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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 5,5 

Галузь знань- 

Медицина 

Напрям підготовки- 1201 

«Медицина» 

 

Нормативна 

 

 

Модулів – 1 

Змістових модулів-7 

Загальна кількість 

годин-165 

Спеціальність: 7.121010005 

– «Стоматологія» 

 

 

 

Рік підготовки – 2-й, 3-й 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійна робота-1 

Семестр- 4-й, 5-й,6-й 

Лекції - 18 год. 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: спеціаліст 

Практичні, семінарські- 90 

Самостійна робота-57 

Вид контролю: залік, 

екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 66% - аудиторних, 34% - СППС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 
Мета: 

 Трактувати основні поняття загальної нозології. 

 Інтерпретувати причин, механізми розвитку та прояви типових патологічних 

процесів та найбільш поширених захворювань. 

 Пояснювати, робити висновки щодо причин і механізмів функціональних, 

метаболічних та структурних порушень органів та систем організму при 

захворюваннях 

Завдання: 

 Вивчити поняття загальної нозології( хвороба, патологічний процес, патологічний 

стан,патологічна реакція, причина, наслідо, механізм) з метою використання їх у 

процес вивчення дисципліни 

 Встановити механізми виникнення, розвитку, плину та виходу основних типових 

патологічних процесів та хвороб органів і систем організму 

 З'ясувати порушення процесів життєдіяльності і можливості впливати на них при 

виникненні хвороб або патологічних процесів 

У результаті вивчення патологічної фізіології студент повинен: 

Знати: 

 Основні поняття загальної нозології, їх трактовку 

 Причини виникнення основних патологічних процесів( запалення, лихоманки, 

гіпоксіїтощо) 

 Механізми виникнення, розвитку, плину та виходу основних патологічних процесів 

тазахворювань органів і систем організму, механізми саногенезу. 

Вміти: 

 Вирішувати ситуаційні задачі із визначенням причинних факторів, факторів 

ризику, головної ланки патогенезу, медіаторів, клінічних проявів, принципів 

лікування можливихпатологічних станів або захворювань. 

 Досліджувати в експерименті моделі типових патологічних процесів ( запалення, 

набрякутощо) або функціональних та біологічних порушень, виникаючих при 

патології органів ісистем організму 

 Схематично наводити патогенез типових патологічних процесів чи захворювань 

тієї чи іншої системи 

 На підставі лабораторних досліджень вивчати різні показники що виникають 

припатології, стан функціонування організму 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. «Загальна нозологія» 
Тема 1. Предмет і задачі патофізіології. Методи патофізіологічних досліджень. 
Основніетапи розвитку патофізіології. 
 Патофізіологія як фундаментальна наука, її місце в системі медичних 

знань,значення для клінічної і профілактичної медицини. Клінічна 

патофізіологія.Патофізіологія як навчальна дисципліна, її предмет і задачі. Структура 

навчальногокурсу. Місце патофізіології в системі підготовки лікаря. 

 Методи патофізіології. Експериментальне моделювання патологічних 

процесів(захворювань) – основний метод патофізіології – його можливості та обмеження, 

етапи 

експерименту. Сучасні методики проведення експерименту, правила роботи 

зпіддослідними тваринами. Експериментальна терапія. Методи клінічної патофізіології. 

 Стислі відомості з історії предмету, провідна роль вітчизняних вчених у розвитку 

патологічної фізіології. Наукові школи патофізіологів, основні напрями їх діяльності. 

 
Тема.2. Загальне вчення про хворобу, етіологію та патогенез. 
  

Основні поняття нозології: норма, здоров’я, хвороба, патологічний процес,патологічний стан, 

патологічна реакція, типовий патологічний процес. Хвороба якбіологічна, медична і соціальна 

проблема. Принципи класифікації хвороб, класифікаціяВООЗ. Періоди хвороби, її кінець. 

Термінальні стани. Патофізіологічні основи реанімації.Визначення поняття «етіологія». 

Сучасні уявлення про причинні фактори, факториризику, умови виникнення і розвитку 

хвороб.  

Основні напрями розвитку вчення проетіологію (монокаузалізм, кондиціоналізм, 

конституціоналізм та інші). Класифікаціяетіологічних факторів. Етіотропний принцип 

лікування і профілактики хвороб.Визначення поняття «патогенез». Патологічні і 

пристосувально-компенсаторніявища в патогенезі. Роль етіологічного чинника у патогенезі, 

причинно-наслідковівідношення у патогенезі, поняття «ведуча ланка» і «хибне коло» та 

ланцюги причинно-наслідкових відношень при розвитку хвороби. Проблеми загального і 

місцевого упатогенезі, локалізація і генералізація патологічного процесу. Захисні, 

компенсаторні івідновні реакції організму. Поняття про саногенез, механізми видужання. 

 
Тема 3. Патогенна дія факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. 
 Патогенна дія механічних факторів. Синдром довготривалого 

розчавлювання,травматична хвороба.Патогенна дія термічних факторів. Тепловий та 

сонячний удар.  Опікова хвороба.Гіпотермія, механізми довготривалої адаптації до 

холоду. Штучна гіпотермія, їївикористання в медицині. Відмороження.Патогенна дія 

променевої енергії.  

 Механізми прямого і непрямого променевогопошкодження біологічних структур. 

Прояви уражень на молекулярному, клітинному,тканинному, органному і системному 

рівнях. Патогенез променевої хвороби, її форм ісиндромів.Патогенна дія інфрачервоних та 

ультрафіолетових променів, електромагнітниххвиль, факторів космічного польоту. 

 Патогенна дія електричного струму. Фактори, які відзначають характер уражень 

при 

цьому.Дія на організм високого та низького атмосферного тиску. Причинно-наслідкові 

відношення в патогенезі синдромів компресії та декомпресії. Вибухова декомпресія. 

 Патогенна дія хімічних факторів. Екзо- та ендоінтоксикаціїї. 

Патофізіологічніаспекти алкоголізму, наркоманії, токсикоманії.Патогенна дія біологічних 

факторів. Інфекційний процес, загальні закономірностірозвитку. Сепсис. 



 
Тема 4. Роль спадковості, конституції, вікових змін у патології. 
 Спадкові та вроджені хвороби. Класифікація спадкових хвороб, причини 

спадковоїпатології. Мутації, їх різновиди. «Спонтанний» і індукований мутагенез у 

людини. Мутагенні фактори, можливість лікарських мутацій. Моно- і полігенні 

(мультіфакторні) 

спадкові хвороби. Хромосомні хвороби. Механізми виникнення геномних та хромосомних 

мутацій. Шляхи корекції генетичних дефектів. Перспективи генної інженерії.

 Конституція, її роль в патології. Класифікація конституціональних типів. 

Аномаліїконституції як фактор ризику виникнення і розвитку хвороб.Поняття про 

антенатальну патологію. Тератогенні фактори. Внутрішньоутробнаінфекція та гіпоксія. 

Хвороби і шкідливі звички матері як причинні фактори патологіїплода та 

дитини.Старіння, загальні риси і закономірності. Прогерія. Методи геропротекції. 

 
Тема 5. Патологія реактивності. Порушення імунної реактивності. 
 Реактивність як умова розвитку хвороб. Види реактивності, залежність від 

статі,віку, спадковості, стану імунної, нервової та ендокринної систем, факторів 

навколишнього 

середовища.Поняття про резистентність, зв’язок з реактивністю. Механізми 

неспецифічноїрезистентності. Біологічні бар’єри, їх класифікація, значення в 

резистентності організму. 

 Фагоцитоз. Гуморальні фактори неспецифічної резистентності організму, 

системакомплементу та її порушення.Загальні закономірності порушень імунної системи, 

експериментальне моделювання. 

 Імунна недостатність, визначення поняття, класифікація. Причини, механізми 

розвитку,види первинних і вторинних імунодефіцитних (імунодепресивних) станів, 

патогенезсиндрому набутого імунодефіциту (СНІДу).Патофізіологічні основи 

трансплантації органів і тканин. Реакція відторгнення 

трансплантату, її причини та механізми. Імунологічні взаємовідносини в системі «мати – 

плід».Основні принципи імуностимуляції та імуносупресії.Порушення систем, 

функціонально пов’язаних з імунною системою. 

