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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Патоморфологія 

Викладач  О.І. Брантова 

Контактний телефон викладача 093 426 15 96 

E-mail викладача Elenabrant@ukr.net 

Формат дисципліни Нормативна 

Обсяг дисципліни 210 

Посилання на сайт дистанційного навчання maem.kiev.ua 

Консультації Середа  кожного тижня 14.00-15.30 

2. Анотація до курсу 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни 

«Патологічна фізіологія» є загальні 

закономірності функціонування організму хворої 
людини, котрі виникають на рівні клітин, органів, 

систем і організму хворого в цілому; що 

визначають механізми резистентності та 
передхвороби, виникнення і перебіг хвороб  

людини та їх наслідків.  

 

 

Міждисциплінарні зв’язки: 

Патологічна фізіологія як навчальна дисципліна:   

а) грунтується на попередньо вивчених 
студентами основних положень і знань з 

анатомії, гістології, медичної та біологічної  

фізики, біологічної та біоорганічної  хімії, 
медичної біології, фізіології, інтегрується з цими 

дисциплінами;   

б) розвиває фахові здібності до клінічного 

мислення; забезпечує можливість діагностики, 
лікування, здійснення профілактики виникнення і 

розвитку хвороб;   

в) створює теоретичні основи для опанування 

студентами фармакології, клінічної фармакології  

та всіх клінічних дисциплін.   

3. Мета та цілі курсу 

Мета викладання навчальної дисципліни 

«Патологічна фізіологія» випливає із цілей 

освітньо-професійної програми підготовки 

здобувачів другого освітнього 

(магістерського) рівня вищої освіти  та 

визначаються змістом тих системних знань і 

умінь, котрими повинен оволодіти лікар. 

Знання, які студенти отримують із 

навчальної дисципліни «Патологічна 

фізіологія»,  є базовими для блоку дисциплін, 

що забезпечують природничо-наукову і 

професійно-практичну підготовку.  

Метою викладання навчальної 

дисципліни «Патологічна фізіологія» є 

формування у студентів здатність трактувати 

основні поняття загальної нозології, 

розуміти причини, механізми розвитку та 

прояви типових патологічних процесів та 

найбільш поширених захворювань, 

Основними завданнями вивчення 

дисципліни «Патологічна фізіологія» є:  

викласти теоретичні основи та сформувати у 

студентів науково- обґрунтовані сучасні 
уявлення про:  
1. методи проведення патфізіологічних 
експериментів і основні експериментальні 
методики;  

2. способи визначення взємозв'язку між 
етіологічним фактором і патогенетичною 
ланкою розвитку патологічного процесу;  

3. механізми виникнення тих чи інших 
патологічних станів в організмі;  

4. способи і методи профілактики щодо 
попереджння виникнення того чи іншого 
патологічного стану.  
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аналізувати, робити висновки щодо причин і 

механізмів функціональних, метаболічних, 

структурних порушень органів та систем 

організму при захворюваннях; забезпечити 

фундаментальну підготовку та набуття 

практичних навичок для наступної 

професійної діяльності.   
 

4. Результати навчання (компетентності) 

Результати навчання: По завершенню вивчення дисципліни «Патофізіологія»  студенти повинні  

 знати:   
1. основні поняття загальної нозології; 

2. роль причин, умов, реактивності організму у виникненні, розвитку і завершення (кінець) 

захворювань; 
3. причини та механізми типових патологічних процесів, станів і реакцій, їх прояви і значення для 

організму при розвитку різних захворювань; 

4. Чинники, механізми і основні прояви типових порушень органів і фізіологічних систем організму;  

5. етіологію, патогенез, прояви та наслідки найбільш частих форм патології органів і фізіологічних 
систем, принципи їх етіологічної і патогенетичної терапії; 

6. значення фізичного і формалізованого (не фізичне) моделювання хвороб і хворобливих станів, 

патологічних процесів, станів і реакцій для медицини і біології у вивченні патологічних процесів;  
7. роль різних методів моделювання: експериментального (на тваринах, ізольованих органах, 

тканинах і клітинах; на штучних фізичних системах), логічного (інтелектуально), комп'ютерного, 

математичного та ін. У вивченні патологічних процесів; їх можливості, обмеження та перспективи; 
8. значення патофізіології для розвитку медицини і охорони здоров'я; зв'язок патофізіології з іншими 

медико-біологічними та медичними дисциплінами. 

      вміти: 

1. вирішувати професійні завдання лікаря на основі патофізіологічного аналізу конкретних даних про 
патологічних процесах, станах, реакціях і захворюваннях; 

2. проводити патофізіологічний аналіз клініко-лабораторних, експериментальних, інших даних і 

формулювати на їх основі висновок про найбільш ймовірні причини і механізми розвитку 
патологічних процесів (хвороб), принципах і методах їх виявлення, лікування та профілактики; 

3. застосовувати отримані знання при вивченні клінічних дисциплін в подальшій лікувально-

профілактичної діяльності; 

4. аналізувати проблеми патофізіології і критично оцінювати сучасні теоретичні концепції та 
напрямки в медицині; 

5. планувати і брати участь в проведенні (з дотриманням відповідних правил) експерименти на 

тваринах; обробляти і аналізувати результати дослідів, правильно розуміти значення експерименту 
для вивчення клінічних форм патології; 

6. інтерпретувати результати найбільш поширених методів діагностики; 

7. вирішувати ситуаційні завдання різного типу; 
8. реєструвати ЕКГ і визначати за її даними основні види аритмій, ознаки ішемії та інфаркту 

міокарда; 

9. оцінювати клітинний склад запального ексудату і фагоцитарної активності лейкоцитів; 

