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Патоморфологія — навчальна дисципліна, яка дає поняття про структурне підґрунтя хвороб 
людини для поглибленого засвоєння фундаментальних основ медицини та клінічної картини захво-
рювань з подальшим використанням одержаних знань у практичній роботі лікаря.

Патоморфологія як навчальна дисципліна ґрунтується на засвоєнні студентами анатомії та фізіології 
людини, гістології, цитології, ембріології та генетики, мікробіології, вірусології й імунології, біоло-
гічної хімії, медичної біології та медичної фізики. Засвоєння патоморфології інтегрується з вивчен-
ням патологічної фізіології та клінічних дисциплін. Базується на вивченні студентами медичної 
біології, анатомії, гістології та ембріології, інтегрується з цими дисциплінами; закладає основи 
вивчення студентами фізіології, біохімії, патологічної фізіології, пропедевтики клінічних дисциплін, 
що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосувати знання 
з патоморфології у процесі подальшого навчання та професійній діяльності. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Патоморфологія» є вивчення етіології, патогенезу, 
мікроскопічних та ультрамікроскопічних змін органів та тканини людського організму в різноманіт-
них умовах життєдіяльності, що передбачає:
-  вивчення типових загально-патологічних процесів, сукупність яких зумовлює морфологічні прояви 
захворювань,
-  вивчення структурного підґрунтя розвитку хвороб та їх клінічних проявів, структурних основ 
одужання, ускладнень та наслідків,
-  вивчення методів патоморфологічних досліджень: аутопсія, біопсія, дослідження біопсійного мате-
ріалу, експериментальне моделювання захворювань.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Патоморфологія» є наступні:
-  розуміння основ патології клітини та загально патологічних процесів, сукупність яких обумовлює 
морфологічні прояви тих чи інших захворювань;
-  знання морфології хвороб на різних етапах їх розвитку (морфогенез), структурних основ одужання, 
ускладнень та наслідків хвороб;
-  вивчення варіантів патоморфозу захворювань, що виникають у зв'язку з умовами життя людини, 
змінюються внаслідок різноманітних лікувальних заходів (патологія терапії);
-  співставлення морфологічних і клінічних проявів хвороб на всіх етапах їх розвитку, патологічних 
станів та хвороб ротової порожнини;
-  отримання навичок клініко-анатомічного аналізу, синтетичного узагальнення діагностичних ознак 
хвороб і вірного їх тлумачення в причинно-наслідкових співвідношеннях.

ПРН-1 Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя.
ПРН-2 Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру на підставі 
результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4).
ПРН-3 Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1). Встановлювати 
найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2).
Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 4).
Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за
списком 2). Встановлювати попередній клінічний діагноз (за списком 2).
ПРН-6 Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання (за 
списком 2).
ПРН-7 Встановлювати діагноз (за списком 3).
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

3

2



6 кредиів / 180 академічних годин 

Тема Лекції Практичні
заняття

Індивідуальна
роботаСРС

1 2,5 2

1 2,5 2

1 2,5 2

2
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Кредити ECTS5

Структура дисципліни6

ПРН-14 Визначати джерело та/або місце знаходження потрібної інформації залежно від її типу; 
отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; обробляти т а 
проаналізувати отриману інформацію.
ПРН-18 Визначати негативні фактори навколишнього середовища; аналізувати стан здоров’я певно-
го контингенту; визначати наявність зв’язку між станом навколишнього середовища та станом 
здоров’я певного контингенту; розробляти профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між 
станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту. Проводити оцінку 
впливу соціально-економічних та біологічних детермінант на здоров’я індивідуума, сім’ї, популя-
ції.
ПРН-21 Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності. Вміти приймати обґрунтоване 
рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. 
Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації.
ПРН-23 Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та 
обов’язками, підвищувати загальноосвітній культурний рівень.
ПРН-24 Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності.
ПРН-25 Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклу-
ється) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності

Тема 1. Предмет і задачі патоморфології. 
Методи патоморфологічних досліджень: 
автопсія та біопсія. Загальні відомості про 
патогенні чинники (ендогенні та екзоген-
ні) та типи клітинних реакцій на них (адап-
тація, пошкодження, нагромадження, 
старіння). Етапи розвитку патоморфології.