 
Тема 6. Алергія. 
 Загальна характеристика і значимість у патології людини. Алергени, їх природа 

івиди. Принципи класифікації алергії.  

 Алергічні реакції негайного і уповільненого типу,стадії розвитку, їх сутність. 

Поняття про сенсибілізацію і її механізми. Класифікаціяалергії за Кумбсом і Джелом. 

Цитотоксичні, імунокомплексні, клітинні реакції. Алергічніреакції стимулюючого та 

гальмуючого типів. Псевдоалергічні реакції.  

 Анафілактичніреакції – експериментальні моделі, основні клінічні форми. Поняття 

про десенсибілізаціюорганізму. Аутоалергічні реакції, причини і механізми їх розвитку. 

Роль в патогенезі 

хвороб. 

 
Тема 7. Практичні навички з теми «Вчення про хворобу, поняття етіології та 
патогенезу. Патогенні дія на організм людини факторів зовнішнього 
середовища». 
 

Змістовий модуль 2. «Типові патологічні процеси» 

Тема 1. Патофізіологія клітини. Пошкодження клітини. 
 Характеристика поняття «пошкодження». Принципи класифікації 

пошкодженняклітин, ознаки пошкодження, екзо- і ендогенні причини.Характеристика 



універсальних механізмів пошкодження клітин: О2-залежні; кальцій-залежні; зумовлені 

дефіцитом АТФ або первинними порушеннями мембранноїпроникності та інше. Некроз і 

апоптоз, їх характерні ознаки, механізми апоптозу.Механізми захисту і адаптації клітин. 

 
Тема 2. Типові порушення периферичного кровообігу і мікроциркуляції. 
 Основні форми порушень периферичного кровообігу, їх види, причини і 

механізмирозвитку, зовнішні прояви. Поняття про реперфузійний синдром, ішемічний 

токсикоз. 

 Тромбоз і емболія як причини місцевих розладів кровообігу. Причини та 

умовитромбоутворення. Види емболів, механізми емболії. Особливості перебігу 

емболіївеликого і малого кіл кровообігу, воротної вени. Типові порушення 

мікроциркуляції. Сладж-синдром, ДВЗ-синдром, капілярний стаз та інше.Типові 

порушення лімфообігу. Механічна, динамічна та резорбційна недостатністьлімфообігу. 

 
 
Тема 3. Запалення. 
 Визначення поняття запалення. Класифікація запалення, етіологія, загальні та 

місцевіпрояви. Компоненти запалення. Альтерація первинна і вторинна, причини і 

механізми 

вторинної альтерації.Біохімічні та фізико-хімічні порушення в осередку запалення. 

 Медіатори запалення(плазмові та клітинні). Порушення місцевого кровообігу у 

вогнищі запалення. Дослід Ю.Конгейма. Патогенез стадій порушення мікроциркуляції. 

Ексудація при запаленні,причини і механізми розвитку, види ексудатів. Еміграція 

лейкоцитів в осередку запалення.Стадії, причини і механізми еміграції лейкоцитів. 

 Фагоцитоз: стадії, механізми знищенняоб’єктів фагоцитозу.Проліферація в місці 

запалення, її причини і механізми.Співвідношення місцевих проявів запалення і 

загального стану організму, їхвзаємовплив. Нейроендокринна регуляція запалення: 

значення імунних чинників імеханізмів у розвитку запалення. Загальні прояви запалення. 

Запалення і алергія.Принципи протизапальної терапії. 

 
Тема 4. Лихоманка. 
  Визначення поняття і загальна характеристика лихоманки. Формування 

лихоманковоїреакції у філогенезі. Етіологія лихоманки. Пірогенні речовини, їх хімічна 

природа іджерела утворення при інфекційному процесі, асептичному пошкодженні 

тканини і приімунних реакціях. Механізми впливу на центр терморегуляції. Значення 

термочутливихзон гіпоталамусу і периферійних рецепторів у механізмах перебудови 

терморегуляції при 

лихоманці. Відзнаки лихоманки від екзогенного перегрівання і інших видів гіпертермій. 

 Типи гарячкової реакції. Залежність розвитку лихоманки від реактивності 

організму. 

 Зміни обміну речовин і фізіологічних функцій в різні стадії лихоманки. 

Біологічнезначення лихоманки. Патофізіологічні принципи жарознижуючої терапії. 

Поняття пропіротерапію. 

 
Тема 5. Гіпоксія. 
 Визначення поняття, принципи класифікації гіпоксії. Механізми розвитку 

гіпоксії:зменшення постачання і порушення утилізації кисню клітинами. Етіологія 

основних типів 

гіпоксії, зміна газового складу артеріальної та венозної крові при них. Негайні 

тадовготривалі механізми пристосування і адаптації до гіпоксії. Стійкість до 

гіпоксії;фактори, які її забезпечують. 



  Механізми гіпоксичного пошкодження клітин. Сучасніпринципи кисневої терапії. 

Ізо- та гіпербарична оксигенація. Токсична дія кисню.Гіпероксія і вільнорадикальні 

реакції. Гіпероксія як причина гіпоксії. 

 
Тема 6. Пухлини. 
 Загальна характеристика основних видів порушень тканинного росту. Гіпо- 

тагіпербіотичні процеси. Визначення поняття «пухлинний ріст» і 

«пухлина».Розповсюдження пухлин у природі. Значення спадкових чинників, статі, віку, 

умовжиття і праці, хронічних захворювань у виникненні пухлин у людини.Біологічні 

особливості пухлинного росту.  

 Анаплазія: прояви структурної,функціональної, фізико-хімічної, біохімічної, 

антигенної анаплазії. Злоякісні тадоброякісні пухлини. Метаболічні, антигенні та 

функціональні властивостімалігінізованих клітин.  

 Пухлинна прогресія. Етіологія пухлин. Хімічний, фізичний тавірусний онкогенез. 

Поняття про екзо- та ендогенні канцерогенні речовини.Механізм пухлинної трансформації 

клітин. Стадії патогенезу: ініціація, промоція тапрогресія. Роль мутації і стійких 

епігеномних змін у перетворені нормальної клітини упухлинну. Роль апоптозу в 

патогенезі пухлин.  

 Антибластомна резистентність організму,«імунний нагляд» і неімунні чинники 

резистентності. Значення депресії антибластомноїрезистентності у розвитку пухлин.

 Поняття про передрак. Патогенна дія пухлини на організм. Метастазування, 

рецидиви,ракова кахексія. Патофізіологічне обґрунтування принципів профілактики та 

терапіїпухлинного росту. Експериментальне моделювання пухлин. 

 
Тема 7. Поняття про екстремальні стани. 
 Шок: характеристика поняття, види, клінічні прояви, причини і механізми 

розвитку.Стадії шоку. Порушення загальної гемодинаміки та мікроциркуляції в патогенезі 

шокових 

станів. Роль гормонів та фізіологічно активних речовин і продуктів пошкодження тканин 

у патогенезі шокових станів. Поняття про «шокові органи». Участь нервових механізмів у 

розвитку шоку. Основні функціональні та структурні порушення на різних стадіях шоку. 

 Патофізіологічні основи профілактики і терапії шоку.Поняття про синдром 

тривалого розчавлювання. Причини, механізми розвитку,прояви.Колапс, причини і 

механізми розвитку колаптоїдних станів. Спільні та відмінніознаки шоку і колапсу.Кома. 

Принципи класифікації. 

  Причини і механізми розвитку коматозних станів.Роль порушень 

енергозабезпечення головного мозку, осмотичних розладів, іонного такислотно-лужного 

гомеостазу в патогенезі коми. Принципи терапії коми. 

 
Тема 8. Практичні навички з теми «Патофізіологія клітини. Порушення 
мікроциркуляції.Запалення. Лихоманка. Гіпоксія. Пухлини. Екстремальні стани». 
 
Змістовий модуль 3. Типові порушення обміну речовин. Харчове 
голодування. 
Тема 1. Порушення енергетичного обміну. 
 Енергетичні потреби організму. Енергетичний баланс, негативний та 

позитивний,причини та механізми виникнення і розвитку. Основний обмін як фактор 

впливу наенергетичний баланс. Патологічні зміни основного обміну: етіологія, 

патогенез.Порушення енергозабезпечення клітин.  