10. аналізувати лейкоцитарну формулу нейтрофілів і на цій основі формулювати висновок про зміни 
в ній; 

11. формулювати висновок по гемограмі про наявність і вигляді типової форми патології системи 

крові; 
12. визначати типові форми порушення газообміном функції легень за показниками альвеолярної 

вентиляції, газового складу крові і кровотоку в легенях; 

13. диференціювати патологічні типи дихання і пояснювати механізми їх розвитку; 
14. давати характеристику типових порушень функцій нирок за даними аналізів крові, сечі і кліренс-

тестів; 

15. диференціювати різні види жовтяниць; 

16. оцінювати показники кислотно-основного стану (КОС) і формулювати висновки про різні види 
його порушень; 

17. диференціювати різні види гіпоксії; 
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18. визначати типові порушення секреторної функції шлунка і кишечника за даними аналізу 

шлункового і кишкового вмісту; 
19. обґрунтовувати принципи патогенетичної терапії найбільш поширених захворювань. 

 

 
 

         Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна «Патофізіологія» забезпечує набуття 

студентами наступних компетентностей:  

Інтегральна:  

- Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов та вимог.  

Загальні:   

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

- здатність вчитися і оволодівати сучасним знаннями; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

- здатність приймати обґрунтовані рішення; 

- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  

- визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.  

 Спеціальні (фахові, предметні):  

- Здатність до розуміння предметної області патофізіології. 

- Здатність аналізувати структурно-функціональні взаємозв'язки і послідовність стадій 

загальнопатологічних процесів.  

- Здатність інтерпретувати патологію клітини та характеризувати загальнопатологічні 

процеси, що обумовлюють прояви хвороб.  

- Здатність трактувати етіологію, патогенез. 

- Здатність проводити діагностику захворювань. 

                                            Матриця компетентностей  

 
№  Компетентність  Знання  Уміння  Комунікація  Автономія та 

відповідальність  

Інтегральна компетентність  

Здатність розв’язувати типові та складні с пеціалізовані задач і та практичні про блеми у професійній діял ьності 

у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що  передбачає проведення досліджень та/або здій снення 

інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.  

Загальні компетентності  

1  Здатність 
застосовувати 

знання з  

Патологічної 

фізіології в 

практичних 

ситуаціях  

Мати  
спеціалізовані 

концептуальні знання, 

які набуті у процесі 

навчання  

Вміти розв’язувати 
складні задачі і проблеми, 

які виникають у 

професійній діяльності  

Зрозуміле і 
недвозначне 

донесення 

власних 

висновків, знань 

та пояснень, що 

їх 

обґрунтовують 

до фахівців та 

нефахівців  

Відповідати за  
прийняття 

рішень у 

складних умовах  
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2  Знання та 

розуміння 

предметної області 

патологічної 

фізіології 

Мати глибокі знання 

із структури 

професійної 

діяльності  

Вміти здійснювати 

професійну діяльність, 

що потребує оновлення та 

інтеграції знань  

Здатність 

ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію у 

професійній 

діяльності  

Нести 

відповідальність 

за професійний 

розвиток, 

здатність  до 

подальшого  

професійного  

навчання з 
високим рівнем 

автономності  

3  Здатність до 

вибору стратегії 

спілкування, 
здатність 

працювати в 

команді, навички 

міжособистісної 

взаємодії  

Знати тактики та  

стратегії спілкування, 

закони та способи 
комунікативної 

поведінки  

Вміти обирати способи та 

стратегії спілкування для 

забезпечення ефективної 
командної роботи  

Використовуват

и стратегії 

спілкування та 
навички 

міжособистісної 

взаємодії  

Нести 

відповідаль

ність  за 
вибір та 

тактику  

способу 

комунікації  

4  Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу, 

здатність вчитися і 

бути сучасно 

навченим  

Знати способи 

аналізу, синтезу та 

подальшого 

сучасного навчання  

Вміти аналізувати 

інформацію, приймати 

обґрунтовані рішення, 

вміти отримувати сучасні 

знання  

Встановлювати 

відповідні 

зв’язки для 

досягнення 

цілей  

Нести 

відповідальність 

за своєчасне 

набуття сучасних 

знань  

5  Навички 

використання 
інформаційних і 

комунікаційних 

технологій  

Мати глибокі знання 

в галузі 
інформаційних і 

комунікаційних 

технологій, що 

застосовуються у 

професійній 

діяльності  

Вміти використовувати 

інформаційні та 
комунікаційні технології 

у професійній галузі, що 

потребує оновлення та 

інтеграції знань.  

Використовуват

и інформаційні 
та комунікаційні 

технології у 

професійній 

діяльності  

Нести 

відповідаль- 
ність за 

розвиток  

професійних 

знань  та умінь.  

6  Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість виконуваних 

робіт  

Знати методи 

оцінювання 

показників якості 

діяльності  

Вміти забезпечувати 

якісне виконання робіт  

Встановлювати 

зв’язки для 

забезпечення 

якісного 

виконання робіт  

Нести 

відповідальність 

за якісне 

виконання   

робіт  

7  Визначеність і 

наполегливість 

щодо поставлених 

завдань і взятих 

обов’язків   

Знати обов’язки та 

шляхи виконання 

поставлених завдань  

Вміти визначити мету та 

завдання бути 

наполегливим та 

сумлінним при виконанні 

обов’язків  

Встановлювати 

міжособистісні 

зв’язки для 

ефективного 

виконання 

завдань та 

обов’язків  

Відповідати за   

якісне  

виконання  

поставлених  

завдань  

 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності  

1  Здатність 

проводити 

діагностику 

захворювань . 