Тема 2. Елементи ультраструктурної 
патології клітини. Клітинно- матриксні 
взаємодії. Клітинні та позаклітинні меха-
нізми регуляції трофіки патоморфології.

Тема 3. Поняття про пошкодження. 
Морфологія оборотнього і необоротнього 
пошкодження клітин і тканин. Некроз і 
апоптоз. Селективна загибель клітин, 
індукована імунною системою, та руйну-
вання клітин активованим комплементом. 
Основи танатології. Смерть, визначення, 
ознаки смерті.
Тема 4. Хронічне пошкодження. Понят-
тя дистрофії. Паренхіматозні дистрофії 
(внутрішньоклітинні нагромадження 
білків, жирів та вуглеводів). 
Тезаурисмози.

Розділ дисципліни 1. Загальна патоморфологія
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Тема 5. Дезорганізація сполучної ткани-
ни. Судинно-стромальні дистрофії (поза-
клітинні нагромадження). Амілоїдоз.

1 2,5 2

1 2,5 3

2,5 3

1 2,5 2

2,5 2

2,5 2

2,5

2,5

2

2,5 3

Тема 6. Нагромадження ендогенних та 
екзогенних пігментів (гемоглобіноген-
них, тирозиногенних, ліпідогенних). 
Патоморфологічні прояви порушення 
обміну нуклеопротеїдів та мінерального 
обміну (заліза, міді). Звапніння (кальци-
ноз): метастатичне, дистрофічне. Утво-
рення каміння.
Тема 7. Порушення іонно-осмотичного, 
водного балансу та кислотно- основного 
стану. Порушення утворення й обігу 
лімфи. Набряк, ексикоз. Порушення 
кровонаповнення: гіперемія, ішемія, 
кровотеча, крововиливи. Серцева недо-
статність: причини, види, морфологічні
еквіваленти.
Тема 8. Порушення гемостазу: тромбоз, 
ДВЗ-синдром. Емболія: види, морфоло-
гічна характеристика. Інфаркт. Шок: 
причини, патогенез, патоморфологічні 
прояви.
Тема 9. Колоквіум 1: Причини, патоге-
нез, макро- та мікроскопові прояви, 
ускладнення та наслідки альтерації та 
розладів кровообігу. Патологоанатоміч-
ний розтин.
Тема 10. Захисні механізми та їх морфо-
логічні еквіваленти. Поняття про неспе-
цифічні та специфічні механізми захисту. 
Основи імунної відповіді. Особливості 
імунної відповіді у дітей. Вікова інволю-
ція та акцидентальна трансформація 
тимусу.
Загальне вчення про запалення. Гостре і 
хронічне запалення. Ексудативне запа-
лення. Морфологія ексудативного запа-
лення.
Тема 11. Продуктивне запалення. Грану-
льоматоз. Специфічне проліферативне 
запалення.

Тема 12. Патоморфологія імунної системи. 
Реакції та механізми гіпер- чутливості. 
Автоімунні хвороби. Імунодефіцитні 
стани. Реакції відторгнення трансплантату.
Тема 13. Процеси адаптації та компенсації. 
Структурні основи фізіологічної адаптації 
органів і клітин. Види і морфологічні 
прояви процесів адаптації (гіперплазії, 
гіпертрофії, гіпоплазії, аплазії, атрофії, 
метаплазії). Регенерація і репарація. 
Склероз. Патоморфологія органної недо-
статності.
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Тема 14. Загальне вчення про пухлин. 
Номенклатура і морфологічні особливості 
пухлин з епітелію
Тема 15. Номенклатура і морфологічні 
особливості пухлин мезенхімального 
походження
Тема 16. Номенклатура і морфологічні 
особливості пухлин нейроекто-дермально-
го походження
Тема 17. Гемопоетичні пухлини.