 Порушення транспорту поживних речовинчерез клітинні мембрани, розлади 

внутрішньоклітинних катаболічних шляхів. Порушенняклітинного дихання, ефект 



роз’єднання окислення, фосфорилірування, його механізми.Значення порушень 

енергетичного обміну в життєдіяльності клітини, органів, організму. 

Роль розладів енергозабезпечення клітин у розвитку їх пошкодження. 

 
Тема 2. Порушення вуглеводного обміну. 
 Порушення всмоктування вуглеводів, процесів синтезу, депонування і 

розщепленняглікогену, транспорту вуглеводів у клітинах і їх засвоєння.Гіпоглікемічні 

стани, їх види і механізми. Гіпоглікемії при дифузних поразкахпечінки і глікогенозах, 

порушеннях глюконеогенезу, різних формах гіперінсулінізму.Розлади фізіологічних 

функцій при гіпоглікемії і гіпоглікемічна кома. 

 Гіперглікемічні стани. Аліментарні, стресорні, ендокринні 

гіперглікемії.Панкреатичні і позапанкреатичні форми гіпоінсулінізму. Цукровий діабет і 

його види;порушення вуглеводного та інших видів обміну при цукровому діабеті; 

розладифізіологічних функцій.Ускладнення цукрового діабету.  

 Кома: різновиди, причини і механізми розвитку,прояви, принципи терапії. 

Віддалені ускладнення, їх загальна характеристика.Профілактика виникнення і розвитку 

цукрового діабету, його ускладнень, принципитерапії.Порушення вуглеводного обміну 

при спадкових ферментопатіях. 

 
Тема 3. Порушення білкового та жирового обмінів. 
 Уявлення про позитивний та негативний азотистий баланс. Порушення 

основнихетапів білкового обміну. Азотемія, продукційна та ретенційна. Порушення 

білкового складу крові: гіпер-, гіпо-, диспротеінемія. Порушення транспортної функції 

білків плазмикрові. 

 Порушення обміну амінокислот, процесів дезамінування, 

декарбоксування;утворення біогенних амінів. Порушення амінокислотного складу 

крові;гіперамінацидемія. Спадкові порушення обміну окремих амінокислот.Порушення 

обміну пуринових і пірімідінових основ.  

 Подагра, її патогенетичнімеханізми.Порушення ліпідного обміну на різних його 

етапах. Гіпер-, гіпо-, дисліпопротеїнемії,їх види. Наслідки дисліпопротеїнемій. Принципи 

та цілі відновлення нормальноголіпідного складу крові.Порушення обміну холестирину, 

гіперхолестеринемія. Роль порушень ліпідногообміну у розвитку 

атеросклерозу.Визначення поняття ожиріння, його види, експериментальні моделі. 

Етіологія тапатогенез ожиріння. Механізми жирової дистрофії. 

 
Тема 4. Порушення водно-сольового обміну. 
 Позитивний і негативний водний баланс. Зневоднення: позаклітинне 

івнутрішньоклітинне; гіпо-, ізо-, гіперосмолярне. Причини та механізми розвитку. Захисні 

та компенсаторні механізми.Гіпо-, ізо- та гіперосмолярна гіпергідрія, причини і механізми 

розвитку, захисні такомпенсаторні механізми. 

 Набряки. Патогенетичні механізми набряку, значення градієнтів 

гідродинамічного,осмолярного і онкотичного тиску у крові і тканинах, стану судинно-

тканинних мембран.Роль нервово-гормональних механізмів у розвитку набряків. 

Патогенетична класифікаціянабряків. 

 Патогенез серцевих, ниркових, запальних, токсичних, алергічних, голодних 

таінших набряків. Місцеві та загальні порушення при набряках. Принципи терапії 

набряків.Експериментальні моделі набряків.Гіпер- і гіпонатріемія, причини і механізми 

розвитку, основні прояви.Порушення фосфорно-кальцієвого обміну. Порушення 

гормональної регуляції його:гіпер- і гіпопаратиреоз, гіпо- і гіпервітаміноз Д, порушення 

секреції кальцитоніну. 



 Гіпокальціемічні стани: причини, механізми, основні прояви. Рахіт. Поняття 

проостеодистрофії. Гіперкальціемічні стани, причини і механізми розвитку.Порушення 

обміну мікроелементів. Етіологія, патогенез. 

 
Тема .5. Порушення кислотно-лужного стану. 
 Основні форми порушень кислотно-лужної рівноваги внутрішнього 

середовищаорганізму. Газові ацидози і алкалози. Негазові ацидози і алкалози: 

метаболічні, видільні 

(ниркові і гастроентеральні), екзогенні. Мішані форми. Компенсаторні реакції при гострих 

і хронічних порушеннях кислотно-лужної рівноваги.  

 Розлади в організмі при різних видахацидозів і алкалозів. Принципи визначення і 

показники компенсованих і некомпенсованихформ порушень кислотно-лужної рівноваги. 

Принципи патогенетичної терапії ацидозів іалкалозів. 

 
Тема .6. Харчове голодування. 
 Визначення поняття, види голодування: фізіологічне, патологічне; повне, 

абсолютне,неповне, часткове. Зовнішні та внутрішні причини голодування. 

Характеристикапорушень основного обміну і обміну речовин в окремі періоди повного 

голодування зводою.  

 Патофізіологічні особливості неповного голодування. Види, етіологія, 

патогенезчасткового (якісного) голодування.Білково-калорійна недостатність, її форми. 

Аліментарна дистрофія.Поняття про лікувальне голодування. 

 
Тема 7. Практичні навички з теми «Типові порушення обміну речовин. Харчове 
голодування». 
Тема 8 . Підсумковий модульний контроль. Модуль 1 «Загальна патофізіологія» 
 
 

Змістовий модуль 4. Патофізіологія системи крові. 
Тема 1. Порушення гемостазу. 
 Зміни загального об’єму крові, види, причини, механізми розвитку. 

Кровотеча.Зміни фізико-хімічних властивостей крові: осмотичного і онкотичного складу, 

в’язкості, ШОЕ, якісного білкового складу, осмотичної резистентності еритроцитів. 

Порушення зсідання крові і гемостазу.Геморагічні порушення гемостазу. Недостатність 

судинно-тромбоцитарногогемостазу.  

 Вазопатії. Тромбоцитопатії.Порушення коагуляційного гемотсазу. Причини 

зниження активності системизгортання крові і підвищення активності антикоагуляційної 

та фібринолітичної систем.Основні прояви порушень окремих стадій згортання крові, їх 

етіологія та патогенез.Тромбофілічні стани: тромбоз, дисеміноване внутрішньосудинне 

згортання крові (ДВЗ-синдром), локалізоване внутрішньосудинне згортання крові. Роль 

ДВЗ-синдрому впатології. 

 
Тема 2. Порушення системи еритроцитів. Еритроцитози. Анемії. 
 Еритроцитози: визначення поняття, види (абсолютний, відносний, 

первинний,вторинний), етіологія, патогенез.Анемії: визначення поняття, принципи 

класифікації (за етіологією, патогенезом,характером перебігу, типом еритропоезу, 

регенераторною здатністю кісткового мозку,колірним показником, змінами розмірів 

еритроцитів). Патологічні, дегенеративні тарегенеративні форми еритроцитів. 

Етіологія, патогенез, гематологічна характеристика постгеморагічної анемії (гострої 

іхронічної). 

 Анемії внаслідок посиленого гемолізу. Спадкові гемолітичні анемії 

(еритроцитопатії,ензимопатії, гемоглобінопатії), придбані гемолітичні анемії: етіологія, 

патогенез,гематологічна характеристика.Класифікація анемій, пов’язаних з порушенням 



еритропоезу (дефіцитні, гіпопластичні, метапластичні), загальна характеристика причин і 

механізмів розвитку. 

 Етіологія, патогенез, типові змінь периферичної крові при залізодефіцитних 

анеміях.Поняття про залізодефіцитні анемії.Анемії, спричинені недостатністю вітаміну 

В12 та/або фолієвої кислоти: етіологія,патогенез, типові зміни периферичної крові.Анемії у 

результаті пригничення еритропоезу токсичними впливами, іонізуючоюрадіацією і при 

аутоімунних процесах. 