 

 

Знати провідні 

клінічні симптоми та 

синдроми (за списком 

1); за стандартними 

методиками, 

використовуючи 

попередні дані 

анамнезу хворого, 

дані огляду хворого, 

знання про людину, її 

органи та системи,  

Встановлювати 
вірогідний нозологічний 
або синдромний 
попередній клінічний 
діагноз захворювання (за 
списком 2) 

в умовах закладу охорони 
здоров’я, вдома у хворого 
та на етапах медичної 
евакуації у т.ч.  у 
польових умовах , 
використовуючи знання 
про людину, її органи та 
системи, дотримуючись 
відповідних етичних та 

Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення 

власних 

висновків, 

знань та 

пояснень щодо 

даного питання  

Нести 

відповідальність  

за якість  

виконаної роботи  
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юридичних норм, шляхом 
прийняття 
обґрунтованого рішення 
за існуючими 
алгоритмами та 
стандартними схемами.  

2  Здатність 

аналізувати 

структурно-

функціональні 

взаємозв'язки і 

послідовність 

стадій 

загальнопатологічн

их процесів.  

 

Знати функціональні 

взаємозв'язки і 

послідовність стадій 

загальнопатологічних 

процесів.  

 

Визначати функціональні 

взаємозв'язки і 

послідовність стадій 

загальнопатологічних 

процесів.  

 

Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення 

власних 

висновків, знань 

та пояснень 

щодо даного 

питання 

Нести 

відповідальність  

за прийняття 

рішення щодо   

інтерпретації 

структурно-

функціональних 

взаємозв'язків і 

послідовності 

стадій 
загальнопатологі

чних процесів. 

3  Здатність 

інтерпретувати 

патологію клітини 

та характеризувати 

загальнопатологічні 

процеси, що 

обумовлюють 

прояви хвороб.  

 

Знати патологію  

клітини та 

функціональні 

взаємозв'язки і 

послідовність стадій 

загальнопатологічних 

процесів.  

 

Визначати патологію  

клітини та встановлювати 

функціональні 

взаємозв'язки і 

послідовність стадій 

загальнопатологічних 

процесів.  

 

Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення 

власних 

висновків, знань 

та пояснень 

щодо даного 

питання 

Нести 

відповідальність  

за прийняття 

рішення щодо   

інтерпретації 

патології клітини 

та характеру 

загальнопатологі

чних процесів, 

що обумовлюють 
прояви хвороб. 

4  Знання основних 
принципів 
застосування 
досліджень з  

потофізіології 

людини   

  

Знати роль і 
особливості 
застосування 
досліджень з  

патофізіології людини   

  

Вміти  вірно  

визначати 

патофізіологічні 

показники   

Встановлювати 

зв’язки для 

дискусії при 

встановленні 

патофізіологічн

их показників   

Нести 
відповідальність  

за прийняття 
рішення при  

визначенні 

патофізіологічни

х показників   
 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 40 

Практичні (семінарські) заняття 70 

Самостійна робота 100 

Ознаки курсу 

Семестр 5-й, 6-й Спеціа

льність 

222 
Медиц

ина 

 

Курс (рік навчання)  

3-й 

Нормативний 

 

 



6 

 

Тематика курсу 

 
Програма з патоморфології структурована на два модулі: 

Модуль І. Загальна патологія. 

Ззмістові модулі:  
1).  Загальна нозологія - загальне вчення про хворобу, етіологію і патогенез. Патогенна дія 

факторів зовнішнього середовища. Роль внутрішніх чинників в патології. 

2). Типові патологічні процеси. 

3). Типові порушення обміну речовин. 

Модуль ІІ. Патофізіологія органів і систем. 

Ззмістові модулі: 

4).  Патофізіологія системи крові. 
5).  Патофізіологія системного кровообігу і зовнішнього дихання.  

6).  Патофізіологія травлення, печінки, нирок. 

7).  Патофізіологія, регуляторних систем (ендокринної, нервової) та екстремальних станів. 

Перелік теоретичних питань для підготовки студентів до підсумкового модульного 

контролю. 

Модуль І. Загальна патологія 

1) Загальна нозологія - загальне вчення про хворобу, етіологію і патогенез. 

Патогенна дія факторів зовнішнього середовища. Роль внутрішніх чинників в патології 

1.Предмет і завдання патофізіології, зв'язок з іншими науками, значення для клініки. Патофізіологія як 

навчальна дисципліна. 
2.Методи патофізіології. Експеримент, його значення для вирішення фундаментальних проблем 

медицини. Види експерименту. Основні етапи проведення експериментальних досліджень. Сучасні 

методи і методики моделювання патологічних процесів. 
3.Історія розвитку патофізіології в Україні (Н.А. Хржонщевськии, В В Підвисоцький, О.О. Богомолець, 

О.В. Репрьов, Д.О. Альперн). 

4.Основні поняття нозології: здоров'я, хвороба, патологічний стан, патологічний процес, типовий 

патологічний процес, патологічна реакція. 
5.Універсальні періоди в розвитку хвороби. Варіанти завершення 

хвороб. Поняття про термінальні стани: агонія, клінічна смерть, біологічна 

смерть. Принципи реанімації. 
6..Визначення поняття "етіологія". Основні напрями вчення про 

етіологію: монокаузалізм, кондиціоналізм, конституціоналізм.    

7.Визначення поняття "патогенез". Патологічні (руйнівні) і пристосувально-компенсаторні (захисні) 

явища в патогенезі (на прикладах гострої променевої хвороби, запалення, крововтрати). 
8..Закономірності розвитку механічної травми. Травматичний шок. Синдром тривалого розчавлення. 

