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Консультації  Відповідно до розкладу консультацій. 

Можливі он-лайн консультації через ZOOM, Meet,  або подібні ресурси. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту ви-

кладача або дзвонити. 

Опис навчальної  

дисципліни 

Кількість кредитів – 6 

Загальна кількість годин – 180 

Модулів – 2 

Рік підготовки – І 

Семестр – 4 

Лекції – 28 год. 

Семінари (практичні заняття, лабораторні заняття) – 48/16 год. 

Самостійна робота – 88 год. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Патоморфологія з секційним курсом» є нормативною дисциплі-

ною з спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування. На-

вчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати здобувачам вищої 

освіти необхідні знання для подальшого використанням одержаних знань у 

практичній роботі лаборанта –бакалавра. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система або коло особливих 

медичних знань, умінь і навиків, призначених для вивчення основних причин 

і механізмів виникнення та розвитку патологічних процесів, морфологічних 

змін, що їх супроводжують при захворюваннях людини.  

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Патоморфологія з секційним кур-

сом» є формування професійних знань і навичок щодо питань організаційно-

методичного забезпечення проведення патоморфологічного дослідження 

розладу здоров’я і смерті від різних видів захворювань з оформленням ре-

зультатів досліджень, вивчення практичної сторони роботи лаборанта, орга-

нізаційних питань роботи і структури патологоанатомічної служби. 

Цілі курсу - вивчення: 



1) патології клітини та загальнопатологічних процесів, сукупність яких обу-

мовлює прояви тієї чи іншої хвороби; 

2) етіології, патогенезу та морфологічних змін при хворобах на різних етапах 

їх розвитку (морфогенез), структурних основ одужання, ускладнень та нас-

лідків хвороб; 

3) змін наслідків хвороб, що виникають внаслідок змін умов життя людини 

та лікування; 

4) методів патологоанатомічної служби, її місця в системі охорони здоров'я 

та організаційно-практичних форм вирішення завдань; 

5) зіставлення морфологічних та клінічних проявів хвороб, оформлення до-

кументації патологоанатомічного відділення лікувального закладу. 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні 

знати: 

 організацію патологоанатомічної служби в Україні;  

 сучасні наукові дані та можливості патоморфологічної служби; 

 основи клітинної патології та загальних патологічних процесів, які ви-

значають морфологічні прояви різних захворювань у сукупності; 

 морфологію захворювань на різних стадіях їх розвитку (морфогенез), 

структурних основ одужання, ускладнень і наслідків; 

 принципи відбору біологічного матеріалу для різних видів дослідження; 

 правила проведення морфологічних методів дослідження при аутопсії та 

біопсії; 

 норми та правила професійної етики, деонтології, конфіденційності в ро-

боті відділення патоморфології; 

 види та ведення медичної документації у відділенні патоморфології; 

 чинні накази та інструктивні листи МОЗ України, обласного Департаме-

нту охорони здоров’я; 

вміти: 

 встановлювати факт настання біологічної смерті;  

 досліджувати макроскопічні зміни уражених ізольованих органів і сис-

тем у разі загальних або спеціальних патологічних процесів; 

 досліджувати мікроскопічні зміни уражених клітин, тканин та органів 

при загальних або спеціальних патологічних процесах; 

 використовувати морфологічні методи проводки та забарвлення тканини 

для мікроскопічного дослідження; 

 аналізувати структурно-функціональні взаємозв'язки та послідовність 

етапів загальних патологічних процесів;  

 інтерпретувати морфологічні зміни на різних етапах розвитку захворю-

вань, одужання, ускладнень та наслідків захворювань; 

 вести медичну документацію; 

 володіти морально-деонтологічними принципами у спілкуванні з пацієн-

тами; 

 дотримуватись чинних наказів та інструктивних листів МОЗ України, 

обласного Департаменту охорони здоров’я. 

Програмні  

результати навчання 
 Проводити підготовку оснащення робочого місця та особисту підготовку 

до проведення лабораторних досліджень, з дотриманням норм безпеки та 

персонального захисту, забезпечувати підготовку до дослідження зразків 

різного походження та їх зберігання. 