  Гіпо- і апластичні анемії. Анемії при лейкозах іінших пухлинних поразках 

кісткового мозку.Порушення і компенсаторно-пристосувальні процеси в організмі при 

анеміях іполіцитеміях.Експериментальні моделі анемій і поліцитемій. 

 
Тема 3. Симптоматичні змінення системи лейкоцитів. Лейкоцитози. Лейкопенії. 
 Лейкоцитоз, принципи класифікації. Причини і механізми розвитку, 

змінилейкоцитарної формули при нейтрофільному, еозінофільному, 

базофільному,лімфоцитарному та моноцитарному лейкоцитозі. Поняття про ядерне 

зрушеннянейтрофільних гранулоцитів, його різновиди. 

 Лейкопенія. Принципи класифікації. Причини, механізми розвитку 

лейкопенії,агранулоцитозу (нейтропенії). Патогенез основних клінічних 

проявів.Лейкемоїдні реакції. 

 
Тема 4. Системні порушення лейкоцитів. Лейкози. 
 Уявлення про гемобластози, загальна характеристика їх основних груп. Лейкози 

якпухлини. Принципи класифікації лейкозів. Етіологія лейкозів: 

характеристикалейкозогенних факторів, механізми їх трансформуючої дії на кроветворні 

клітиникісткового мозку. 

 Типові закономірності та особливості патогенезу гострих і хронічних 

лейкозів:порушення клітинного складу кісткового мозку та периферичної крові; 

морфологічна,цитогенетична, цитохімічна, імунофенотипічна характеристики; системні 

порушення ворганізмі. Прогресія лейкозів, поняття про «бластний криз». Метастазування 

лейкозів.Принципи діагностики і лікування лейкозів. 

 
Тема 5. Практичні навички з теми «Патофізіологія системи крові». 
 

Змістовий модуль 5. Патофізіологія системи кровообігу та дихання. 
Тема 1. Недостатність кровообігу. Патофізіологія серця. Недостатність 
серця. 
 Визначення поняття недостатність кровообігу, принципи її 

класифікації,характеристика порушень кардіо- та гемодинаміки. Поняття про гостру та 

хронічнунедостатність кровообігу: етіологія, патогенез основних клінічних 

проявів.Визначення поняття недостатності серця, принципи класифікації. 

 Недостатність серця внаслідок перевантаження об’ємом та опором, 

механізминегайної та довготривалої адаптації серця до надмірного навантаження. 

Гіпертрофіясерця, види, причини, механізми розвитку, стадії. Особливості 

гіпертрофірованогоміокарда, причини та механізми його декомпенсації.Міокардіальна 

форма серцевої недостатності. 

 
Тема 2. Вінцева недостатність. Аритмії серця. 
 Коронарогенні ушкодження міокарда. Недостатність вінцевого кровообігу, 

види,механізми розвитку. Наслідки ішемії міокарда. Ішемічна хвороба серця як прояв 

вінцевої 

недостатності, її різновиди.  



 Патогенез кардіогенного шоку. Принципи профілактики ілікування ішемічної 

хвороби серця.Етіологія і патогенез некоронарних ушкоджень міокарда. 

Кардіоміопатії.Класифікація, механізми виникнення. 

 Аритмії серця: класифікація, причини, механізми, типові 

електрокардіографічніпрояви. Фібріляція і дефібріляція серця.Ураження перикарда. 

Гостра тампонада серця. 

 
Тема 3. Патофізіологія кровоносних судин. 
 Поняття про судинну недостатність. Види, причини та механізми її 

розвитку.Аретріосклероз: визначення поняття, класифікація, основні 

форми,експериментальне моделювання.Атеросклероз. Фактори ризику, експериментальне 

моделювання, теорії атерогенезу. 

 Артеріальна гіпертензія (АГ), визначення поняття, принципи 

класифікації.Гемодинамічні варіанти АГ. Роль порушень пресорних і депресорних систем 

у розвитку 

АГ. Первинна та вторинна АГ, етіологія, патогенез, експериментальні моделі.Артеріальна 

гіпотензія: визначення поняття, критерії. Етіологія та патогенез гострих іхронічних 

артеріальних гіпотензій. 

 
Тема 4. Патофізіологія зовнішнього дихання. Дихальна недостатність. 
 Визначення поняття недостатності зовнішнього дихання, критерії. 

Принципикласифікації.Позалегеневі та легеневі порушення альвеолярної вентиляції, 

механізм цихпорушень (рестриктивний, обструктивний, дисрегуляторний).Причини і 

механізми порушень дифузії газів у легенях. 

 Порушення легеневого кровообігу. Порушення загальних і 

регіональнихвентиляційно-перфузійних відношень у легенях.Патогенез основних 

клінічних проявів недостатності зовнішнього дихання. Задишка:види, причини, механізми 

виникнення та розвитку. 

 Асфіксія, причини виникнення й механізми розвитку.Порушення нереспіраторних 

функцій легень, їх вплив на системну гемодинаміку ісистему гемостазу.Патологічне 

дихання. Типи періодичного та термінального дихання. 

 
Змістовий модуль 6. Патофізіологія травлення, печінки, нирок. 

Тема 1. Патофізіологія системи травлення. Недостатність травлення у 
ротовій 
порожнині, стравоході та шлунку. 
 Загальні уявлення про недостатність травлення, загальна етіологія та 

патогенезрозладів травної системи. Значення неврогенних і гуморальних чинників, 

паління,алкоголізму. Функціональні зв’язки різних відділів травної системи у 

патологічнихумовах. 

 Розлади апетиту, смакових відчуттів, слиновиділення. Етіологія, 

патогенез,експериментальні моделі карієсу та пародонтозу. Порушення жування, 

ковтання, функційстравоходу. 

 Порушення травлення в шлунку. Загальна характеристика порушень моторної 

ісекреторної функцій шлунка. Етіологія, патогенез виразкової хвороби шлунка 

та/абодванадцятипалої кишки. Роль Helicobacterpylori. 

 
Тема 2. Розлади функцій тонкого і товстого кишечнику. Панкреатити. 
 Порушення травлення в кишках, етіологія, патогенез. Порушення 

секреторноїфункції. Значення пошкодження ентероцитів. Порушення порожнинного і 

пристінковоготравлення харчових речовин; порушення всмоктування, їх механізми. 



Синдроммальабсорбції, причини та механізми розвитку. Інтестинальні 

ферментопатії.Порушення моторики кишечнику.  

 Проноси, запори. Кишкова непрохідність.Порушення бар’єрної функції 

кишечнику; кишкова аутоінтоксикація; колісепсис,дисбактеріози.Розлади травлення, 

пов’язані із недостатністю секреції соку підшлункової залози.Етіологія, патогенез. 

Ускладнення гострого та хронічного панкреатитів. Патогенезпанкреатичного шоку. 

 
Тема 3. Патофізіологія печінки. Печінкова недостатність. 
Недостатність печінки: визначення поняття, принципи класифікації. Етіологія,патогенез, 

експериментальні моделі печінкової недостатності. Типові порушення обмінів ідіяльності 

функціональних систем организму при недостатності печінки.Недостатність 

антитоксичної функції печінки, механізм основних проявів. Види,причини, патогенез 

печінкової коми. Роль церебротоксичних речовин. 

 
Тема 4. Жовтяниці. Синдром портальної гіпертензії. 
 Недостатність екскреторної функції печінки, основні прояви. Визначення 

поняття,критерії, види жовтяниць, їх причини та механізми. Порівняльна 

характеристикапорушень пігментного обміну при гемолітичній, печінковій та механічній 

жовтяницях;синдром холемії та гіпо-, ахолії.  

 Жовчнокам’яна хвороба. Причини і механізми утворенняжовчних каменів.Синдром 

портальної гіпертензії: етіологія, патогенез, прояаи. Механізми розвиткуасциту, 

гепатолієнального та гепато-ренального синдромів. 

