типові патологічні процеси  

1. Предмет, завдання і методи 

патоморфології. Поняття про 

морфогенез, патогенез і 

нозологію. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23460/mod_resource/content/1/%D

0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23748/mod_resource/content/3/%D

0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF1.pdf 

2 

2. Загальне вчення про хворобу. 

Патогенна дія на організм 

факторів зовнішнього 

середовища. Роль спадковості і 

конституції в розвитку 

патології. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23462/mod_resource/content/1

/%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B

1%D0%B0.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23749/mod_resource/content/1

/%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B

1%D0%B0.pdf 

2 

3. Основні патоморфологічні 

процеси. Альтерація. 

Дистрофії. Регенерація.  

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23464/mod_resource/content/1/%D

0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23750/mod_resource/content/2/%D

0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7%201.

pdf 

2 

4. Типові порушення обміну 

речовин. Голодування. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23467/mod_resource/content/1

/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%20%D

1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D

0%BD.pdf 

2 

5. Імунопатологічні процеси. 

Реактивність організму. 

Алергія. Патофізіологія 

імунної системи. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23469/mod_resource/content/1

/%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B

F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%

B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23470/mod_resource/content/1

/alergia.pdf 

2 

6. Порушення кровообігу, 

пристосування та компенсація. 

Патофізіологія кровообігу.  

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23472/mod_resource/content/1

/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BB%20%D0%BA%

D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1.p

df 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23475/mod_resource/content/1

/%D0%B3%D1%96%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%8

1%D1%96%D1%8F.pdf 

2 

http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23460/mod_resource/content/1/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23460/mod_resource/content/1/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23460/mod_resource/content/1/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23748/mod_resource/content/3/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF1.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23748/mod_resource/content/3/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF1.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23748/mod_resource/content/3/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF1.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23462/mod_resource/content/1/%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23462/mod_resource/content/1/%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23462/mod_resource/content/1/%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23462/mod_resource/content/1/%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23749/mod_resource/content/1/%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23749/mod_resource/content/1/%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23749/mod_resource/content/1/%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23749/mod_resource/content/1/%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23464/mod_resource/content/1/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23464/mod_resource/content/1/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23464/mod_resource/content/1/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23750/mod_resource/content/2/%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7%201.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23750/mod_resource/content/2/%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7%201.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23750/mod_resource/content/2/%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7%201.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23750/mod_resource/content/2/%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7%201.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23467/mod_resource/content/1/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23467/mod_resource/content/1/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23467/mod_resource/content/1/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23467/mod_resource/content/1/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23467/mod_resource/content/1/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23469/mod_resource/content/1/%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23469/mod_resource/content/1/%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23469/mod_resource/content/1/%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23469/mod_resource/content/1/%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23469/mod_resource/content/1/%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23470/mod_resource/content/1/alergia.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23470/mod_resource/content/1/alergia.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23470/mod_resource/content/1/alergia.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23472/mod_resource/content/1/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BB%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23472/mod_resource/content/1/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BB%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23472/mod_resource/content/1/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BB%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23472/mod_resource/content/1/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BB%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23472/mod_resource/content/1/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BB%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23475/mod_resource/content/1/%D0%B3%D1%96%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23475/mod_resource/content/1/%D0%B3%D1%96%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23475/mod_resource/content/1/%D0%B3%D1%96%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23475/mod_resource/content/1/%D0%B3%D1%96%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F.pdf
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7. Екстремальні стани. Гіпоксія. 1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23477/mod_resource/content/1

/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5

%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%9

6%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23478/mod_resource/content/1

/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%B8.pdf 

2 

8. Запалення. Етіологія, 

патогенез, класифікація. 

Патофізіологія запалення. 

Гарячка. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23482/mod_resource/content/2

/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B

5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D

0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23482/mod_resource/content/2

/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B

5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D

0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf 

2 

9. Пухлинний ріст, ознаки, види 

росту пухлин. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23487/mod_resource/content/1

/%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%B

D%D0%B8.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23489/mod_resource/content/1

/cancer.pdf 

2 

 Усього змістовий модуль 1  18 

Змістовий модуль 2. Патоморфологія та патофізіологія органів і систем  

10. Патоморфологія та 

патофізіологія системи крові: 

анемії, тромбоцитопенії, 

коагулопатії. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23491/mod_resource/content/1

/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23493/mod_resource/content/3

/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B

E%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D

0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf 

2 

11. Лейкоцитоз, лейкопенія, 

лейкоз, пухлинні 

захворювання лімфатичних 

вузлів, хвороба Ходжкіна. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23491/mod_resource/content/1

/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23493/mod_resource/content/3

/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B

E%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D

0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf 

2 

12. Патофізіологія та 

патоморфологія серцево-

судинної системи: атеросклероз, 

гіпертонічна хвороба, ІХС. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23996/mod_resource/content/1

/%D0%A1%D0%A1%D0%A1_1%20%281%29.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23498/mod_resource/content/1

/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81

%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B

7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D

0%BD%D1%82.pdf 

2 

13. Ревматизм. Вади серця. 