 Демонструвати використання знань про морфологічні зміни тканин і ор-

ганів для діагностики патологічних станів, виявляти помилкові результа-

ти та вживати заходи щодо їх корекції. 

 Розуміти фізичні та хімічні принципи фарбування та застосовувати від-

повідні методи у лабораторних дослідженнях. 



Політика курсу Дотримання принципів академічної доброчесності.  

Не толеруються жодні форми порушення академічної доброчесності. Очіку-

ється, що роботи студентів будуть самостійними, їх власними оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями.Для осіб з особливими освітніми потребами 

ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливо-

стей. Під час виконання письмових контрольних робіт, модульних контроль-

них, тестування, підготовки до відповіді на екзамені користування зовнішні-

ми джерелами заборонено. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем. 

Дотримання принципів та норм етики і професійної деонтології.  Підчас 

занять здобувачі вищої (фахової передвищої) освіти діють із позицій акаде-

мічної доброчесності, професійної етики та деонтології, дотримуються пра-

вил внутрішнього розпорядку Академії. Під час боротьби з епідемією  

KOVID-19 виконують всі настанови протиепідеміологічного режиму: носять 

маски, дотримуються соціальної дистанції, використовують антисептики. 

Ведуть себе толерантно, доброзичливо та виважено у спілкуванні між собою 

та викладачами. 

Відвідування занять. Студенти повинні відвідувати усі лекції, практичні 

заняття курсу та інформувати викладача про неможливість відвідати заняття.  

Політика дедлайну. Студенти зобов’язані дотримуватися термінів, передба-

чених курсом і визначених для виконання усіх видів робіт. 

Порядок відпрацювання пропущених занять. Відпрацювання пропущених 

занять без поважної причини відбувається згідно з графіком відпрацювань та 

консультацій. Відпрацювання пропущених занять з поважної причини може 

проводитися також у любий зручний час для викладача. 

Перескладання підсумковоїоцінки з метою її підвищення не допускається, 

окрім ситуацій передбачених нормативними документами Академії, або нея-

вки на підсумковий контроль з поважної причини. 

 
ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Дистрофії, некроз і апоптоз. Імунопатологічні процеси 2 

2. Порушення кровообігу. Порушення вмісту тканинної рідини 2 

3. Компенсаторно-пристосувальні процеси. Запалення 2 

4. Пухлини епітеліальні та неепітеліальні. Рак окремих органів 2 

5. Пухлини кровотворної тканини. Анемії 2 

6. Хвороби серцево-судинної системи 2 

7. Системні хвороби сполучної тканини 2 

8. Хвороби органів дихання. Професійні хвороби 2 

9. Хвороби органів травлення 2 

10. Хвороби сечової та статевої системи  2 

11. Хвороби нервової та ендокринної системи 2 

12. Патологія вагітності, післяпологового періоду, плаценти. Пренатальна та перината-

льна патологія 

2 

13. Інфекційні хвороби. Респіраторні вірусні та бактеріальні інфекційні хвороби 2 

14. Кишкові інфекційні хвороби. Пріонові хвороби 2 

 Разом: 28 

 

 

 



ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Дистрофії, некроз і апоптоз. Імуннопатологічні процеси 4 

2. Порушення  кровообігу. Порушення вмісту тканинної рідини 4 

3. Компенсаторно-пристосувальні процеси. Запалення 4 

4. Пухлини епітеліальні та неепітеліальні. Гемобластози та анемії. 4 

5. Хвороби серцево-судинної системи. Системні хвороби сполучної тканини 4 

6. Хвороби органів дихання. Професійні хвороби 4 

7. Хвороби органів травлення 4 

8. Модульний контроль 1.Загальні та типові патологічні процеси. Хвороби серцево-

судинної, дихальної та травної систем. 

4 

9. Хвороби сечової та статевої системи. Хвороби нервової та ендокринної системи 4 

10. Патологія вагітності, післяпологового періоду, плаценти. Пренатальна та перината-

льна патологія 

4 

11. Інфекційні хвороби 4 

12. Організація і завдання патологоанатомічної служби 4 

13. Патологоанатомічний розтин 4 

14. Патологоанатомічний розтин 4 

15. Методи дослідження операційного та біопсійного матеріалу 4 

16. Модульний контроль 2. Патоморфологія сечової, статевої, нервової, ендокринної 

систем. Патологія вагітності. Інфекційні процеси. Секційний курс. 

