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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Патоморфологія та патофізіологія 

 (назва навчальної дисципліни) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень, 

форма навчання 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів - 4 

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

 

Обов’язкова  

 

Модулів – 1 

Спеціальність 

223 МЕДСЕСТРИНСТВО   
 

Рік підготовки (курс) 

1 

Змістових модулів –2 

Семестр 

2 
Загальна кількість 

годин –  120 год. 
Лекції 

32 год. 

Кількість аудиторних 

годин – 76 год. 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр 

Практичні заняття 

44 

Семінарські 

- 

Кількість годин 

самостійної роботи 

студента – 44 год. 

Форма навчання: 

денна 

Самостійна робота 

44 год. 

Індивідуальні завдання:  

- 

Вид контролю:  

Підсумковий  

модульний контроль 

 

Примітка:  

1 кредит ЕСТS – 30 год. 



 

 

 

 

І. ВСТУП 

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Патоморфологія та патофізіологія» 

складена відповідно освітньо-професійної програми, яка затверджена на засіданні Педагогічної 

ради коледжу від 10.12.2018р. протокол №3, стандарту вищої освіти за спеціальністю 223 

Медсестринство для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,  затвердженого наказом 

МОНУ від 05.12.2018 року № 1344. Освітньо-професійна програма,робоча навчальна програма 

введені в дію з 01 вересня 2019 р.,переглянуті та затверджені на засіданні Педагогічної ради 

31.08.2020 р.протокол №1. 

Робоча програма навчальної дисципліни «Патоморфологія та патофізіологія»  

розрахована на 120 годин (4 кредити), з яких лекцій – 32 години, практичних занять 

(семінарів) – 44 годин, самостійної роботи студентів – 44 годин.  

 

Метою навчальної дисципліни «Патоморфологія та патофізіологія» є виявлення  суті 

основних патоморфологічних процесів та можливість отримати знання про патоморфологічні 

зміни; формування у студентів здатність розуміти причини, умови, механізми розвитку та 

прояви захворювань людини; аналізувати, робити висновки щодо причин і механізмів 

функціональних, метаболічних, структурних порушень органів та систем організму при цих 

захворюваннях; забезпечує фундаментальну підготовку та набуття практичних навичок для 

наступної професійної діяльності бакалавра медицини.  

 

Бакалавр медсестринства повинен володіти загальними компетентностями: 
- володіти здатністю до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

- вміти спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.Навички використання 

інформаційних і комунікаційних технологій. 

- застосовувати вміня використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

- застосовувати визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

- здатністю приймати обґрунтовані рішення. 

- вміти працювати в команді. 

- застосовувати міжособистісної взаємодії. 

 

Бакалавр медсестринства повинен оволодіти професійними компетентностями: 

- здатністю розпізнавати й інтерпретувати ознаки здоров’я і його змін, хвороби чи 

інвалідності (оцінка/діагноз), обмежень можливості повноцінної життєдіяльності і визначати 

проблеми пацієнтів при різних захворюваннях та станах. 

- віти ефективно застосовувати сукупність медсестринських навичок (вмінь), медичних 

засобів, втручань та дій при оцінці функціонального стану пацієнтів/клієнтів, підготовці їх до 

діагностичних досліджень та заборі біологічного матеріалу для лабораторних досліджень. 

- здатністю виявляти зв’язок клінічних проявів захворювань з результатами додаткових 

методів дослідження. 



ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

Інтегральна компетентність 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні  проблеми під час професійної діяльності в галузі медсестринства та в освітньому процесі,, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності 

ЗК 03. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

 

Знати особливості пізнавальної 

діяльності людини, спрямованої 

на розкриття загальних, 

істотних зв'язків і 

співвідношень речей на 

достатньому рівні. 

Вміти пізнавати нові зв'язки й 

відношення об'єктів, розширяти і 

поглиблювати свої знання про них; 

аналізувати і синтезувати утворені 

поняття шляхом суджень, міркувань, 

умовиводів. 

Набути комунікативного 

досвіду в процесі адекватного 

сприйняття і розуміння змісту 

повідомлень. 

Вміти створювати власне 

монологічне висловлювання 

відповідно до отриманої 

інформації. 

ЗК 06..Здатність 

спілкуватися 

державною мовою як 

усно, так і письмово 

Мати досконалі знання 

державної мови 

Вміти застосовувати знання державної 

мови, як усно так і письмово 

Використовувати при фаховому 

та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну 

мову. 

Нести відповідальність за вільне 

володіння державною мовою, за 

розвиток професійних знань. 

ЗК 08. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

Мати глибокі знання в галузі 

інформаційних і комунікаційних 

технологій, що застосовуються 

у професійній діяльності 

Вміти використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології у професійній 

галузі, що потребує оновлення та 

інтеграції знань. 

Використовувати інформаційні 

та комунікаційні технології у 

професійній діяльності 

Нести відповідальність за 

розвиток професійних знань та 

умінь. 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК 02 Здатність 

розпізнавати й 

інтерпретувати ознаки 

здоров’я і його змін, 

хвороби чи інвалідності 

(оцінка/діагноз), 

обмежень можливості 

повноцінної 

життєдіяльності і 

визначати проблеми 

пацієнтів при різних 

захворюваннях та 

станах 

Мати спеціальні знання про 

людину, її органи та системи, 

знати методики та стандартні 

схеми опитування та 

фізикального обстеження 

пацієнта. 

Вміти провести бесіду з пацієнтом (у 

т.ч з дитиною), на підставі алгоритмів 

та стандартів, використовуючи 

стандартні методики провести 

фізикальне обстеження пацієнта. Вміти 

обстежити психомоторний та фізичний 

розвиток дитини Вміти оцінити стан 

здоров’я людини (у т.ч. дитини). 

Ефективно формувати 

комунікаційну стратегію при 

спілкуванні з пацієнтом. 

Вносити інформацію про стан 

здоров’я людини, дитини або 

внутрішньоутробний розвиток 

плоду до відповідної медичної 

документації 

Нести відповідальність за якісний 

збір інформації на підставі 

співбесіди, опитування, огляду, 

пальпації, перкусії, аускультації 

органів та систем та за своєчасне 

оцінювання стану здоров’я 

людини, психомоторного та 

фізичного розвитку дитини, 

внутрішньоутробного розвитку 

плоду та за прийняття 

відповідних дій 

СК 06 Здатність 

ефективно 

застосовувати 

Мати спеціальні знання про 

людину, її органи та системи, 

стандартні методики 

Вміти аналізувати результати 

лабораторних та інструментальних 

досліджень та на їх підставі оцінити 

Формувати та донести до 

пацієнта та фахівців висновки 

щодо необхідного переліку 

Нести відповідальність щодо 

оцінювання результатів 

лабораторних та 



 

 

 

 

сукупність 

медсестринських 

навичок (вмінь), 

медичних засобів, 

втручань та дій при 

оцінці функціонального 

стану пацієнтів/клієнтів, 

підготовці їх до 

діагностичних 

досліджень та заборі 

біологічного матеріалу 

для лабораторних 

досліджень 

проведення лабораторних та 

інструментальних досліджень 

(за списком 4). 

інформацію щодо діагнозу хворого (за 

списком 4) 

лабораторних та 

інструментальних досліджень 

(за списком 4). 

інструментальних досліджень 

СК 08 Профілактична 

діяльність медичної 

сестри, направлена на 

збереження і зміцнення 

здоров’я, попередження 

захворювань й 

інформування та 

навчання пацієнта та 

членів його родини 

Профілактична діяльність 

медичної сестри, направлена на 

збереження і зміцнення 

Профілактична діяльність медичної 

сестри, направлена на збереження і 

зміцнення 

Профілактична діяльність 

медичної сестри, направлена на 

збереження і зміцнення 

Профілактична діяльність 

медичної сестри, направлена на 

збереження і зміцнення 

СК 13 Здатність 

виявляти зв’язок 

клінічних проявів 

захворювань з 

результатами 

додаткових методів 

дослідження 

Знати: 

клінічні прояви захворювань; 

- дані додаткових методів 

досліджень при різній патології. 

Вміти: 

- використовувати основні методи 

медсестринського обстеження пацієнтів 

різного профілю; 

- інтерпретувати результати 

додаткових методів дослідження; 

- обгрунтовувати призначення 

етіотропної, патогенетичної та 

симптоматичної терапії. 

Дотримання етичних принципів 

та деонтологічних норм у 

спілкуванні з пацієнтами та їх 

оточенням з метою отримання 

згоди для проведення 

досліджень та виконання 

призначень лікаря 

Здатність самостійно робити 

виважені висновки та 

обгрунтовані судження 

відповідно до результатів 

дослідження пацієнта 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Програмними результатами навчання, які визначені освітньо-професійною програмою 

«Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 223 

Медсестринство та яких повинні досягти здобувачі вищої освіти після завершення вивчення 

дисципліни «Патоморфологія та патфізіологія», є: 

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 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, письмовій 

формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної мобільності, ефективного 

обміну професійною інформацією. 

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 20. Своєчасно та належно вести медсестринську документацію відповідно до 

чинного законодавства, використовуючи необхідні комп’ютерні технології, здійснювати 

моніторинг та аналіз документації. 

 



 

 

 

 

ІV. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Патоморфологія та патофізіологія» 

 

№ 

з/п 

Назва розділів, тем Кількість годин 

Усього Лекції 

Практичні 

заняття/Семі-

нари 

Самостійна 

робота 

Модуль 1. Патоморфологія та патофізіологія. 

Змістовий модуль 1. Загальна патоморфологія та патофізіологія. 

1 Предмет і завдання патоморфології та 

патофізіології. Основні поняття нозології.  

Процеси адаптації та компенсації. 

Пошкодження. Дистрофії 

16 2 4 10 

2 Порушення периферичного кровообігу. його 

види та морфологічні ознаки. Гіпоксія. 
4 2 2 - 

4 Запалення: загальні відомості, закономірності 

розвитку. Динаміка запальної реакції. 

Класифікація запалень. Гарячка. 

6 2 2 2 

5 Імунопатологічні процеси. Реакції та механізми 

гіперчутливості. Аутоімунні хвороби. 

Імунодефіцитні стани. 

8 2 2 4 

6 Пухлини загальна характеристика. Сучасні 

класифікації пухлин. Пухлинний ріст, ознаки, 

види росту пухлин. Морфологічні особливості 

пухлин. 

10 2 4 4 

7 Порушення метаболізму вуглеводів. Цукровий 

діабет. Ускладення. Порушення метаболізму 

білків та жирів. Порушення водно-

електролітного балансу 

4 2 2 - 

8 Морфологічні ознаки різних видів шоку та 

екстремальних станів. 
4 2 2 - 

 Усього змістовий модуль 1 56 16 20  

Змістовий модуль 2. Спеціальна патоморфологія та патофізіологія. 

9 Розлади кровообігу та лімфодинаміки: гіперемія, 

ішемія, емболія, інфаркт, кровотечі, 

крововиливи, стаз, плазморагія. Морфологія 

шоку. Види і наслідки розладів лімфодинаміки. 

Порушення гемостазу. Тромбоз. ДВЗ-синдром. 

8 2 2 4 

10 Патоморфологія та патофізіологія захворювань 

серцево-судинної системи. 
6 2 4 - 

11  Патоморфологія та патофізіологія захворювань 

органів дихання. 
8 2 2 4 

12 Патоморфологія та патофізіологія захворювань 

органів травлення. 

14 2 4 8 

13 Патоморфологія та патофізіологія захворювань 

ендокринної системи та порушення обміну 

речовин. 

8 2 2 4 

14 Патоморфологія та патофізіологія захворювань 4 2 2 - 



 

 

 

 

центральної нервової системи. 

15 Патоморфологія та патофізіологія захворювань 

сечовивідної  системи 
4 2 2 - 

16 Патоморфологія та патофізіологія захворювань 

чоловічої та жіночої статевої системи. 

Патоморфологія та патофізіологія вагітності, 

постнатального і перинатального періодів. 

10 2 4 4 

 Усього змістовий модуль 2 62 16 22  

 Підсумковий модуль-контроль 2  2  

 Усього за курс навчання: 120 32 44 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Патоморфологія та патофізіологія» 

 

№ 

з/п 
Теми лекцій 

Кількість 

годин 

ІІ СЕМЕСТР 

Змістовий модуль 1.  Загальна патоморфологія та патофізіологія. 