Недостатність серця і 

кровообігу. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23500/mod_resource/content/1

/%D0%A1%D0%A1%D0%A1_%D0%86%D0%86.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23501/mod_resource/content/1

/%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D1%81%D0

2 

http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23477/mod_resource/content/1/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23477/mod_resource/content/1/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23477/mod_resource/content/1/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23477/mod_resource/content/1/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23477/mod_resource/content/1/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23478/mod_resource/content/1/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23478/mod_resource/content/1/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23478/mod_resource/content/1/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23482/mod_resource/content/2/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23482/mod_resource/content/2/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23482/mod_resource/content/2/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23482/mod_resource/content/2/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23482/mod_resource/content/2/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23482/mod_resource/content/2/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23482/mod_resource/content/2/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23482/mod_resource/content/2/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23482/mod_resource/content/2/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23482/mod_resource/content/2/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23487/mod_resource/content/1/%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23487/mod_resource/content/1/%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23487/mod_resource/content/1/%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23487/mod_resource/content/1/%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23489/mod_resource/content/1/cancer.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23489/mod_resource/content/1/cancer.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23489/mod_resource/content/1/cancer.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23491/mod_resource/content/1/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23491/mod_resource/content/1/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23491/mod_resource/content/1/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23493/mod_resource/content/3/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23493/mod_resource/content/3/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23493/mod_resource/content/3/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23493/mod_resource/content/3/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23493/mod_resource/content/3/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23491/mod_resource/content/1/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23491/mod_resource/content/1/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23491/mod_resource/content/1/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23493/mod_resource/content/3/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23493/mod_resource/content/3/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23493/mod_resource/content/3/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23493/mod_resource/content/3/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23493/mod_resource/content/3/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23996/mod_resource/content/1/%D0%A1%D0%A1%D0%A1_1%20%281%29.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23996/mod_resource/content/1/%D0%A1%D0%A1%D0%A1_1%20%281%29.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23996/mod_resource/content/1/%D0%A1%D0%A1%D0%A1_1%20%281%29.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23498/mod_resource/content/1/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23498/mod_resource/content/1/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23498/mod_resource/content/1/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23498/mod_resource/content/1/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23498/mod_resource/content/1/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23498/mod_resource/content/1/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23500/mod_resource/content/1/%D0%A1%D0%A1%D0%A1_%D0%86%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23500/mod_resource/content/1/%D0%A1%D0%A1%D0%A1_%D0%86%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23500/mod_resource/content/1/%D0%A1%D0%A1%D0%A1_%D0%86%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23501/mod_resource/content/1/%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8F2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23501/mod_resource/content/1/%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8F2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23501/mod_resource/content/1/%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8F2.pdf
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%B5%D1%80%D1%86%D1%8F2.pdf 

14. Патоморфологія та 

патофізіологія системи 

дихання. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23503/mod_resource/content/1

/%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B

D%D1%8F.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23504/mod_resource/content/1

/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D

0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%

D1%8F.pdf 

2 

15. Патоморфологія та 

патофізіологія захворювань 

шлунково-кишкового тракту. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23507/mod_resource/content/2

/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B

5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23508/mod_resource/content/1

/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B

E%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%A8%D0%9A%D

0%A2.pdf 

2 

16. Патоморфологія та 

патофізіологія захворювань 

печінки, жовчного міхура, 

підшлункової залози. 

Жовтяниці. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23510/mod_resource/content/1

/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B

5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86%D0%86.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23511/mod_resource/content/1

/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5

%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%86%D0%86.pdf 

2 

17. Патоморфологія та 

патофізіологія сечової 

системи. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23513/mod_resource/content/1

/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B

0.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23514/mod_resource/content/1

/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B

E%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1

%87%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97.pdf 

2 

18. Патоморфологія та 

патофізіологія ендокринної 

системи. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23516/mod_resource/content/1

/%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%

80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23517/mod_resource/content/1

/endokrunna.pdf 

2 

19. Патоморфологія та 

патофізіологія нервової 

системи. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23519/mod_resource/content/2

/%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B

2%D0%B0.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23520/mod_resource/content/2

/%D0%BF%D0%B0%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%D

1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97.pdf 

2 

 Усього змістовий модуль 2  20 

 Усього за курс навчання:  38 

Примітка: Лекційні заняття проводяться відповідно до розкладу в лекційних аудиторіях 

навчального корпусу № 1. 