4 

 Разом: 48/16 

 

ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Вроджені ферментопатії (білкові, ліпідні, вуглеводні) 6 

2. Порушення лімфообігу 5 

3. Запалення навколо паразитів і сторонніх тіл 5 

4. Теорії канцерогенезу. Тромбоцитопатії, тромбоцитопенії 6 

5. Васкуліти 6 

6. Професійні хвороби від дії хімічних факторів 5 

7. Ентеропатії. Синдром мальабсорбції 6 

8. Підготовка до модульного контролю 1 8 

9. Сечокам’янахвороба (нефролітіаз) 4 

10. Дитячий церебральний параліч 5 

11. Чума, сибірка, натуральна віспа 5 

12. Організація клініко-патологоанатомічної конференції 4 

13. Особливості розтину трупів новонароджених 5 

14. Правила розтину померлих від особливо небезпечних хвороб 5 

15. Особливості морфологічного дослідження кісткової тканини 5 

16. Підготовка до модульного контролю 2 8 

 Разом: 88 
 

Література для  

вивчення  

Основна (базова):   

1. Боднар Я.Я., Кузів О.Є., Романюк А.М. Патологічна анатомія. – Терно-



дисципліни піль: Укрмедкнига, 2003. – 264 с. 

2. Боднар Я.Я., Романюк А.М. Патоморфологія. — Тернопіль: Укрмедкни-

га, 2009. — 496 с. 

3. Патологічна анатомія : підручник / В. А. Волковой, Н. М. Кононенко, В. 

В. Гнатюк [та ін.] ; Національний фармацевтичний університет. – Харків 

: НФаУ ; Золоті сторінки, 2013. – 390 с.  

4. Патоморфологія: національний підручник / за ред. В. Д. Марковського, 

В. О. Туманського. – К. : ВСВ "Медицина", 2015. – 936 с.  

5. Струков А.І., Сєров В.В. Патологічна анатомія. – Харків: «Факт», 2004. 

– 864 с. 

6. Шлопов В.Г. Патологічна анатомія. — Вінниця: Нова книга, 2004. —756 

с. 

       Допоміжна: 

1. Я.Я.Боднар, В.В.Файфура. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія 

людини. Тернопіль.  Укрмедкнига, 2000. – 494 с. 

2. Пальцев М.А., Пономарев А.Б., Берестова А.В. / Атлас по патологиче-

скойанатомии. - 3-е изд., стереотипное. - М.: Медицина, 2007. - 432 с.: 

ил. 

3. Рябуха О. Патологічна анатомія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

Ольга Рябуха . – Львів : ЛДУФК, 2014. – 144 с. 

4. Серов В. В. Патологическаяанатомия. Атлас / Серов В. В., Ярыгин Н. Е., 

Пауков В. С. – Москва : Медицина, 2004. – 284 с. 

Поточний та  

підсумковий  

контроль  

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті з 

обов’язковим виставленням оцінки за результатами практичної роботи, 

фронтального індивідуального опитування та тестового контролю. 

Модульні контролі проводяться у вигляді завдань трьох рівнів складнос-

ті:завдання 1-го рівня складності оцінюються у 1 бал (одна правильна відпо-

відь); 2-го рівня - у 3 бали; 3-го рівня - у 5 балів. За завдання 1-го рівня сту-

дент може набрати 10-15 балів; 2-го рівня – 75-80 балів; 3-го рівня – 10 ба-

лів. Загалом, найвища оцінка за всі правильні завдання модульного контро-

лю – 100 балів. 

Підсумковий контроль у формі семестрового екзамену проводиться у два 

етапи: 

1. Теоретична частина (тестовий контроль). 

2. Практична частина (усний екзамен).  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції проводяться з використанням мультимедійних презентацій. 

Практичні заняття проводяться з використанням методичних рекомендацій, 

мультимедійних презентацій, таблиць, самостійної роботи з мікропрепара-

тами та макропрепаратами, розбором розтинів та біопсійних досліджень на 

базі міського моргу. 

