
Критерії оцінювання з патоморфології 
для студентів медичного факультету. 

 
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно 

конкретним цілям теми, на практичних підсумкових заняттях – відповідно конкретним 
цілям змістових модулів.  

Рекомендується застосувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: 
комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, аналіз і оцінка результатів 
досліджень гістологічних препаратів та макропепаратів, які характеризують 
патоморфологію людини, контроль практичних навичок.  

 
Оцінка за виконання тестових завдань розраховується за таблицею: 
 

Кількість правіільних відповідей Оцінка за чотирибальною шкалою 

90-100 %% «5» 
75-89 %% «4» 
61-74 %% «3» 

Менш ніж 60 % «2» 
 
Оцінка відповідей студентів відбувається за наступними правилами: 

 
• оцінка «відмінно»: студент відмінно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і 

всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових 
першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, 
вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, 
висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень 
засвоєння практичних навичок; 

• оцінка «добре»: студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними 
аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає 
його; має достатні практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи 
інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у викладенні 
теоретичного змісту або під час аналізу продемонстрованих практичних навичок; 

• оцінка «задовільно»: студент в основному опанував теоретичні знання навчальної 
дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але 
непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають у студента 
невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання 
практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, недостатньо оцінює факти та 
явища, що пов’язані з його майбутньою діяльністю; 

• оцінка «незадовільно»: студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не 
знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та 
рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не 
сформовані. 

 
Підсумковий модульний контроль проводитьсь по завершенню вивчення 

модулів дисципліни.  
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Орієнтовний перелік питань для підготовки до підсумкового контролю. 
 

1. Патологічна анатомія як наука, галузь практичної медицини і учбовий предмет. 
2. Зміст, задачі, об'єкти та методи патоморфологічних досліджень. 
3. Рівні дослідження структурних основ хвороб. 
4. Основні етапи розвитку патоморфології. 
5. Внесок вітчизняних вчених в розвиток світової патоморфології.  
6. Поняття про ультраструктурну патологію клітини. 
7. Морфогенез та морфологія внутрішньоклітинного та позаклітинного 

накопичення білків, вуглеводів та ліпідів. 
8. Морфогенез та морфологія патологічного накопичення ендогенних і екзогенних 

пігментів. 
9. Морфогенез та морфологія порушеннь мінерального обміну. 
10. Пошкодження і загибель клітин та тканин. Некроз і апоптоз – морфологічні 

прояви. 
11. Структурні механізми та клініко-патологоанатомічна характеристика основних 

періодів танатогенезу. 
12. Смерть: визначення, ознаки і термін розвитку. 
13. Постреанімаційний період: визначення, патологоанатомічні особливості 

пошкодження життєво-важливих органів і відновлення їх функцій.  
14. Морфологія порушеннь іонно-осмотичного і водного балансу. 
15. Морфологія та наслідки порушень при різних видах гіперемій.  
16. Морфогенез та патоморфологія ішемії.  
17. Морфогенез та патоморфологія інфаркту.  
18. Визначення та морфогенез видів кровотечі, крововиливу.  
19. Морфогенез, патоморфологія, наслідки стазу. 
20. Патоморфологія, наслідки плазморагії.  
21. Патоморфологія, види, наслідки емболії.  
22. Морфогенез, патоморфологія, наслідки шока. 
23. Патоморфологія, наслідки порушеннь лімфообігу. 
24. Морфогенез, патоморфологія, наслідки тромбозу, ДВЗ-синдрому. 
25. Визначення ексудативного запалення. Види, морфологічна характеристика, 

клінічне значення ексудативного запалення.  
26. Визначення проліферативного запалення. Морфологічні особливості, наслідки 

проліферативного запалення. 
27. Види, морфологічна характеристика гранульоматозного запалення.  
28. Види, морфологічна характеристика специфічного запалення.  
29. Морфологічна характеристика різних видів гіперчутливості. Амілоїдоз як 

імунна патологія. 
30. Визначення, класифікація і загальна морфологічна характеристика автоімунних 

хвороб. 
31. Визначення, загальна морфологічна характеристика первинної і вторинної 

імунної недостатності. 
32. Принципи класифікації амілоїдозу. 
33. Системний амілоїдоз (первинний, вторинний): морфологічна характеристика.  
34. Локалізований і ендокринний амілоїдоз: морфологічна характеристика.  
35. Амілоїд старіння: морфологічна характеристика. 
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36. Визначення, види, морфологічна характеристика гіперплазії.  
37. Визначення, види, морфологічна характеристика атрофіі.  
38. Визначення, види, морфологічна характеристика метаплазії.  
39. Фазний характер перебігу процесів компенсації в патологічних умовах.  
40. Визначення, види, морфологічна характеристика гіпертрофії. 
41. Морфо-функціональні особливості гіпертрофії міокарда.  
42. Патоморфологія дизадаптації організму.  
43. Клітинна та внутрішньоклітинна форми регенерації.  
44. Види регенерації: фізіологічна, репаративна, патологічна.  
45. Морфогенез регенераторного процесу. 
46. Грануляційна тканина: морфологічна характеристика.  
47. Види загоювання ран.  
48. Склероз. 
49. Визначення пухлинного росту.  
50. Сучасні теорії канцерогенезу.  
51. Визначення дисплазії, ії види, роль дисплазії у канцерогенезі. 
52. Передпухлинні (передракові) стани і зміни, морфологія. 
53. Особливості пухлинної клітини.  
54. Морфогенез та гістогенез пухлин. 
55. Види росту пухлин. 
56. Морфологічні особливості доброякісних пухлин. 
57. Морфологічні особливості злоякісних пухлин. 
58. Метастазування: види, закономірності, механізми. 
59. Системні неметастатичні впливи. 
60. Загальна характеристика та номенклатура пухлин з тканин, що походять з 

мезенхіми.  
61. Морфологічні особливості доброякісних пухлин з тканин, що походять з 

мезенхіми.  
62. Морфологічні особливості злоякісних пухлин з тканин, що походять з 

мезенхіми. 
63. Шляхи метастазування саркоми. 
64. Номенклатура пухлин нервової тканини.  
65. Морфологічні особливості пухлин центральної нервової системи. 
66. Особливості метастазування пухлин центральної нервової системи. 
67. Номенклатура та морфологічні особливості пухлин вегетативної нервової 

системи.  
68. Номенклатура та морфологічні особливості пухлин периферійної нервової 

системи. 
69. Номенклатура пухлин, що походять із меланінутворюючої тканини. Невуси, їх 

різновиди.  
70. Морфологічні особливості меланоми, її морфологічні форми. Значення 

передпухлинних змін.  
71. Номенклатура пухлин з епітелію.  
72. Морфологічні особливості пухлин з епітелію без специфічної локалізації: 

доброякісних (папіллома, аденома) та злоякіснх (рак). 
73. Гістологічні варіанти раку.  
74. Особливості метастазування раку.  
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75. Особливості пухлинного росту у дітей у порівнянні з дорослими. 
76. Дизонтогенетичні пухлини: гамаротоми та гамартобластоми – морфологічні 

прояви. 
77. Тератоми та тератобластоми – морфологічні прояви. 
78. Пухлини із камбіальних ембріональних тканин – морфологічні прояви. 
79. Пухлини дитячого віку, що розвиваються по типу пухлин дорослих – 

морфологічні прояви.  
80. Визначення, класифікація, загальна морфологічна характеристика лейкозів.  
81. Види, стадії перебігу, морфологічна характеристика гострого лейкоза. 
82. Види, стадії перебігу, морфологічна характеристика хронічного лейкоза.  
83. Патогістологічні типи, морфологічна характеристика хвороби Ходжкина, 

причини смерті. 
84. Загальна характеристика, класифікація, морфологічні прояви та прогноз 

неходжкінських лімфом. 
85. Визначення, класифікація та морфологічна характеристика анемій.  
86. Визначення, класифікація, морфологічна характеристика тромбоцитопеній та 