1 Предмет і задачі патоморфології та патофізіології. Процеси адаптації та 

компенсації. Регенерація і репарація – клініко-морфологічна характеристика. 

Пошкодження. Дистрофії. 

2 

2 Порушення периферичного кровообігу та його види та морфологічні ознаки. 

Гіпоксія. 

 

3 Патогенна дія на організм факторів зовнішнього середовища. Роль спадковості 

і конституції в розвитку патології. 

2 

4 Запалення: загальні відомості, закономірності розвитку. Динаміка запальної 

реакції. Класифікація запалень. Гарячка. 

2 

5 Імунопатологічні процеси. Реакції та механізми гіперчутливості. Аутоімунні 

хвороби. Імунодефіцитні стани. 

2 

6 Пухлини загальна характеристика. Сучасні класифікації пухлин. Пухлинний 

ріст, ознаки, види росту пухлин. Морфологічні особливості пухлин. 

2 

7 Порушення метаболізму вуглеводів. Цукровий діабет. Ускладення. Порушення 

метаболізму білків та жирів. Порушення водно-електролітного балансу 

2 

8 Морфологічні ознаки різних видів шоку та екстремальних станів. 2 

Усього змістовий модуль 1 16 

Змістовий модуль 2. Спеціальна  патоморфологія та патофізіологія. 

9 Розлади кровообігу та лімфодинаміки: гіперемія, ішемія, емболія, інфаркт, 

кровотечі, крововиливи, стаз, плазморагія. Морфологія шоку. Види і наслідки 

розладів лімфодинаміки. Порушення гемостазу. Тромбоз. ДВЗ-синдром. 

2 

10 Патоморфологія та патофізіологія захворювань серцево-судинної системи. 2 

11  Патоморфологія та патофізіологія захворювань органів дихання. 2 

12 Патоморфологія та патофізіологія захворювань органів травлення. 2 

13 Патоморфологія та патофізіологія захворювань ендокринної системи та 

порушення обміну речовин. 

2 

14 Патоморфологія та патофізіологія захворювань центральної нервової системи. 2 

15 Патоморфологія та патофізіологія захворювань сечовивідної  системи 2 

16 Патоморфологія та патофізіологія захворювань чоловічої та жіночої статевої 

системи. Патоморфологія та патофізіологія вагітності, постнатального і 

перинатального періодів. 

2 

 Усього змістовий модуль 2 16 

 Усього за курс навчання: 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Патоморфологія та патофізіологія» 

 

№ 

з\п 

Навчальна практика  Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Загальна патоморфологія та патофізіологія 

1 Пошкодження клітини: специфічні та неспецифічні прояви пошкодження 

клітин, морфологічні  та функціональні ознаки  пошкодження клітини. 

Діагностика порушень внутрішньоклітиного обміну. Вивчення процесів 

фізіологічних і патологічних порушень внутрішньоклітиного обміну. 

2 

2 Зовнішні та внутрішні причини виникненя хвороби, роль конституції та стресу 

в розвитку хвороби,значення реактивності в патологічному процесі.  

 2 

3 Типові порушення периферійного кровообігу та мікроциркуляції.  2 

4 Діагностика кисневого голодування організму. Гіпоксія. Екстремальні  стани. 

Шок. Колапс. Кома 

2 

5 Проліферація. Загальне вчення про запалення. Ексудативне запалення. 

Морфологія ексудативного запалення. Сепсис. Карантинні інфекції. 

2 

6 Морфологічні ознаки гарячки та її вплив на організм. 2 

7 Вивчення патологічних порушень при імунопатологічних процесах. 

Патоморфологія імунної системи. Реакції та механізми гіперчутливості. 

Аутоімунні хвороби. Імунодефіцитні стани. Синдром надбаного 

імунодефіциту (СНІД). Процеси адаптації та компенсації. Регенерація і 

репарація. Склероз. 

2 

8 Загальне вчення про пухлини. Морфологічні особливості пухлин з тканин, що 

походять з мезенхіми. Номенклатура і морфологічні особливості пухлин 

нервової тканини. Номенклатура і морфологічні особливості пухлин з 

епітелію. Номенклатура та особливості пухлин меланінутворюючої тканини. 

Пухлини та передпухлинні стани та пухлини м’яких тканини ротової 

порожнини 

2 

9 Симптоматичні змінення ситеми лейкоцитів. Лейкоцитози та лейкопенії 2 

10 Діагностика метаболічних порушень вуглеводного, білкового, жирового 

обміну, водно-електролітного балансу. Цукровий діабет. Ускладення. 

2 

11 Патогенна дія на організм факторів зовнішнього середовища. Роль спадковості 

і конституції в розвитку патології. 

2 

Усього змістовий модуль 1: 22 

Змістовий модуль 2. Спеціальна патоморфологія та патофізіологія. 

12 Діагностика функціональних і метаболічних порушень,що виникають при 

захворюваннях крові. Патогенез і клінічні прояви патології фізіології 

периферичного кровообігу і мікроциркуляції. 

2 

13 Основні методи діагностики порушень  серцево-судинної системи: 

атеросклероз, гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця. 

Цереброваскулярні захворювання. Кардіоміопатії. 

2 

14 Патологічні зміни при ревматичних захворюваннях: ревматизм, ревматоїдний 

поліартрит, системний червоний вовчак, вузликовий периартеріїт, 

склеродермія. 

2 

15 Діагностика хвороб органів дихання: гострі пневмонії, хронічні неспецифічні 

захворювання легень. Туберкульоз: первинний, гематогенний та вторинний. 

Пневмоконіози. Рак легенів 

2 

16 Сучасні методи діагностики патології органів травлення: гастрити, виразкова 

хвороба, ентерити, коліти, апендицит. Рак шлунку і кишок. 

2 

17 Диференційна діагностика хвороб печінки: гепатози, гепатити, цирози, 

пухлини. 

2 



 

 

 

 

18 Діагностика порушень ендокринної системи. Загальна етіологія і патогенез 

ендокринопатій та вивчення їх клінічних проявів. 

2 

19 Порушення інтегративних функцій центральної нервової системи. Нейрогенні 

порушення функцій ЦНС. 

2 

20 Діагностика патології нирок: гломерулонефрит, гостра ниркова недостатність, 

пієлонефрит, амілоїдоз, нефросклероз, уремія. Нирково-кам'яна хвороба. 

2 

21 Сучасні методи діагностики хвороб вагітності та післяпологового періоду.  

 Усього змістовий модуль 2: 20 

22 Підсумковий модуль-контроль 2 

Усього за курс навчання: 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VІI. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

ІІ СЕМЕСТР 

Змістовий модуль 1. Загальна патоморфологія та патофізіологія 

1 Вступ. Патологічна анатомія, її зміст, об'єкти вивчення, завдання, методи та 

рівні дослідження. Стислі історичні дані. Розвиток патологічної анатомії в 

Україні. Загальна патологічна анатомія. 

2 

2 Пошкодження і загибель клітин та тканин. Некроз, апоптоз. Загальна і 

місцева смерть. Патологічна анатомія органної недостатності. Основи 

танатології: смерть, її визначення та ознаки. 

4 

3 Спеціальна патологічна анатомія. Вступ до нозологічного вивчення хвороб. 

Діагноз та його складові. 

4 

4 Імунопатологічні процеси. Реакції та механізми гіперчутливості. 4 

5 Передпухлинні процеси. Гісто- та морфогенез пухлин. 4 

7 Гарячка. Морфологічні ознаки,види темпаратурних кривих. 2 

Усього змістовий модуль 1 20 

Змістовий модуль 2. Спеціальна патоморфологія та патофізіологія. 

8 Анемії. Тромбоцитопенії та коагулопатії. Лейкози та лімфоми. 4 

9 Хвороби органів дихання: туберкульоз: первинний, гематогенний та 

вторинний. Пневмоконіози.  

4 

10 Патологія травлення в ротовій порожнині: гіперсалівація та гіпосалівація. 

Ураження твердих тканин зуба. 

4 

11 Хвороби печінки: гепатози, гепатити, цирози, пухлини. 4 

12 Хвороби залоз внутрішньої секреції: акромегалія, хвороба Іценко-Кушінга. 

Церебро-гіпофізарна кахексія, Аддісонова хвороба, 

4 

13 Хвороби статевих органів та молочної залози: дисгормональні (залозиста 

гіперплазія слизової матки, ендоцервікоз, гіпертрофія передміхурової 

залози, доброякісні дисплазія молочної залози, гінекомастія), запальні 

(ендометрит, мастит), пухлинні (рак молочної залози, рак матки). 

4 

Усього змістовий модуль 2 24 

Усього: 44 

  

                                                  



 

 

 

 

VІІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Змістовий модуль 1. Загальна патоморфологія та патофізіологія 

 

 ЛЕКЦІЯ 

 Тема 1. Предмет і задачі патоморфології та патофізіології.. Процеси адаптації та 

компенсації. Регенерація і репарація – клініко-морфологічна характеристика. 

Пошкодження. Дистрофії. 

 Поняття про патологічну анатомію як фундаментальну дисципліну. Основні задачі та 

завдання патологічної анатомії. Місце патологічної анатомії серед інших загальних та 

клінічних дисциплін.  

 Класифікація методів дослідження у патологічній анатомії. Роль експериментального 

методу дослідження у процесі відтворення та моделювання захворювання. 

 Основні поняття патологічної анатомії: морфологія, патогенез, нозологія. Основні 

поняття нозологій: «хвороба», «патологічний стан», «патологічний процес», «хворобливий 

стан».  

 Поняття патогенезу. Основні патогенетичні етапи розвитку патологічних станів у 

конкретному випадку. Принципи реалізації руйнівних та пристосувальних реакцій у патогенезі 

основних захворювань в організмі людини. Роль процесів адаптації та компенсації у процесі 

одужання пацієнта.  

 Поняття про репарацію та регенерацію. Індивідуальні особливості механізмів реалізації 

репарації та регенерації. Принципи оцінки індивідуальних властивостей клінічних проявів 

репарації та регенерації.  

 Поняття про пошкодження. Види ушкоджень. Механізми розвитку основних видів 

пошкодження, морфологічна картина ушкоджень. Основні патогенетичні ланки формування 

пошкоджень. Індивідуальні особливості пошкоджень у різні вікові періоди.  

 Морфологічні особливості зворотних та незворотних ушкоджень клітин та тканин 

організму. Роль даних ушкоджень у виникненні та розвитку основних патологічних станів в 

організмі. 

 Поняття про процес альтерації. Види, механізми розвитку, характеристика 

морфологічного субстрату при альтерації. Вплив процесу альтерації на розвито різноманітних 

патологічних процесів у людському організмі. 

 Визначення поняття дистрофія. Види, причини, механізми розвитку основних видів 

дистрофії. Поняття про аліментарну дистрофію, значення для окремих вікових категорій, вплив 

голодування на життєдіяльність організму. Ендогенні та екзогенні чинники розвитку 

голодування. 

 Значення різних видів дистрофії у процесі формування різноманітних патологічних 

процесів в людському організмі. Основні механізми розвитку дистрофічних процесів: 

інфільтрація, спотворений синтез, трансформація, декомпозиція.   

 Поняття про паренхіматозні дистрофії. Основні морфологічні зміни під час формування 

даного виду патологічного процесу. Змішані дистрофії: визначення поняття, характеристика 

морфологічного субстрату у разі розвитку змішаних дистрофічних процесів. 

 

 НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

 Тема 1. Дистрофії. Морфологічна форма альтерації. Морфологія оборотного і 

необоротного ушкодження клітин і тканин. Паренхіматозні дистрофії. Змішані дистрофії. 

 Вивчення механізмів виникнення та розвитку різноманітних видів пошкоджень клітин та 

тканин організму. Оцінка значення пошкоджень у розвитку різноманітних патологічних станів 

та захворювань. Види пошкоджень клітин та тканин під дією різноманітних факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища.  

 Класифікація дистрофічних процесів. Морфологічні особливості розвитку аліментарної, 

паренхіматозної та змішаної дистрофії. Основні патологічні стани та захворювання, які 

розвиваються внаслідок наявності різних видів дистрофічних процесів.   