9.Загальна і місцева дія термічних факторів на організм. Патологічні і пристосувально-компенсаторні 

зміни в патогенезі гіпо- та гіпертермії. 
10.Місцева і загальна дія на організм іонізуючого випромінювання. Гостра променева хвороба, її 

форми. Патогенез кістково-мозкової форми гострої променевої хвороби. Віддалені наслідки дії 

іонізуючого опромінення. 
11.Патогенний вплив надмірної та недостатньої інсоляції ультрафіолетовими променями. 

Фотосенсибілізація. 

12.Дія на організм високого та низького атмосферного тиску. Патогенез синдромів компресії і 

декомпресії.  
13.Хімічні патогенні чинники як проблема екології і медицини. Токсичність, канцерогенність, 

тератогенність хімічних сполук. Патофізіологічні аспекти паління, алкоголізму і наркоманії. 

14.Інфекційний процес, загальні закономірності розвитку. Механізми захисту організму від інфекції.  
15.Спадкові та вроджені хвороби. Мутації як причина виникнення спадкових хвороб (види, причини, 

наслідки мутацій). Мутагенні впливи.  

16.Хромосомні хвороби, їх етіологія, патогенез. Загальна характеристика синдромів Дауна, 
Клайнфельтера, Шерешевського-Тернера.  

17.Аномалії конституції як фактор ризику виникнення і розвитку хвороб. Класифікації 

конституціональних типів за Гіппократом, Сіго, Креч-мером, Шелдоном, І.П. Павловим, О.О. 

Богомольцем, М.В. Чорноруцьким. 
18.Старіння. Структурні, функціональні та біохімічні прояви старіння. Прогерія. Сучасні теорії 

старіння. 
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19.Види імунної недостатності. Етіологія, патогенез первинних і вторинних імунодефіцитів.  

20.Етіологія, патогенез СНІДу. Патофізіологічна характеристика періодів ВІЛ-інфекції. Типові 
клінічні прояви.  

21.Класифікація імунних реакцій за механізмами пошкодження клітин або їх дисфункції (за Кумбсом 

і Джелом). 
22.Визначення поняття "алергія", принципи класифікації алергічних реакцій. Мультифакторіальна 

природа алергічних захворювань. Класифікація і характеристика алергенів. 

23.Алергічні реакції 1 типу (анафілактичні), за Кумбсом і Джелом. Етіологія, патогенез, клінічні 

прояви місцевих та системної анафілактичних реакцій. Медіатори анафілаксії.  
24.Алергічні реакції 2 типу (цитотоксичні, опосередковані антитілами), за Кумбсом і Джелом. 

Етіологія, патогенез, клінічні прояви. 

25.Алергічні реакції 3 типу (опосередковані імунними комплексами), за Кумбсом і Джелом. 
Етіологія, патогенез, клінічні прояви місцевих та системних реакцій.  

26.Алергічні реакції 4 типу (опосередковані клітинами), за Кумбсом і Джелом. Етіологія, патогенез, 

клінічні прояви. 
27.Алергічні реакції 5 типу (клітинні дисфункції, опосередковані антитілами). Етіологія, патогенез, 

клінічні прояви. 

28.Основи трансплантації органів і тканин. Причини і механізми відторгнення трансплантату, засоби 

попередження. Реакції "трансплантат проти хазяїна". 

2). Типові патологічні процеси 

1.Пошкодження клітини, принципи класифікації. Клітинна смерть (некроз, апоптоз), їх ознаки. 

2.Універсальні механізми клітинного пошкодження. 
3.Механізми    клітинного    захисту    і    адаптації    клітин    до    дії пошкоджуючих факторів. 

4.Артеріальна і венозна гіперемії: визначення поняття, прояви, види, причини і механізми розвитку, 

варіанти завершення і наслідки. 
5.Ішемія: визначення поняття, прояви, види, причини, механізми розвитку, наслідки. Механізми 

ішемічного пошкодження клітин.  

6.Тромбоз: визначення поняття, види тромбів. Причини, механізми, наслідки тромбоутворення. 

7.Емболія: визначення поняття, види емболів. Особливості патогенезу емболії великого і малого кіл 
кровообігу, системи ворітної вени. 

8.Стаз: визначення поняття, види, причини, патогенез, наслідки. 

9.Порушення мікроциркуляції, класифікація. Сладж-синдром: визначення поняття, причини і 
механізми розвитку. Порушення місцевого лімфообігу, види, причини і механізми розвитку. 

10.Запалення: визначення поняття, принципи класифікації. Характеристика гострого та хронічного 

запалення. Загальні прояви та місцеві ознаки запалення. Етіологія запалення. 

11.Патогенез гострого запалення, стадії. Поєднання патологічних та пристосувально-
компенсаторних змін в динаміці гострого запалення. Альтерація, види, причини, механізми. 

12. Зміни місцевого кровообігу при запаленні (за Ю. Конгеймом). Патогенез окремих стадій 

судинної реакції у вогнищі гострого запалення. 
13. Ексудація в осередку запалення, її причини і механізми. Фази підвищення проникності судинної 

стінки. Види ексудатів. 

14. Еміграція лейкоцитів в осередку запалення. Послідовність, причини і механізми еміграції 
лейкоцитів. Роль лейкоцитів у розвитку місцевих та загальних проявів запалення. Механізми 

знешкодження мікробів лейкоцитами. 

15. Порушення обміну речовин в осередку запалення. Медіатори запалення, їх класифікація. 

Медіатори запалення клітинного походження; характеристика їх біологічних ефектів. 
16.Проліферація клітин в осередку запалення, її механізми. 