  

http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23501/mod_resource/content/1/%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8F2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23503/mod_resource/content/1/%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23503/mod_resource/content/1/%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23503/mod_resource/content/1/%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23503/mod_resource/content/1/%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23504/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23504/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23504/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23504/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23504/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23507/mod_resource/content/2/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23507/mod_resource/content/2/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23507/mod_resource/content/2/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23507/mod_resource/content/2/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23508/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%A8%D0%9A%D0%A2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23508/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%A8%D0%9A%D0%A2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23508/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%A8%D0%9A%D0%A2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23508/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%A8%D0%9A%D0%A2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23508/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%A8%D0%9A%D0%A2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23510/mod_resource/content/1/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23510/mod_resource/content/1/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23510/mod_resource/content/1/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23510/mod_resource/content/1/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23511/mod_resource/content/1/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%86%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23511/mod_resource/content/1/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%86%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23511/mod_resource/content/1/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%86%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23511/mod_resource/content/1/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%86%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23513/mod_resource/content/1/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23513/mod_resource/content/1/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23513/mod_resource/content/1/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23513/mod_resource/content/1/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23514/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23514/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23514/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23514/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23514/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23516/mod_resource/content/1/%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23516/mod_resource/content/1/%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23516/mod_resource/content/1/%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23516/mod_resource/content/1/%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23517/mod_resource/content/1/endokrunna.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23517/mod_resource/content/1/endokrunna.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23517/mod_resource/content/1/endokrunna.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23519/mod_resource/content/2/%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23519/mod_resource/content/2/%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23519/mod_resource/content/2/%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23519/mod_resource/content/2/%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23520/mod_resource/content/2/%D0%BF%D0%B0%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23520/mod_resource/content/2/%D0%BF%D0%B0%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23520/mod_resource/content/2/%D0%BF%D0%B0%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23520/mod_resource/content/2/%D0%BF%D0%B0%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97.pdf
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3.2. Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Рекомендовані джерела К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Загальна нозологія та типові патологічні процеси  

1. Визначення механізмів 

виникнення та видів 

ушкоджень.  

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23464/mod_resource/content/1/%D

0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23750/mod_resource/content/2/%D

0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7%201.

pdf 

2 

2. Вивчення типових видів 

порушення обміну речовин та 

їх причин. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23467/mod_resource/content/1

/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%20%D

1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D

0%BD.pdf 

2 

3. Визначення патоморфології та 

закономірностей порушень 

імунної системи. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23469/mod_resource/content/1

/%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B

F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%

B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23470/mod_resource/content/1

/alergia.pdf 

2 

4. Визначення за 

морфологічними ознаками 

видів порушення кровообігу. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23472/mod_resource/content/1

/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BB%20%D0%BA%

D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1.p

df 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23475/mod_resource/content/1

/%D0%B3%D1%96%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%8

1%D1%96%D1%8F.pdf 

2 

5. Визначення за 

морфологічними ознаками 

різних видів шоку та 

екстремальних станів, видів 

гіпоксії. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23477/mod_resource/content/1

/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5

%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%9

6%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23478/mod_resource/content/1

/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%B8.pdf 

2 

6. Визначення за 

морфологічними ознаками 

видів запалення. Вплив 

гарячки на організм. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23482/mod_resource/content/2

/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B

5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D

0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23482/mod_resource/content/2

/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B

5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D

0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf 

2 

7. Визначення за 

морфологічними ознаками 

видів росту пухлин. Вивчення 

макро- та мікропрепаратів. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23487/mod_resource/content/1

/%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%B

D%D0%B8.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23489/mod_resource/content/1