 

 

 

 

 Диференційна діагностика дистрофічного та некротичного процесу на вологих та 

гістологічних препаратах.  

 Морфологічні ознаки різноманітних видів ушкодження: у разі інфаркту міокарда, 

жирової дистрофії, амілоїдозу нирки або селезінки. Механізми розвитку патологічних змін під 

час вищезазначених захворювань.  

 Практичні навички: 

 Вміти пояснити механізми розвитку основних видів дистрофічних процесів: 

аліментарної, паренхіматозної, змішаної дистрофії 

 Вміти провести аналіз ролі альтерації у розвитку патологічних станів в організмі 

людини 

 Перерахувати основні причини та фактори ризику виникнення та розвитку 

дистрофічних та альтеративних процесів 

 Вміти визначати механізми розвитку та оцінювати морфологічний субстрат у разі 

зворотних та незворотних змін у клітинах та клітинах організму людини 

 Вміти використовувати навички проведення диференційної діагностики між 

захворюваннями, у основі яких лежать зворотні та незворотні зміни клітин та тканин організму 

у конкретному випадку 

 Вирішувати ситуаційні клінічні ситуації на основі отриманих знань диференційної 

діагностики різноманітних видів дистрофічних та альтеративних процесів 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Вступ. Патологічна анатомія, її зміст, об'єкти вивчення, завдання, методи та рівні 

дослідження. Стислі історичні дані. Розвиток патологічної анатомії в Україні. Загальна 

патологічна анатомія. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 2. Пошкодження і загибель клітин та тканин. Некроз, апоптоз. Загальна і 

місцева смерть. Патоморфологія та патофізіологія органної недостатності. 

Поняття про пошкодження клітин та тканин організму. Механізми розвитку пошкоджень 

клітин та тканин в залежності від етіологічного фактору та причини. Патогенетичні ланки 

розвитку різних видів пошкодження клітин та тканин. Роль клітинних та тканинних 

пошкоджень у виникненні різноманітних захворювань. 

Поняття про некроз. Механізми розвитку та особливості морфологічного субстрату у 

разі розвитку некротичних процесів. Основні види некрозу: травматичний, токсичний, 

трофоневротичний, алергічний, судинний. Характеристика морфологічних зміну у разі 

розвитку різноманітних форм некрозу. 

Поняття про апоптоз. Морфологічна характеристика та механізми розвитку апоптозу. 

Роль апоптозу у розвитку патологічних змін функціональної діяльності організму. 

Патогенетичні ланки розвитку апоптозу.  

Поняття про місцеву та загальну смерть. Принципи проведення диференційної 

діагностики між причинами розвитку, морфологічними характеристиками місцевої та загальної 

смерті.  

Поняття про поліорганну недостатність. Патогенетичні ланки розвитку поліорганної 

недостатності в залежності від причини її виникнення. Чинники та фактори ризику виникнення 

поліорганної недостатності у конкретному клінічному випадку. Роль поліорганної 

недостатності у формуванні наслідків основного захворювання у конкретному випадку. 

Диференційна діагностика морфологічних змін у разі розвитку поліорганної недостатності в 

залежності від патогенетичної основи її виникнення. 

 

Практичні навички: 

 Вміти проводити оцінку морфологічних змін у разі пошкодження клітин та тканин у 

конкретному клінічному випадку 



 

 

 

 

 Вміти проводити диференційну діагностику різних видів пошкоджень клітин та 

тканин в залежності від причини розвитку 

 Вміти визначати роль певного виду пошкодження клітин або тканин у основі 

розвитку захворювання у конкретному випадку 

 Вміти визначати морфологічні ознаки некрозу на вологих та гістологічних 

мікропрепаратах 

 Вміти проводити визначення основних видів некротичного процесу за клінічними 

проявами 

 Вміти визначати морфологічні ознаки апоптозу 

 Вміти характеризувати патогенетичні ланки розвитку місцевої та загальної смерті 

 Вміти проводити диференційну діагностику морфологічного субстрату у разі 

місцевої та загальної смерті 

 Вміти проводити оцінку причини виникнення поліорганної недостатності 

 Вміти надавати характеристику морфологічним змінам, які лежать у основі 

поліорганної недостатності 

 Вміти проводити диференційну діагностику між окремими видами поліорганної 

недостатності 

 Вміти вирішувати ситуаційні клінічні задачі на основі отриманих знань проведення 

визначення причини виникнення, факторів розвитку, реалізації основних патогенетичних ланок 

поліорганної недостатності у конкретному випадку 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Пошкодження і загибель клітин та тканин. Некроз, апоптоз. Загальна і місцева смерть. 

Патологічна анатомія органної недостатності. Основи танатології: смерть, її визначення та 

ознаки. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 2. Патогенна дія на організм факторів зовнішнього середовища. Роль 

спадковості і конституції в розвитку патології. 

Поняття про здоров’я, здоровий спосіб життя, хворобу та хворобливий стан. Поняття 

про чинники зовнішнього середовища як причину розвитку патологічних змін діяльності 

людського організму. Класифікація негативних чинників, які лежать в основі формування 

морфологічних змін у клітинах, тканинах та органах.  

Фактори зовнішнього середовища: природні та соціальні. Їх роль у розвитку 

патологічних процесів в організмі людини. 

Поняття про роль віку, статі, спадковості у виникненні захворювань у конкретному 

випадку. Поняття про патологію, патологічний процес та патологічний стан, викликані впливом 

зовнішніх та внутрішніх факторів.  

Загальне поняття про спадковість, спадкові захворювання. Принципи визначення 

морфологічних змін організму при виникненні спадкових захворювань у конкретному випадку.  

Поняття про мутації, роль негативних чинників зовнішнього та внутрішнього 

середовища у розвитку мутацій різного характеру. Основні види мутацій: генні, хромосомні, 

геномні. Вивчення реалізації основних ланок патогенезу при розвитку генної чи хромосомної 

мутації у конкретному випадку. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Спеціальна патологічна анатомія. Вступ до нозологічного вивчення хвороб. Діагноз та 

його складові. 

 

 

 



 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 3.  Порушення кровообігу, його види та морфологічні ознаки. Гіпоксія. 

Поняття про порушення кровообігу. Класифікація порушень кровообігу. Загальні та 

місцеві зміни кровообігу, значення у розвитку захворювань. Основні види місцевого 

порушення кровообігу: гіперемія (артеріальна та венозна), ішемічні зміни, стаз. Етіологічні 

чинники, ланки патогенезу у разі виникнення місцевих розладів кровообігу. Морфологічні 

зміни, прояви, особливості виявлення ознак місцевих розладів кровообігу у конкретному 

випадку. 

Поняття про згортальну та антизгортальну системи крові, їх значення у виникненні 

порушень кровопостачання життєво важливих органів. Механізми зсідання крові, утворення 

тромбу.  

Поняття про тромбоз: визначення поняття, етіологічні чинники виникнення, 

морфологічні зміни, механізми розвитку, основні прояви. Наслідки наявності підвищеного 

тромбоутворення у організмі.  

Поняття про тромбоемболію. Причини розвитку емболії легеневої артерії. Принципи 

проведення оцінки морфологічних змін в організмі людини у разі розвитку тромбоемболії. 

Можливі наслідки тромбоемболії легеневої артерії. 

Поняття про кровотечі. Основні види кровотеч. Основні патогенетичні механізми 

виникнення кровотеч у конкретному випадку. Оцінка морфологічних змін під час кровотеч 

різного характеру в залежності від джерела, причини виникнення. Наслідки кровотеч для 

організму людини. Основні компенсаторні механізми під час кровотеч.  

Поняття про гіпоксію. Основні види гіпоксії: гіпоксична, дихальна, циркуляторна, 

кров’яна, тканинна. Морфологічні зміни у разі розвитку гіпоксичного процесу у конкретному 

випадку. Механізми розвитку ускладнень на фоні гіпоксії різноманітного характеру у 

конкретному випадку. 

 

Практичні навички: 

 Вміти пояснити механізми розвитку загальних та місцевих розладів кровообігу 

 Вміти проводити диференційну діагностику морфологічних змін у разі різних форм 

місцевого порушення кровообігу 

 Вміти визначати роль різних форм гіпоксії у розвитку захворювань та ускладнень 

наявності гіпоксичного процесу 

 Вміти оцінити морфологічні зміни у разі розвитку різних типів гіпоксії 

 Вміти оцінити стан згортальної та протизгортальної систем крові 

 Вміти провести диференційну діагностику станів, у основі яких лежить процес 

тромбозу 

 Вміти запідозрити можливість розвитку тромбоемболії у конкретному випадку 

 Вміти визначити механізми розвитку тромбоемболії легеневої артерії 

 Вміти вирішувати клінічні ситуаційні задачі на основі отриманих диференційно 

діагностичних знань з приводу ланок патогенезу, характеристики морфологічного субстрату у 

разі місцевих порушень кровообігу 

 Вміти надавати консультативну допомогу пацієнтам та здоровому населенню про 

причини виникнення, механізми розвитку, морфологічні зміни місцевого та загального 

кровообігу та можливі наслідки наявності даних стані для організму людини 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Спеціальна патологічна анатомія. Вступ до нозологічного вивчення хвороб. Діагноз та 

його складові. 

 

 

 

 



 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 4. Морфологічні ознаки різних видів шоку та екстремальних станів. 

Поняття про екстремальні стани. Класифікація невідкладних станів. Причини 

виникнення та механізми розвитку невідкладних станів.  

Поняття про шок. Види шоку. Основні  причини виникнення шокових станів. Механізми 

розвитку окремих видів шоку в залежності від етіологічного чинника. Стадії шоку. 

Морфологічна характеристика окремих стадій шоку. Характеристика ланок патогенезу окремих 

видів шоку: травматичного, гемотрансфузійного, кардіогенного, анафілактичного, опікового, 

інфекційно-токсичного. Проведення диференційної діагностики різних видів шоку у 

конкретному випадку.  

Поняття про синдром «тривалого здавлювання». Морфологічні зміни у разі розвитку 

синдрому «тривалого здавлювання». Причини виникнення даного синдрому. Проведення 

диференційної діагностики з іншими патологічними станами.  

 

Практичні навички: 

 Вміти проводити визначення  основних морфологічних змін у разі розвитку різних 

видів шокових станів в залежності від причини виникнення даного патологічного стану 

 Вміти оцінювати роль екстремальних станів у розвитку наслідків їх перебігу для 

організму людини 

 Вміти проводити диференційну діагностику різних видів шоку у конкретному 

випадку 

 Вміти вирішувати клінічні ситуаційні задачі на основі отриманих диференційно 

діагностичних знань з приводу екстремальних станів 

 Вміти проводити визначення морфологічних змін у разі розвитку синдрому 

«тривалого здавлювання» 

 

ЛЕКЦІЯ  

Тема 3. Запалення: загальні відомості, закономірності розвитку. Динаміка 

запальної реакції. Класифікація запалень. Гарячка. 

Визначення поняття запалення, його причини. 

Патогенез (стадії запалення). Альтерація (первинна і вторинна). Медіатори запалення. 

Ексудація. Судинні реакції під час запалення. Роль лейкоцитів: бар’єрна, фагоцитарна, 

ферментативна. Механізм розвитку запального набряку. Проліферація. Наслідки запалення. 

Місцеві ознаки запалення: почервоніння, жар, припухлість, біль, порушення функцій. 

Механізм їх утворення. 

Загальні зміни в разі запалення: порушення обміну речовин, гарячка, зміни в крові, 

інтоксикація. 

Види запалення: альтеративне (його характеристика); ексудативне (його види); 

продуктивне (його патоморфологічна характеристика). Вплив реактивності організму на 

перебіг запалення. 

Гарячка, визначення поняття. Етіологія, поняття про пірогени. Стадії гарячки, зміни 

терморегуляції на різних стадіях. Зміни обміну речовин і фізіологічних функцій — дихання, 

кровообігу, травлення, сечовиділення, потовиділення, функцій нервової системи. Види 

температурної кривої. Роль гарячки в патології. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КОНТРОЛЕМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 5. Запалення. Види. Клініко-морфологічна характеристика. Наслідки. 

Морфологічна характеристика специфічного запалення. 