17.Гарячка: визначення поняття, принципи класифікації. Зв'язок між гарячкою і запаленням. Види 

пірогенів.  
18.Основні відмінності між гарячкою, екзогенним перегріванням та іншими видами гіпертермії.  

19.Пухлина: визначення поняття, принципи класифікації пухлин. Загальні закономірності 

пухлинного росту. Молекулярно-генетичні основи безмежного росту і потенційного безсмертя 
пухлинних клітин. 

20.Типові властивості доброякісних та злоякісних пухлин. Види анаплазії. Шляхи й механізми 

метастазування. 

21.Етіологія пухлин. Загальна характеристика канцерогенів. Фактори ризику і умови виникнення та 
розвитку пухлин. 

22.Фізичні канцерогени. Хімічні канцерогени: принципи класифікації, характеристика основних 
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груп.  

23.Патогенез пухлинного росту. Роль порушень молекулярних (генетичних) механізмів регуляції 
клітинного поділу в процесі пухлинної трансформації. Способи перетворення протоонкогенів на 

онкогени. Властивості онкобілків. 

24.Пухлинна прогресія: визначення поняття, причини і механізми, типові ознаки. 25.Механізми 
інвазійного росту і метастазування. Вплив пухлини на організм. Патогенез ракової кахексії. 

26.Механізми природного протипухлинного захисту, імунні та неімунні. 

27.Голодування: визначення поняття, класифікація. Зовнішні та внутрішні причини голодування. 

Характеристика порушень основного обміну і обміну речовин у різні періоди повного голодування 
(з водою). 

28.Патофізіологія неповного та часткового (якісного) голодування. Види, причини та механізми 

найбільш важливих проявів. Поняття про лікувальне голодування. 
29.Гіпоксія: визначення поняття, класифікація, етіологія, патогенез. Патологічні зміни та 

пристосувально-компенсаторні реакції при гіпоксії. 

3). Типові порушення обміну речовин 
1.Порушення енергетичного обміну: етіологія, патогенез, наслідки. Поняття про енергетичні потреби 

організму, позитивний та негативний енергетичний баланс.  

2.Характеристика порушень вуглеводного обміну; критерії еуглікемії, гіпоглікемії, гіперглікемії, 

порушень толерантності до глюкози.  
3.Причини і механізми розвитку гіпоглікемічних станів. Патогенез гіпоглікемічної коми. 

4.Визначення поняття, класифікація цукрового діабету (ВООЗ). Загальна характеристика основних 

типів цукрового діабету (тип інсулінової недостатності, її походження, особливості перебігу, типові 
прояви, ускладнення і принципи лікування). 

5.Етіологія цукрового діабету 1-го типу (значення спадкових факторів та факторів середовища в 

розвитку абсолютної інсулінової недостатності). Патогенез цукрового діабету 1 типу: порушення 
білкового, вуглеводного, жирового, водно-електролітного обмінів і кислотно-основного стану. 

Клінічні прояви. 

6.Етіологія, патогенез цукрового діабету 2-го типу. Роль спадкових факторів. Причини відносної 

інсулінової недостатності. Порушення обміну речовин і фізіологічних функцій. Клінічні прояви. 
7.Ускладнення цукрового діабету. Причини та механізми різних видів ком при цукровому діабеті. 

Віддалені ускладнення діабету. 

8.Експериментальне моделювання цукрового діабету. Принципи профілактики і терапії його 
основних типів. Профілактика ускладнень цукрового діабету. 

9.Принципи класифікації дисліпопротеїнемій. Етіологія і патогенез первинних (спадкових) і 

вторинних гіперліпопротеїнемій. 

10.Ожиріння: визначення поняття, класифікації; етіологія і патогенез окремих форм. 
Експериментальне моделювання ожиріння, Медичні проблеми, пов'язані з ожирінням. 

11.Позитивний і негативний баланс азоту. Види гіперазотемії. Зміні білкового складу крові. Спадкові 

порушення обміну амінокислот. 
12.Порушення пуринового та піримідинового обміну. Етіологія патогенез подагри. 

13.Гіпо- та гіпервітамінози: види, причини і механізми розвитку Патогенез основних клінічних 

проявів. Принципи корекції вітамінно недостатності. 
14.Порушення водно-сольового обміну. Форми гіпер- і гіпогідрії, ї; етіологія, патогенез, наслідки. 

Порушення обміну натрію і калію: причини механізми, клінічні прояви. 

15.Набряк: визначення поняття, види, причини і механізми розвитю набряків (за Старлінгом). 

16.Ацидоз: визначення поняття, класифікація, причини розвитку Компенсаторні та патологічні 
реакції. Показники кислотно-основного стан} при різних видах ацидозу, принципи корекції. 

17.Алкалоз: визначення поняття, класифікація, причини розвитку Компенсаторні та патологічні 

реакції. Показники кислотно-основного стан} при різних видах алкалозу, принципи корекції. 

Модуль ІІ. Патофізіологія органів і систем. 

4). Патофізіологія системи крові 

1.Порушення загального об'єму крові: класифікація, причини та механізми розвитку. 2.Етіологія, 
патогенез крововтрати. Патогенез постгеморагічного шоку. 

3.Еритроцитози: визначення поняття, види, їх етіологія, патогенез. 

4.Анемії: визначення поняття, принципи класифікації. Регенера тивні, дегенеративні, патологічні 

форми еритроцитів. Постгеморагічн анемії: види, причини, патогенез, картина крові. 
5.Гемолітичні анемії, класифікація; причини та механізми гемоліз) еритроцитів. Клінічна та 

гематологічна характеристика різних видії гемолітичних анемій. 
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6.Залізодефіцитні анемії: причини і механізми розвитку, типов зміни периферичної крові, патогенез 

основних клінічних проявів.. 
7.Причини виникнення і механізми розвитку недостатності вітаміну В12 та фолієвої кислоти. 