2 

http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23464/mod_resource/content/1/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23464/mod_resource/content/1/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23464/mod_resource/content/1/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23750/mod_resource/content/2/%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7%201.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23750/mod_resource/content/2/%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7%201.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23750/mod_resource/content/2/%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7%201.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23750/mod_resource/content/2/%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7%201.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23467/mod_resource/content/1/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23467/mod_resource/content/1/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23467/mod_resource/content/1/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23467/mod_resource/content/1/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23467/mod_resource/content/1/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23469/mod_resource/content/1/%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23469/mod_resource/content/1/%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23469/mod_resource/content/1/%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23469/mod_resource/content/1/%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23469/mod_resource/content/1/%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23470/mod_resource/content/1/alergia.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23470/mod_resource/content/1/alergia.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23470/mod_resource/content/1/alergia.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23472/mod_resource/content/1/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BB%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23472/mod_resource/content/1/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BB%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23472/mod_resource/content/1/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BB%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23472/mod_resource/content/1/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BB%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23472/mod_resource/content/1/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BB%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23475/mod_resource/content/1/%D0%B3%D1%96%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23475/mod_resource/content/1/%D0%B3%D1%96%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23475/mod_resource/content/1/%D0%B3%D1%96%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23475/mod_resource/content/1/%D0%B3%D1%96%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23477/mod_resource/content/1/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23477/mod_resource/content/1/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23477/mod_resource/content/1/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23477/mod_resource/content/1/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23477/mod_resource/content/1/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23478/mod_resource/content/1/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23478/mod_resource/content/1/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23478/mod_resource/content/1/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23482/mod_resource/content/2/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23482/mod_resource/content/2/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23482/mod_resource/content/2/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23482/mod_resource/content/2/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23482/mod_resource/content/2/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23482/mod_resource/content/2/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23482/mod_resource/content/2/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23482/mod_resource/content/2/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23482/mod_resource/content/2/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23482/mod_resource/content/2/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23487/mod_resource/content/1/%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23487/mod_resource/content/1/%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23487/mod_resource/content/1/%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23487/mod_resource/content/1/%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23489/mod_resource/content/1/cancer.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23489/mod_resource/content/1/cancer.pdf
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8. Вивчення мазків крові при 

основних формах анемії, 

різних видів кровотеч. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23491/mod_resource/content/1

/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23493/mod_resource/content/3

/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B

E%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D

0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf 

2 

9. Вивчення мазків крові при 

основних формах лейкозу, 

лейкоцитозу, лейкопенії. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23491/mod_resource/content/1

/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23493/mod_resource/content/3

/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B

E%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D

0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf 

2 

10. Визначення за 

морфологічними ознаками 

атеросклерозу судин, ІХС, 

гіпертонічної хвороби. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23996/mod_resource/content/1

/%D0%A1%D0%A1%D0%A1_1%20%281%29.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23498/mod_resource/content/1

/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81

%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B

7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D

0%BD%D1%82.pdf 

2 

11. Визначення за 

морфологічними ознаками 

ревматизму, вад серця, 

недостатності серця і 

кровообігу. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23500/mod_resource/content/1

/%D0%A1%D0%A1%D0%A1_%D0%86%D0%86.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23501/mod_resource/content/1

/%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D1%81%D0

%B5%D1%80%D1%86%D1%8F2.pdf 

2 

12. Визначення за 

морфологічними ознаками: 

легеневої гіпертензії, 

дихальної недостатності, 

бронхітів. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23503/mod_resource/content/1

/%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B

D%D1%8F.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23504/mod_resource/content/1

/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D

0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%

D1%8F.pdf 

2 

13. Визначення за 

морфологічними ознаками 

пневмоній, ХНЗЛ. Вивчення 

макро- та мікропрепаратів. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23503/mod_resource/content/1

/%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B

D%D1%8F.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23504/mod_resource/content/1

/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D

0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%

D1%8F.pdf 

2 

14. Визначення за 

морфологічними ознаками 

захворювань ротової 

порожнини, шлунка та 

кишечника. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23507/mod_resource/content/2

/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B

5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23508/mod_resource/content/1

/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B

E%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%A8%D0%9A%D

2 

http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23489/mod_resource/content/1/cancer.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23491/mod_resource/content/1/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23491/mod_resource/content/1/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23491/mod_resource/content/1/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23493/mod_resource/content/3/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23493/mod_resource/content/3/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23493/mod_resource/content/3/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23493/mod_resource/content/3/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23493/mod_resource/content/3/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23491/mod_resource/content/1/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23491/mod_resource/content/1/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23491/mod_resource/content/1/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23493/mod_resource/content/3/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23493/mod_resource/content/3/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23493/mod_resource/content/3/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23493/mod_resource/content/3/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23493/mod_resource/content/3/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23996/mod_resource/content/1/%D0%A1%D0%A1%D0%A1_1%20%281%29.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23996/mod_resource/content/1/%D0%A1%D0%A1%D0%A1_1%20%281%29.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23996/mod_resource/content/1/%D0%A1%D0%A1%D0%A1_1%20%281%29.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23498/mod_resource/content/1/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23498/mod_resource/content/1/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23498/mod_resource/content/1/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23498/mod_resource/content/1/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23498/mod_resource/content/1/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23498/mod_resource/content/1/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23500/mod_resource/content/1/%D0%A1%D0%A1%D0%A1_%D0%86%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23500/mod_resource/content/1/%D0%A1%D0%A1%D0%A1_%D0%86%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23500/mod_resource/content/1/%D0%A1%D0%A1%D0%A1_%D0%86%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23501/mod_resource/content/1/%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8F2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23501/mod_resource/content/1/%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8F2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23501/mod_resource/content/1/%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8F2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23501/mod_resource/content/1/%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8F2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23503/mod_resource/content/1/%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23503/mod_resource/content/1/%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23503/mod_resource/content/1/%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23503/mod_resource/content/1/%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23504/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23504/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23504/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23504/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23504/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23503/mod_resource/content/1/%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23503/mod_resource/content/1/%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23503/mod_resource/content/1/%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23503/mod_resource/content/1/%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23504/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23504/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23504/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23504/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23504/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23507/mod_resource/content/2/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23507/mod_resource/content/2/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23507/mod_resource/content/2/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23507/mod_resource/content/2/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23508/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%A8%D0%9A%D0%A2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23508/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%A8%D0%9A%D0%A2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23508/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%A8%D0%9A%D0%A2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23508/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%A8%D0%9A%D0%A2.pdf
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0%A2.pdf 