 
 
 
Тема 5. Патофізіологія нирок. Ниркова недостатність. 
 Поняття про недостатність нирок, принципи класифікації. Преренальні, ренальні 

тапостренальні механізми порушень ниркових процесів. Функціональні та фізико-

хімічніоснови порушень клубочкової фільтрації. Причини і механізми порушень 

канальцевоїреабсорбції і секреції. Спадкові тубулопатії. Основні показники діяльності 

нирок. 

 Кількісні та якісні зміни складу сечі. Сечовий синдром.Загальні прояви 

недостатності ниркових функцій. Причини, прояви та механізмирозвитку ретенційної 

азотемії. Патогенез ниркових набряків. Порушення кислотно-лужного стану. Патогенез і 

прояви ниркової остеодистрофії. Механізми розвиткуартеріальної гіпертензії, анемії, 

порушень гемостазу.Синдроми гострої і хронічної ниркової недостатності: критерії, 

причини тамеханізми розвитку, клінічні прояаи. Патогенез уремічної коми. Принципи 

терапіїниркової недостатності, поняття про екстракорпоральний і перітонеальний 

гемодіаліз,лімфодіаліз, лімфосорбцію. 

 Гломерулонефріти: визначення поняття, принципи класифікації. 

Експериментальнімоделі, сучасні уявлення про етіологію і патогенез дифузного 

гломерулонефрита.Нефротичний синдром, первинний і вторинний. Причини та механізми 

утворенняниркових каменів, сечокам’яна хвороба. 

 
Тема 6. Практичні навички з теми «Патофізіологія травлення, печінки, нирок». 
 

Змістовий модуль 7. Патофізіологія регуляторних (ендокринної та 
нервової) систем. 

Тема 1. Патологія гіпоталамо-гіпофізарної системи. Патологія надниркових 
залоз. 
 Загальна характеристика порушень діяльності ендокринної системи: 

гіпофункція,гіперфункція, дисфункція залоз; первинні, вториннні ендокринопатії. 



Причинивиникнення і механізми розвитку ендокринопатій: дисрегуляторної 

ендокринопатії,залозисті ендокринопатії, периферичні розлади ендокринної функції 

(порушеннятранспорту, метаболічної інактивації, рецепції і ін.). 

 Патологія гіпоталамо-гіпофізарної системи. Етіологія, патогенез, клінічні прояви 

пангіпопітуітаризму. Причини, механізми, клінічні прояви парциальної недостатності та 

гіперфункції аденогіпофіза. Патологія нейрогіпофізу. Нецукровий діабет: причини і 

механізми розвитку, клінічні прояви. 

 Патологія надниркових залоз. Недостатність кори наднирків: види, 

етіологія,патогенез, клінічні прояви. Гіперфункція кори наднирків: види, етіологія, 

патогенез,клінічні прояви. Синдроми Іценка-Кушинга, Конна, адреногенітальний. Види, 

причини,механізми розвитку, клінічні прояви порушень діяльності мозкової речовини 

наднирковихзалоз. 

 Поняття про стрес як неспецифічну, стереотипну адаптаційну реакцію організму 

надію надзвичайних подразників. Стадії розвитку загального адаптаційного 

синдрому.Поняття про стресорні ушкодження та «хвороби адаптації». 

Тема 2. Патологія щитоподібної та паращитоподібних залоз. Порушення 
функціїстатевих залоз. 
 Патологія щитоподібної залози. Гіпотиреоз: причини і механізми розвитку, 

патогенезосновних порушень в організмі. Гіпертиреоз: причини і механізми розвитку, 

патогенез 

основних порушень в організмі. Зоб: види, їх етіологія і патогенез, функціональні 

порушення залози. 

 Порушення функціі паращитоподібних залоз: види, причини, механізми 

розвитку,клінічні та патофізіологічні прояви.Патологія функції статевих залоз: первинні 

та вторинні станигіпер- і гіпогонадізму. 

 Причини та механізми розвитку, екстрагенітальні прояви порушень функції 

статевих 

залоз. 

 
Тема 3. Патофізіологія нервової системи. Особливості розвитку типових 
патологічних 
процесів у нервовій системі. 
 Порушення сенсорних функцій нервової системи. Розлади механо-, термо-, 

пропріо- іноцицепції. Порушення проведення сенсорної інформації. Синдром Броун-

Секара. 

Порушення чутливої функції. Біль: принципи класифікації, причини та патогенезболю. 

 Патологічний біль (невралгія, каузалгія, фантомний, таламічний). 

Периферичні,периферично-центральні і центральні механізми розвитку патологічного 

болю. Емоційно- 

больовий стрес, больовий шок.Порушення вегетативних функцій нервової системи, 

синдром вегетосудинноїдистонії. 

 Порушення трофічної функції нервової системи, нейрогенні дистрофії. 

Етіологія,патогенез. 

 Порушення рухової функції нервової системи. Експериментальне 

моделюваннярухових розладів. Периферичні та центральні паралічі та парези: причини, 

механізмирозвитку, основні прояви. Спінальний шок. Рухові порушення підкіркового 

походження. Порушення, пов’язані з ушкодженням мозочка. Судоми, їх види. Порушення 

нервово- 

м’язової передачі. Міастенія. 

Тема 4. Порушення інтегративних функцій центральної нервової системи 
(ЦНС). 
Порушення вищої нервової діяльності. 



 Пошкодження нейронів як одна з причин порушень інтегративних функцій 

ЦНС.Гострі і хронічні розлади мозкового кровообігу. Інсульт. Набряк головного 

мозку.Неврози. Визначення поняття і загальна характеристика. Біологічні і 

соціальніаспекти неврозів. Експериментальні неврози.  

 Нейрофізіологічні механізми неврозів. Рольтипологічних особливостей нервової 

системи у виникненні невротичних станів; рольпсихо-емоційного статусу, інформаційних 

перевантажень, порушень нормальних біоритмів і інших соціальних чинників. Значення 

ендокринних розладів, інфекцій,інтоксикацій. Основні прояви неврозів якстани 

передхвороби. Компенсаторпно-пристосувальні процеси у нервовій системі. 
 

 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема Лек- 

ції 

Практ. 

зан. 

СРС Індивідуальна 

робота 

Змістовий модуль 1. Загальна нозологія – загальне вчення про хворобу, етіологію і 

патогенез. Патогенна дія факторів зовнішнього середовища. Роль внутрішніх 

чинників в патології. 

Тема 1. Патофізіологія як наука та 

навчальна дисципліна. Методи 

патофізіологічних досліджень. Основні 

етапи  розвитку патофізіології 
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Тема 2. Загальна вчення про хворобу, 

етіологію, патогенез. 

1 1 1 

Тема 3. Патогенна дія факторів 

зовнішнього та внутрішнього 

середовища. 

 2 2 

Тема 4. Роль спадковості та конституції  

вікових змін в патології. 

 2 1 

Тема 5. Патологія реактивності. 

Порушення імунної реактивності. 

 1 2  

Тема 6. Алергія. 1 2 1 

Тема 7.  Практичні навички з розділу 

"Введення в патофізіологію. 

Реактивність". 

 2 2 

Змістовий модуль 2.Типові патологічні процеси 

Тема1.Патофізіологія клітини 

Ушкодження клітини. 

 2 1 
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Тема2. Типові  порушення  1 1 



периферійного кровообігу та 

мікроциркуляції. 

Тема 3. Запалення.  2 3 1 

Тема 4. Патологія терморегуляції. 

Лихоманка 

 1 1 

Тема 5. Кисневе голодування. Гіпоксія 1 2 1 

Тема 6. Патологія тканинного росту. 

Пухлини 

 1 2 

Тема 7. Екстремальні стани 1 2 1 

Тема 8.  Практичні навички з розділу 

"Типові патологічні процеси". 

 2   2 

Змістовий модуль 3.Порушення обміну речовин 

Тема 1. Порушення енергетичного обміну.   2 
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Тема 2. Порушення вуглеводного обміну  2 2 

Тема 3. Порушення жирового, білкового  

обмінів.  

 2  

Тема4. Порушення водно-сольового 

 обміну. 

2 2  

Тема 5. Порушення кислотно-лужного 

рівноваги. 

 2 2 

Тема 6. Харчове голодування    1 

Тема 7.  Практичні навички з розділу 

"Порушення обміну речовин. Харчове 

голодування". 