Визначення виду запалення за основними морфологічними ознаками: фібринозний 

перикардит, септичний ендокардит, гнійний гломерулонефрит, крупозна пневмонія. 

Засвоєння основних причин та факторів розвитку альтеративних процесів: первинних та 

вторинних у конкретному випадку. Навчання особливостям оцінки морфологічних змінам у 



 

 

 

 

разі розвитку первинної та вторинної альтерації у конкретному випадку.  

Вивчення ролі основних медіаторів запалення у розвитку даного патологічного процесу. 

Визначити роль інтерлейкіну-1 у розвитку запального процесу у конкретному випадку.  

Засвоєння патологічних та морфологічних судинних змін у зоні запалення. Механізм 

розвитку та послідовність судинних реакцій під час розвитку запального процесу.  

Засвоєння основних відомостей про клітинні та гуморальні медіатори запалення, 

механізми впливу на морфологічний субстрат у патологічній ділянці.  

Вивчення ролі різних видів клітин у розвитку запалення в конкретному випадку. 

Засвоєння принципів оцінки макро- та мікропрепаратів під час опрацювання теми заняття. 

 

Практичні навички: 

 Вміти пояснити виникнення основних клінічних проявів запального процесу у 

конкретному випадку 

 Проводити аналіз змін мікроциркуляції у зоні запалення у конкретному випадку 

 Вміти проводити оцінку реалізації загального механізму адаптації організму у разі 

розвитку запалення 

 Вміти проводити диференційну діагностику неспецифічного та специфічного 

запалення у конкретному клінічному випадку 

 Вміти пояснити позитивні та негативні сторони розвитку запального процесу у 

конкретному випадку в залежності від клінічної ситуації 

 Вміти розпізнавати основні прояви місцевого запального процесу 

 Вміти вирішувати клінічні ситуаційні задачі на основі отриманих диференційно 

діагностичних даних з приводу виникнення, механізмів розвитку, характеристики 

морфологічного субстрату у разі запального процесу різного генезу 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 6. Гарячка. Морфологічні ознаки. Її вплив на організм. 

Поняття про гарячку. Етіологічні чинники виникнення гарячки. Види гарячки за рівнем 

підвищення температури тіла. Поняття про температурну криву. Види температурних кривих в 

залежності від причини розвитку лихоманки та ступеню підвищення рівня температури тіла. 

Морфологічні особливості реакції основних систем органів на підвищення температури 

тіла у конкретному випадку. Роль гарячки у перебігу основних патологічних станів, які 

супроводжує підвищення температури тіла.  

Поняття про графічний запис показників температури тіла.  

 

Практичні навички: 

 Вміти пояснити основні види температурних кривих в залежності від рівня підйому 

температури тіла 

 Вміти визначити морфологічні зміни основних органів, які реагують на підвищення 

температури тіла 

 Вміти проводити графічний запис добових коливань температури тіла 

 Вміти проводити оцінку температурних кривих у конкретному випадку 

 Вміти вирішувати клінічні ситуаційні задачі на основі отриманих диференційно 

діагностичних даних з приводу причин розвитку, механізмів виникнення різних видів гарячки 

 Вміти оцінити вплив гарячки на перебіг основного захворювання у конкретному 

випадку 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 4. Імунопатологічні процеси. Реакції та механізми гіперчутливості. 

Аутоімунні хвороби. Імунодефіцитні стани. 

Поняття про імунокомпетентну систему, роль у життєдіяльності організму. Нормальні 

морфологічні показники імунної системи.  



 

 

 

 

Поняття про первинну та вторинну імунологічну недостатність. Причини виникнення, 

механізми розвитку основних видів імунологічної недостатності. Основні морфологічні зміни в 

організмі у результатів розвитку первинної та вторинної імунологічної недостатності. Зміни Т- 

та В-лімфоцитів у разі розвитку недостатності імунної системи.  

Визначення поняття «алергія», «алергічні стани». Етіологічні фактори, причини 

виникнення, механізми розвитку алергічних станів. Основні морфологічні зміни у випадку 

різних видів проявів алергічних реакцій.  

Основні види алергії. Поняття про анафілаксію, ідіосинкразію, сироваткову хворобу, 

алергічні реакції місцевого характеру. Характеристика морфологічного субстрату в залежності 

від виду алергічної реакції.  

Поняття про анафілактичний шок. Механізми та причини розвитку анафілактичного 

шоку. Морфологічні зміни у тканинах та органах у разі виникнення анафілактичного шоку. 

Можливі наслідки для організму. 

Місцеві прояви алергічної реакції: гостра кропив’янка, феномен Артюса. Причини 

виникнення. Механізми розвитку. Характеристика морфологічного субстрату у разі місцевих 

проявів алергічного процесу. 

Поняття про десенсибілізацію. Роль процесу десенсибілізації у боротьбі з алергічним 

процесом. Механізми розвитку десенсибілізації. Оцінка перебігу процесу десенсибілізації у 

конкретному випадку. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КОНТРОЛЕМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 7. Імунопатологічні процеси. Аутоімунні хвороби. Процеси адаптації та 

компенсації. Регенерація і репарація. 

Вивчення принципів нормальної морфологічної структури органів імунного захисту. 

Засвоїти основні види порушень імунної відповіді первинного та вторинного характеру. 

Засвоїти закономірності розвитку імунологічних порушень у конкретному випадку.  

Вивчення основних морфологічних змін у разі розвитку різних видів порушення імунної 

системи. Принципи оцінки морфологічного субстрату при алергічних реакціях. 

Засвоєння особливостей виникнення анафілактичного шоку, його ролі у подальшому 

нормальному функціонуванні організму. Вивчення причин виникнення анафілактичного шоку, 

реакції життєво важливих органів на розвиток  даного термінального стану. 

Вивчення основних морфологічних змін у разі розвитку місцевих проявів алергічної 

реакції. Засвоєння морфологічних змін у разі виникнення феномену Артюса. 

Вивчення принципів реалізації процесу десенсибілізації. Оцінка характеристики 

морфологічного субстрату у разі процесу десенсибілізації. 

 

Практичні навички: 

 Вміти проводити диференційну діагностику морфологічних змін при різних видах 

імунологічної недостатності 

 Вміти проводити порівняння основних видів імунодефіцитних станів між собою в 

залежності від чинників розвитку, морфологічного субстрату, можливих наслідків для 

організму пацієнта. 

 Вміти проводити оцінку змін, які виникають під час виникнення різноманітних 

алергічних станів 

 Вміти проводити диференційну діагностику різних видів алергічних реакцій 

системного та місцевого характеру 

 Вміти проводити оцінку основним змінам у разі місцевих алергічних реакцій, 

зокрема, феномену Артюса 

 Вміти пояснити суть процесу десенсибілізації та її роль у боротьбі з алергічними 

станами 

 Вміти проводити визначення розвитку анафілактичного шоку в залежності від 

етіологічного чинника, механізму виникнення 



 

 

 

 

 Вміти вирішувати клінічні ситуаційні завдання на основі отриманих диференційно 

діагностичних знань з приводу імунодефіцитних та алергічних станів 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Імунопатологічні процеси. Реакції та механізми гіперчутливості. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 5. Пухлини загальна характеристика. Сучасні класифікації пухлин. 

Пухлинний ріст, ознаки, види росту пухлин. Морфологічні особливості пухлин. 

Визначення поняття пухлина. 

Біологічні особливості пухлинного росту. Тканинна, клітинна, субклітинна атиповість. 

Причини утворення пухлин: роль онкогенних вірусів, хімічних і фізичних 

канцерогенних чинників. 

Механізми пухлинного переродження клітин. Поняття про пухлинну прогресію. 

Співвідношення між організмом і пухлиною. 

Будова пухлин. Види пухлинного росту. Доброякісні та злоякісні пухлини. Метастази та 

рецидиви. Поняття про передпухлинний та передраковий стан. Гістологічний принцип 

класифікації пухлин. Пухлини з епітелію, доброякісні та злоякісні. Папілома. Рак, його види, 

особливості метастазування. Рак шлунка. Рак легень. Пухлини м’яких тканин. Доброякісні: 

фіброма, ліпома, гемангіома. 

Злоякісні пухлини. Саркома, особливості метастазування. Пухлини з меланінотворної 

тканини: доброякісні (невус) і злоякісні (меланома). 

Фіброаденома, карцинома. Пухлини жіночих статевих органів. Доброякісні: поліп, поліп 

шийки матки, фіброміома матки. Злоякісні: аденокарцинома тіла матки, хоріонепітеліоми. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 8. Пухлини. Загальна характеристика. Класифікація. Епітеліальні та 

мезенхімальні пухлини: доброякісні і злоякісні: клініко-морфологічна характеристика. 

Вивчення поняття пухлинний ріс. Засвоєння основних чинників зовнішнього та 

внутрішнього середовища як причини канцерогенного впливу на організм.  

Вивчення механізмів формування атипових клітин в залежності від чинників впливу, 

локалізації. Навчання принципам оцінки морфологічних змін у разі переродження клітин на 

атипові.  

Вивчення реакцій організму на наявність пухлинного процесу у конкретному випадку.  

Засвоєння особливостей диференційної діагностики морфологічної структури доброякісних та 

злоякісних пухлин. 

Навчання принципам гістологічної класифікації пухлин на основі результатів оцінки 

морфологічного субстрату. Засвоєння різниці між фоновими, передпухлинними станами та 

власне пухлинними змінами.  

Засвоєння особливостей морфологічної структури пухлин в залежності від тканини-

попередника. Вивчення процесу метастазування атипових клітин та характеристики 

морфологічних змін у ділянках формування метастазів. 

Навчання опису мікропрепаратів пухлин різної локалізації та стадії патологічного 

процесу. 

 

Практичні навички: 

 уміти охарактеризувати доброякісні, злоякісні пухлини та пухлини з місцево 

деструктуючим ростом; 

 вміти пояснити критерії наявності злоякісності пухлин; 

 розуміти принципи сучасної класифікації пухлин; 

 пояснювати патологічні зміни в організмі при пухлинах; 

 уміти розв’язувати ситуаційні завдання з теми із застосуванням диференційно 



 

 

 

 

діагностичних даних з приводу визначення етіологічних чинників, механізму розвитку, 

морфологічних змін у разі розвитку доброякісних та злоякісних пухлин; 

 уміти надавати корисні рекомендації онкологічним хворим з урахуванням етичних 

та деонтологічних особливостей спілкування з ними. 

 

 САМОСТІЙНА РОБОТА 

 Передпухлинні процеси. Гісто- та морфогенез пухлин. 

  

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

 Тема 9. Пухлини кровотворної системи. Гемабластози. Лейкози. Регіональні 

пухлинні захворювання кровотворної системи. Лімфоми. 

 Поняття про пухлини кровотворної системи. Основні етіологічні чинники виникнення 

пухлин кровотворної системи. Механізми розвитку доброякісних та злоякісних пухлин 

кровотворної системи. 

 Характеристика морфологічних змін у разі розвитку пухлин кровотворної системи. 

Основні види пухлин кровотворної системи.  

 Поняття про гемобластози. Види гемобластозів. Механізми розвитку, основні 

морфологічні зміни під час оцінки наявності гемобластозів. Наслідки гемобластозів для 

організму людини. 

 Поняття про лейкози. Класифікація лейкозів. Етіологічні чинники та фактори ризику 

виникнення гострих та хронічних лейкозів. Морфологічна картина крові у разі наявності 

лейкозу в залежності від клітинного складу крові. Диференційна діагностика морфологічних 

змін при різних пухлинних захворюваннях кровотворної системи. 

 Поняття про регіональні пухлинні захворювання кровотворної системи. Класифікація 

регіональних пухлин кровотворної системи. Основні характеристики морфологічного субстрату 

у разі регіональних пухлин. Диференційна діагностика макро- та мікропрепаратів пухлин 

кровотворної системи. 

 Поняття про лімфоми. Чинники розвитку, патогенетичні ланки переродження клітин 

крові. Характеристика морфологічного субстрату лімфом. Визначення можливих наслідків для 

організму наявності лімфом. 

