
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА 

для проведення лабораторного заняття з навчальної дисципліни 
"Патологічна анатомія" 

освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" 
 

Навчальний курс, спеціальність, спеціалізація підготовки:      ІІ, ЗЛіТ. 

 
Лабораторне заняття № 6   (4 год.) 

  Тема: Патологічна анатомія хвороб шлунково-кишкового тракту. 
 
  Мета заняття: Ознайомити студентів із патологічними змінами при 

основних хворобах шлунково-кишкового тракту. 

   
  Завдання заняття: Вивчити місцеві і загальні патологічні зміни при 

виразковій хворобі шлунку та 12-палої кишки, холециститах, панкреатитах. 

 

    Навчально-матеріальне забезпечення:    кольорові ксерокопії 

гістологічних препаратів тканин різних видів.  

 
 
  План заняття: 

 1.Анатомічна будова та функціональні особливості шлунково-кишкового 

тракту. 

 2.Анатомічна будова та функціональні особливості печінки. 

 3. Анатомічна будова та функціональні особливості підшлункової залози. 

 4.Виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки: етіологія, патогенез, 

особливості клінічного перебігу.  

 5.Виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки: місцеві зміни в стінці 

шлунку та 12-палої кишки, загальні зміни в організмі, ускладнення. 

"ЗАТВЕРДЖУЮ" 
Завідувач кафедрою 
валеології і спортивної 
медицини 
           к.п.н., доц. 

         О.І.Шиян 
____________20 ___  р. 
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 6.Холецистити: етіологія, патогенез, види, клінічні прояви.  

 7. Холецистити: місцеві зміни в жовчному міхурі, загальні зміни в організмі, 

ускладнення. 

 8.Панкреатити: етіологія, патогенез, види, клінічні прояви.  

 9.Панкреатити: місцеві зміни в тканині підшлункової залози, загальні зміни 

в організмі, ускладнення.  

  
  Хід заняття: 
 
 1.Теоретичний розгляд теми. 

 2.Ознайомлення з наочним матеріалом по темі заняття. 

 3.Підсумкове опитування студентів по темі заняття та підведення підсумків 

заняття. 

 

 Контрольні питання: 

 1.Виразкова хвороба шлунку: етіологія, патогенез, особливості 

клінічного перебігу. 

 2. Макро- та мікроскопічні зміни в шлунку та організмі при виразковій 

хворобі. Ускладнення. 

 3.Виразкова хвороба 12-палої кишки: етіологія, патогенез, особливості 

клінічного перебігу, макро- та мікроскопічні зміни в організмі. 

 4.Гострий холецистит: етіологія, патогенез, клінічні прояви, макро- та 

мікроскопічні зміни в жовчному міхурі. 

 5. Хронічний холецистит: етіологія, патогенез, клінічні прояви, макро- та 

мікроскопічні зміни в жовчному міхурі та організмі. Ускладнення. 

 6.Гострий панкреатит: етіологія, патогенез, клінічні прояви, макро- та 

мікроскопічні зміни в тканині підшлункової залози та організмі. Ускладнення 

(поняття про панкреанекроз). 

 7.Хронічний панкреатит: етіологія, патогенез, клінічні прояви, макро- та 

мікроскопічні зміни в тканині підшлункової залози та організмі.  
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  Навчальна література:  

1.Струков А.І., Сєров В.Б. Патологічна анатомія.-Харків: 2001.- С.424-454. 

2.Шлопов В.Г. Патологічна анатомія.- Вінниця: Нова книга, 2004.-С.471-498.         

 

 

Методичну розробку для проведення лабораторного заняття  
cклала:                               

канд.мед.наук, доцент Рябуха О.І. 
 
Обговорено та схвалено на засіданні кафедри 
Протокол від  _______________  20 ____ р.  № _____ 