Самостійна позааудиторна робота студентів забезпечується методичними 

рекомендаціями. 

У разі роботи в дистанційному режимі використовуватиметься віртуальне 

навчальне середовище MOODLE, Zoom, GoogleMeet, GoogleClassroom. 

Лекції та практичні заняття будуть проводитися за допомогою програм еле-

ктронної комунікації Zoom, GoogleMeet, GoogleClassroom. 

Поточна комунікація з викладачем буде здійснюватися в соціальних мере-

жах Viber, WhatsAp (за вибором академічної групи). 

Необхідне  

обладнання 

У звичайному режимі навчання. Вивчення курсу передбачає приєднання 

кожного студента до навчального середовища MOODLE, або 

GoogleClassroom. 

У режимі дистанційного навчанняпід час карантину вивчення курсу до-

датково передбачає приєднання кожного студента до програм ZOOM, або 

Meet (для занять у режимі відеоконференцій). У цьому випадку студент має 



самостійно потурбуватися про якість доступу до інтернету.  

Критерії оцінювання   

Схема нарахування та розподіл балів 

 

Т1 – Тn – теми занять до модульного контролю 1; 

САП – середнє арифметичне усіх позитивних оцінок в національній шкалі, 

яке переводиться у 100 – бальну шкалу; 

МК модульний контроль; 

МО (модульна оцінка) – середнє арифметичне САП та МК; 

СМО (семестрова модульна оцінка) – це середньоарифметична МО; 

ПМО (підсумкова модульна оцінка) – виставляється в кінці вивчення дис-

ципліни за 100 – бальною, національною шкалою та ЕСТS. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

За 100-бальною 

шкалою 
За національною шкалою 

За шкалою 

ECTS 

90-100 відмінно А 

0-89 добре В 

70-79 добре С 

60-69 задовільно D 

51-59 задовільно E 

35-50 
незадовільно з можливістю повторного скла-

дання 
FX 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

вивчення дисципліни за зазначений семестр 
F 

 

Поточне оцінювання, 

МК та самостійна робота 

 

СМО 

 

ПМО 

 

ЕСТS 

 

За націо-

нальною 

шкалою 
Модуль 1 

Т1 Т2 …Тn САП  МК 1 МО 

          

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Патологічна морфологія як наука та галузь практичної медицини. Зміст, задачі, об’єкти та ме-

толипатоморфологічних досліджень. Основні етапи розвитку патоморфології. 

2. Морфогенез та морфологія внутрішньоклітинного та позаклітинного накопичення білків, вуг-

леводів та ліпідів. 

3. Морфогенез та морфологія порушень мінерального обміну. 

4. Пошкодження і загибель клітин та тканин. Некроз і апоптоз – морфологічні прояви. 

5. Структурні механізми та клініко-патологоанатомічна характеристика основних періодів тана-

тогенезу. 

6. Смерть: визначення, ознаки, терміни розвитку. 

7. Морфологія та наслідки порушень тканин при різних видах гіперемій. 

8. Морфогенез та патоморфологія ішемії. 

9. Морфогенез та патоморфологія інфаркту. 

10. Визначення та морфогенез видів кровотечі, крововиливу. 

11. Морфогенез, патоморфологія, наслідки стазу. 

12. Патоморфологія, наслідки плазморагії. 

13. Патоморфологія, види, наслідки емболії. 

14. Морфогенез, патоморфологія, наслідки тромбозу, ДВЗ-синдрому. 

15. Ексудативне запалення: визначення, види, морфологічна характеристика, клінічне значення. 

16. Проліферативне запалення: визначення, морфологічні особливості, наслідки. 

17. Гранульоматозне запалення: визначення, види, морфологічні особливості. 



18. Специфічне запалення: визначення, види, морфологічна характеристика. 

19. Морфологічна характеристика різних видів гіперчутливості. 

20. Аутоімунні хвороби: визначення, класифікація, загальна морфологічна характеристика. 

21. Первинна та вторинна імунна недостатність: визначення, морфологічна характеристика. 

22. Гіперплазія: визначення, види, морфологічна характеристика. 