тромбоцитопатій.  
87. Класифікація, морфологічна характеристика коагулопатій.  
88. Визначення атеросклероза, фактори ризику, сучасні теорії. 
89. Морфогенез макроскопічних змін при атеросклерозі.  
90. Морфогенез мікроскопічних змін при атеросклерозі. 
91. Клініко-морфологічні форми атеросклерозу, органні ураження при 

атеросклерозі. 
92. Визначення, фактори ризику, зв'язок ішемічної хвороби серця з атеросклерозом 

і гіпертензією. 
93. Морфологія гострого, рецидивуючого та повторного інфаркту міокарда.  
94. Наслідки, ускладнення, причини смерті при інфаркті міокарда.  
95. Морфологічна характеристика, ускладнення, причини смерті при хронічній 

ішемічній хворобі серця. 
96. Гіпертонічна хвороба: визначення, фактори ризику. 
97. Морфологічні зміни в судинах, серці, зміни в органах при гіпертонічній 

хворобі.  
98. Визначення, класифікація вторинної (симптоматичної) гіпертензії.  
99. Загальна характеристика системних хвороб сполучної тканини: порушення 

імунного гомеостаза і системна прогресуюча дезорганізація сполучної тканини 
при ревматичних хворобах. 

100. Класифікація, морфогенез, морфологічна характеристика ревматизма.  
101. Ендокардит, міокардит, перикардит і панкардит: класифікація, морфологічна 

характеристика, ускладнення. 
102. Морфологія суглобових проявів (стадії прогресування ревматоїдного 

поліартриту), ускладнення і наслідки ревматоїдного артрита. 
103. Морфологія хвороби Бехтєрєва. 
104. Морфогенез, патоморфологія, ускладнення та причини смерті при системному 

червоному вовчаку. 
105. Патологічна анатомія, вісцеральні прояви, ускладнення, причини смерті при 

системній склеродермії. 
106. Патологічна анатомія дерматоміозиту. Ускладнення, причини смерті. 
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107. Патоморфологія системних васкулітів: неспецифічного аортоартеріїта, 
вузликового периартеріїта, гранульоматоза Вегенера, облітеруючого 
тромбангіїта.  

108. Патологічна анатомія ендокардита Леффлера. 
109. Патологічна анатомія набутих вад серця. 
110. Патологічна анатомія набутих (вторинних) кардіоміопатій. 
111. Морфологічна характеристика гострих бронхітів.  
112. Сучасна класифікація пневмоній. 
113. Морфологічна характеристика та ускладнення лобарної пневмонії.  
114. Морфологічна характеристика та ускладнення гострої осередкової пневмонії.  
115. Морфологічна характеристика та ускладнення гострої інтерстиційної пневмонії.  
116. Морфологічна характеристика гострих деструктивних процесів легень.  
117. Визначення а класифікація хронічних неспецифічних захворюваннь органів 

дихання.  
118. Морфологічна характеристика та ускладнення хронічного бронхіту.  
119. Морфологічна характеристика хронічної обструктивної емфіземи.  
120. Морфологічна характеристика та ускладнення бронхоектатичної хвороби.  
121. Морфологічна характеристика та ускладнення бронхіальної астми.  
122. Морфологічна характеристика хронічних дифузійних інтерстиційних хвороб 

легень.  
123. Морфологічна характеристика ідіопатичного легеневого фіброзу. 
124. Морфологічна характеристика раку легень. 
125. Хвороби стравоходу: морфологічна характеристика. 
126. Морфологічна характеристика хронічного гастрита.  
127. Патоморфологія виразкової хвороби. 
128. Ускладнення виразкової хвороби. 
129. Рак шлунка. Макроскопічні і гістологічні форми. Особливості метастазування. 
130. Патоморфологія неспецифічного виразкового коліта. 
131. Патоморфологія хвороби Крона.  
132. Клініко-морфологічні форми апендицита. 
133. Ускладнення апендицита. 
134. Пухлини кишки.  
135. Морфологічна характеристика, прогноз жирового гепатоза.  
136. Визначення, морфологічна характеристика, прогноз токсичної дистрофії 

печінки.  
137. Морфогенез, форми, морфологічна характеристика гострого гепатита. 
138. Морфологічна характеристика хронічного гепатита, ступінь активності та 

хронізації. 
139. Морфологічна характеристика найважливіших типів цирозу. 
140. Рак печінки, морфологічна характеристика. 
141. Патоморфологія жовчно-кам'яної хвороби.  
142. Патоморфологія гострого та хронічного холецистита.  
143. Морфологічна характеристика, ускладнення гострого та хронічного 

панкреатита. 
144. Пухлини підшлункової залози, морфологічна характеристика. 
145. Морфологічна характеристика, ускладнення та причини смерті при хворобі 

Іценко-Кушинга.  
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146. Морфологічна характеристика, ускладнення акромегалії. 
147. Морфологічна характеристика нецукрового діабету. 
148. Морфологічна характеристика цукрового діабету.  
149. Ускладнення цукрового діабету: морфологічна характеристика діабетичної 

макро- та мікроангіопатії.  
150. Мультинодулярний зоб. Морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки. 
151. Хвороба Грейвса (дифузний токсичний зоб, Базедова хвороба): морфологічні 

особливості щитоподібної залози, вісцеральні прояви.  
152. Гіпотиреоїдизм. Кретинізм. Мікседема. Морфологічна характеристика.  
153. Визначення, патоморфологія тиреоїдита Хашимото.  
154. Морфологічні особливості первинного та вторинного гіперпаратиреоза. 
155. Первинна хронічна недостатність коркової речовини надниркових залоз 

(хвороба Адисона): морфологічні прояви.  
156. Синдром Уотерхауза-Фридеріксена: морфологічні прояви. 
157. Сучасна клініко-морфологічна класифікація хвороб нирок. 
158. Післяінфекційний гломерулонефрит: морфологічна характеристика, наслідки. 
159. Швидкопрогресуючий: морфологічна характеристика, наслідки. 
160. Хронічний гломерулонефрит: морфологічна характеристика, наслідки. 
161. Класифікація, морфологічні прояви ідіопатичного нефротичного синдрома.  
162. Морфологічні прояви мембранозної нефропатії. 
163. Морфологічні прояви фокального сегментарного склероза. 
164. Морфологічна характеристика, прогноз некротичного нефрозу. 
165. Морфологічна характеристика, прогноз тубулоінтерстиційного нефриту. 
166. Морфологічна характеристика, прогноз гострого та хронічного пієлонефриту. 
167. Морфогенез та морфологічна характеристика нефролітіазу, наслідки . 
168. Хронічна ниркова недостатність. Нефросклероз. Патологічна анатомія. 
169. Змістовий модуль 7. Патологія зубощелепної системи та органів ротової 

порожнини 
170. Патологічна анатомія карієсу. Клініко-морфологічні стадії карієсу. 
171. Некаріозні пошкодження твердих тканин зуба. 
172. Клініко-морфологічна характеристика патологічних станів пульпи і пери 

апікальних тканин зуба. 
173. Клініко-морфологічна характеристика реактивних змін пульпи. 
174. Клініко-морфологічна характеристика гострого та хронічного пульпіту. 
175. Періодонтит. Морфогенез та морфологічні прояви пародонти тут 
176. Патологічна анатомія гінгівіту. Морфологічні форми гінгівіту. 
177. Зубні відкладення. 
178. Патологічна анатомія пародонти ту. 
179. Пародонтоз, морфогенез та морфологічні прояви. 
180. Ідіопатичний прогресуючий пародонтоліз. 
181. Запальні хвороби щелеп. Морфо генетичні прояви. Ускладнення та наслідки. 
182. Кисти щелепних кісток. 
183. Хвороби слинних залоз. Сіалоаденіт. Слинокам’яна хвороба. Кисти залоз. 
184. Хвороби губ, язика,м’яких тканин ротової порожнини. Хейліт. глосит, 

стоматит.  
185. Пародонтоми. 
186. Пухлиноподібні захворювання щелеп 
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187. Неодонтогенні та одонтогенні пухлини щелепних кісток. 
188. Пухлини та пухлиноподібні захворювання слинних залоз. 
189. Пухлини та пухлиноподібні захворювання губ, язика, м’яких тканин ротової 

порожнини. 
190. Загальна характеристика інфекційного процесу: вхідні ворота інфекції, 

первинний інфекційний комплекс, поширення і дисемінація, шляхи передачі 
збудників інфекційних хвороб. 