1 2,5

1,5 2

1,5 1

32 1

3 1

3

8 40 42

2,5

2,5

3

3

1 2,5

1 3

Тема 18. Особливості пухлин дитячого 
віку. Ембріональні пухлини. Герміногенні 
пухлини. Тератоми та тератобластоми. 
Пухлини «дорослого типу».
Тема 19. Колоквіум 2: Макро- та 
мікроскопові ознаки, ускладнення та 
наслідки запалення, імунопатологічних і 
компенсаторно-пристосувальних процесів 
та пухлин. Патологоанатомічний розтин

Підсумковий контроль

Всього годин - 90 / Кредитів – 3,0

Залік

Тема Лекції Практичні
заняття

Індивідуальна
роботаСРС

Розділ 2. Спеціальна патоморфологія
Тема 20. Введення в нозологію. Поняття 
«хвороба», прояви та ускладнення хвороб. 
Принципи класифікації захворювань. 
Поняття «діагноз», структура діагнозу. 
Поняття «патоморфоз» хвороби. Види 
патоморфозу.
Тема 21. Анемії. Геморагічні синдроми: 
вазопатії, тромбоцитопенії, тромбо- 
цитопатії, коагулопатії.
Тема 22. Захворювання серцево-судинної 
системи. Атеросклероз та артеріосклероз 
(медіакальциноз Менкеберга, артеріо-
лосклероз). Аневризми аорти (атероскле-
ротична, розшаровуюча). Есенціальна та 
симптоматичні артеріальні гіпертензії. 
Ішемічна хвороба серця. Церебро-васку-
лярні хвороби.
Кардіоміопатії.
Тема 23. Ревматизм. Системні хвороби 
сполучної тканини з аутоімунізацією: 
системний червоний вовчак, ревматоїдний 
артрит системна склеродермія, дерматомі-
озит, хвороба Бехтерева, синдром Шегре-
на. Системні васкуліти: вузликовий періар-
теріїт, артеріїт Такаясу, скроневий (гіган-
токлітинний) артеріїт, облітераційний 
тромбангіїт, хвороба Кавасакі, пурпура 
Шенляйн-Геноха, хвороба і синдром 
Рейно. АНЦА-асоційовані васкуліти: 
мікроскопічний поліангіїт, гранулематоз  
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з поліангіїтом (Вегенера), еозинофільний 
гранулематоз з поліангіїтом (синдром 
Черджа-Строса). Ураження ендокарду: 
інфекційний ендокардит, еозинофільний 
ендокардит Лєфлєра.Ураження міокарду:
ідіопатичний міокардит Абрамова-Фідле-
ра.
Тема 24. Гострі запальні захворювання 
органів дихання: верхніх дихальних 
шляхів (риніт, синусит, ларингіт, епігло-
тит, ларинготрахеобронхіт), бронхіоліт, 
пневмонія. Хронічні обструктивні захво-
рювання органів дихання: хронічний 
обструктивний бронхіт, хронічна обструк-
тивна емфізема, бронхоектази і бронхоек-
татична хвороба, бронхіальна астма). 
Хронічні рестриктивні захворювання 
легень (фіброзуючі, гранулематозні; 
алергічні та пов'язані з курінням). Легенева 
гіпертензія, легеневе серце. Пухлини верх-
ніх дихальних шляхів, рак легень.

Тема 25. Захворювання ротоглотки, слин-
них залоз, стравоходу, шлунка. Гострий і 
хронічний гастрит (автоімунний, 
Helicobacter pylory-асоційований), хвороба 
Менетріє. Пептична виразка, виразкова 
хвороба. Ентерити, коліти, ідіопатичні 
неспецифічні захворювання кишок (неспе-
цифічний виразковий коліт, хвороба 
Крона). Дивертикули. Хвороба Гіршпрун-
га. Апендицит. Синдром мальабсорбції.
Пухлини ротоглотки, стравоходу, шлунка, 
тонкої і товстої кишки.
Тема 26. Захворювання печінки, органів 
жовчовивідної системи та підшлункової 
залози. Гепатози, гепатити, цирози, пухли-
ни. Гепатоцелюлярна недостатність. 
Портальна гіпертензія. Жовчево-кам'яна 
хвороба, гострий і хронічний холецистит, 
пухлини. Гострий і хронічний панкреатит, 
пухлини.
Тема 27. Колоквіум 3: Етіологія, патоге-
нез, макро- та мікроскопові зміни, усклад-
нення та наслідки захворювань серцево-су-
динної, респіраторної системи, шлунко-
во-кишкового тракту. Патологоанатоміч-
ний розтин.