23. Атрофія: визначення, види, морфологічна характеристика. 

24. Метаплазія: визначення, види, морфологічна характеристика. 

25. Гіпертрофія: визначення, види, морфологічна характеристика. 

26. Гіпертофія міокарду: морфо-функціональні особливості. 

27. Регенерація: визначення, види (репаративна, фізіологічна, патологічна), їх характеристика. 

28. Морфогенез регенеративного процесу. 

29. Грануляційна тканина: морфологічна характеристика. 

30. Види загоювання ран. 

31. Визначення пухлинного росту. 

32. Сучасні теорії канцерогенезу. 

33. Дисплазія: визначення, види, роль у канцерогенезі. 

34. Передпухлинні (передракові) стани і зміни, морфологія. 

35. Особливості пухлинної клітини. 

36. Морфогенез та гістогенез пухлин. 

37. Види росту пухлин. 

38. Морфологічні особливості доброякісних пухлин. 

39. Морфологічні особливості злоякісних пухлин. 

40. Метастазування: види, закономірності, механізми. 

41. Шляхи метастазування саркоми. 

42. Номенклатура пухлин нервової тканини. 

43. Номенклатура пухлин. що походять із меланін утворюючої тканини. Невуси, їх різновиди. 

44. Морфологічні особливості меланоми. її морфологічні форми. Значення передпухлинних змін. 

45. Номенклатура пухлин з епітелію. 

46. Морфологічні особливості пухлин з епітелію без специфічної локалізації: доброякісних (папі-

лома, аденома), злоякісних (рак). 

47. Гістологічні варіанти раку. 

48. Атеросклероз: визначення, фактори ризику, сучасні теорії. 

49. Морфогенез макроскопічних змін при атеросклерозі. 

50. Ішемічна хвороба серця: визначення, фактори ризику, зв’язок з атеросклерозом і гіпертензією. 

51. Морфологія гострого, рецидивуючого та повторного інфаркту міокарда. 

52. Хронічна ішемічна хвороба серця: морфологічна характеристика, ускладнення, причини смер-

ті. 

53. Гіпертонічна хвороба: визначення, фактори ризику. 

54. Загальна характеристика системних хвороб сполучної тканини: порушення імунного гомеоста-

зу, системна прогресуюча дезорганізація сполучної тканини при ревматичних хворобах. 

55. Ревматичні хвороби: класифікація, морфогенез, морфологічна характеристика. 

56. Ендокардит, міокардит, перикардит, панкардит: класифікація, морфологічна характеристика, 

ускладнення. 

57. Ревматоїдний артрит: морфологія суглобових проявів (стадії прогресування ревматоїдного по-

ліартриту), ускладнення, наслідки. 

58. Морфологія хвороби Бехтерева. 

59. Системний червоний вовчак: морфогенез, патоморфологія, ускладнення, причини смерті. 

60. Системна склеродермія: патологічна анатомія, вісцеральні прояви, ускладнення, причини сме-

рті. 

61. Дерматоміозит: патологічна анатомія, ускладнення, причини смерті. 

62. Патоморфологія системних васкулітів: неспецифічного аортоартеріїту, вузликового периарте-

ріїту, гранульоматозу Вегенера, облітеруючого тромбоангіїту. 

63. Патологічна анатомія набутих вад серця. 

64. Патологічна анатомія набутих (вторинних) кардіоміопатій. 

65. Морфологічна характеристика гострих бронхітів. 



66. Пневмонії: сучасна класифікація, морфологічна характеристика. 

67. Морфологічна характеристика гострих деструктивних процесів легенів. 

68. Хронічні неспецифічні захворювання органів дихання: визначення, класифікація. 

69. Морфологічна характеристика та ускладнення хронічного бронхіту. 

70. Морфологічна характеристика хронічної обструктивної емфіземи. 

71. Морфологічна характеристика та ускладнення бронхоектатичної хвороби. 

72. Морфологічна характеристика та ускладнення бронхіальної астми. 

73. Хвороби стравоходу: морфологічна характеристика. 

74. Хронічний гастрит: морфологічна характеристика. 

75. Патоморфологія, ускладнення виразкової хвороби. 