191. Варіанти місцевих і загальних реакцій при інфекціях. 
192. Морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті при 

бактеріальній дизентерії. 
193. Морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті при 

черевному тифі.  
194. Морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті при 

сальмонельозі. 
195. Морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті при 

йерсиніозі. 
196. Морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті при 

респіраторних вірусних інфекціях. 
197. Морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті при 

висипному тифі. 
198. Морфологічна характеристика, ускладнення інфекційних захворювань мозку 

(вірусний, кліщовий енцефаліт). 
199. Морфологічна характеристика, ускладнення прионових уражень ЦНС. 
200. Морфологічна характеристика, ускладнення, причини смерті при СНІДі.  
201. Морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті при 

корі. 
202. Морфологічна характеристика, наслідки, причини смерті при інфекційному 

мононуклеозі. 
203. Морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті при 

епідемічному паротиті. 
204. Морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті при 

дифтерії. 
205. Морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті при 

скарлатині. 
206. Морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті при 

коклюші.  
207. Морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті при 

поліомієліті. 
208. Тканинні реакції при туберкульзі. 
209. Патологічна анатомія первинного туберкульозного комплексу.  
210. Морфологія прогресування первинного туберкульозу.  
211. Патологічна анатомія хронічного перебігу первинного туберкульозу.  
212. Морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті при 

гематогенному туберкульозі з переважним ураженням легенів.  
213. Морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті при 

гематогенному туберкульозі з переважним ураженням внутрішніх органів та 
кісткової системи. 
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214. Морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті при 
вторинному туберкульозі.  

215. Сучасний патоморфоз туберкульозу. 
216. Клініко-анатомічні форми сепсісу: септицемія, септикопіємия, септичний 

(інфекційний) ендокардит. 
217. Чума: клініко-морфологічні форми, ускладнення, причини смерті. 
218. Туляремія: клініко-морфологічні форми, причини смерті.  
219. Сибірка: клініко-морфологічні форми, причини смерті.  
220. Холера: клініко-морфологічні форми, ускладнення, причини смерті.  
221. Патоморфологія уродженого сифіліса.  
222. Патоморфологія набутого сифіліса. 
223. Морфологічна характеристика, ускладнення, наслідки, причини смерті при 

малярії. 
224. Морфологічна характеристика балантідіаза. 
225. Морфологічна характеристика амебіаза. 
226. Морфологічна характеристика трихінельоза. 
227. Морфологічна характеристика ехінококоза.  
228. Морфологічна характеристика цистицеркоза.  
229. Морфологічна характеристика опісторхоза.  
230. Морфологічна характеристика шистосомоза.  
231. Патологічна анатомія дерматомікозів. 
232. Патологічна анатомія актиномікоза. 
233. Патологічна анатомія кандидоза. 
234. Патологічна анатомія аспергільоза. 

 
Перелік практичних завдань та робіт до підсумкового модульного контролю. 

 
 
 

1. Трактувати та описувати зміни по електронограмах “Патологія мітозу ”, 
“Патологія цитоскелету, “Патологія клітинних сполучень”, “Гіперплазія 
мітохондрій”, “Гіперплазія гранулярної ендоплазматичної сітки клітини”, 
“Ядерні включення”. 

2. Трактувати мікроскопічні зміни при білкових, жирових та вуглеводних 
накопиченнях. Описувати та замальовувати мікропрепарати “Гіалінові краплі 
в епітелії проксимальних канальців нирки”, “Плоскоклітинний зроговілий 
рак шкіри”, “Стеатоз печінки”, “Жирова дистрофія міокарда”, “Глікоген в 
нирці”, “Гіаліноз артеріол селезінки”, “Артеріолосклеротичний 
нефросклероз”, “Ожиріння серця”.Описувати та трактувати макроскопичні 
зміни шкіри при генералізованому іхтіозі, печінки при її стеатозі та 
описувати макропрепарат “Гусяча печінка”, “Тигрове серце”, “Велика біла 
нирка”, “Селезінка при хворобі Гоше”. 

3. Описувати та трактувати гемосидероз по макропрепаратам “Бура індурація 
легень”, “Гемосидероз селезінки”, “Гемосидероз печінки”; трактувати зміни 
шкіри при меланомі, невусі та хворобі Адисона, описувати макропрепарати 
“Меланобластома шкіри”, “Метастаз меланобластоми у печінку”; трактувати 
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макроскопічні зміни в серці при порушеннях обміну ліпофусцина, описувати 
макропрепарат “Бура атрофія міокарда”. 

4. Трактувати мікроскопічні зміни при гемосидерозі, описувати та 
замальовувати мікропрепарат “Бура індурація легень”; мікроскопічні зміни 
при меланомі, описувати та замальовувати мікропрепарати “Меланобластома 
шкіри”, “Меланобластома ока”. 

5. Трактувати макроскопічні зміни в органах при звапненні, описувати 
макропрепарати “Метастатичне звапнення передсердя”, “Метастатичне 
звапнення легень”, “Звапнена фіброміома матки”, “Літопедіон”; трактувати 
зміни при каменеутворенні, описувати макропрепарати “Камені жовчного 
міхура”, “Камені нирки”, “Камені сечьового міхура”, “Сіалоліт”. 

6. Трактувати мікроскопічни зміни в епітелії канальців нирки та в стінках судин 
при метастатичному звапненні, описувати та замальовувати мікропрепарат 
“Метастатичне звапнення нирки при паратиреоїдній дістрофії”; описувати та 
замальовувати макропрепарат “Звапнена фіброміома матки”. 

7. Трактувати зміни в клітині при апоптозі на електронограмі. Описувати 
електронограму “Апоптозне тільце” (тільце Каунсільмена при гепатиті).  

8. Описувати та трактувати макроскопічні зміни при різноманітних клініко-
морфологічних формах некрозу, описувати макропрепарати “Нома щоки 
дитини при кору”, “Інфаркт міокарда”, “Інфаркт селезінки”, “Інфаркт нирки”, 
“Волога гангрена стопи”, “Суха гангрена нижньої кінцівки”, “Пролежні”. 

9. Трактувати некротичні зміни епітелію ниркових канальців по мікроскопічній 
картині. Описувати та замальовувати мікропрепарати “Некроз епітелію 
проксимальних канальців нирки”, “Казеозний некроз при туберкульозному 
лімфаденіті”. 

10. Трактувати та описувати другу стадію утворення тромба по електронограмі 
“Друга стадія утворення тромба”. 

11. Описувати та трактувати макроскопічні зміни при хронічному венозному 
повнокрів’ї, описувати макропрепарати “Мускатна печінка”, “Бура індурація 
легень”, “Ціанотична індурація селезінки”, “Ціанотична індурація нирок”; 
описувати та трактувати макроскопічні зміни при геморагічній ерозії шлунка, 
хронічній язві шлунка с арозією судини та кровотечею, крапчастих 
крововиливах у головний мозок, гемарагічному пахіменінгиті, 
кефалогематомі, внутрішньомозковій гематомі; описувати та трактувати 
макроскопічні зміни при тромбозі, описувати макропрепарати “Пристінковий 
змішаний тромб в аорті при атеросклерозі”, “ТЕЛА”, “Обтуруючий червоний 
тромб в області біфуркації аорти (с-м Леріша)”, “Тромбоз варикозно 
розширених вен нижніх кінцівок”, “Хронічна аневризма серця с 
пристінковим тромбом”, “Геморагічний інфаркт легень”, “Ішемічни інфаркт з 
геморагічним вінчиком міокарда”, “Ішемічний інфаркт селезінки”, 
“Постінфарктна кіста мозку”. 