Характеристика загальних порушень в організмі прі дефіциті вітаміну В12 та/або фолієвої кислоти.  

8.Лейкоцитози: види, причини і механізми розвитку. Супутні ядерні зрушення нейтрофільних 
гранулоцитів. Лейкемоїдні реакції. 

9.Лейкопенії: види, причини і механізми розвитку. Агранулоцитоз. Нейтропенія. Супутні ядерні 

зрушення нейтрофільних гранулоцитів. 

10.Лейкози: визначення поняття, принципи класифікації. Етіологія лейкозів.  
11.Порушення клітинного складу кісткового мозку і периферичної крові при гострих і хронічних 

лейкозах. Патогенез лейкозів: прогресія, метастазування,   системні   порушення.   Принципи   

діагностики   і   терапії лейкозів. 
12.Порушення судинно-тромбоцитарного гемостазу. Етіологія і патогенез вазопатій, 

тромбоцитопеній, тромбоцитопатій. 

13.Недостатність коагуляційного гемостазу. Причини та механізми порушень окремих стадій 
згортання крові. 

14.Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові, 

принципи класифікації, етіологія, патогенез, клінічні прояви. Роль в патології. 

5). Патофізіологія системного кровообігу і зовнішнього дихання 
1.Недостатність кровообігу: визначення поняття, принципи класифікації, причини і механізми 

розвитку її різних типів.  

2.Патогенез основних клінічних проявів хронічної недостатності кровообігу.  
3.Недостатність серця: визначення поняття, принципи класифікації. Причини перевантаження серця 

об'ємом та опором. Механізми негайної та довготривалої адаптації серця до надмірного 

навантаження.  
4.Міокардіальна недостатність серця. Етіологія, патогенез некоронарогенних ушкоджень міокарду. 

Експериментальне моделювання. 

5.Кардіоміопатія: визначення поняття, принципи класифікації; етіологія, патогенез. 

6.Недостатність вінцевого кровообігу: визначення поняття, причини і механізми розвитку, клінічні 
прояви.  

7.Ішемічна хвороба серця: види, етіологія, патогенез, клінічні прояви. Патогенез проявів та 

ускладнень інфаркту міокарда. 
8.Аритмії серця. Експериментальне моделювання. Причини, механізми порушень автоматизму, 

збудливості, провідності, типові електрокардіографічні прояви. 

9.Позаміокардіальна недостатність серця. Ураження перикарда. Гостра тампонада серця, прояви та 

наслідки. 
10.Артеріальна гіпертензія: визначення поняття, принципи класифікації. Первинна та вторинна 

артеріальна гіпертензія. Гемодинамічні варіанти. 

11.Причини і механізми розвитку вторинних артеріальних гіпертензій, експериментальне 
моделювання. 

12.Первинна артеріальна гіпертензія як мультифакторіальне захворювання; сучасні уявлення про 

етіологію та патогенез гіпертонічної хвороби. Роль нирок в патогенезі первинної артеріальної 
гіпертензії. 

13.Гіпертензія малого кола кровообігу (первинна, вторинна). Причини та механізми розвитку. 

Клінічні та гемодинамічні прояви. 

14.Артеріальна гіпотензія. Етіологія та патогенез гострих і хронічних артеріальних гіпотензій. 
15.Атеросклероз. Етіологія атеросклерозу: фактори ризику, причинні фактори. Сучасні теорії 

атерогенезу. Роль спадкових і набутих порушень рецептор-опосередкованого транспорту 

ліпопротеїнів в атерогенезі. 
16.Недостатність зовнішнього дихання: визначення поняття, принципи класифікації. Патогенез 

основних клінічних проявів. Задишка: види, причини, механізми розвитку. 

17.Дисрегуляторні порушення альвеолярної вентиляції. Причини і механізми патологічного дихання 
(порушення частоти, глибини, ритму).  

18.Порушення альвеолярної вентиляції. Обструктивні та рестриктивні механізми розвитку. 

19.Причини і механізми порушень дифузії газів у легенях. Порушення легеневого кровообігу. 

Порушення загальних і регіональних вентиляційно-перфузійних взаємовідношень у легенях. 
20.Асфіксія: визначення поняття, причини, патогенез. Термінальне дихання. 

6). Патофізіологія травлення, печінки, нирок 
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1.Причини і механізми порушення травлення в порожнині рота. Етіологія, патогенез, 

експериментальні моделі карієсу та пародонтозу. Причини, механізми порушень слиновиділення. 
2.Загальна характеристика порушень моторної і секреторної функцій шлунка. Патологічна шлункова 

секреція, її типи. Роль нервових та гуморальних механізмів у порушенні секреції. 

3.Етіологія, патогенез виразкової хвороби шлунка та/або дванадцятипалої кишки. Етіологія, 
патогенез симптоматичних виразок шлунка та/або дванадцятипалої кишки. 

4.Порушення порожнинного травлення в кишках; причини, механізми,   прояви.   Розлади,   

пов'язані    із   секреторною   недостатністю підшлункової   залози.   Панкреатити:   види,   

причини;   патогенез   гострого панкреатиту.  
5.Порушення  всмоктування. Причини і механізми мальабсорбції, патогенез основних клінічних 

проявів. 

6.Кишкові дискінезії. Причини і механізми закрепів та проносу. Кишкова непрохідність: види, 
етіологія, патогенез. 