 2 2 

Змістовий модуль 4. Патофізіологія системи крові 

Тема 1.Порушення гемостазу  3 2 
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Тема 2. Порушення системи еритроцитів. 

Анемія. Поліцитемія. 

1 3 1 

Тема 3.Симптоматичні змінення ситеми 

лейкоцитів. Лейкоцитози та лейкопенії. 

 3  

Тема 4.Системні порушення лейкоцитів. 

Лейкози. 

1 3  



Тема5.  Практичні навички з розділу  

"Патофізіологія системи крові". 

 2 2 

Змістовий модуль 5. Патофізіологія системного кровообігу і зовнішнього дихання 

Тема 1. Недостатність кровообігу. 

Патофізіологія серця. Серцева 

недостатність. 

1 2 1 
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Тема 2. Вінцева недостатність. Аритмії 

серця. 

 2 1 

Тема 3. Патофізіологія кровоносних 

судин. 

1 2 2 

Тема 4. Патофізіологія зовнішнього 

дихання. Дихальна недостатність. 

 2 2 

Змістовий модуль 6.Патофізіологія травлення, печінки, нирок 

Тема 1. Патофізіологія системи 

травлення. Недостатність травлення у 

ротовій порожнині, стравоході та шлунку 

 2 2 
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Тема 2. Розлади функцій  тонкого і 

товстого кишечник. Панкреатити 

  2 

Тема 3. Патофізіологія печінки. 

Печінкова недостатність. 

1 2  

Тема 4.Жовтяниці.Синдром портальної 

гіпертензії. 

1 2  

Тема5. Патофізіологія нирок. Ниркова 

недостатність. 

2 2 2 

Тема 6. Практичних навички з теми 

"Патофізіологія травлення, печінки, 

нирок". 

 2 2 

Змістовий модуль 7. Патофізіологія нервової системи. Патофізіологія 

екстремальних станів. 

Тема 1. Патологія гіпоталамо-

гіпофізарної системи. Патологія 

надниркових залоз. 

 2 1 
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Тема 2. Патологія щитоподібної та пара 

щитоподібних залоз Порушення функцій 

статевих залоз. 

 2 1 

Тема 3. Патофізіологія нервової системи. 

Особливості розвитку типових 

 2 1 



патологічних процесів у нервовій системі 

Тема 4.Порушення  інтегративних 

функцій центральної нервової системи 

 2 1 

 Підсумкове заняття з модуля    3 

     

УСЬОГО ГОДИН - 165 18 90 57  

КРЕДИТІВ ЕСТS - 5,5     

 

 

 

 

Теми лекцій та практичних занять з курсу патологічної фізіології 

 

Теми лекцій  
№ Тема  Кількість 

годин 

4-й семестр 

1 Предмет та задачі патологічної фізіології. Вчення про хворобу. Загальна 

етіологія та патогенез. 

2 

2 Роль реактивності організму в патології. Імунопатологічні 

процеси.Алергія. Імунодефіцитні стани. 

2 

3 Запалення. Етіологія. Патогенез. Альтерація при запаленні. Механізми  

ексудації та еміграції. проліферація 

2 

4 Кисневе голодування організму. Гіпоксія. Екстремальні стани. Шок. 

Колапс. Кома. 

2 

5 Патологія водно-електролітного обміну. Набряки. 2 

 

6 Патологія системи крові. Анемії. Поліцитемії. 

Лейкоцитози. Лейкопенії. Лейкози 

2 

7 Патологія судинного тонусу. Гіпертонічна хвороба. Патологія 

кровообігу. Етіологія і патогенез розладів кровообігу. Серцева 

недостатність. 

 

2 

8 Патологія печінки. Жовтяниці. Холемія. Печінкова недостатність. Кома. 

Портальна гіпертензія. 

2 

9 Патологія нирок. Запальні і дистрофічні процеси нирок. Ниркова 

недостатність. Уремічна кома. 

2 
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Теми практичних занять 

 

№ Тема Кількість 

годин 

4-й семестр 

1 Предмет і задачі патофізіології. 2 

2 Загальне вчення про хворобу, етіологію та патогенез. 2 

3 Патогенна дія факторів зовнішнього середовища. 2 

4 Роль реактивності, резистентності в патології. Порушення імунологічної 

реактивності. Роль СМФ в патології. 

2 

5 Роль спадковості, конституції, вікових змін в патології. 2 

6 Алергія.  

7 Практичні навички з теми №1 «Загальна нозологія. Патогенна дія 

факторів зовнішнього середовища. Роль внутрішніх чинників в 

патології». 

2 

8 Типові порушення периферичного кровообігу і мікроциркуляції. 2 

9 Запалення 2 

 5-й семестр  

10 Запалення.  2 

11 Гарячка. 2 

12 Пухлини. 2 

13 Гіпоксія. Аліментарне голодування. 2 

14 Практичні навички з теми №2 «Типові патологічні процеси». 2 

15 Порушення вуглеводного обміну. 2 

16 Порушення жирового та білкового обмінів.  2 

17 Порушення водно-електролітного обміну. 2 

18 Порушення кислотно-основної рівноваги. 2 

19 Практичні навички з теми №3 «Типові порушення обміну речовин». 2 

20 Патофізіологія системи крові. Анемії, спричинені крововтратою. 2 

21 Гемолітичні анемії та анемії, спричинені порушенням еритропоезу. 2 

22 Лейкоцитози, лейкопенії. 2 



23 Лейкози. 2 

24 Порушення системи гемостазу.  2 

25 Аналіз гемограм 2 

26 Практичні навички №4 з теми «Патологія крові». 2 

27 ПМК за семестр 2 

 6-й семестр  

28 Патофізіологія системного кровообігу. Недостатність кровообігу. 

Патофізіологія  кровоносних судин. 

2 

29 Патофізіологія серця. Недостатність серця 2 

30 Вінцева недостатність. Аритмії. 2 

31 Патофізіологія зовнішнього дихання.  2 

32 Дихальна недостатність. 2 

33 Практичні навички №5 з теми«Патофізіологія системи кровообігу та 

зовнішнього дихання». 

2 

34 Патофізіологія системи травлення.  Недостатність травлення в ротовій 

порожнині 

2 

35 Недостатність травлення. 2 

36 Патофізіологія печінки. Печінкова недостатність. 2 

37 Патофізіологія нирок.  2 

38 Ниркова недостатність. Аналіз урограм. 2 

39 Практичні навички №6 з теми«Патофізіологія травлення, печінки, 

нирок». 

2 

40 Патофізіологія ендокринної системи. Патологія гіпоталамо-гіпофізарної 

системи. 

2 

41 Патофізіологія ендокринної системи. Патологія при щитоподібних та 

пара щитоподібних залоз. 

2 

42 Патофізіологія ендокринної системи. Патологія наднирникових залоз. 

Порушення функції статевих залоз. 

2 

43 Патофізіологія нервової системи.  2 

44 Патофізіологія екстремальних станів. 2 

45 Практичні навички №7 з темиПатофізіологія ендокринної, нервової 

систем та екстремальних станів. Тестовий контроль за рік. 

2 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота 

Тематичний план позааудиторної СРС з модулю 

№ Тема Кількість 

годин 

1 Патогенна дія механічних факторів. Синдром довготривалого 

розчавлювання, 

травматична хвороба. Патогенна дія термічних факторів. Гіпертермія. 

Гіпотермія; її використання в медицині. 

2 

2 Патогенна дія електричного струму. Електротравма. Патогенна дія хімічних 

факторів. Екзо- та ендоінтоксикації. Патофізіологічні аспекти алкоголізму, 

наркоманії, токсикоманії. 

1 

3 Патогенна дія інфрачервоних та ультрафіолетових променів, 

електромагнітних 

хвиль, факторів космічного польоту. Патогенна дія біологічних факторів. 

Інфекційний процес, сепсис. 

1 

4 Роль спадковості в патології. Спадкові та вроджені хвороби. Хромосомні 

хвороби. 
1 

5 Патологія реактивності. Порушення імунної реактивності. Імунодепресивні 

та 

імунодефіцитні стани. 