15. Визначення за 

морфологічними ознаками 

захворювань жовчного міхура, 

печінки, підшлункової залози. 

Вивчення макро- та 

мікропрепаратів. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23510/mod_resource/content/1

/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B

5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86%D0%86.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23511/mod_resource/content/1

/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B

5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%86%D0%86.pdf 

2 

16. Вивчення патоморфології 

захворювань органів сечової та 

статевої систем. Порушення 

функцій нирок. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23513/mod_resource/content/1

/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B

0.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23514/mod_resource/content/1

/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B

E%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1

%87%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97.pdf 

2 

17. Визначення за 

морфологічними ознаками 

патології ендокринної системи. 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23516/mod_resource/content/1

/%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%

80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23517/mod_resource/content/1

/endokrunna.pdf 

2 

18. Визначення за 

морфологічними ознаками 

патології нервової системи.  

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23519/mod_resource/content/2

/%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B

2%D0%B0.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23520/mod_resource/content/2

/%D0%BF%D0%B0%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%D

1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97.pdf 

2 

 Усього змістовий модуль 2  22 

19. Підсумковий модульний 

контроль 

1. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23523/mod_resource/content/1

/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B

D%D1%8F_%D0%B4%D0%B7.pdf 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/23524/mod_resource/content/1

/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%

BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%B4%D0

%B7.pdf 

2 

 Усього за курс навчання:  38 

Примітка. Заняття проводяться відповідно до розкладу в аудиторіях навчальних корпусів № 1, 

2. 

3.3. Теми самостійної позааудиторної роботи студентів 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Місце 

контролю 

Змістовий модуль 1. Загальна нозологія та типові патологічні процеси 

1. Видатні вчені: В.В. Пашутін, А.І. Полунін, І.І. Мечников, 

Г.М. Мінх, В.В. Підвисоцький, О.О. Богомолець, 

М.М. Сиротинін, М.Н. Зайко, В.В. Воронін, О.Б. Фохт. Їх 

внесок у патологічну фізіологію і патологічну анатомію. 

1 ПМК 

http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23508/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%A8%D0%9A%D0%A2.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23510/mod_resource/content/1/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23510/mod_resource/content/1/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23510/mod_resource/content/1/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23510/mod_resource/content/1/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23511/mod_resource/content/1/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%86%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23511/mod_resource/content/1/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%86%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23511/mod_resource/content/1/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%86%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23511/mod_resource/content/1/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%86%D0%86.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23513/mod_resource/content/1/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23513/mod_resource/content/1/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23513/mod_resource/content/1/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23513/mod_resource/content/1/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23514/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23514/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23514/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23514/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23514/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23516/mod_resource/content/1/%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23516/mod_resource/content/1/%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23516/mod_resource/content/1/%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23516/mod_resource/content/1/%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23517/mod_resource/content/1/endokrunna.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23517/mod_resource/content/1/endokrunna.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23517/mod_resource/content/1/endokrunna.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23519/mod_resource/content/2/%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23519/mod_resource/content/2/%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23519/mod_resource/content/2/%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23519/mod_resource/content/2/%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23520/mod_resource/content/2/%D0%BF%D0%B0%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23520/mod_resource/content/2/%D0%BF%D0%B0%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23520/mod_resource/content/2/%D0%BF%D0%B0%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23520/mod_resource/content/2/%D0%BF%D0%B0%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23523/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B7.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23523/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B7.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23523/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B7.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23523/mod_resource/content/1/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B7.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23524/mod_resource/content/1/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%B4%D0%B7.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23524/mod_resource/content/1/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%B4%D0%B7.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23524/mod_resource/content/1/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%B4%D0%B7.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23524/mod_resource/content/1/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%B4%D0%B7.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/23524/mod_resource/content/1/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%B4%D0%B7.pdf
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2. Діяльність видатних вчених у галузі експериментального 

моделювання хвороб і дослідження процесів патологічної 

фізіології та патологічної анатомії. 