12. Трактувати мікроскопічні зміни при хронічному венозному повнокрів’ї, 
описувати та замальовувати мікропрепарат “Мускатна печінка”, “Бура 
індурація легень”, “Стаз в капілярах головного мозку”, “Точкові крововиливи 
в головному мозку”, “Тромби глибоких вен нижніх кінцівок”, 
“Організуючийся тромб с явищами реканалізації та реваскулярізації”, 
“Геморагічний інфаркт легень”. 
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13. Трактувати та описувати механізм утворення ексудата по електронограмам 
“Піноцитоз в ендотелії судини при запаленні”, “Еміграція нейтрофіла через 
стінку судини при запаленні”. 

14. Описувати та трактувати макроскопічні зміни в органах при запаленні по 
макропрепаратам “Крупозна пневмонія (стадія сірої гепатизації)”, 
“Фібринозно-гнійний перикардит”, “Дифузний гнійний лептоменінгіт”, 
“Геморагічний лептоменінгіт”, “Абсцеси в головному мозку”, 
“Дифтеритичний коліт”, “Флегмона кисті”, “Абсцес легені”, “Гнійний 
остеомієліт”, “Катаральний гастрит”; описувати та трактувати макроскопічні 
зміни в органах при продуктивному запаленні, описувати макропрепарати 
“Кардіосклероз”, “Мікронодулярний (портальний) цироз печінки”, 
“Кондилома”, “Поліп тонкої кишки”, “Міліарний туберкульоз легень”, 
“Ехінококоз печінки”, “Ехінококоз селезінки” 

15. Трактувати мікроскопічні зміни при різних видах ексудативного запалення, 
описувати та замальовувати мікропрепарати “Крупозна пнєвмонія (стадія 
сірої гепатизації)”, “Дифузний гнійний лептоменінгіт”, “Фібринозно-гнійний 
перикардит”, при продуктивному специфічному та неспецифічному 
запаленні по мікропрепаратам “Кардіосклероз”, “Мікронодулярний цироз 
печінки”, “Міліарний туберкульоз легень”. 

16. Описувати та трактувати макроскопичні зміни в органах по макропрепартам 
“Тимомегалія”, “Персистуюча вилочкова залоза”, “Тиреоїдит Хашимото”, 
“Вовчаковий нефрит”, “Ревматичний ендокардит”, “Хронічний гастрит”; 
описувати та трактувати макроскопічні зміни при реакції гіперчутливості II 
типу по макропрепарату “Велика строката нирка”; описувати та трактувати 
макроскопічні зміни органів при амілоїдозі по макропрапаратам “Амілоїдоз 
селезінки (сагова та сальна селезінка)”, “Амілоїдоз печінки”, “Амілоїдоз 
нирок”, “Амілоїдоз легень”. 

17. Трактувати та замальовувати мікроскопічні зміни по мікропрепарту 
“Хронічний декомпенсований тонзиліт”; трактувати та замальовувати 
мікроскопічні зміни при реакції гіперчутливості I типу по мікропрепарату 
“Біоптат бронха при бронхіальній астмі”, III типу по мікропрепарату 
“Вовчаковий нефрит”, IV типу по мікропрепарату “Вірусний активний 
гепатит”; описувати, трактувати та замальовувати мікроскопічні зміни 
органів при амілоїдозі по мікропрапаратам “Амілоїдоз селезінки (сагова та 
сальна селезінка)”, “Амілоїдоз печінки”, “Амілоїдоз нирок”, “Амілоїдоз 
легень”. 

18. Описувати, трактувати зміни в кардіоміоцитах при гіпертрофії по 
електронограмі “Гіпертрофія міокарда”. 

19. Описувати та трактувати макроскопічні зміни органів по макропрепаратам 
“Концентрична гіпертрофія серця”, “Ексцентрична гіпертрофія міокарда”, 
“Постінфарктний кардіосклероз”, “Стареча атрофія селезінки”, 
“Гідронефроз”, “Акромегалія”, “Спленомегалія”, “Емфізема легенів”, 
“Елефантіаз нижньої кінцівки”, “Гідроцефалія”, “Бура атрофія міокарда”. 

20. Описувати, трактувати та замальовувати мікроскопічні зміни органів по 
мікропрепаратам “Гіпертрофія міокарда”, “Залозисто-кистозна гіперплазія 
ендометрія”, “Грануляційна тканина”, “Крупноосередковий кардіосклероз”, 
“Емфізема легень”. 
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21. Трактувати ультраструктурні зміни пухлинної клітини по електронограмі 
“Ультраструктурний атипізм пухлинної клітини”. 

22. Описувати та характеризувати доброякісні пухлини з гладком’язової тканини 
“Лейоміома матки”, з фіброзної тканини “Фіброма шкіри”, “Фіброма матки”, 
жирової тканини “Ліпома”, кровоносних судин “Кавернозна гемангіома 
печінки”, лімфатичних судин “Лімфангіома”; описувати та характеризувати 
злоякісну пухлину з кісткової тканини “Саркома стегна”, “Саркома стопи”, з 
фіброзної тканини “Фібросаркома верхньої кінцівки”. 

23. Описувати, трактувати та замальовувати мікроскопічні зміни в доброякісній 
пухлині з гладком’язової тканини “Лейоміома матки”, з кровоносних судин 
“Кавернозна гемангіома печінки”; в злоякісній пухлині з сполучної тканини 
“Недиференційована фібросаркома”. 

24. Описувати та характеризувати злоякісну пухлину з меланінутворюючої 
тканини по макропрепарату “Меланома шкіри”, лімфовузол по 
макропрепарату “Метастаз меланобластоми в лімфатичний вузол”, печінку 
по макропрепарату “Метастаз меланобластоми в печінку”; описувати та 
характеризувати доброякісні та злоякісні пухлини центральної та 
периферичної нервової системи по макропрепаратам “Менінгеома”, 
“Епендімома”, “Хоріоїдпапілома”, “Астроцитома”, “Гліобластома”, 
“Нейрофіброма”, “Нейрофіброматоз”.  

25. Описувати, трактувати та замальовувати мікроскопичні зміни в злоякісних 
пухлинах з меланінутворюючої тканини “Меланома шкіри”, “Меланома ока”; 
описувати, трактувати та замальовувати мікроскопичні зміни в доброякісних 
та злоякісних пухлинах центральної та периферичної нервової системи по 
мікропрепарату “Менінгеома”, “Гліобластома”, “Нейрофіброма”. 

26. Описувати та характеризувати доброякісні та злоякісні пухлини з епітелію по 
макропрепаратам “Папілома шкіри”, Папілома сечового міхура”, “Поліпи 
шлунка”, “Поліп тонкої кишки”, “Цистаденома яєчника”, “Фіброаденома 
молочної залози”, “Рак шлунка”, “Рак молочної залози”, “Рак тіла матки”, 
“Цисткарцинома яєчника”. 

27. Описувати, трактувати та замальовувати мікроскопічні зміни в доброякісних 
та злоякісних пухлинах з епітелію по мікропрепаратам “Папілома шкіри”, 
“Аденокарцинома шлунка”, “Плоскоклітинний рак шийки матки”. 

28. Описувати та характеризувати дизоногенетичну пухлину по макропрепарату 
“Зріла тератобластома”. 

29. Описувати та трактувати зміни кісткового мозку по макропрепарату 
“Кістковий мозок при анемії”; описувати та трактувати зміни в нирках по 
макропрепарату“ Позакістковомозкове кровоутворення в нирках при при 
хронічній анемії”; при гемолітичній анемії по макропрепарату “Загальний 
гемосидероз”. 

30. Описувати, трактувати та замальовувати мікроскопичні зміни в печінці при 
хронічній анемії по мікропрепарату “Жирова дистрофія печінки”. 