 

 Практичні навички: 

 вміти провести оцінку морфологічних змін у разі гемобластозів, лейкозів, 

регіональних пухлин кровотворної системи та лімфом 

 вміти провести аналіз картини крові у разі розвитку окремих пухлинних процесів 

 вміти проводити диференційну діагностику морфологічних особливостей основних 

видів пухлин кровотворної системи 

 вміти вирішувати клінічні ситуаційні задачі на основі отриманих знань 

диференційної діагностики різних видів доброякісних та злоякісних пухлин кровотворної 

системи 

 вміти проводити роботу з мікропрепаратами пухлин та аналізувати отримані дані 

 вміти визначати роль пухлин кровотворної системи у формуванні наслідків для 

організму пацієнта у конкретному випадку 

 

Змістовий модуль 2. Спеціальна патологічна анатомія 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КОНТРОЛЕМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 10. Розлади кровообігу та лімфодинаміки: гіперемія, ішемія, емболія, інфаркт, 

кровотечі, крововиливи, стаз, плазморагія. Морфологія шоку. Види і наслідки розладів 

лімфодинаміки. Порушення гемостазу. Тромбоз. ДВЗ-синдром. 

Поняття про розлади кровообігу та лімфодинаміки. Основні види порушення кровообігу 

та лімфодинаміки: гіперемія, ішемія, емболія, інфаркт, кровотечі, крововиливи, стаз, 



 

 

 

 

плазморагія. Етіологічні чинники розвитку окремих видів місцевого та системного порушення 

кровообігу та лімфодинаміки. 

Механізми розвитку морфологічних змін в залежності від виду порушення кровообігу та 

лімфодинаміки, причини виникнення даного патологічного стану у конкретному випадку.  

Морфологічні особливості розвитку шокових станів. Види шоку. Принципи проведення 

оцінки морфологічного субстрату при різних видах шоку. Наслідки перенесення шокового 

стану для пацієнта в залежності від виду та ступеню морфологічних змін у конкретному 

випадку. 

Поняття про розлади лімфатичної системи. Види порушень лімфоциркуляції. 

Характеристика морфологічних змін у разі розвитку розладів циркуляції лімфи. Роль порушень 

лімфодинаміки у розвитку ускладнень перебігу даних патологічних процесів.  

Порушення гемостазу. Види порушень згортальної та протизгортальної системи крові. 

Морфологічна характеристика змін у разі порушення зсідання крові. Навчання оцінці реалізації 

згортання крові та утворення повноцінного тромбу.  

Поняття про тромбоз та ДВЗ синдром. Етіологічні чинники розвитку тромбозу та ДВЗ 

синдрому. Основні патогенетичні ланки формування тромбозу та ДВЗ-синдрому. 

Характеристика морфологічних змін при тромбозі та ДВЗ-синдромі. Оцінка наслідків наявності 

тромбозу та ДВЗ-синдрому для організму пацієнта. 

 

Практичні навички: 

 вміти оцінити морфологічні зміни у результаті розвитку різних порушень кровообігу 

та лімфодинаміки 

 вміти проводити диференційну діагностику основних видів розладів гемо- та 

лімфодинаміки 

 вміти оцінити стан згортальної та антизгортальної систем крові 

 вміти проводити диференційну діагностику морфологічного субстрату при різних 

видах шокових станів у конкретному випадку 

 вміти передбачувати наслідки перенесення шокового стану у конкретному випадку 

 вміти вирішувати клінічні ситуаційні завдання на основі отриманих диференційно 

діагностичних знань з приводу етіології, механізмів розвитку, характеристики морфологічного 

субстрату у разі різних видів шокових станів 

 вміти визначати ознаки розвитку ДВЗ-синдрому на морфологічному рівні 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Анемії. Тромбоцитопенії та коагулопатії. Лейкози та лімфоми. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 6. Патоморфологія та патофізіологія  захворювань серцево-судинної системи. 

Ревматизм. Роль автоімунних порушень у виникненні та перебігу ревматизму. 

Етіологія і патогенез ревматизму. Стадії розвитку ревматичної гранульоми. Форми 

ревматизму. 

Розлади судинного тонусу: артеріальна гіпертензія й гіпотензія. Причини, основні 

форми й значення для організму артеріальної гіпертензії. 

Гіпертонічна хвороба: етіологія, патогенез, стадії розвитку, патоморфологічні зміни. 

Ішемічна хвороба серця: форми перебігу, наслідки. Поняття про стенокардію, кардіосклероз. 

Інфаркт міокарда: етіологія, стадії розвитку, наслідки. Поняття про передінфарктний і 

передінсультний стан. 

Атеросклероз: етіологія, патогенез, стадії й патоморфологічні прояви. Чинники ризику 

гіпертонічної хвороби, атеросклерозу, інфаркту міокарда. 

Вади серця природжені та набуті, їхні основні форми. Гемодинаміка при вадах серця. 

Поняття про серцеву аритмію, її види. Розлад кровообігу при різних видах аритмії. 

Недостатність серця: її показники, форми й клінічні прояви. Особливості функції 



 

 

 

 

гіпертрофованого серця, механізми його декомпенсації. 

Поняття про недостатність кровообігу, її форми й основні прояви. 

Компенсаторно-пристосувальні реакції організму в разі недостатності кровообігу. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 11. Хвороби серцево-судинної системи: атеросклероз, гіпертонічна хвороба, 

ішемічна хвороба серця. Ревматичні хвороби: ревматизм, ревматоїдний поліартрит, 

системний червоний вовчак, вузликовий периартеріїт, склеродермія. Цереброваскулярні 

захворювання. Кардіоміопатії. 

Визначення згідно з основними морфологічними змінами органів серцево-судинної 

системи патологічних процесів: атеросклерозу, гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби 

серця. Проведення диференційної діагностики між даними патологічними станами. Визначення 

індивідуальних особливостей морфологічних порушень у разі наявності захворювання серцево-

судинної системи. 

Навчання визначенню за морфологічними змінами розвитку ревматичної хвороби 

(гострої ревматичної лихоманки, ревматичного поліартриту, ревматичного гломерулонефриту, 

ревматичного кардиту). Оцінка впливу ревматичної хвороби на організм пацієнта.  

Визначення ознак морфологічних змін у результаті розвитку системного червоного 

вівчаку, вузликового періартеріїту, склеродермії. Вивчення етіологічних чинників виникнення 

та механізму розвитку даних захворювань.  

Визначення за морфологічними ознаками наявності набутих вад серця, серцевої 

недостатності. Можливі наслідки для організму вад серця та серцевої недостатності у 

конкретному випадку. 

Механізми формування декомпенсації у разі гострої серцевої недостатності. 

Морфологічна характеристика процесу декомпенсації серцевої діяльності при серцеві 

недостатності.  

Навчання розуміння розвитку аритмій різноманітного генезу.  

Вивчення макро- та мікропрепаратів згідно з навчальною програмою 

 

Практичні навички: 

 уміти пояснювати стадії атеросклерозу; 

 визначати етапи розвитку гіпертонічної хвороби;  

 уміти визначати стадію гіпертонічної хвороби; 

 аналізувати етіологію виникнення артеріальної гіпертензії; 

 досліджувати механізм розвитку патоморфологічних змін при ревматичних 

хворобах; 

 уміти пояснити порушення гемодинаміки при вадах серця; 

 знати причини розвитку серцевої недостатності; 

 вміти проводити диференційну діагностику морфологічного субстрату у разі 

виникнення різних патологічних процесів серцево-судинної системи 

 інтерпретувати патофізіологічні зміни при недостатності вінцевого кровообігу 

 вміти вирішувати клінічні ситуаційні задачі на основі отриманих диференційно 

діагностичних знань з приводу особливостей характеристики морфологічного субстрату при 

основних захворюваннях серцево-судинної системи 

 вміти проводити інтерпретацію макро- та мікропрепаратів при захворюваннях 

серцево-судинної системи 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 7. Патоморфологія та патофізіологія захворювань органів дихання 

Поняття про патологічні процеси органів дихальної системи. Класифікація порушень 

дихальної системи. 



 

 

 

 

Порушення легеневого кровотоку й легеневої перфузії. Поняття про легеневу 

гіпертензію. Характеристика морфологічного субстрату у разі розвитку порушення легеневого 

кровотоку та легеневої перфузії. Особливості морфологічних змін під час виникнення легеневої 

гіпертензії. Основні показники, які характеризуються даний стан. 

Недостатність зовнішнього дихання. Порушення вентиляції легень. Порушення 

альвеолярно-капілярної дифузії газів; причини і наслідки. Задишка: визначення, поняття, види, 

значення. Кашель. Характеристика морфологічного субстрату у випадку порушень зовнішнього 

дихання, вентиляції легень, процесів газообміну. 

Асфіксія, визначення поняття, причини, стадії. Диференційна діагностика 

морфологічних змін в залежності від стадії асфіксії.  

Набряк легень: причини, патогенез. Морфологічна характеристика набряку легень у 

конкретному випадку. 

Бронхіт: види, етіологія, патогенез. Особливості морфологічних змін у разі гострих та 

хронічних форм бронхіту. Роль окремих форм бронхіту у розвитку наслідків для організму 

пацієнта. 

Пневмонія: види, етіологія, механізми розвитку. Стадії крупозної пневмонії. 

Характеристика морфологічних змін при різних видах пневмонії в залежності від етіологічного 

чинника, локалізації та важкості патологічного процесу. 

Поняття про хронічні неспецифічні захворювання легень. Етіологічні чинники розвитку, 

патогенетичні ланки хронічних неспецифічних захворювань легень. Характеристика 

морфологічного субстрату у разі хронічних неспецифічних захворювань легень. Диференційна 

діагностика. 

Емфізема легень: етіологія, патогенез. Морфологічні зміни при емфіземі легень. 

Диференційна діагностика з іншими патологічними морфологічними змінами тканини легень. 

Бронхіальна астма: етіологія, патогенетичні ланки. Характеристика морфологічних змін 

при різних стадіях бронхіальної астми. Диференційна діагностика морфологічного субстрату 

різних стадій бронхіальної астми в залежності від етіологічного чинника. 

Пневмоторакс, його види. Причини виникнення. Механізми розвитку різних видів 

пневмотораксу. Характеристика морфологічного субстрату у разі розвитку різних видів 

пневмотораксу. Можливі наслідки для організму пацієнта. Диференційна діагностика.  

Рак легень. Етіологічні чинники та патогенетичні ланки розвитку раку легень. 

Морфологічні зміни у разі розвитку раку легень в залежності від стадії та важкості 

патологічного процесу. Поняття про передракові стани легень. Особливості переродження 

клітин легеневої тканини у атипові. Диференційно діагностична картина.  

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КОНТРОЛЕМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 12. Хвороби органів дихання: гострі пневмонії, хронічні неспецифічні 

захворювання легень. Туберкульоз: первинний, гематогенний та вторинний. 

Пневмоконіози. Рак легенів.  

Визначення за морфологічними ознаками видів патології дихання (крупозна пневмонія, 

антракоз, емфізема легень).  

Засвоєння класифікації пневмонії та морфологічних проявів крупозної і вогнищевої 

пневмонії, їх ускладнень і причин смерті пацієнтів.  

Розуміння механізму розвитку хронічного бронхіту.  

Засвоєння клініко-морфологічної характеристики та форм метастазування раку легень. 

Вивчення механізмів розвитку дихальної недостатності (порушення регуляції 

дихального центру, торакодіафрагмальні порушення, порушення прохідності дихальних шляхів, 

зміни стану легеневої паренхіми). 

 

Практичні навички: 

 вміти аналізувати причини асфіксії; 

 вміти визначати тип періодичного дихання і графічно його відображати;  



 

 

 

 

 знати механізми розвитку задишки; 

 порівнювати морфологічні прояви крупозної та вогнищевої пневмонії; 

 вміти визначати етапи метастазування раку легень; 

 вміти вирішувати ситуаційні завдання з теми із застосуванням диференційної 

діагностики; 

 надавати корисні рекомендації хворим та їхнім родичам з урахуванням етичних та 

деонтологічних особливостей спілкування з ними 

 вміти вирішувати клінічні ситуаційні задачі на основі отриманих диференційно 

діагностичних знань з приводу причин виникнення, патогенетичних ланок та морфологічних 

змін при основних захворюваннях органів дихання 

 вміти працювати та проводити оцінку мікро- та макропрепаратів у конкретному 

клінічному випадку 

  

 САМОСТІЙНА РОБОТА 

 Хвороби органів дихання: туберкульоз: первинний, гематогенний та вторинний. 