Тема 28. Захворювання нирок: гломеруло-
патії, гострий тубулонекроз, тубулоінтер-
стиційний нефрит, пієлонефрит, уролітіаз, 
хронічна ниркова недостатність. Гідро-
нефроз. Кистозні хвороби нирок: Вади 
розвитку сечовидільної системи. Пухлини 
нирок і сечового мухіра

3 1

32 1

32 1

3 1

1,51 1

1,5

3

1 1

Тема 29. Захворювання жіночої та чолові-
чої статевої системи. Захворювання 
молочної залози. Інфекції що передаються 



1 рік V, VI Так 3 Цикл загальної 
підготовки

7 Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

SYLLABUS

3 1

1,5 1

1,52 1

1,51 1

1,51 1

передаються статевим шляхом (сифіліс, 
гонорея, папілома- вірусна інфекція, 
хламідіоз, уреаплазмоз, трихомоніаз. 
Патологія вагітності та післяпологового 
періоду. Спонтанні та медичні аборти. 
Ектопічна вагітність. НПГ-гестоз. Трофоб-
ластична хвороба. Патологія посліду.
Тема 30. Пренатальна патологія (гамето-
патії, бласто-, ембріо-, фетопатії) та пери-
натальна патологія (асфіксія плода та 
новонародженого, пологова травма, 
внутрішньочерепні крововиливи, інфек-
ційні захворювання TORCH-комплексу. 
Вроджений сифіліс). Природжені вади 
розвитку: морфологічна характеристика.

Тема 31. Захворювання органів ендокрин-
ної системи: Гіпоаталамо-гіпофізарні 
порушення. Патологія надниркових залоз. 
Патологія щитоподібної залози. Патологія 
ендокринного апарату підшлункової 
залози. MEN-синдром.
Тема 32. Захворювання центральної 
нервової системи: Нейродегенеративні 
(нейродистрофічні) (хвороба Альцгейме-
ра) та демієлінізуючі захворювання (розсі-
яний склероз), боковий аміотрофічний 
склероз. Неврити (нейропатії). Інфекційні 
захворювання: енцефаліти, менінгіти. 
Повільні вірусні нейроінфекції і пріонові 
хвороби (куру, хвороба Крейтцфельдта – 
Якоба). Пухлини центральної нервової 
системи (астрогліальні, олігодендрогліаль-
ні, епендимні, нейрональні, менінгеальні), 
черепних і параспінальних нервів. Постре-
анімаційна енцефалопатія та синдром 
смерті мозку.
Тема 33. Захворювання м’язів, кісток, 
суглобів: хвороба Педжета; фіброзна
дисплазія; остеомієліт; м'язова дистрофія 
Дюшена; міотонія; вроджені і токсичні 
міопатії; ураження нервово-м'язового 
з’єднання - міастенія (myastenia gravis).
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Система оцінювання та вимоги8

Загальна система оцінювання дисципліни
Поточна успішність студентів оцінюється за 4-и бальною шкалою (2; 3; 4; 5) на кожному 
практичному з урахуванням затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисци-
пліни.  Студент має отримати оцінку з кожної теми для подальшої конвертації оцінок у 
бали за багатобальною (200-бальною) шкалою.
Критерії оцінки поточної навчальної діяльності:
Відмінно («5») – студент правильно відповів на 90-100% тестів формату А (з бази даних 
«Крок-2»). Розв’язує ситуаційні задачі підвищеної складності, вміє узагальнити матері-
ал. 
Добре («4») - студент правильно відповів на 70-89% тестів формату А. Володіє необхід-
ними практичними навичками та прийомами їх виконання в обсязі, що перевищує необ-
хідний мінімум.

Задовільно («3») - студент правильно відповів на 50-69% тестів формату А. Володіє 
лише обов'язковим мінімумом методів дослідження.