31. Описувати бластну клітину при лейкозі по електронограмі “Бластна клітина 
при лейкозі”. 

32. Описувати та трактувати зміни у головному мозку при гострому лейкозі по 
макропрепарату “Петехіальні крововиливи в головний мозок”; описувати та 
трактувати зміни в піднебінних мигдаликах по макропрепарату “Некротична 
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ангіна при гострому лейкозі”; зміни лімфатичних вузлів по макропрепарату 
“Лімфовузли при лімфолейкозі”; зміни селезінки по макропрепарату 
“Спленомегалія при мієлоїдному лейкозі”; зміни лімфатичних вузлів та 
селезінки по макропрепаратам “Лімфогранулематоз”, “Порфирна селезінка”. 

33. Описувати, трактувати та замальовувати мікроскопічні зміни в печінці по 
мікропрепарату “Хронічний мієлоїдний лейкоз”, “Гострий лімфолейкоз”; 
описувати, трактувати та замальовувати мікроскопичні зміни в лімфатичних 
вузлах по мікропрепарату “Лімфогранулематоз”. 

34. Описувати та трактувати зміни ендотелія по електронограмі “Доліпідна 
стадія атеросклерозу”. 

35. Описувати та трактувати зміни при атеросклерозі по макропрепаратам 
“Атеросклероз аорти”, “Атеросклероз аорти с аневризмою черевного 
відділу”, “Атерокальциноз дуги аорти”, “Атеросклероз судин головного 
мозку”, “Стенозуючий атеросклероз коронарної артерії серця з тромбозом ії 
та інфарктом”, “Атеросклероз ниркових артерій”, “Синдром Леріша”, 
“Гангрена стопи при атеросклерозі судин нижніх кінцівок”; описувати та 
трактувати зміни в серці по макропрепаратам “Гіпертрофія міокарда”, 
“Трансмуральний інфаркт міокарда”, “Крупноосередковий кардіосклероз”, 
“Дрібноосередковий кардіосклероз”, “Хронічна аневризма серця”, 
“Атеросклеротичний нефросклероз”. 

36. Описувати, трактувати та замальовувати зміни в органах по мікропрепаратам 
“Ліпоїдоз аорти”, “Стенозуючий атеросклероз коронарної артерії”, 
“Некротична стадія інфаркту міокарда”, “Великоосередковий кардіосклероз”. 

37. Описувати та трактувати зміни кардіоміоцитів по електронограмі 
“Гіпертрофія міокарда”; зміни стінки артеріоли по електронограмі “Спазм 
артеріоли”. 

38. Описувати та трактувати зміни по макропрепаратам “Крововилив в головний 
мозок”, “Ішемічний інфаркт головного мозку”, “Постінфарктна кіста 
головного мозку”, “Концентрична гіпертрофія серця”, “Ексцентрична 
гіпертрофія серця”, “Первинно-зморщена нирка”. 

39. Описувати, трактувати та замальовувати зміни по мікропрепаратам 
“Артеріолосклеротичний нефросклероз”, “Гіпертрофія міокарда”, 
“Геморагічний інфаркт головного мозку”. 

40. Описувати та трактувати фібріноідні зміни ендокарда при ревматизмі по 
електронограмі. 

41. Описувати та трактувати зміни по макропрепаратам “Гострий бородавчастий 
ендокардит”, “Зворотньо-бородавчастий ендокардит”, “Фібропластичний 
ендокардит”, “Стеноз мітрального клапана”, “Фібринозний перикардит”, 
“Первинно-зморщена нирка при вовчаковому гломерулонефриті”. 

42. Описувати, трактувати та замальовувати зміни в органах по мікропрепаратам 
“Гострий бородавчастий ендокардит”, “Вовчаковий нефрит”, 
“Периартеріальний склероз в селезінці при червоному вовчаку”, 
“Автоімунний паротит при хворобі Шегрена”. 

43. Описувати та трактувати зміни по макропрепаратам “Крупозна пнєвмонія в 
стадії сірої гепатизації”, “Бронхопнєвмонія”, “Хронічний бронхіт з 
бронхоектазами та пнєвмосклерозом”, “Легеневе серце”, “Абсцес легені”, 
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“Ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт”, “Емфізема легень”,“Амілоідоз 
нирок”; “Центральний рак легень”, “Периферійний рак легень”. 

44. Описувати, трактувати та замальовувати зміни в легенях по мікропрепаратам 
“Карніфікація легень”, “Вогнищева пнєвмонія”, “Бронхоектази та 
пнєвмосклероз”, “Хронічна оструктивна емфізема легень”. 

45. Описувати та трактувати зміни по макропрепаратам “Хронічний атрофичний 
гастрит”, “Хронічна язва шлунка”, “Хронічна язва шлунка, пенетруюча у 
підшлункову залозу”, “Хронічна язва шлунка з арозією судини”, 
“Флегмонозний апендицит”, “Поліпоз шлунка”, “Екзофітний рак шлунка”, 
“Дифузний рак шлунка”, “Метастаз рака шлунка в печінку”, “Метастази рака 
шлунка в яєчники (Крукенбергівський рак яєчників)”, “Поліпоз товстої 
кишки”, “Рак сигмоподібної кишки”.  

46. Описувати, трактувати та замальовувати зміни в органах по мікропрепаратам 
“Хронічна виразка шлунка в стадії загострення”, “Геморагічна ерозія 
шлунка”, “Гострий флегмонозний апендицит” “Хронічний атрофичний 
гастрит з кишковою метаплазією”, “Хелікобактерії при В-гастриті”. 

47. Описувати та тракутвати зміни по електронограмі “Гідропічна дистрофія 
гепатоцита при вірусному гепатіті”. 

48. Описувати та трактувати зміни по макропрепаратам “Токсична дистрофія 
печінки”, “Дрібновузловий цироз печінки”, “Мускатний цироз печінки”, 
“Біліарний цироз печінки”, “Варикозне розширення вен стравоходу”, 
“Хронічний калькульозний холецистіт”, “Геморагічний панкреонекроз”, 
“Стеатоз печінки”, “Крупновузловий цироз печінки”, “Печінка при 
механічній жовтяниці”, “Мульцентрічний рак печінки на тлі цирозу”, 
“Метастази рака в печінці”, “Рак головки підшлункової залози”. 

49. Описувати, трактувати та замальовувати зміни в печінці та підшлунковій 
залозі по мікропрепаратам “Біліарний цироз печінки”, “Токсична дистрофія 
печінки”, “Гострий вірусний гепатит (біоптат печінки)”, “Хронічний 
вірусний гепатит з мінімальною активністю (біоптат печінки)”, “Хронічний 
вірусний гепатит з високою активністю (біоптат печінки)”), “Алкогольний 
монолобулярний цироз печінки”, “Геморагічний панкреонекроз”, “Хронічний 
панкреатит”. 

50. Описувати та трактувати зміни в органах ендокринної системи по 
макропрепаратам “Атрофія підшлункової залози при цукровому діабеті”, 
“Гангрена стопи при цукровому діабеті”, “Скелет при акромегалії”, 
“Колоїдний зоб”, “Аденома надниркових залоз”, “Кортикостерома”, “Кістка 
при паратиреоїдній дістрофії”, “Папілярний рак щитоподібної залози”, 
“Автоімунний тіреоїдит Хашимото”. 

51. Описувати, трактувати та замальовувати зміни в органах по мікропрепаратам 
“Макрофолікулярний колоїдний зоб”, “Інтракапіллярний діабетичний 
гломерулосклероз”, “Атрофія підшлункової залози при цукровому діабеті”, 
“Автоімунний тіреоїдит Хашимото”. 

52. Описувати та трактувати зміни в електронограмі “Мембранозна нефропатія”. 
53. Описувати та трактувати зміни в нирках по макропрепаратам 

“Післяінфекційний гломерулонефрит”, “Швидкопрогресуючий 
гломерулонефрит”, “Хронічний гломерулонефрит”, “Хронічний 
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пієлонефрит”, “Амілоїдоз нирок”, “Вторинно-зморщена нирка”, 
“Гідронефроз”, “Сечокам’яна хвороба”, “Полікистоз нирок”. 