7.Недостатність печінки: визначення поняття, принципи класифікації, причини виникнення, 

експериментальне моделювання. 
8.Типові порушення вуглеводного, білкового, ліпідного, водно-електролітного обмінів, обміну 

вітамінів і гормонів, системні порушення в організмі при недостатності печінки. 

9.Причини, механізми, клінічні прояви недостатності антитоксичної функції печінки. Теорії 

патогенезу печінкової коми. 
10.Недостатність екскреторної функції печінки: причини, механізми, клінічні прояви. Порушення 

обміну жовчних пігментів при різних видах жовтяниць.  

11.Порушення гемодинамічної функції печінки. Синдром портальної гіпертензії: етіологія, 
патогенез, клінічні прояви. 

12.Причини та механізми порушень процесів фільтрації, реабсорбції та  секреції  в   нирках.   

Функціональні   проби   для  з'ясування   порушень ниркових функцій. 
13.Причини та механізми розвитку кількісних і якісних змін складу сечі: олігурія, анурія, поліурія, 

гіпостенурія, ізостенурія, протеїнурія, гематурія, циліндрурія, лейкоцитурія. 

14.Синдром гострої ниркової недостатності: визначення поняття, причини та механізми розвитку, 

клінічні прояви. Нефротичний синдром. 
15.Синдром хронічної ниркової недостатності: визначення поняття, причини та механізми розвитку, 

клінічні прояви. Патогенез уремічної коми. 

16.Гломерулонефрит: визначення поняття, принципи класифікації, експериментальні моделі.  

7). Патофізіологія регуляторних систем (ендокринної, нервової) та екстремальних станів 

1.Типові порушення діяльності ендокринних залоз, їх причини та механізми розвитку. Порушення 

прямих та зворотних регуляторних зв'язків в патогенезі дисрегуляторних ендокринопатій. 

2.Залозисті ендокринопатії. Причини та механізми порушень біосинтезу, депонування та секреції 
гормонів.  

3.Периферичні розлади ендокринної функції. Розлади транспорту та інактивації гормонів. Порушення 

рецепції гормонів.  
4.Патологія нейроендокринної системи. Причини виникнення та механізми розвитку синдромів 

надлишку та нестачі гіпофізарних гормонів, їх загальна характеристика. 

5.Недостатність кори наднирників, гостра і хронічна: причини і механізми розвитку, патогенез 
основних клінічних проявів. 

6.Гіперфункція кори наднирників. Синдром Іценка-Кушинга. Первинний та вторинний 

гіперальдостеронізм.  

7.Гіпотиреоз: причини і механізми розвитку, патогенез основних клінічних проявів. 
8.Зоб: види, етіологія, патогенез; порушення функціонального стан) щитоподібної залози. 

9.Гіпо- та гіперфункція паращитоподібних залоз: етіологія патогенез, типові порушення в організмі. 

10.Порушення функції статевих залоз: первинні та вторинні стани гіпер- і гіпогонадизму. Етіологія, 
патогенез, типові клінічні прояви. 

11.Стрес. Визначення поняття, причини та механізми розвитку стадії. Поняття про "хвороби 

адаптації"". 
12.Загальна характеристика патології нервової системи, принципе класифікації порушень її 

діяльності.  

13.Порушення сенсорної функції нервової системи. Розлади механо-термо-, пропріо- і ноцицепції. 

Порушення проведення сенсорної інформації.  
14.Біль. Принципи класифікації. Соматичний біль. Сучасні уявленн; про причини і механізми 

розвитку болю: теорія розподілу імпульсів, теорії специфічності. Патологічний біль. Реакції 
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організму на біль. Природи антиноцицептивні механізми. 

15.Порушення рухової функції нервової системи. Експериментальне моделювання рухових розладів. 
Периферичні та центральні паралічі тг парези: причини, механізми, прояви.  

16.Порушення вегетативних функцій нервової системи, методі експериментального моделювання. 

Синдром вегетосудинної дистонії. 
17.Порушення трофічної функції нервової системи. Нейрогенні дистрофії. Структурні, функціональні 

та біохімічні зміни в денервованих органах і тканинах. 

18.Уявлення про екстремальні стани. Загальна характеристика. 

19.Причини та механізми розвитку шокових станів, клінічні та патофізіологічні прояви. 
20.Кома: визначення поняття, різновиди; причини і механізми розвитку коматозних станів. 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО     КОНТРОЛЮ 

Модуль І. Загальна патологія 
1.Аналізувати рівень глікемії та глюкозурію, оцінити результат. 

2.Визначити кислотність та вміст амонійних солей в піддослідній сечі методом титрування; зробити 

висновок. 

Модуль ІІ. Патофізіологія органів і систем 

1.Визначити вміст гемоглобіну в крові за методом Салі, оцінити результат. 

2.Розрахувати колірний показник крові, оцінити результат. 

3.Ідентифікувати регенеративні форми еритроцитів у мазках периферичної крові (пофарбованих за 
Романовським), інтерпретувати їх наявність чи відсутність. 

4.Виявити регенеративні форми еритроцитів у мазках крові, що пофарбованих суправітально, 

оцінити значення їх наявності або відсутності в крові. 
5.Визначити патологічні форми еритроцитів в мазку периферичної крові, інтерпретувати їх наявність 

в крові. 

6.Підрахувати вміст еритроцитів в одиниці об'єму крові, зробити висновок про порушення 
кількісного складу "червоної"" крові (анемія, еритроцитоз). 

7.Визначити патогенетичний варіант анемії у хворого, на підставі анамнезу, даних гемограми, опису 

мазка периферичної крові. 