Незадовільно ( «2») - студент правильно відповів на 50% тестів формату А. Під час 
відповіді і демонстрації практичних навичок робить значні, грубі помилки.
Оцінювання самостійної роботи студентів з підготовки до аудиторних практичних 
занять здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному 
занятті.
Семестровий залік оцінюється за двобальною шкалою (зараховано/не зараховано) та 
200-бальною шкалою шляхом визначення середнього арифметичного поточних оцінок 
за кожне практичне заняття за 4-и бальною шкалою, та її наступної конвертації у бали 
200-бальної шкали. Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти – 
120.
У V семестрі, при вивченні «Загальної патоморфології», формою підсумкового контро-
лю є залік.У VI семестрі, при вивченні «Спеціальної патоморфології», формою підсумко-
вого контролю є залік з відповідного розділу дисципліни («Спеціальна патоморфологія») 
та екзамен з дисципліни «Патоморфологія» .

Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, яка полягає в оцінці засвоєння 
студентом навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконання ним усіх 
видів завдань, передбачених робочою навчальною програмою. Семестровий залік з 
дисципліни «Патоморфологія» проводиться після закінчення вивчення розділу 1 
«Загальна патоморфологія» та розділу 2 «Спеціальна патоморфологія». Залік з дисциплі-
ни (відповідного змістового модулю) проводиться після закінчення вивчення, до початку 
екзаменаційної сесії.
Екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та прак-
тичного матеріалу з навчальної дисципліни «Патоморфологія».

QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/rate-of-study.pdf
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До семестрового підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, 
завдань, передбачених навчальним планом на семестр відповідно до навчальної дисципліни, відвіда-
ли всі заняття, передбачені навчальним планом, написали та здали історію хвороби і мають середній 
бал за поточну навчальну діяльність не менше «3» ( 72 бали за 120-бальною шкалою).
QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/rate-of-study.pdf

Умови допуску до підсумкового контролю 9

Політика навчальної дисципліни визначається вимогами, які науковопрактичні працівники пред’яв-
ляють до здобувачів освіти при вивченні клінічної дисципліни. Умовою успішного навчального 
процесу є особисте дотримання кожним студентом вищого навчального закладу правил поведінки 
прийнятих як в університеті, так і в суспільстві. Майбутній лікар повинен мати високий рівень куль-
тури поведінки, поводити себе гідно, тактовно, зберігати витримку і самоконтроль.
Студент має вчасно приходити на заняття, бути одягнений у академічну медичну форму (білий 
халат або хірургічний костюм). Студент повинен дотримуватись розкладу навчального процесу, 
приходити на заняття підготовленим по темі заняття. Протягом заняття студент не повинен виходи-
ти з аудиторії без дозволу викладача; користуватись під час занять мобільним телефоном і іншими 
засобами зв’язку та отримання інформації без дозволу викладача, займатись сторонньою діяльніс-
тю, відволікати інших студентів. Під час написання різного типу робіт студент повине дотримува-
тись правил академічної доброчесності.
Викладач повинен дотримуватись виконання навчально-тематичного плану, об’єктивно оцінювати 
знання та вміння студентів. Під час навчально-виховного процесу викладач повинен пам’ятати про 
антикорупційні заходи та не проводити корупційну діяльність.

Політика дисципліни10

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну11

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
мас право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання диферен-
ційованого заліку з дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостій-
ної (індивідуальної) роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни i прово-
диться згідно із затвердженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості. 
QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності 
QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf

Політика дотримання академічної доброчесності12

Основна література:
1. Шлопов В. Г. Патологічна анатомія : підручник / В. Г. Шлопов. - Вінниця : Нова Книга, 2004. - 
768 с. 
2. Струков А.И. Патологическая анатомия: учебник / А. И. Струков, В. В. Серов. - 5-е изд., стер. - 
М.: Литтерра, 2010. - 880 с. : ил. 

Рекомендовані джерела інформації13



Поради з успішного навчання на курсі14
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Якщо Ви бажаєте бути успішним в цій дисципліні, то необхідно:
1. Бути активним, наполегливим, допитливим, послідовним 
2. Бути охайним та ввічливим
3. Систематично готуватися до практичних занять
4. Виконувати завдання для самостійної роботи та захищати їх на занятті.