Пневмоконіози. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 8. Патоморфологія та патофізіологія захворювань органів травлення. 

Недостатність травлення, її етіологічні причини. Морфологічна характеристика змін, які 

виникають у результаті порушення процесу травлення. Диференційна діагностика з іншими 

патологічними змінами. 

Порушення апетиту, його форми. Причини розвитку патологічного стану. Можливі 

наслідки для організму пацієнта. 

Захворювання періодонту. Запальні процеси ротової порожнини. Етіологічні чинники 

розвитку. Патогенетичні ланки патологічних процесів ротової порожнини. Характеристика 

морфологічних змін у разі розвитку періодонтиту та інших запальних захворювань ротової 

порожнини. 

Ангіна: етіологія, види і наслідки. Морфологічні зміни у піднебінних мигдаликах в 

залежності від виду ангіни, стадії та ступеню важкості патологічного процесу. Диференційна 

діагностика. 

Порушення ковтання. Дивертикули стравоходу. Причини розвитку даних захворювань. 

Характеристика морфологічних змін у разі наявності порушення ковтання та дивертикулів 

стравоходу. 

Розлад основних функцій шлунка. Кількісні та якісні зміни секреції шлункового соку. 

Типи патологічної секреції. Морфологічна характеристика даних змін. 

Розлад моторики шлунка: гіпо- й гіперкінетичні стани (відрижка, печія, нудота, 

блювання). Механізми розвитку. Принципи проведення оцінки морфологічних змін при даних 

захворюваннях. 

Гастрит гострий і хронічний: причини, механізм розвитку, наслідки. Морфологічна 

картина різних форм гастритів. Можливі наслідки для пацієнта. 

Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки. Етіологія та механізм розвитку, 

наслідки. Порушення функції тонкої і товстої кишок. Розлади секреторної функції. Порушення 

травлення і розлади всмоктування. Порушення моторики тонкої і товстої кишок: пронос, 

закреп. Кишкова непрохідність: види, причини, механізм розвитку, наслідки. 

Ентерит гострий і хронічний та коліт гострий і хронічний. Причини, механізм розвитку. 

Апендицит: види, ускладнення, патоморфологічна характеристика. 

Причини й механізм порушень функції печінки: ушкодження паренхіми, розлади 

портального кровообігу й артеріального кровопостачання, порушення жовчовиділення. 

Недостатність печінки, її форми і прояви. 

Гепатит гострий і хронічний, первинний і вторинний. Алкогольний гепатит, механізм 

розвитку, ускладнення та наслідки. 



 

 

 

 

Цироз печінки, патогенез і морфогенез, наслідки. 

Холецистит гострий і хронічний: етіологія, патогенез. 

Жовчнокам’яна хвороба: причини, механізм розвитку, морфогенез, наслідки. 

Панкреатит гострий і хронічний. Етіологія, патогенез, наслідки, ускладнення. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КОНТРОЛЕМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 13. Патологія органів травлення: гастрити, виразкова хвороба, ентерити, 

коліти, апендицит. Рак шлунку і кишок. Хвороби печінки: гепатози, гепатити, цирози, 

пухлини. 

Визначення за морфологічними ознаками захворювань шлунково-кишкового тракту. 

Вивчити види порушень травлення. Зрозуміти патофізіологічні зміни в разі виразкової хвороби 

шлунка і дванадцятипалої кишки. Засвоїти механізм розвитку синдрому мальабсорбції. 

Визначення за морфологічними ознаками захворювань печінки, жовчного міхура, 

підшлункової залози. Причини і механізми розвитку жовтяниць. 

Визначити причини недостатності печінки. Зрозуміти порушення метаболічної функції 

печінки. Вивчити етіологію і патогенез печінкової коми. Засвоїти причини і механізми розвитку 

гемолітичної, паренхіматозної і механічної жовтяниць. 

Вивчення макро- та мікропрепаратів згідно з темою. 

 

Практичні навички: 

 вміти пояснити механізми розвитку розладів секреторної функції шлунку;  

 вміти скласти таблицю етіологічних факторів виникнення виразкової хвороби 

шлунку і дванадцятипалої кишки;  

 вміти визначати причини порушення мембранного травлення і всмоктувальної 

функції кишок; 

 вміти пояснити механізми розвитку розладів вуглеводного, білкового і ліпідного 

обміну при недостатності печінки; 

 вміти порівняти морфологічні зміни у разі жовтяниць різної етіології; 

 уміти вирішувати ситуаційні завдання з теми із застосуванням диференційної 

діагностики; 

 надавати корисні рекомендації пацієнтам та їхнім родичам з урахуванням етичних та 

деонтологічних особливостей спілкування з ними. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Патологія травлення в ротовій порожнині: гіперсалівація та гіпосалівація. Ураження 

твердих тканин зуба. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 9. Патоморфологія та патофізіологія захворювань ендокринної системи та 

порушення обміну речовин. 

Загальне уявлення про основні механізми розвитку ендокринних розладів: порушення 

центральної регуляції утворення гормонів, їх транспортування та рецепції. 

Патологія гіпофіза: загальне уявлення про акромегалію. 

Механізми розвитку хвороби Іценка—Кушинга, нецукрового діабету, наслідки. 

Патологія наднирникових залоз. Загальне уявлення про Аддісонову хворобу, 

феохромоцитому. 

Патологія щитоподібної залози. Поняття про зоб, Базедову хворобу, мікседему. Тироїдит 

гострий і хронічний. Значення автоімунного чинника в етіології хронічного тиреоїдиту. Рак 

щитоподібної залози у дорослих і дітей, роль екологічного чинника. 

Цукровий діабет. Поняття про етіологію і патогенез. Макро- і мікроангіопатія при 

цукровому діабеті. Ускладнення та наслідки хвороби. 

 



 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 14. Захворювання залоз внутрішньої секреції: акромегалія, хвороба Іценко-

Кушінга, нецукровий діабет, церебро-гіпофізарна кахексія, Аддісонова хвороба, зоб, 

гіперпаратіреоз, цукровий діабет. 

Визначення за морфологічними ознаками патології ендокринних залоз: цукровий діабет, 

дифузне токсичне воло (Базедова хвороба), гіпертиреоз, рак щитоподібної залози, хвороба 

Іценка—Кушінга, нецукровий діабет. 

Вивчення мікропрепаратів згідно з темою. 

 

Практичні навички: 

 уміти пояснити механізм дії гормонів; 

 уміти порівнювати прояви гіпер- і гіпофункції ендокринних залоз; 

 прогнозувати розвиток стресу та запобігати його виникненню; 

 розв’язування ситуаційних завдань з теми із застосуванням диференційної 

діагностики; 

 надання корисних рекомендацій хворим та їхнім родичам з урахуванням етичних та 

деонтологічних особливостей спілкування з ними. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Хвороби залоз внутрішньої секреції: акромегалія, хвороба Іценко-Кушінга. Церебро-

гіпофізарна кахексія, Аддісонова хвороба 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 10. Патоморфологія та патофізіологія захворювань центральної нервової 

системи 

Нейрогенні порушення функцій центральної нервової системи, поняття про вегетативну 

(нейроциркуляторну) дистонію. Уявлення про основні механізми розладів у діяльності нервової 

системи. Поняття про порушення психічної (вищої нервової) діяльності, невроз. Загальне 

поняття про менінгіт і енцефаліт. 

Нейрогенні порушення рухових функцій: судомний стан, центральний і периферійний 

параліч, міастенія. 

Нейрогенні порушення обміну речовин, поняття про нейродистрофію. Розлади 

чутливості: гіперестезія, гіпостезія, анестезія. Біль. Порушення функцій вищої нервової 

діяльності: невроз. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 15. Патологія центральної нервової системи. Нейрогенні порушення функцій 

ЦНС. Нейроциркуляторна дистонія. 

Визначення за морфологічними ознаками видів ушкоджень діяльності нервової системи. 

Засвоєння закономірностей розвитку захворювань нервової системи, механізму 

виникнення болю та його класифікації. Ознайомлення з експериментальним вивченням 

емоційних реакцій та їх порушень. 

Практичні навички: 

 Вміти визначати причини порушень функцій нервової системи; 

 Вміти пояснити значення болю для організму; 

 Вміти характеризувати причини паралічів і парезів; 

 Вміти розпізнавати неврози.  

 Вміти проводити характеристику макро- і мікропрепаратів у разі патологічних 

процесів центральної нервової системи; 

 Вміти розв’язувати ситуаційні задачі з даної теми із застосуванням знань 

диференційної діагностики основних морфологічних змін у разі наявності патології 

центральної нервової системи; 



 

 

 

 

 надання корисних рекомендацій хворим та їхнім родичам з урахуванням етичних та 

деонтологічних особливостей спілкування з ними. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 11. Патоморфологія та патофізіологія захворювань сечовивідної  системи. 

Поняття про захворювання сечовивідної системи. Класифікація захворювань 

сечовивідної системи. Основні морфологічні показники органів сечової системи. 

Загальна характеристика механізмів розладу клубочкової фільтрації, канальцевої 

реабсорбції та секреції. Морфологічні зміни у разі розі розладів клубочкової фільтрації, 

канальцевої секреції та реабсорбції. Диференційна діагностика особливостей формування змін 

у системі сечовиділення.   

Поняття про ниркову недостатність та уремію. Етіологічні чинники виникнення, 

патогенетичні ланки розвитку. Стадії ниркової недостатності. Основні морфологічні зміни у 

різні стадії ниркової недостатності в залежності від стадії процесу, причини виникнення. 

Можливі наслідки перенесення гострої недостатності та уремії для організму пацієнта. 

Диференційна діагностика стадій ниркової недостатності на рівні змін клітин та тканин, 

відмінності морфологічних змін гострої та хронічної ниркової недостатності.  

Поняття про гострий та хронічний гломерулонефрит. Етіологічні чинники виникнення, 

механізми розвитку гострого та хронічного гломерулонефриту. Диференційна діагностика 

морфологічних змін різних стадій розвитку гострого та хронічного гломерулонефриту. 

Можливі наслідки перенесення гломерулонефриту для організму пацієнта в залежності від віку, 

статі та важкості захворювання. 

Поняття про гострий та хронічний пієлонефрит. Причини виникнення запального 

процесу тканин нирок. Характеристика морфологічних змін клітин у вогнищі запалення у 

конкретному клінічному випадку. Диференційна діагностика стадій розвитку гострого та 

хронічного пієлонефриту на морфологічному рівні. Можливі ускладнення перебігу гострого та 

хронічного пієлонефриту. 

Нефросклероз як наслідок запальних і судинних уражень нирок. Первинно- і вторинно-

зморщена нирка. Морфологічна характеристика патологічних змін у разі виникнення первинно- 

та вторинно зморщеної нирки. Можливі наслідки розвитку склеротичних процесів тканин 

органів сечовиділення для пацієнта. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КОНТРОЛЕМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 16. Патологія нирок: гломерулонефрит, гостра ниркова недостатність, 

пієлонефрит, амілоїдоз, нефросклероз, уремія. Нирково-кам'яна хвороба. 

Вивчення поняття про патологію органів сечовивідної системи.  

Засвоєння етіологічних чинників виникнення, механізмів розвитку гострого та 

хронічного гломерулонефриту, гострого та хронічного пієлонефриту. Характеристика основних 

морфологічних змін різних стадій гломерулонефриту та пієлонефриту. Вивчення ролі 

гломерулонефриту та пієлонефриту у виникненні ускладнень.  

Вивчення причин виникнення та патогенетичних ланок розвитку гострої та хронічної 

ниркової недостатності. Навчання проведення диференційної діагностики морфологічного 

субстрату у разі гострої та хронічної ниркової недостатності в залежності від причини, стадії та 

важкості патологічного процесу. 

Засвоєння відомостей про причини та механізм розвитку нефросклеротичного процесу. 

Визначення основних змін клітин та тканин у разі склерозу нефротичної тканини. 

Прогнозування можливих наслідків нефросклерозу для організму пацієнта у конкретному 

випадку. 

Засвоєння причин виникнення, патогенезу, морфологічних змін при амілоїдозі нирок. 