76. Рак шлунка: макроскопічні і гістологічні форми, особливості метастазування. 

77. Патоморфологія неспецифічного виразкового коліту. 

78. Апендицит: клініко-морфологічні форми, ускладнення. 

79. Токсична дистрофія печінки: визначення, морфологічна характеристика, прогноз. 

80. Гострий гепатит: морфогенез, форми, морфологічна характеристика. 

81. Хронічний гепатит: морфологічна характеристика, ступінь активності та хронізації. 

82. Морфологічна характеристика найважливіших типів цирозу. 

83. Рак печінки: морфологічна характеристика. 

84. Патоморфологія жовчокам’яної хвороби. 

85. Патоморфологія гострого та хронічного холециститу. 

86. Гострий та хронічних панкреатит: морфологічна характеристика, ускладнення. 

87. Сучасна клініко-морфологічна класифікація хвороб нирок. 

88. Післяін’єкційний гломерулонефрит: морфологічна характеристика, наслідки. 

89. Нефротичний синдром. 

90. Морфологічні прояви мембранозної нефропатії.  

91. Морфологічна характеристика, прогноз некротичного нефрозу. 

92. Морфологічна характеристика, прогноз тубулоінтерстиційного нефриту. 

93. Морфологічна характеристика, прогноз гострого та хронічного пієлонефриту. 

94. Хронічна ниркова недостатність. Нефросклероз. Патологічна анатомія. 

95. Класифікація, морфологічна діагностика, ускладнення і наслідки ектопічної вагітності. 

96. Класифікація, морфологічна характеристика ОРН-гестозів. 

97. Класифікація, морфологічна діагностика та прогноз тромбопластичної хвороби. 

98. Морфологічні прояви порушень кровообігу в плаценті. 

99. Морфологічна характеристика, прогноз затримки внутрішньоутробного розвитку плода. 

100. Пологова травма: класифікація, морфологія. 

101. Морфологічна характеристика гемолітичної хвороби немовлят. 

102. Морфологічна характеристика геморагічної хвороби немовлят. 

103. Морфологічна характеристика, ускладнення пневмопатій. 

104. Морфологічна характеристика, наслідки асфіксії. 

105. Морфологічна характеристика, наслідки неінфекційних фетопатій: діабетичної, алкогольної. 

106. Морфологічна характеристика внутрішньоутробних інфекцій плода. 

107. Загальна характеристика інфекційного процесу: вхідні ворота інфекції, первинний інфекцій-

ний комплекс, поширення і дисемінація, шляхи передачі збудників інфекційних хвороб. 

108. Варіанти місцевих і загальних реакцій при інфекціях. 

109. Бактеріальна дизентерія: морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смер-

ті. 

110. Черевний тиф: морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті. 

111. Сальмонельоз: морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті. 

112. Респіраторні вірусні інфекції: морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини 

смерті. 

113. Морфологічна характеристика, ускладнення інфекційних захворювань мозку (вірусний, кліщо-

вий енцефаліт). 

114. Морфологічна характеристика, ускладнення пріонових ускладнень ЦНС. 

115. Морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті при СНІДі. 

116. Кір: морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті. 



117. Мононуклеоз: морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті. 

118. Епідемічний паротит: морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті. 

119. Дифтерія: морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті. 

120. Скарлатина: морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті. 

121. Коклюш: морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті. 

122. Поліомієліт: морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті. 

123. Тканинні реакції при туберкульозі. 

124. Патологічна анатомія туберкульозного комплексу. 

125. Морфологія прогресування первинного туберкульозу. 

126. Гематогенний туберкульоз з переважним ураженням легенів: морфологічна характеристика, 

ускладнення, наслідки, причини смерті. 

127. Гематогенний туберкульоз з переважним ураженням внутрішніх органів та кісткової системи: 

морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті. 

128. Вторинний туберкульоз: морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смер-

ті. 

129. Клініко-анатомічні форми сепсису: септицемія, септикопіємія, септичний (інфекційний) ендо-

кардит. 

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

131. Холера: клініко-морфологічні форми, ускладнення, причини смерті. 

Опитування Анкету з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу 

 