3. Синельников А. Я. Атлас макроскопической патологии человека. — М.: РИА «Новая волна»: Изда-
тель Умеренков, 2007. — 320 с: ил. 
4. Пальцев М. А. Атлас по патологической анатомии. / М.А. Пальцев, А. Б. Пономарев, Берестова А. 
В. – М. Медицина, 2007. – 432 с: ил. 
5. Клатт Э. Атлас патологии : пер с англ. / Э. Клатт. - Элби СПб, 2010. – 532 с. 
6. Патологічна анатомія: Підручник / Струков А.І., Серов В.В. / Пер. з рос. 4-го вид., стереотипне. – 
Х.: Факт, 2004. – 864 с., іл..
7.Патоморфологія: нац. Підруч. / В.Д.Марковський, В.О.Туманський І.В. Сорокіна П20 та ін.,за ред. 
В.Д.Марковського, В.О.Туманського. — К.: ВСВ «Медицина»,».2015 — 936с.,кольор.вид. ISBN 
978-617-505-450-5 
8. Сорокіна І.В.Pathological anatomy. Патологічна анатомія: Підручник для студентів / І.В. Сорокіна, 
А.Ф. Яковцова. - Х. : Факт, 2004. - 648 с.: іл.
9. Sorokina I.V. Lеctures in Pathological anatomy / I.V. Sorokina , A.F. Yakovtsova .– Kharkiv : Tornado, 
2000. – 254 p. 
10. Kumar V. Robbins Basic Pathology / Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C. – Canada: Elsevier Health 
Sciences, 2013 – 910 p. 
11. Anderson's Pathology // Edited by John M. Kissane. The C.V. Mosby Company. – Toronto – 
Philadelphia, 1990. – 2196 p. 
12. Thomas C. Macropathology / Thomas C. – Toronto, Philadelphia : B.C. Decker Inc., 1990. –355 p. 

Додаткова: 
1. Томашова С.А., Серветник М.І., Грицина І.В., Гаврилюк О.М., Кузик Ю.І., Вовк В.І., Вовк В.В. Під 
редакцією Поспішіля Ю.О. Робочий зошит з патоморфології. Розділ «Загальна патологія». Методич-
ні розробки для студентів медичного факультету. – Львів, 2016. – 100 с. 
2. Грицина І.В., Томашова С.А., Гаврилюк О.М. Під редакцією Поспішіля Ю.О. Методичні рекомен-
дації для студентів медичного факультету. Модуль 1 «Загальна патологія». Змістовий модуль 1 
«Пошкодження». – Львів: ПП «Арал», 2016. – 60 с. 
3. Томашова С.А., Грицина І.В., Серветник М.І., Вовк В.І. Під ред. Поспішіля Ю.О. Робочий зошит з 
патоморфології. Розділ “Cпеціальна патологія”. Методичні розробки для студентів медичного 
факультету. – Львів, 2014. - 120 с.

Дидактичні матеріали: 
1. Патоморфологія: національний підручник/за ред.. В.Д.Марковського, В.О.Туманського. – К.: ВСВ 
«Медицина», 2015. – 936 с. 
2. Шлопов В. Г. Патологічна анатомія. Підручник. Нова книга 2004. 
3. Патологічна анатомія. Боднар Я.Я., Кузів О.Є, Романюк А.М. Тернопіль 2003 
4. Клінічна патологічна анатомія / Г.І.Губіна-Вакулик, І.І.Кондаков, І.В.Сорокіна [та інші]. – 
Х.:Гриф, 2004. – 288 с.  

Інформаційні ресурси 
1. Веб-сайти університетів та електронні ресурси мережі «Інтернет» 
2. Центр тестування – база ліцензійних тестових завдань «Крок-1» 
3. http://library.med.utah.edu/WebPath/webpath.html 
4. http://www.webpathology.com/ 
5. https://www.geisingermedicallabs.com/lab/resources.shtml
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5.  На занятті бути присутнім в медичному халаті
6. Самостійно вирішувати тести та задачі, активно працювати на занятті. 
7. Готувати презентації та кросворди з дисципліни. Брати участь у студентських наукових конферен-
ціях та займатися науково-дослідною роботою в наукових гуртках кафедри.

Я бажаю Вам завзятості, цілеспрямованості та мотивації до навчання. І тоді успіх прийде до вас! 
До зустрічі на заняттях!
Не забудьте медичні халати!


