
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 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”. 

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”. 

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 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”, “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 
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 
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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	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 гол...
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