1 ПМК 

3. Смерть. Стадії смерті. Трупні зміни. Принципи оживлення 

організму. Постреанімаційні розлади. 

2 ПМК 

4. Визначення поняття етіології й патогенезу. Поняття “чинник 

ризику” для здоров’я. 

1 ПМК 

5. Діатези, їх види, характерні особливості. 1 ПМК 

6. Порушення мінерального обміну. Основні причини й 

механізми порушення електролітного обміну (вміст і 

співвідношення калію, натрію й кальцію). Кальцинація як 

приклад порушення обміну кальцію. Утворення каменів. 

2 Практичне 

заняття, 

ПМК 

7. Синдром набутого імунодефіциту (СНІД).  2 Практичне 

заняття, 

ПМК 

8. Трансплантація і трансплантаційний імунітет. Загальне поняття 

про реплантацію. 

2 Практичне 

заняття, 

ПМК 

9. Кома, класифікація і механізми розвитку. 1 Практичне 

заняття, 

ПМК 

10. Стрес, характеристика поняття. Стресори. Стадії стресу. 1 Практичне 

заняття, 

ПМК 

11. Емболія, її види. Наслідки емболії. Тромбоемболія легеневої 

артерії. Емболія ворітної вени. 

1 Практичне 

заняття, 

ПМК 

12. Поняття про мікроциркуляцію. Основні причини її та механізм. 

Основні форми розладу мікроциркуляції, сладж-синдром, 

синдром внутрішнього судинного згортання, розлади 

лімфодинаміки. 

1 Практичне 

заняття, 

ПМК 

13. Патоморфологія і патофізіологія специфічного запалення. 2 Практичне 

заняття, 

ПМК 

14. Поняття про гіпотермію. Застосування штучної гіпотермії в 

медицині. 

2 Практичне 

заняття, 

ПМК 

15. Пухлини центральної нервової системи, особливості їх 

перебігу. 

2 Практичне 

заняття, 

ПМК 

16. Доброякісні й злоякісні пухлини молочної залози. 2 Практичне 

заняття, 

ПМК 

 Усього змістовий модуль 1 24  

Змістовий модуль 2. Патоморфологія та патофізіологія органів і систем 

17. Патоморфологія і патофізіологія геморагічного діатезу, його 

види. 

2 Практичне 

заняття, 

ПМК 

18. Патогенез дифузних захворювань сполучної тканини 

(колагенози), їхні види. 

3 Практичне 

заняття, 

ПМК 
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19. Види патологічного дихання. 2 Практичне 

заняття, 

ПМК 

20. Професійні захворювання легень: антракоз, силікоз, силікатоз. 2 Практичне 

заняття, 

ПМК 

21. Патофізіологія травлення в ротовій порожнині: гіперсалівація й 

гіпосалівація, порушення жування. Патологія твердих тканин 

зуба, ускладнення (поняття про карієс, пульпіт, пародонтоз). 

2 Практичне 

заняття, 

ПМК 

22. Основні форми порушень діурезу і складу сечі. 2 Практичне 

заняття, 

ПМК 

23. Сечокам’яна хвороба, визначення поняття, причини утворення, 

наслідки. 

2 Практичне 

заняття, 

ПМК 

24. Загальне уявлення про основні механізми розвитку 

ендокринних розладів: порушення центральної регуляції 

утворення гормонів, їх транспортування та рецепції. 

2 Практичне 

заняття, 

ПМК 

25. Ендемічний і спорадичний зоб. Тиреоїдити. 2 Практичне 

заняття, 

ПМК 

26. Етіологія і патогенез основних розладів центральної нервової 

системи: порушення кровообігу, нейроінфекція. 

1 Практичне 

заняття, 

ПМК 

 Усього змістовий модуль 2 20 

 Усього 44 

Примітка: ПМК – це підсумковий модуль контроль 

 

4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (пошукові, дослідницькі 

й аналітичні роботи) 

1. Сучасні аспекти етіології та патогенезу хвороби COVID – 19. 