54. Описувати, трактувати та замальовувати зміни в нирках по мікропрепаратам 
“Мезангіокапілярний гломерулонефрит”, “Швидкопрогресуючий 
екстракапілярний гломерулонефрит”, “Амілоїдоз нирок”, “Мембранозна 
нефропатія”, “Вторинно-зморщена нирка внаслідок хронічного 
гломерулонефрита”, “Некротичний нефроз”, “Атрофія нирки при 
гідронефрозі”. 

55. Описувати та трактувати зміни по мікропрепаратах «Карієс», «Середній 
карієс», «Глибокий карієс». 

56. Описувати, трактувати та замальовувати зміни в макропрепараті «Середній 
карієс». Мікроскопічно визначати руйнування емалі, дентинові-емалеве 
з’єднання. Вказувати наявність мікробів у поширених дентин них канальцях. 

57. Описувати, трактувати та замальовувати зміни в мікропрепараті «гострий 
гнійний пульпіт». Мікроскопічно визначати гострий запальний процес із 
різко розширеними повнокровними судинами і дифузною лейкоцитарною 
інфільтрацією пульпи. 

58. Описувати, трактувати та замальовувати зміни в мікропрепараті 
«Гранулюючий периодонтит» 

59. Описувати та трактувати зміни по мікропрепаратах: «Остеомієліт нижньої 
щелепи», «Фіброзний епуліс». 

60. Описувати, трактувати та замальовувати зміни в мікропрепараті 
«Ангіоматозний епуліс», «Гігантоклітинний епуліс», «Амелобластома». 

61. Описувати та трактувати зміни по мікропрепаратам: «Плеоморфна аденома», 
«Цементома», «Фіброма ясен». 

62. Описувати та трактувати зміни по макропрепаратам “Фібринозний коліт при 
дизентирії”, “Мозковоподібний набряк групових фолікулів тонкої кишки при 
черевному тифі”, “Язви тонкої кишки при черевному тифі”, “Гіперплазія 
селезінки при черевному тифі”, “Хронічний поліпозно-виразковий коліт”, 
“Фолікулярно-виразковий тифліт при дизентирії”. 

63. Описувати, трактувати та замальовувати зміни в різноманітних відділах 
кишечника та інших органах по мікропрепаратам “Мозковоподібний набряк 
групових фолікулів тонкої кишки при черевному тифі”, “Гіперплазія 
мезентеріального лімфатичного вузла при черевному тифі”, “Фібринозний 
коліт при дизентерії”, “Дифтеритично-виразковий коліт при дизентирії”, 
“Апендицит при ієрсиніозі”. 

64. Описувати та трактувати зміни в органах по макропрепаратам “Геморагічний 
ліринготрахеобронхіт при грипі”, “Геморагічна пневмонія при грипі”, 
“Селезінка при висипному тифі”, “Пневмоцистна пневмонія хворого на 
СНІД”. 

65. Описувати, трактувати та замальовувати зміни в органах по мікропрепаратам 
“Серозно-десквамативна пневмонія”, “Вірусно-бактеріальна пневмонія”, 
“Висипнотифозний енцефаліт”, “Висипнотифозна екзантема”. 

66. Описувати та трактувати зміни в органах по макропрепаратам 
“Ларинготрахеобронхит при кору”, “Бронхопневмонія при кору”, “Нома 
щоки при кору”, “Дифтерія зева”, “Крупозний ларинготрахеобронхіт”, 
“Серце при дифтерії”, “Некротична ангіна при скарлатині”, “Гнійний 
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лептоменінгіт”, “Геморагічний некротичний висип на шкірі при 
менінгококцемії”, “Крововилив у надниркову залозу (Синдром Уотерхауса-
Фрідеріксена)”, “Гострий гломерулонефрит”.  

67. Описувати, трактувати та замальовувати зміни в органах по мікропрепаратам 
“Дифтерія гортані”, “Перибронхіальна гігантоклітинна пневмонія при кору”, 
“Паренхиматозний міокардит”, “Гнійний лептоменінгит”, “Некротична 
ангіна при скарлитині”, “Інтракапілярний проліферативний гломерулонефрит 
після перенесеної скарлатини”. 

68. Описувати та трактувати зміни в органах по макропрепаратам “Первинний 
туберкульозний комплекс (легеневий та кишковий)”, “Загоєний легеневий 
афект (осередок Гона)”, “Міліарний туберкульоз легень”, “Міліарний 
туберкульоз нирки”, “Міліарний туберкульоз селезінки”, “Туберкульозний 
казеозний лімфаденіт”, “Гостра каверна легені”, “Туберкульозна казеозна 
пневмонія”, “Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень”, “Циротичний 
туберкульоз легень”, “Туберкулома”, “Туберкульозний лептоменінгит”, 
“Туберкульозний спондиліт”. 

69. Описувати, трактувати та замальовувати зміни в органах по мікропрепаратам 
“Загоєний легеневий афект (осередок Гона)”, “Міліарний туберкульоз 
легень”, “Туберкульозний казеозний лімфаденіт”, “ Стінка каверни при 
фіброзно-кавернозному туберкульозі легень”, “Туберкульозна казеозна 
пневмонія”.  

70. Описувати та трактувати зміни в органах при вісцеральному та уродженному 
сифілісі по макропрепаратам “Сифілітичний мезааортит”, “Солітарні гуми 
печінки”, “Дольчаста печінка при сифілісі”, “Плацента та мацерований плід 
при ранньому уродженому сифілісі”.  

71. Описувати, трактувати та замальовувати зміни в органах по мікропрепаратам  
72. “Сифілітичний мезоаортит”. 
73. Описувати та трактувати зміни в органах по макропрепаратам “Септичний 

ендометрит”, “Емболічний гнійний нефрит”, “Поліпозно-виразковий 
ендокардит”, “Гнійний лептоменінгіт”, “Метастатичні абсцеси мозку”, 
“Метастатичні абсцеси легень”, “Септична селезінка”, “Виразкові ураження 
шкіри при хроніосепсисі”, “Шокова нирка”. 

74. Описувати, трактувати та замальовувати зміни в органах по мікропрепаратам 
“Емболічний гнійний нефрит”, “Поліпозно-виразковий ендокардит”, 
“Септичний ендометрит”, “Інтерстиційний продуктивний міокардит”, 
“Шокова нирка”, “Гнійний лептоменінгіт”, “Некротичний нефроз”. 

75. Описувати та трактувати зміни в органах по макропрепаратам “Геморагічний 
лептоменінгіт”, “Карбункул шкіри при сибірці”. 

76. Описувати, трактувати та замальовувати зміни в мікропрепараті “Ентерит 
при холері”. 

77. Описувати та трактувати зміни в органах по макропрепаратам 
“Однокамерний ехінокок печінки”, “Багатокамерний ехінокок печінки”, 
“Головний мозок при цистицеркозі”, “Селезінка при малярії”. 

78. Описувати, трактувати та замальовувати зміни в мікропрепараті “Стінка 
камери та елементи ехінокока”. 
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ПМК здійснюється в три етапи: на першому етапі проводиться тестування, яке 
оцінюється за шкалою: 

 
Кількість правіільних відповідей Оцінка за чотирибальною шкалою 

90-100 %% «5» 
75-89 %% «4» 
61-74 %% «3» 

Менш ніж 60 % «2» 
 
На другому етапі проводиться співбесіда, яка складається з трьох запитань. Оцінка 

відповідей студентів відбувається за наступними правилами: 
 

• оцінка «відмінно»: студент відмінно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і 
всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових 
першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, 
вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, 
висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень 
засвоєння практичних навичок; 

• оцінка «добре»: студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними 
аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає 
його; має достатні практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи 
інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у викладенні 
теоретичного змісту або під час аналізу продемонстрованих практичних навичок; 

• оцінка «задовільно»: студент в основному опанував теоретичні знання навчальної 
дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але 
непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають у студента 
невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання 
практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, недостатньо оцінює факти та 
явища, що пов’язані з його майбутньою діяльністю; 

• оцінка «незадовільно»: студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не 
знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та 
рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не 
сформовані. 