1 

6 Конституція, її роль в патології. Поняття про антенатальну патологію. 

Старіння, 

загальні риси і закономірності. 

1 

7 Підготовка до здачі змістовного модулю 1 2 

8 Патофізіологія клітини. Некроз і апоптоз. Типові порушення 

мікроциркуляції. 

Типові порушення лімфообігу. 

3 

9 Ізо- та гіпербарична оксигенація. Токсична дія кисню. Гіпероксія і 

вільнорадикальні реакції. 
2 

10 Поняття про стрес. Стадії розвитку загального адаптаційного синдрому. 

Хвороби 

адаптації. 

1 

11 Пухлини. Загальна характеристика, біологічні особливості, етіологія, 

механізми 

пухлинної трансформації. 

2 

12 Підготовка до здачі змістовного модулю 2 2 

13 Порушення енергетичного обміну. Патологічні зміни основного обміну. 2 

14 Порушення білкового та жирового обмінів 1 



15 Порушення водного та вуглеводного обмінів 1 

16 Порушення кислотно-лужного стану. Порушення фосфорно-кальцієвого 

обміну. 

Порушення обміну мікроелементів 

1 

17 Харчове голодування 1 

18 Підготовка до здачі змістовного модулю 3 2 

19 Порушення гемостазу. Геморагічні порушення. Порушення коагуляційного 

гемостазу. ДВЗ- синдром. 
3 

20 Підготовка до здачі змістового модулю 4 . 2 

21 Ураження перикарда. Гостра тампонада серця. Коронарогенні ушкодження 

міокарда. Некоронарогенні ушкодження міокарда. 
2 

22 Артеріосклероз, основні форми. Атеросклероз, фактори ризику, теорії 2 

23 Патофізіологіця дихання. Механізми різних видів задишок. 2 

24 Порушення травлення в кишках. Синдром мальабсорбції. Порушення 

моторики 

кишечнику. 

2 

25 Етіологія і патогенез гострого та хронічного панкреатиту. Патогенез 

панкреатичного шоку. 
2 

26 Патологія нирок. Сечовий синдром 2 

27 Підготовка до здачі змістового модулю 6 2 

28 Порушення функції статевих залоз, первинний та вторинний гіпер- і 

гіпогонадізм 
2 

29 Порушення чутливої, вегетативної та трофічної функції нервової системи 2 

30 Підготовка до підсумкового модульного контролю 5 

 

 

 

 

 

Методичне забезпечення 

Методичні вказівки для викладачів  

 
 
 

Методи навчання 
 

Накафедріпатологічноїфізіологіїзастосовуютьсянаступнідидактичніметоди: 

Організаціятаздійсненнянавчально- пізнавальноїдіяльності. 

Джереламипередачінавчальноїінформаціїєлекції, бесіди, проведеннядосліджень. Лекції 

служать основою оволодіння новимизнаннями. студентів, пояснюють складні питання 

дисципліни, збагачують сучасними знаннями. Бесіда дає можливість за допомогою 

цілеспрямованих і вміло сформульованих викладачем питаньспрямувати студентів на 

активізацію отримання знань.  

Проведення досліджень має метоюпоширити уявлення студентів про існуючи 

уявлення щодо механізмів протікання патологічнихпроцесів. При проведенні зі 

студентами лекцій, бесід, досліджень на кафедрі широковикористовуються наступні 

методи – ілюстрація , демонстрація таблиць, слайдів, мультимедійнихсистем, 

експерименти, навчальні відеофільми. Розглядаючи зі студентами матеріал 

заняттявикладач завжди використовує індуктивний метод: від частового до загального, 

розглядаючиєдність структури і функції, патологічного і захисно- пристосувального. 

Використовується такождедуктивний метод, що дозволяє активніше розвивати у студентів 

абстрактне мислення, сприяєзасвоєнню навчального матеріалу на основі узагальнень 

засвоєння та закріплення навчальногоматеріалу студентами. На практичних заняттях 



відбувається проведення самостійної роботи підкерівництвом викладача, у результаті чого 

студенти осмислюють, застосовують новий матеріал зметою застосування знань на 

практиці, що сприяє відпрацьовуванню вмінь та навичок.  

На кафедрі також відбувається самостійна позааудиторна робота, де студенти 

опановують самостійні теми, аналізують теоретичний матеріал і вирішують тести за 

темами. Домашні завдання мають замету розширити та поглибити знання предмету, 

сприяють формуванню вмінь та навичок. 
 
 

 

Методи контролю 

Поточний контроль 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно 
конкретним цілям теми. Форми проведення поточного модульного контролю включають 
контроль теоретичної та практичної підготовки. 

1. Перевірка теоретичних знань: 

• експрес-опитування з використанням інтерактивних технологій 
• тестовий контроль (вхідного та вихідного рівня знань) 
• індивідуальне опитування 
• рішення типових ситуаційних задач. 

2. Контроль за практичними діями та їх результатами. 

Підсумковий модульний контроль 

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення усіх тем 
модуля на останньому контрольному занятті з модуля. До підсумкового модульного 
контролю допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою 
аудиторні навчальні заняття і під час вивчення модуля набрали кількість балів, не меншу 
ніж мінімальна (72 бал). 

Форми проведення підсумкового модульного контролю включають контроль 
теоретичної та практичної підготовки. 

1. Перевірка теоретичних знань: 

• індивідуальне опитування (за білетами, в письмовій або усній формі) 
• тестовий контроль (з використанням тестових завдань різних форматів) 
• рішення типових ситуаційних задач 

2. Контроль практичних дій та їх результатів. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання 
підсумкового модульного контролю, становить 80.  

Розподіл балів, які отримують студенти 

  Кількість балів 

Макс. Мін. 

1 Предмет та задачі патологічної фізіології. 

Методи вивчення патологічних 

процесів. 

3,75 2,25 

2 Загальна етіологія. Вплив зниженого та 

підвищеного атмосферного тиску 

на організм людини і тварин. 

3,75 2,25 

3 Пошкоджуюча дія іонізуючої радіації. 

Променева хвороба, її етіологія, 

3,75 2,25 



патогенез, форми. 

4 Реактивність і резистентність організму. 

Значення «бар’єрних» 

пристосувань організму в резистентності. 

3,75 2,25 

5  Алергія. Прояв алергії у людини. 

Експериментальний анафілактичний 

шок. 

3,75 2,25 

6 Практичні навички з теми «Вчення про хворобу, 

поняття етіології та 

патогенезу. Патогенна дія на організм людини 

факторів зовнішнього 

середовища». 

3,75 2,25 

7 Запалення . Судинна реакція при запаленні в 

досліді Конгейму 

3,75 2,25 

8 Запалення . Ексудація та еміграція . Фагоцитоз 

при запаленні 

3,75 2,25 

9 Лихоманка. Вивчення функціональних 

порушень при лихоманці в 

експерименті. 

3,75 2,25 

10  Кисневе голодування організму. Вивчення 

функціональних порушень 

при різних формах гіпоксій. 

3,75 2,25 

11 Екстремальні стани. Шок, колапс, кома. 3,75 2,25 

12 Практичні навички з теми «Патологія клітини. 

Порушення 

мікроциркуляції. Запалення. Лихоманка. 

Гіпоксія. Пухлини. 

Екстремальні стани» 

3,75 2,25 

13 Порушення водно-сольового обміну. 

Експериментальне відтворення 

набряку легень. 

3,75 2,25 

14 Патологія вуглеводного обміну. Гіпер- і 

гіпоглікемічні стани. 
3,75 2,25 

15 Харчове голодування 3,75 2,25 

16  Практичні навички з теми «Типові порушення 

обміну речовин. Харчове 

голодування». 