2. Патоморфологічні особливості імунної відповіді у пацієнтів з аутоімунними 

захворюваннями 

3. Імунопатологічні стани – ситуаційна проблема сучасної медицини 

4. Вплив гуморальних факторів на механізми розвитку патологічних процесів, їх корекція 

5. Особливості компенсаторно-пристосувальних процесів при різноманітних 

захворюваннях і пошкодженнях організму людини 

6. Структурно-функціональний стан серця і нирок та якість життя пацієнтів із хронічною 

серцевою недостатністю 

7. Генетичні та середовищні чинники в виникненні  та прогресуванні основних системних 

захворювань сполучної тканини 

8. Індивідуальні особливості морфологічних змін в організмі у разі захворювань органів 

ендокринної системи 

9. Поняття про мітохондріальні хвороби ЦНС. Мітохондріальні регулятори апоптозу та 

виживання клітин. 

 

5. Політика навчального предмета  

Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів фахової 

передвищої освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань без використання зовнішніх джерел інформації 

(наприклад, окрім випадків дозволених викладачем, підготовки практичних завдань під час 

заняття);  
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- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення посилань на 

джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей. 

Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології здобувачами 

фахової вищої освіти: 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі студентами та викладачами, пацієнтами, 

медичним персоналом закладів охорони здоров’я; 

Політика щодо відвідування занять здобувачами фахової вищої освіти:  

- присутність на всіх заняттях є обов’язковою з метою поточного  та підсумкового 

оцінювання знань (окрім випадків за поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами фахової вищої освіти: 

- роботи, які здає студент з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку (75% від максимальної, наприклад тематична індивідуальна робота); 

- за умов виникнення академічної заборгованості з будь-яких причин, яка перевищує 65% 

від загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (1-119 балів), студент 

отримує незадовільну оцінку з обов’язковим повторним вивченням дисципліни. 

Порядок відпрацювання пропущених занять  

Пропущені заняття відпрацьовуються відповідно до Положення про порядок 

відпрацювання студентами пропущених занять та незадовільних оцінок, а також  згідно з 

графіком відпрацювання та консультацій. 

 

6. Політика оцінювання 
 

Оцінювання обов’язкової дисципліни «Патоморфологія та патофізіологія» є 

рейтинговим та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності студента (з 

урахуванням тем самостійної роботи та ІДРС) та результатів підсумкового модульного 

контролю. 

Максимальну кількість балів, яку здобувачі можуть набрати під час засвоєння модуля 200 

балів, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами модульного 

контролю (80 балів (40%). 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до 

поставлених завдань з кожної теми. Під час оцінювання освітньої діяльності здобувачів перевага 

надається стандартизованим методам контролю: тестування, структуровані контрольні роботи, 

структурований за процедурою контроль практичних навичок в умовах, що наближені до 

реальних. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Під час засвоєння кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність здобувачу 

виставляються оцінки за національною 4-бальною шкалою, які потім конвертуються у бали в 

залежності від кількості тем у модулі.  

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач під час поточної навчальної 

діяльності 120 балів. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають 

оцінці «5», на кількість оцінювальних тем у модулі та додаються бали за ІДРС. Мінімальна 

кількість балів, яку може набрати здобувач складає 70 балів. 

Оцінювання самостійної роботи студента 

Оцінювання самостійної роботи здобувачів, яка передбачена в тематичному плані 

дисципліни поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на 

відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і 

не входять до тем аудиторної навчальної практики, контролюється під час підсумкового модуль-

контролю.  

Оцінювання індивідуальної дослідної роботи студента  

Максимальна оцінка за індивідуальну дослідну роботу студента складає не більше 12 

балів.  

  

https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
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Оцінювання підсумкового модульного контролю 

Модульний контроль здійснюється після завершення вивчення всіх тем модуля на 

останньому контрольному занятті. До підсумкового модуль-контролю допускаються здобувачі, 

які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою та набрали кількість балів не 

менше за мінімальну. Максимальна кількість балів модульного контролю дорівнює 80 балів. 

Модульний контроль вважається зарахованим, якщо здобувач набрав не менше 50 балів.  
 

СХЕМА нарахування та розподіл, які отримують здобувачі 

 

Модуль 1. Патоморфологія та патофізіологія  

Середні значення оцінювання поточного та модуль-контролю 

Структура 

дисципліни 

№ 

заняття 
«відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

Змістовий 

модуль 1 

1 6 5 4 0 

2 6 5 4 0 

3 6 5 4 0 

4 6 5 4 0 

5 6 5 4 0 

6 6 5 4 0 

7 6 5 4 0 

Всього змістовий модуль 1 42 35 28 0 

Змістовий 

модуль 2 

8 6 5 4 0 

9 6 5 4 0 

10 6 5 4 0 

11 6 5 4 0 

12 6 5 4 0 

13 6 5 4 0 

14 6 5 4 0 

15 6 5 4 0 

16 6 5 4 0 

17 6 5 4 0 

18 6 5 4 0 

Всього змістовий модуль 2  66 55 44 0 

Всього поточна 

успішність  

108 90 72 0 

ІДРС (не більше 12 балів) 12   0 

Всього поточна 

успішність 

120 90 72 0 

Модуль-

контроль 

19 72-80 61-71 50-60 0-49 

Загальна кількість балів  з 

дисципліни за шкалою 

ЕCTS 

200-180 179-150 149-121  120 і менше 

 