Виявлення наслідків перенесеного амілоїдозу нирок у конкретному випадку. 

Вивчення поняття про уремію. Причини виникнення, механізми розвитку уремічного 

стану. Характеристика основних морфологічних змін при уремії. Визначення можливих 

наслідків уремії для організму пацієнта у конкретному випадку. 



 

 

 

 

Засвоєння морфологічних змін при нирково-кам’яній хворобі.  

Вивчення та характеристика макро- та мікропрепаратів у разі патології органів 

сечовидільної системи.  

 

Практичні навички: 

 вміти визначити основні клінічні прояви ниркової недостатності та їх патогенез; 

 вміти порівнювати морфологічні зміни при гострій і хронічній нирковій 

недостатності; 

 визначати захворювання сечовидільної системи за клінічними проявами; 

 характеризувати морфологічні зміни при захворюваннях органів сечовидільної 

системи 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 7. Патоморфологія та патофізіологія захворювань чоловічої та жіночої 

статевої системи. Патоморфологія вагітності, постнатального і перинатального періодів. 

Поняття про захворювання чоловічої та жіночої репродуктивної системи. Класифікація 

патологічних станів репродуктивної системи. 

Етіологічні фактори ризику виникнення, механізми розвитку патологічних станів 

чоловічої та жіночої статевої сфери запального та незапального характеру.  

Поняття про гіпертрофію передміхурової залози. Причини виникнення, ланки 

патогенезу захворювання. Диференційна діагностика морфологічних змін у разі гіпертрофії 

передміхурової залози. Можливі наслідки наявності гіпертрофії передміхурової залози для 

організму пацієнта.  

Поняття про запальні процеси передміхурової залози. Етіологічні чинники виникнення 

та механізми формування простатиту. Характеристика морфологічних змін у разі розвитку 

простатиту. Можливі наслідки перенесення простатиту для організму пацієнта. 

Поняття про залозисту гіперплазію ендометрію. Морфологічна характеристика змін 

тканин ендометрію у разі залозистої гіперплазії. Ознаки гіперплазії ендометрію на макро- та 

мікропрепаратах. Можливі наслідки перенесення жінкою залозистої гіперплазії ендометрію для 

її організму в залежності від віку пацієнтки. 

Патологія періоду вагітності. Класифікація патологічних процесів запального та 

незапального характеру під вагітності, їх вплив на процес розвитку плода. Морфологічна 

характеристика змін клітин та тканин при захворюваннях під час вагітності. Наслідки 

перенесених запальних захворювань у період виношування плода.  

Поняття про патологію постнатального періоду. Основні морфологічні зміни у разі 

запальних захворювань у постнатальному періоді. Наслідки перенесених захворювань після 

народження для матері та плода. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 17. Хвороби вагітності та післяпологового періоду. 

Вивчення класифікації захворювань періоду вагітності та післяпологового періоду 

запального та незапального періоду. 

Засвоєння характеристики морфологічних змін клітин та тканин у разі захворювань 

періоду вагітності та післяпологового періоду.  

Вивчення методів оцінки морфологічного субстрату при захворюваннях періоду 

вагітності та післяпологового періоду запального та незапального характеру.  

Оцінка макро- та мікропрепаратів при патологічних процесах під час вагітності та 

післяпологового періоду. Визначення можливих наслідків перенесення запальних захворювань 

під час вагітності для жінки та плода. 

 

Практичні навички: 

 вміти визначати морфологічні зміни у разі виникнення захворювань періоду 



 

 

 

 

вагітності та післяпологового періоду запального та незапального характеру 

 вміти оцінювати та прогнозувати наслідки наявності у вагітної запальних 

захворювань на розвиток плода 

 вміти вирішувати клінічні ситуаційні задачі на основі отриманих диференційно 

діагностичних знань причин виникнення, механізмів розвитку запальних та незапальних 

захворювань під час вагітності та післяпологового періоду, морфологічних змін клітинного 

складу та тканин уразі даних патологічних станів 

 вміти працювати та проводити оцінку макро- та мікропрепаратів з даної теми 

практичного заняття 

 САМОСТІЙНА РОБОТА 

 Хвороби статевих органів та молочної залози: дисгормональні (залозиста гіперплазія 

слизової матки, ендоцервікоз, гіпертрофія передміхурової залози, доброякісні дисплазія 

молочної залози, гінекомастія), запальні (ендометрит, мастит), пухлинні (рак молочної залози, 

рак матки). 

 

 НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КОНТРОЛЕМ ВИКЛАДАЧА 

 Тема 18. Модуль-контроль 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



 

 

 

 

IХ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ) 

(есе, аналітичний огляд, аналіз проблеми тощо) 

 

1. Виступи на засіданні науково-студентського гуртка. 

2. Участь у наукових конференціях. 

3. Створення фільмів, презентацій. 

4. Публікація матеріалів в журналах (тези, статті) тощо. 

 

 

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань 

(Пошукові, дослідницькі й аналітичні роботи) 

 

1. Індивідуальні особливості перебігу різних видів шокових станів в залежності від 

етіологічних чинників та умов розвитку даних патологічних станів 

2. Індивідуальні особливості розвитку та перебігу аутоімунних процесів у різні вікові 

періоди життя 

3. Механізми розвитку фонових та передпухлинних станів під впливом різноманітних 

факторів зовнішнього та внутрішнього середовища організму 

4. Індивідуальні механізми розвитку захворювань серцево-судинної системи як фактору 

розвитку шокових станів та летального наслідку внаслідок екстрених станів 

5. Механізми розвитку та індивідуальні морфологічні особливості перебігу запальних, 

дисгормональних та пухлинних захворювань жіночих статевих органів 

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

ендокринної системи 



 

 

 

 

X. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Під час освітньої діяльності застосовують основні методи:  

- словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж); 

- наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація); 

- практичні (відпрацювання практичних навичок та ситуаційних завдань), курація 

пацієнта, переддипломна практика. 

Форми організації освітнього процесу: 

Лекція (вступна, тематична, оглядова). Проведення лекційних занять включає: 

словесне викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з використанням 

опорного конспекту; лекції-візуалізації з використанням мультимедійних технологій; 

проблемні лекції (розв’язування ситуаційних задач, кейсів), бінарні лекції (лекції-

дискусії), лекції із заздалегідь запланованими помилками, лекції-прес-конференції. 

Навчальна практика під керівництвом викладача: інструктаж, усне фронтальне 

опитування, письмове опитування, вирішення типових та нетипових практичних та 

ситуаційних клінічних завдань; ділова гра; робота у групах, заповнення медичної 

документації. 

Самостійна робота студентів: обов'язкова, що передбачена навчальним планом і 

робочими програмами є одним з показників академічної активності та додаткових 

освітніх досягнень здобувачів вищої освіти. 

– виконання домашніх завдань;  

– доопрацювання матеріалів лекції;  

– робота в інформаційних мережах;  

– есе за вузькоспеціальною проблемою, що погоджується з викладачем;  

– створення портфоліо навчального курсу та його презентація;  

– розробка кейсів;  

– підготовка відповідних документів, матеріалів тощо;  

– підготовка тематичних презентацій;  

– підготовка та публікація наукових статей, тез наукових доповідей та повідомлень 

тощо;  

– узагальнення матеріалів за обраною проблемою;  

– систематичне відвідування навчальних занять;  

– відвідування додаткових занять, лекцій, семінарів, круглих столів тощо;  

– завдання, які виконують студенти під час переддипломної практики;  

- відвідування та участь у засіданнях відповідних студентських наукових гуртків 

тощо;  

– інші здобутки, що підтверджені документально (грамоти, дипломи тощо). 

 Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за вибором) – наукова й дослідницька 

робота студентів, що полягає у самостійному проведенні обстеження пацієнта, 

досліджень, збиранні наукової інформації, її аналізі; до цієї ж категорії належать 

аудиторні потокові та групові заняття, участь у роботі наукового студентського 

товариства (гуртки, конференції, підготовка доповідей, тез, статей); добровільна – 

робота в позааудиторний час, участь у міжвузівських, всеукраїнських олімпіадах, 

конкурсах, вікторинах. 

• Дистанційне навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ХІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Рейтингова система оцінювання набутих студентом результатів навчання розроблена 

відповідно до «Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах 

впровадження європейської кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу в 

Чернівецькому медичному фаховому коледжі» та «Положення про систему оцінювання 

досягнень здобувачів вищої освіти Чернівецького медичного фахового коледжу за 

європейською кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу».  

Під час оцінювання роботи студента протягом семестру враховується наступне: 

 відвідування занять 

 активна та продуктивна участь на практичних заняттях 

 вивчення базової та додаткової літератури 

 участь у студентських проєктах, презентаціях, НДРС 

Передбачені наступні форми контролю успішності студентів: 

І. Контроль початкового рівня знань, який визначається на першому практичному 

занятті та включає перевірку знань теоретичного та практичного матеріалу, який вивчали під 

час здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Контроль проводять 

методом фронтального усного опитування. 

ІІ. Поточний контроль, який передбачає оцінювання поточної навчальної діяльності 

студента та здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей. 

Рекомендується застосовувати такі методи оцінювання рівня підготовки студентів: опитування, 

вирішення ситуаційних завдань, тестування, практична перевірка рівня оволодіння та 

виконання практичних знань та умінь. 

ІІІ. Модульний контроль здійснюється після завершення вивчення окремого розділу 

дисципліни, базується на результатах оцінювання поточної навчальної діяльності студентів, які 

повністю виконали навчальну програму – відвідували всі аудиторні навчальні заняття  та 

набрали за результатами поточної навчальної діяльності кількість балів, не меншу 60 % від 

максимальної суми балів за модуль (не менше 120 балів). 

Поточне оцінювання студентів здійснюється на практичних занняттях за 

традиційною 4-бальною шкалою ( «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» з 

наступним перерахунком у багатобальну шкалу) складається з балів, які студент отримує за 

певну навчальну діяльність протягом засвоєння цього модуля (робота на семінарському занятті, 

виконання та захист індивідуальних завдань, опрацювання матеріалу самостійної роботи тощо), 

а також участь в НДРС з дисципліни, студентських конференціях за тематикою дисципліни 

тощо.  

Підсумкова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як 

сума балів, отриманих за засвоєння кожного змістового модуля та балів за модуль-контроль.  

Розподіл балів, які отримують студенти 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного 

модулю (залікового кредиту) – 200 балів, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 

120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів (40%).  

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожному практичному 

занятті (семінарі) засвоєння змістових модулів (поточний контроль).  

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою і визначається кількістю тем 

в модулі.  

Оцінка з дисципліни «Патоморфологія та патофізіологія» (модуль 1) є рейтинговою та 

визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності студента та оцінок засвоєння ним 

передбачених програмою змістових модулів. Поточне оцінювання студентів по відповідних 

темах проводиться за традиційною 4-бальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно») з подальшим перерахунком у багатобальну шкалу. 



 

 

 

 

Оцінювання поточної навчальної діяльності за традиційною шкалою 

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття та лекційний 

матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; дає вичерпано 

точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без помилок і 

неточностей; вільно вирішує задачі та виконує практичні завдання різного ступеню складності. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та добре його 

розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематизовано, але вони не 

є вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок; вирішує всі задачі і 

виконує практичні завдання. відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється студентові на основі його знань всього змісту заняття 

та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний вирішувати видозмінені 

(спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі та виконує практичні 

навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно систематично 

викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не 

відповідають вимогам «задовільної» оцінки.  

Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні модуля 1 з традиційної шкали 

в бали у ECTS: 

- оцінка “відмінно” – 5,5 бали;  

- оцінка “добре” – 4 бали; 

- оцінка “задовільно” – 3 бали; 

- оцінка “незадовільно” – 0 балів. 