3,75 2,25 

17 Порушення фізико-хімічних властивостей крові. 3,75 2,25 

18 Патологія крові. Анемії. Поліцитемії. 3,75 2,25 

5-й семестр  

19 Патологія крові. Лейкоцитози. Лейкопенії 3,75 2,25 

20 Патологія крові. Лейкози 3,75 2,25 

21 Практичні навички з теми «Патофізіологія системи 

крові» 
3,75 2,25 

22 Патофізіологія серцево-судинної системи. Аритмії 3,75 2,25 

23 Патофізіологія серцево-судинної системи. Серцева 

недостатність 
3,75 2,25 

24 Розлади зовнішнього дихання. Задишки. Дихальна 

недостатність. 
3,75 2,25 

25 Патологія травлення. Порушення секреції в шлунку. 3,75 2,25 

26 Патологія печінки. Експериментальні жовтяниці. 3,75 2,25 

27 Патологія печінки. Холемічний синдром. 3,75 2,25 



28 Патологія нирок. Сечовий синдром 3,75 2,25 

29 Практичні навички з теми «Патофізіологія системи 

травлення, печінки, 

нирок». 

3,75 2,25 

30 Патологія ендокринної системи. Порушення 

основного обміну при гіпер- 

і гіпотиреозі 

3,75 2,25 

31 Патологія ендокринної системи. Надниркова 

недостатність. 
3,75 2,25 

32  Патологія нервової системи. Експериментальні 

гіперкінези. Парези і 

паралічі. Атаксія. 

3,75 2,25 

33 Підсумковий модульний контроль. Частина 1 

( Теоретична частина)  
80 48 

34 Підсумковий модульний контроль. Частина 2  

( Теоретична частина)  

35 Підсумковий модульний контроль Частина 1. 

( Тестова частина) 

36 Підсумковий модульний контроль Частина 2. 

( Тестова частина) 

 Всього 200 120 

 

 

Оцінювання дисципліни 

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

дисципліни. 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного 

модулю (залікового кредиту ЕСТS) - 200. Кількість балів (оцінка), яку студент набрав з 

дисципліни, визначається як середнє арифметичне кількості балів з усіх модулів 

дисципліни. Студент може підвищити оцінку з дисципліни шляхом перескладання 

підсумкового модульного контролю (не більше 3-х разів за весь період навчання), з 

дозволу проректора з навчальної роботи. Студенти, які навчаються за однією 

спеціальністю, ранжуються за шкапою ЕСТS з урахуванням кількості балів, набраних з 

дисципліни 

 

 

Розрахунок оцінки за дисципліну  

Рейтинг студента з дисципліни RD Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 
У долях від R У балах 

0,85R ≤ RD ≤ 1,00R 170,0 ≤ RD ≤ 200,0 5 (відмінно) 



  

  

  

  

 

 

Оцінка ЕСТSконвертується у традиційну чотирибальну шкалу таким чином: 
 

Оцінка ЕСТS Статистичний 

показник 

Оцінка за 4-бальною шкалою 

А Найкращі 
10% 

студентів 

Відмінно / 5 

В 

С 

Наступні 
25% 

Наступні 
30% 

Дуже добре 

Добре / 4 D 

Е 

Наступні 25% 
Останні 10% 

студентів 

Задовільно / 3 

Допустимо 
Fх Повторне складання Незадовільно / 2, з можливістю 

повторного складання 

F Повторний курс Незадовільно, з обов'язковим 
повторним курсом 

Оцінки з дисципліни "F", "Fх" ("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. 

Повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється не більше 

двох разів. 

Оцінка "F" виставляється студентам, які відвідали всі аудиторні заняття з модуля, 

але не набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність і не допущені 

до підсумкового модульного контролю. Ця категорія студентів має право на повторне 

вивчення модуля відповідно до нормативних документів. 

 

 

 

0,70R ≤ RD < 0,85R 140,0 ≤ RD ≤ 169,9 4 (добре) 

0,60R ≤ RD < 0,70R 120,0 ≤ RD ≤ 139,9 3 (задовільно) 

RD < 0,60R RD ≤ 119,9 2 (незадовільно) 



ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

 

№ п/п Назва навчальної літератури Вид 

Наявніст

ь 

примірн

иків 

1. 
Патологічна фізіологія / За ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця. - 

К.: Вища шк., 1995.-615 с. 

Підручник 

основний 
288 

2. 
Патологічна фізіологія в питаннях і відповідях. Підручник 

/ За ред. О.В. Атамана. – К. Вища школа 2002. 

Підручник 

рівноцінний 
163 

3. 
Посібник до практичних занять з патологічної фізіології / 

За ред.Ю.В. Биця та Л.Я. Данилової. - К.: Здоров'я, 2001. 

Посібник 

рівноцінний 
148 

Б. Допоміжна 

4. RobbinsPathologicBasisofDisease / Robbins - 2000. 

5. Патологическая физиология: Учебник / Под ред. А.Д. Адо и др. М.: Триада-Х, 2000. 

6. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. Ч. 1. Основы общей 

патофизиологии. - СПб: ЗЛБИ, 1999. 

7. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. Ч. 2. Основы патохимии. - СПб: 

ЗЛБИ, 2000. 

8. Ройт А., Бростофф Дж., Мейл Д. Иммунология: Пер. с англ. - М: Мир, 2000. 

9. Ройт А. Основьі иммунологии. - М.: Мир, 1991. 

10. Фапер Д.М., Шилдс Д.. Молекулярная биология клетки. Перевод с англ. - М.: Бином, 

2003. 

11. Кзттайл В.М., Арки Р.А. Патофизиология зндокринной системи: Пер. с англ. - СПб - 

М.: Невский диалект - Изд-во БИНОМ, 2001. 

12. Хендерсон Дж.М. Патофизиология органов пищеварения: Пер. с англ. - М. - СПб: 

Невский диалект - Изд-во БИНОМ, 1999, 2-е изд., испр. 

13. Гриппи М.А. Патофизиология легких: Пер. с англ. - М.-СІІб: - Изд-во БИНОМ 

Невский диалект, 2000, 2-е изд., испр. 

14. Общая патология человека: Руководство для врачей / Под ред. А.И. Струкова, В.В. 

Серова, Д.С. Саркисова. В 2 Т. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1990. 

15. Теппермен Дж, Теппермен X. Физиология обмена веществ и эндокринной системы: 



Пер. с англ. - М.: Мир, 1989. 

16. Физиология человека: в 3-х томах. Перевод с англ. Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. - М: 

Мир, 1996. 

17. Фізіологія людини. Вільям Ф. Ганонг. Переклад з англ. Львів: БаК, 2002. - 784 с. 

18.Шиффман Ф.Дж. Патофизиология крови: Пер. с англ. - М.-СПб:Изд-во БИНОМ 

Невский диалект, 2000, 2-е изд., испр. 

19. Шейман Дж.А. Патофизиология почки: Пер. с англ. - М. - СПб:Изд-во БИНОМ 

Невский диалект, 1999, 2-е изд., испр. 

20. Физиология и патология сердца. В 2 т. / Под ред. Н. Сперелакиса.М.: Медицина, 1990. 

Физиология и патофизиология легочных сосудов / Под ред. Е.К. Узйра, Дж.Т. Ривса: Пер. 

с англ. - М.: Медицина, 1995. 

21.Биленко М.В. Ишемические и реперфузионные повреждения органов (молекулярные 

механизмы, пути предупреждения и лечения). - М.: Медицина, 1989. 

22. Кон Р.М., Рот К.С. Ранняя диагностика болезней обмена веществ: Пер. с англ. - М.: 

Медицина, 1986. 

23. Почки и гомеостаз в норме и при патологии: Пер. с англ. / Под ред. С. Клара. - М.: 

Медицина, 1987. 

24. Розен В. Б. Основы эндокринологии. - М.: Вьісш. шк., 1984. 

25. Руководство по гематологии: В 2 т. / Под ред. Л.И. Воробьева.М.: Медицина, 1985. 

26. Руководство по патологической физиологии: В 4 т. / Под ред. Н.Н. Сиротинина. - М.: 

Медицина, 1966. 

27. Ферстрате М., Фермилен Ж. Тромбозы: Пер. с фр. - М.: Медицина, 1986. 

28. Форель Ф., Мотульски А. Генетика человека: В 3 т.: Пер. с англ. -М.:Мир, 1990. 

29.Шок / Под ред. Г. Риккера. Пер. с нем. - М.: Медицина, 1987. 

Інформаційні ресурси 

1. Тестові завдання для поточного, проміжного та підсумкового модульного контролю 

2. База тестових завдань ЦТ з патологічної фізіології до іспиту «Крок - 1» 

 

 

 

 