Підсумкова оцінка з дисципліни «Патоморфологія та патофізіологія» визначається як сума 

балів поточної успішності та підсумкового модульного контролю. 
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Конвертація балів в оцінки за шкалою ECTS  

 

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з дисципліни, також 

конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями як 

нижче наведено у таблиці  

Конвертація балів з дисципліни  
у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями  

 

Оцінка за 200-бальною 

шкалою 

Оцінка за 

чотирибальною 

шкалою 
Від 180 до 200 балів «5» 

Від 150 до 179 балів «4» 

Від 149 до 120 (мінімальної кількості 

балів), яку повинен набрати студент 
«3» 

Нижче 120 «2» 

 
Оцінка ECTS у традиційну чотирибальну шкалу НЕ конвертується, оскільки шкала ECTS 

та чотирибальна шкала є незалежними.  

 

7. Перелік інформаційних джерел 
 

Навчальна література: 

1. Анатомія та фізіологія людини з патологією / Федонюк Я.І. та ін. — Тернопіль: 

Укрмедкнига, 2001. — 680 с. 

2. Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. — Вінниця: Нова книга, 2007. 

3. Бондар Я.Я., Файфура В.В. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини: підручник. 

— Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — 494 с. 

4. Касевич Н.М. Медсестринська етика і деонтологія: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 200 

с. 

5. Михалевич Р.Ф. Анатомія та фізіологія з основами патології в запитаннях і відповідях. 

— К.: Здоров’я, 2002. — 187 с. 

6. Патологічна анатомія / За ред. В.М. Благодарова та П.І. Червяка. — К.: Генеза, 1997. — 512 с. 

7. Патофізіологія: підручник / За ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця. — К.: Медицина, 2010. — 704 с. 

8. Патофизиология в рисунках, таблицах и схемах / Под ред. В.А. Фролова и др. — М.: 

Медицинское информационное агентство, 2003. 

9. Посібник з анатомії та фізіології з основами патології / Сакевич В.І. та ін. — К.: 

Здоров’я, 2003. — 36 с. 

Сума балів за всі 

види освітньої 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

модуль контролю 

180 – 200 А відмінно   

165 - 179 В 
добре 

150 - 164 С 

135 - 149 D 
задовільно 

120 - 134 Е  

70 - 119 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 - 69 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Електронні ресурси 

1. Мультимедійне забезпечення лекцій та семінарських занять. 

2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (ст. 16). [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html. 

3. Наказ МОН України від 05.12.18р. № 1344. «Про затвердження стандарту вищої освіти 

за спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти». 

[Електронний ресурс. Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf. 

4. Наказ МОЗ України від 01.06.2013 р. «Про затвердження протоколів медичної сестри 

(фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур та 

маніпуляцій». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/v0460282-13 

5. Веб-сайт Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н. Івасюка. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.library.cv.ua/ 

6. Веб-сайт обласної науково-медичної бібліотеки м. Чернівці. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://www.library.chnu.edu.ua/ 

7. Веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

8. Навчальні матеріали з патоморфології та патофізіології для бакалаврів на основі ПЗСО. 

Веб-сайт Чернівецького медичного коледжу БДМУ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=352 

9. Патологическая анатомия: атлас: [учеб. пособие] / [Зайратьянц О. В. и др.]; 2010. - 472 

с.: ил. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://vmede.org/sait/?page=4&id=Anatomija_patologicheskaja_3airatyan_2010&menu=Anatomija_p

atologicheskaja_3airatyan_2010 

10. Алгоритмы описания микропрепаратов. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://vmede.org/sait/?page=algoritms&id=practicagystologaru&menu=practicagystologaru 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/go/v0460282-13
http://www.library.cv.ua/
http://www.library.chnu.edu.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=352
http://vmede.org/sait/?page=4&id=Anatomija_patologicheskaja_3airatyan_2010&menu=Anatomija_patologicheskaja_3airatyan_2010
http://vmede.org/sait/?page=4&id=Anatomija_patologicheskaja_3airatyan_2010&menu=Anatomija_patologicheskaja_3airatyan_2010
http://vmede.org/sait/?page=algoritms&id=practicagystologaru&menu=practicagystologaru