 
На третьому етапі студент діагностує препарати. 
 

Вид завдання Максимальна кількість балів 
Усна відповідь на 3 теоретичні запитання 40 балів 
Вирішення тесту із 40 тестових завдань. 20 балів 
Діагностика препаратів. 20 балів 

 
Оцінювання дисципліни та конвертація результату вивчення студентом 

дисципліни в оцінки за шкалою ECTS і за національною шкалою. 
 

Оцінювання - це один із завершальних станів навчальної діяльності студента та 
визначення успішності навчання. Процедура та методика оцінювання суттєво 
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впливають на остаточні результати, на можливість аналізу та на статистичну 
достовірність оцінок. Тому під час оцінювання необхідно надавати перевагу 
стандартизованим методам: тестуванню, структурованим письмовим роботам, 
структурованому за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що 
наближені до реальних. 

За змістом необхідно оцінювати досягнення студентом визначених результатів 
навчання, зокрема рівень сформованості знань, вмінь, навичок та компетенцій, що 
визначені в Освітньо-кваліфікаційній характеристиці та відображені у навчальній 
програмі відповідної навчальної дисципліни. 

У вищій медичній освіті застосовуються різні види шкал оцінювання: багатобальна 
шкала, традиційна 4-бальна шкала та рейтингова шкала ЕСТS.  

Результати конвертуються із однієї шкали в іншу згідно із нижченаведеними 
правилами. Рекомендованою багатобальною шкалою є 200-бйльна шкала. Усі 
приклади в Інструкції наведені для 200-бальної шкали, застосування якої дає змогу 
ранжувати студентів за шкалою ЕСТS. 

 
Оцінювання модуля. 

 
Оцінка за модуль визначається на підставі суми оцінок поточної навчальної 

діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (ПМК) (у балах), яка 
виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до 
переліків, визначених програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати під час вивчення 
кожного модуля, становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність - 
120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю - 80 балів. 

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної діяльності і 
підсумкового модульного контролю становлять відповідно 60% та 40%. 

 
Перерахунок середньої оцінки за ПМК або конвертація оцінки за ПМК до 80 

бальної системи 
 

4- 
бальна 
шкала 

200- 
бальна 
шкала 

4- 
бальна 
шкала 

200- 
бальна 
шкала 

4- 
бальна 
шкала 

200- 
бальна 
шкала 

4- 
бальна 
шкала 

200-бальна 
шкала 

5 80 4,45 71 3,91 63 3,37 54 
4,95 79 4,41 71 3,87 62 3,33 53 
4,91 79 4,37 70 3,83 61 3,29 53 
4,87 78 4,33 69 3,79 61 3,25 52 
4,83 77 4,29 69 3,74 60 3,2 51 
4,79 77 4,25 68 3,7 59 3,16 51 
4,75 76 4,2 67 3,66 59 3,12 50 
4,7 75 4,16 67 3,62 58 3,08 49 
4,66 75 4,12 66 3,58 57 3,04 49 
4,62 74 4,08 65 3,54 57 3 48 
4,58 73 4,04 65 3,49 56 Менше 3 Недостатньо 
4,54 73 3,99 64 3,45 55   
4,5 72 3,95 63 3,41 55   
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Оцінювання поточної навчальної діяльності. 
 
Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються 

оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою та за багатобальною шкалою з 
використанням прийнятих в Університеті та затверджених критеріїв оцінювання для 
відповідної дисципліни. ГІри цьому враховуються усі види робіт, передбачені 
методичною розробкою для вивчення теми. Студент має отримати оцінку з кожної 
теми. 

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 
Перерахунок у бали здійснюється перед підсумковим модульним контролем 

(або на останньому занятті для дисциплін, формою контролю яких є залік). 
Перед підсумковим модульним контролем (ПМК) на підставі оцінок за 

традиційною шкалою, виставлених під час вивчення модуля (за кожне заняття та за 
індивідуальне завдання), обчислюється середнє арифметичне (СА) оцінок за 
традиційною шкалою, округлене до 2 (двох) знаків після коми.  

 
Отримана величина конвертується у бал за багатобальною шкалою таким чином: 
 

Шкала 200 балів 
Дисципліни, що завершуються ПМК СА/5* 120 
Дисципліни, що завершуються заліком СА/5* 200 

 
Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу у першому 

семестрі (без ПМК): 
 

4- 
бальна 
шкала 

200- 
бальна 
шкала 

4- 
бальна 
Шкала 

200- 
бальна 
шкала 

4- 
бальна 
шкала 

200- 
бальна 
шкала 

4- 
бальна 
шкала 

200-бальна 
шкала 

5 200 4,45 178 3,92 157 3,37 135 
4,97 199 4,42 177 3,89 156 3,35 134 
4,95 198 4,4 176 3,87 155 3,32 133 
4,92 197 4,37 175 3,84 154 3,3 132 
4,9 196 4,35 174 3,82 153 3,27 131 

4,87 195 4,32 173 3,79 152 3,25 130 
4,85 194 4,3 172 3,77 151 3,22 129 
4,82 193 4,27 171 3,74 150 3,2 128 
4,8 192 4,24 170 3,72 149 3,17 127 

4,77 191 4,22 169 3,7 148 3,15 126 
4,75 190 4,19 168 3,67 147 3,12 125 
4,72 189 4,17 167 3,65 146 3,1 124 
4,7 188 4,14 166 3,62 145 3,07 123 

4,67 187 4,12 165 3,57 143 3,02 121 
4,65 186 4,09 164 3,55 142 3 120 
4,62 185 4,07 163 3,52 141 Менше 3 Недостатньо 
4,6 184 4,04 162 3,5 140   

4,57 183 4,02 161 3,47 139   
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4,52 181 3,99 160 3,45 138   
4,5 180 3,97 159 3,42 137   

4,47 179 3,94 158 3,4 136   
 
 

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу у другому 
семестрі (з ПМК) 

 
4- 

бальна 
шкала 

200- 
бальна 
шкала 

4- 
бальна 
шкала 

200- 
бальна 
шкала 

4- 
бальна 
шкала 

200- 
бальна 
шкала 

4- 
бальна 
шкала 

200-бальна 
шкала 

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81 
4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80 
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79 
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78 
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77 
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76 
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75 
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74 
4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73 
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72 
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше 3 Недостатньо 
4,54 109 3,99 96 3,45 83   
4,5 108 3,95 95 3,41 82   

 
Оцінювання індивідуальних завдань студента. 

 
Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного 

їх виконання та захисту. 
Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить 

від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються до суми 
балів, набраних студентом на заняттях під час поточної навчальної діяльності. В 
жодному разі загальна сума балів за поточну навчальну діяльність не може 
перевищувати 120 балів. 

 
Оцінювання самостійної роботи студентів. 

 
Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. 
Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час 
підсумкового модульного контролю. 
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Підсумковий модульний контроль (ГІМК). 
 
Модульний контроль проводиться за навчальним матеріалом окремих змістовних 

модулів по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з 
модуля. 

Модульний контроль складається з 2 частин:  
- перша частина - письмове або комп’ютерне тестування,  
- друга частина - усна співбесіда з викладачем (контроль засвоєння практичних 

навичок, аналіз лабораторних/інструментальних методів діагностики, вміння провести 
диференційну діагностику та поставити попередній діагноз тощо). 

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, 
передбачені навчальною програмою, і під час вивчення модуля набрали кількість балів, 
не меншу за мінімальну. 