Табл. 1 

Схема розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах ECTS  

Модуль 1. Патоморфологія та патофізіологія 

 № заняття «відмінно» «добре» «задовільно» 

Змістовий модуль 

1 

1 5,5 4 3 

2 5,5 4 3 

3 5,5 4 3 

4 5,5 4 3 

5 5,5 4 3 

6 5,5 4 3 

7 5.5 4 3 

8 5,5 4 3 

9 5,5 4 3 

10 5,5 4 3 

11 5,5 4 3 

Всього змістовий модуль 1 60,5 44 33 

Змістовий  

модуль 2 

12 5,5 4 3 

13 5,5 4 3 

14 5,5 4 3 

15 5,5 4 3 

16 5,5 4 3 

17 5,5 4 3 

18 5,5 4 3 

19 5,5 4 3 

 20 5,5 4 3 

 21 5,5 4 3 

Всього змістовий модуль 2 55 40 30 

ІНДЗ 4,5   

Всього поточна успішність 120 84 63 

Модуль-контроль 21 72-80 64-71 56-63 

МОДУЛЬ 1 200   



 

 

 

 

Оцінювання самостійної роботи 

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в тематичному плані 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 аудиторних навчальної практики, контролюється під час підсумкового модульного 

контролю.  

Оцінювання індивідуальної роботи (ІНДЗ) 

Максимальна оцінка за індивідуальну самостійну роботу студента складає 4,5 балів 

(табл. 2).  

Табл. 2. 

Критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної роботи 

студента  в балах  ECTS) 

№ 

критерію 

Критерій рейтингової оцінки Мах кількість 

балів 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому завданню та 

повнота його розкриття 
1 

2 Відповідність оформлення  1,5 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина доповіді, 

повнота та логічність відповідей на запитання під час захисту 
2 

 Максимальна підсумкова оцінка 4,5 

Загальна кількість балів результатів поточної успішності, балів за ІНДЗ та 

підсумковий модуль-контроль не повинна перевищувати 200 балів. 

 

Схема нарахування балів за поточну успішність 

1. За поточну навчальну діяльність студент може отримати максимально 120 балів (табл. 

1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (21 тем) на бали, що відповідають оцінці “відмінно” 

(5,5 балів), з додаванням максимальної кількості балів за ІНДЗ (4,5 балів, якщо студент виконав 

індивідуальну роботу). 

21 тем х 5,5 балів  = 115,5+ 4,5 балів (ІНДЗ) = 120 балів. 

2. За поточну навчальну діяльність студент може отримати мінімально 63 бали (табл. 1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (21 тем) на бали, що відповідають оцінці 

“задовільно” (3 бали).  

21 тем х 3 бали = 63 бали  

Підсумковий модульний контроль  

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали програму 

даного модулю та отримали за поточну успішність не менше 63 бали. 

Підсумковий модуль-контроль передбачає відповідь на 3 теоретичних питання (або 80 

тестових завдань)  

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час модульного контролю, 

складає 80 балів(табл. 3) 

 

Критерії оцінювання тестових завдань при проведенні підсумкового модульного 

контролю 

Оцінка Критерій Бали 

«5» вирішено 72-80 тестів (90% і більше) 72-80 балів 

«4» вирішено 64-71 тестів (80% - 89%) 64-71 балів 

«3» вирішено 56-63 тестів (70% - 79%) 56-63 балів 

«2» вирішено 55 і менше тестів (69% і менше) 0-55 балів 

Примітка. Одна  правильна відповідь – 1 бал.  



 

 

 

 

Мінімальна кількість балів, яку може отримати студент під час модульного контролю, і 

підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав мінімально 56 балів. 

Табл. 3 

Схема розподілу балів при оцінюванні Модуль-контролю в балах ECTS  

Підсумковий модульний контроль «5» «4» «3» «2» 

Всього 72-80 64-71 56-63 0-55 

 

Табл. 4 

Оцінювання дисципліни «Патоморфологія та патофізіологія» 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

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 

Оцінка з дисципліни виставляється студентам, яким зараховані усі 2 змістових модулі з 

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

конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями (табл. 

5). 

Табл. 5  

Конвертація балів ECTS  

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 70 (мінімальної кількості 

балів), яку повинен набрати студент 
«3» 

Нижче мінімальної кількості балів, 

яку повинен набрати студент 
«2» 

  

 

 



 

 

 

 

ХІI. МЕТОДИ НАВЧАННЯ: 

Наочні:  

− демонстрація мультимедійних лекцій, навчальних фільмів 

− виконання експериментів 

− обстеження людини 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ХІІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Методичне забезпечення (силабус навчальної дисципліни) 
 Робоча програма 

 Навчальна програма 

 Підручники та навчальні посібники,  

- Конспекти лекцій 

- Методичні вказівки та рекомендації до навчальної практики під керівництвом викладача, 

методичні рекомендації СПРС 

- Індивідуальні завдання 

- Збірники ситуаційних завдань (кейсів) та проблемних ситуацій 

- Приклади розв'язування типових задач чи виконання типових завдань 

- Комп'ютерні презентації, мультимедійні лекції 

- Ілюстративні матеріали 

- Каталоги ресурсів тощо 

- Банк тестів,  електронний банк тестових завдань 

- Тестові завдання для контролю змістових модулів 

- Клінічні ситуаційні завдання (типові та нетипові) для модульного контролю 

- Банк клінічних ситуаційних завдань 

- Робочі зошити 

- Навчальні таблиці 

 

Матеріальне забезпечення 
 медична документація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ХІV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬ-КОНТРОЛЮ 
 

1. Патоморфологія та патофізіологія людини як фундаментальна медична наука. 

Методи досліджень. 

2. Некроз, визначення поняття. Причини та механізм розвитку некрозу. Клініко-

морфологічні форми некрозу. 

3. Дистрофія. Визначення поняття, види. Механізми розвитку дистрофії. 

4. Поняття про здоров’я й хворобу. Стадії хвороби, особливості перебігу, наслідки. 

5. Поняття про етіологію та патогенез. Умови виникнення хвороб. 

6. Шок: характеристика, види, стадії, наслідки, ДВЗ-синдром. 

7. Стрес: визначення поняття. Стадії стресу, їхня характеристика. Поняття про хвороби 

адаптації. 

8. Алергія, визначення поняття, стадії. Алергійні реакції негайного та сповільненого 

типу, їхня характеристика. 

9. Гіперемія артеріальна та венозна. Ішемія, стаз. Їх причини, механізми розвитку, 

прояви, наслідки. 

10. Тромбоз. Види тромбів, механізм тромбоутворення. Наслідки тромбозу. 

11. Емболія, визначення поняття, причини, види, наслідки. 

12. Запалення. Визначення поняття, етіологія, патогенез, стадії, клінічні ознаки. 

13. Види запалення, їхня характеристика. 

14. Гарячка. Визначення поняття, етіологія, патогенез, стадії. Роль гарячки в патології. 

15. Гіпоксія. Визначення поняття, види гіпоксії. Компенсаторно-пристосувальні реакції 

в разі гіпоксії. 

16. Пухлини. Будова. Види пухлинного росту. Доброякісні та злоякісні пухлини. 

Поняття про передраковий стан. 

17. Анемія, визначення поняття. Види анемій, їхня характеристика. Зміни в 

периферійній крові при анеміях. 

18. Лейкоцитоз і лейкопенія. Їх види, зміни в периферійній крові. 

19. Гіпертонічна хвороба. Етіологія, патогенез, стадії розвитку, патоморфологічні зміни, 

клінічні ознаки, ускладнення. 

20. Інфаркт міокарда. Етіологія, стадії розвитку, види, наслідки. 

21. Атеросклероз. Етіологія, патогенез, патоморфологічні зміни. Форми атеросклерозу, 

їхня характеристика. Ускладнення. 

22. Ревматизм. Причини виникнення, стадії розвитку ревматичної гранульоми. Форми 

ревматизму. 

23. Вади серця природжені та набуті, їхні основні форми. Порушення геодинаміки, 

зміни в будові окремих частин серця та великих судин. 

24. Задишка. Визначення поняття, види. 

25. Набряк легень. Етіологія, патогенез, клінічні ознаки, наслідки. 

26. Бронхіт. Види, етіологія, патогенез, патоморфологія. 

27. Пневмонія. Види, причини, стадії крупозної пневмонії. Ускладнення. 

28. Емфізема легень. Патогенез, патоморфологія. 

29. Бронхіальна астма. Етіологія, патогенез, стадії, клінічні ознаки. 

30. Розлади моторики шлунка. Гіпо- та гіперкінетичні стани: відрижка, гикавка, печія, 

нудота, блювання. 

31. Гастрит гострий та хронічний. Причини, механізми розвитку. Патоморфологія 

гастриту, клінічні ознаки, наслідки. 

32. Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки. Причини та механізм розвитку, 

ускладнення. Патоморфологічна характеристика. 

33. Непрохідність кишок. Види, причини, механізм розвитку, клінічні ознаки, наслідки. 

34. Причини й механізми порушень функцій печінки: ушкодження паренхіми, розлади 

портального кровообігу та артеріального кровопостачання, порушення жовчовиділення. 

35. Основні форми порушень діурезу. Кількісний та якісний склад патологічної сечі. 



 

 

 

 

36. Гломерулонефрит гострий і хронічний. Етіологія, патогенез, патоморфологічна 

характеристика, наслідки. 

37. Поняття про нирковокам’яну хворобу. Механізм утворення каменів. 

38. Нефросклероз як наслідок запальних і судинних уражень нирок. Первинно- та 

вторинно-зморщена нирка. 

39. Цукровий діабет. Етіологія й патогенез. Макро- та мікроангіопатія при цукровому 

діабеті. Ускладнення та наслідки хвороби. 

40. Поняття про нейрогенні порушення рухових функцій: судомний стан, центральний і 

периферійний параліч. 

41. Хвороби вагітних: еклампсія, позаматкова вагітність, самовільний аборт. 

42. Гіперфункція адено-і нейрогіпофіза. 

43. Гіпофункція адено-і нейрогіпофіза. 

44. Гіперфункція щитоподібної залози. 

45. Гіпофункція щитоподібної залози. 

46. Гостра та хронічна недостатність надниркових залоз. 

47. Гіперфункція кіркового та мозкового шару надниркових залоз. 

48. Рухові розлади при ураженні мозочка. 

49. Гострий біль, його види. Хронічний больовий синдром. 

50. Порушення нервової трофіки. Нейродистрофічний процес. 

51. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові. 

52. Спадкові аномалії обміну амінокислот. 

 

 



 

 

 

 

ХV. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Визначення видів ушкоджень за морфологічними ознаками: інфаркту легень, 

жирової дистрофії, амілоїдозу нирки. 

2. Визначення за морфологічними ознаками видів порушення кровообігу: стазу в 

капілярах, крововиливу в кору головного мозку, тромбів у судинах. 

3. Розпізнавання місцевих проявів запалення. 

4. Визначення за морфологічними ознаками видів пухлин: раку шлунка, раку легень, 

меланоми, ліпоми, міоми. 

5. Аналіз гемограми при різних захворюваннях системи крові. 

6. Визначення видів хвороб серцево-судинної системи за морфологічними ознаками: 

інфаркту міокарда, атеросклерозу судин, кардіосклерозу. 

7. Визначення за морфологічними ознаками патології системи дихання: крупозної 

пневмонії, пневмосклерозу, емфіземи легень. 

8. Визначення за морфологічними ознаками видів патології системи травлення: 

атрофічного гастриту, виразкової хвороби шлунка, флегманозного апендициту, цирозу печінки. 

9. Визначення за морфологічними ознаками патології сечової системи: 

гломерулонефриту, пієлонефриту, первинно-зморщеної нирки. 

10. Зміни складу сечі при різних хворобах. 

11. Визначення за морфологічними ознаками патології ендокринної системи: цукровий 

діабет, зоб, рак щитоподібної залози, нецукровий діабет. 

12. Розв’язування ситуаційних задач із застосуванням диференційної діагностики. 

13. Уміння давати корисні рекомендації хворим та їхнім родичам, враховуючи етичні та 

деонтологічні особливості спілкування з ними. 

14. Проведення кореляції між патологічними процесами та симптомами захворювань. 

15. Виявлення ускладнення основного захворювання. 

16. Пояснення патоморфологічної термінології. 

17. Аналіз ролі факторів довкілля та внутрішніх чинників у виникненні хвороби. 

18. Визначення провідної ланки патогенезу хвороби та причинно-наслідкових зв’язків 

між окремими патогенетичними механізмами. 

19. Розрізняти руйнівні явища та захисно-пристосувальні реакції організму у розвитку 

патологічних процесів. 
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