Тривалість проведення ПМК становить 4 академічні години на групу: письмового 
або комп’ютерного тестування – не більше ніж 1-2 академічні години та усної співбесіди 
– не більше ніж 2-3 академічні години.  

Письмові або комп’ютерні контрольні роботи зберігаються на кафедрі до кінця 
навчального року.  

Модульний контроль та терміни його проведення планують відповідно до графіка 
навчального процесу.  

Питання для ПМК, критерії оцінювання контрольних завдань доводяться 
викладачем до відома студентів на початку вивчення навчальної дисципліни. На 
поточних заняттях викладач знайомить студентів із зразками контрольних завдань.  

Питання, за якими здійснюється підсумковий модульний контроль з навчальної 
дисципліни, мають бути на відповідній кафедрі, можуть розміщуватись на сайті кафедри 
в електронній  формі і видаватись студентам на їх вимогу. 

Результати підсумкового модульного контролю доводяться до відома студентів 
після його звершення. 

Студент, який не згоден з отриманою за результатами модульного контролю 
оцінкою, має право подати апеляцію безпосередньо після оголошення оцінки. У цьому 
випадку завідувач кафедри призначає апеляційну комісію, яка зобов’язана розглянути 
апеляцію в присутності студента. Повторне складання модуля під час апеляції не 
допускається. 

Студент, який з поважної причини не зміг з’явитися на модульний контроль, за 
дозволом декана може складати пропущений модульний контроль у визначений 
деканатом за узгодженням з кафедрою термін. 

Якщо студент не виконав усіх видів навчальних завдань, передбачених навчальним 
планом з цієї дисципліни, або не ліквідував заборгованість у двотижневий період після 
закінчення модулю, викладач в екзаменаційно-заліковій відомості робить запис „не 
допущений”.  

У разі, якщо за підсумками ПМК студент набрав менше 48 балів і після повторного 
виконання завдань у двотижневий період, тоді в екзаменаційно-заліковій відомості 
викладач робить запис „незадовільно”.  

Студент, який пропустив контрольні заходи з поважних причин (документально 
обґрунтованих), зобов’язаний повідомити деканат про причини пропуску та в тижневий 
строк після одужання подати довідку медичного закладу.  
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Студенти, які за даними екзаменаційно-залікових відомостей отримали на кінець 
семестру (за результатами семестрового контролю) не більше двох незадовільних оцінок 
або „не зараховано” допускаються до перескладання дисципліни/дисциплін.  

Перескладання допускається не більше двох разів: один раз викладачу, другий 
– комісії за участю декана факультету. Оцінка другого перескладання є 
остаточною.  

Ліквідація академічної заборгованості в цьому випадку відбувається тільки після 
закінчення поточного семестру, але до початку нового семестру у встановлений 
деканатом час за погодженням з кафедрою за додатковими відомостями.    

Студенти, які у встановлений термін не ліквідували академічну заборгованість за 
попередній семестр, або отримали протягом семестру більше двох незадовільних оцінок 
з двох навчальних дисциплін (у т.ч. за результатами ПМК), відраховуються із 
Університету. 

 
Оцінювання модуля та дисципліни. 

 
Оцінка за модуль визначається як сума підсумкового балу за поточну навчальну 

діяльність та балу за підсумковий модульний контроль і виражається за багатобальною 
шкалою. 

Оцінка з дисципліни виставляється лише .студентам, яким зараховані усі модулі з 
дисципліни. 

Оцінка дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік, базується на 
результатах оцінювання поточної діяльності та виражається за двобальною шкалою: 
«зараховано» або «не зараховано». Для зарахування студент має отримати за поточну 
навчальну діяльність бал не менше 60% від максимальної суми балів за модуль (не 
менше 120 балів). 

Повторне (після отримання першої незадовільної оцінки за ПМК) складання ПМК 
не може відбутися на «відмінно» та «добре». Для студентів, які бажають покращити 
свою успішність при засвоєнні модулів, можливе проведення повторного підсумкового 
контролю засвоєння дисципліни (модуля) в комісії. До складу комісії мають увійти три 
працівника кафедри – завідувач кафедрою та професори і доценти кафедри. 

 
Визначення кількості балів, яку студент набрав з дисципліни. 

 
Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє 

арифметичне кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі 
ділиться на кількість модулів дисципліни). 

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися 
статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю та 
результатами підсумкового модульного контролю). 

За рішенням Вченої ради Університету до кількості балів, яку студент набрав із 
дисципліни, можуть додаватися заохочувальні бали (не більше 12 балів) за посідання 
призових місць на міжнародних та всеукраїнських предметних олімпіадах, але у 
жодному разі загальна сума балів за дисципліну не може перевищити 200 балів. 
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Конвертація кількості балів з дисципліни в оцінки за шкалою ЕСТS та за 
чотирибальною (традиційною) шкалою. 

 
Бали з дисциплін незалежно конвертуються як у шкалу ЕСТS, так і у чотирибальну 

шкалу. Бали шкали ЕСТS у чотирибальну шкалу не конвертуються і навпаки. 
Студенти, які навчаються на одному курсі за однією спеціальністю, на основі 

кількості балів, набраних з дисципліни, ранжуються за шкалою ЕСТS таким чином: 
 

Оцінка ЕСТS Статистичний показник 
«А» Найкращі 10 % студентів 
«В» Наступні 25 % студентів 
«C» Наступні 30 % студентів 
«D» Наступні 25 % студентів 
«Е» Останні 10 % студентів 

 
Ранжування з присвоєнням оцінок «А», «В», «С», «D», «Е» проводиться 

деканатами для студентів даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю 
і успішно завершили вивчення дисципліни. Ранжування студентів - громадян 
іноземних держав за рішенням вченої ради проводити в одному масиві зі студентами - 
громадянами України, які навчаються за тією ж спеціальністю. 

Студенти, які одержали оцінки «FХ» та «F» («2») не вносяться до списку 
студентів, що ранжуються, навіть після перескладання модуля. Такі студенти після 
перескладання автоматично отримують бал «Е». 

Оцінки з дисципліни «FХ», «F» («2») виставляються студентам, яким не 
зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення. 

Оцінка «FХ» виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за 
поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий модульний 
контроль. Ця категорія студентів має право на перескладання підсумкового 
модульного контролю за затвердженим графіком (але не пізніше початку наступного 
семестру). Повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється не 
більше двох разів. 

Оцінка «F» виставляється студентам, які відвідали усі аудиторні заняття з модуля, 
але не набрали мінімальної кількості балів за поточну навчальну діяльність і не 
допущені до підсумкового модульного контролю. Ця категорія студентів має право на 
повторне вивчення модуля. 

За дозволом ректора студент може підвищити оцінку з дисципліни шляхом 
перескладання підсумкового модульного контролю (не більше трьох разів за весь 
період навчання). Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з 
дисципліни, також конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну шкалу за 
абсолютними критеріями як нижче наведено у таблиці. 

 
Оцінка за багатобальною (200) шкалою Оцінка за чотирибальною шкалою 

Від 180 до 200 балів «5» 
Від 150 до 179 балів «4» 
Від 120 до 149 балів «3» 

Нижче 120 балів «2» 
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Оцінка ЕСТS у традиційну чотирибальну шкалу НЕ конвертується, оскільки 
шкала ЕСТS та чотирибальна шкала є незалежними. 

Багатобальна та чотирибальна шкали характеризують фактичну успішність 
кожного студента із засвоєння навчальної дисципліни. 

Шкала ЕСТS є відносною, порівняльною, рейтинговою, яка встановлює 
належність студента до групи кращих чи гірших серед референтної групи 
однокурсників (факультет, спеціальність). Тому оцінка «А» за шкалою ЕСТS не може 
дорівнювати оцінці «відмінно», а оцінка «В» - оцінці «добре» тощо. Як правило, при 
конвертації з багатобальної шкали межі оцінок «А», «В», «С», «D», «Е» за шкалою 
ЕСТS не співпадають з межами оцінок «5», «4», «З» за традиційною шкалою. 
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