8.На основі даних про загальну кількість та лейкоцитарну формулу розрахувати абсолютну кількість 
(Г/л) окремих видів лейкоцитів в крові, інтерпретувати результат. 

9.Визначити вид ядерного зрушення нейтрофільних гранулоцитів (вліво, вправо) при аналізі наданої 

лейкограми. 
10.Охарактеризувати порушення якісного та кількісного складу "білої крові" за даними лейкограми 

хворого на хронічний мієлолейкоз. 

 11.Охарактеризувати порушення якісного та кількісного складу "білої крові" в лейкограмі хворого 

на хронічний лімфолейкоз. 
12.На основі вивчення гемограми охарактеризувати зміни якісного та кількісного складу крові у 

хворих на гострий лейкоз. 

13.На основі аналізу електрокардіограми визначити порушення частоти та ритму серцевих скорочень 
(порушення автоматизму, збудливості, провідності). 

14.Визначити кислотність шлункового соку методом титрування, зробити висновок про стан 

шлункової секреції.  

6. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання курсу Поточний контроль здійснюється на основі контролю 

теоретичних знань, навичок і вмінь на практичних 

заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на 
практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки 

студента. Поточний контроль здійснюється під час 

проведення навчальних занять і має на меті перевірку 
засвоєння студентами навчального матеріалу. Формами 

поточного контролю є:  

а) тестові завдання з вибором однієї правильної 
відповіді, з визначенням правильної послідовності дій, з 

визначенням відповідності, з визначенням певної 

ділянки на фотографії чи схемі («розпізнавання»);  

б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;  
в) розв’язання типових ситуаційних задач;  
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г) контроль практичних навичок;  

е) розв’язання типових задач з генетики і медичної 
генетики.  

Оцінки у національній шкалі («відмінно» – 5, 

«добре» – 4, «задовільно» – 3, «незадовільно» – 2), 

отримані студентами, виставляються у журналах 

обліку відвідування та успішності академічної 

групи. 
Підсумковий контроль успішності навчання 
проводиться у вигляді диф.заліку та екзамену.   

Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час 

оцінювання засвоєння кожної теми за поточну 
навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 

чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При 

цьому враховуються усі види робіт, передбачені 
програмою дисципліни. Студент повинен отримати 

оцінку з кожної теми (на кожному занятті з практичної 

підготовки) . Виставлені за традиційною шкалою оцінки 
конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну 

навчальну діяльність визнається як середнє 

арифметичне (сума оцінок за кожне заняття ділиться на 

кількість занять у семестрі) та переводиться у бали за 

Таблицею 2.  

Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну 

діяльність у багатобальну шкалу (для дисциплін, що 

завершуються іспитом (диференційованим заліком)) 
4- 

бальна 

шкала 

120-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

120-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

120-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

120-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 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент 
за поточну навчальну діяльність для допуску до ПК 

становить 120 балів.  

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати 
студент за поточну навчальну діяльність для допуску до 

екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості балів 

проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за 

традиційною (національною) шкалою під час вивчення 
дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення 

середнього арифметичного (СА), округленого до двох 

знаків після коми.  
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. 
       Максимальна кількість балів, яку може набрати 
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студент під час підсумкового контролю засвоєння 

студентом знань , становить 80 балів.  

Таблиця 3. Шкала оцінювання 

диференційованого заліку (іспиту): 

       Оцінювання підсумкового контролю вважається 
зарахованим, якщо студент набрав не менше 60% від 

максимальної суми балів (для 200-бальної шкали – не 

менше 50 балів).  

Кінцева кількість балів, яку студент  набрав з 

дисципліни визначається як сума балів за поточну 

навчальну діяльність (Таблиця 2) та за підсумковий 

контроль (диференційований залік, іспит) ( Таблиця 3). 

Національна шкала Бальна шкала 
«5» 70-80 
«4» 60-69 
«3» 50-59 

Вимоги до письмової роботи Підсумкова письмова робота виконується у формі 

контрольної роботи. 

Практичні заняття  

5-й семестр 

Аудиторна робота 

Модуль 1. Загальна патологія. 

Теми 1-5: 

Робота на парах – оцінка від 2 до 5  за кожну тему. 

Тема 6: Письмова контрольна робота складається з 40 тестових завдань.  
Критерії оцінювання  

Оцінка «3» «4» «5» 
Кількість правильних відповідей 20-29 30-34 35-40 

 

Теми 7-12: 
Робота на парах – оцінка від 2 до 5  за кожну тему. 

Тема 13: Письмова контрольна робота складається з 40 тестових завдань.  

Критерії оцінювання  

Оцінка «3» «4» «5» 
Кількість правильних відповідей 20-29 30-34 35-40 

 

Теми 14-16: 

Робота на парах – оцінка від 2 до 5  за кожну тему. 

Тема 17: Письмова контрольна робота складається з 40 тестових завдань.  
Критерії оцінювання  

Оцінка «3» «4» «5» 
Кількість правильних відповідей 20-29 30-34 35-40 

Теми 18-19: 
Робота на парах – оцінка від 2 до 5  за кожну тему. 

Тема 20: Диф.залік (Семестровий контроль) оцінюється від 50 до 80 балів і складається з:  

Тестовий контроль - 40 тестів = 40 балів ( 1 бал за вірну відповідь на 1 тест). 

Відповідь на 2 теоретичних питання по 20 балів за кожне = 40 балів. Сума: 80.  
Бали конвертуються в національну шкалу: 
 

Національна шкала Бальна шкала 
«5» 70-80 
«4» 60-69 
«3» 50-59 

6-й семестр 

Модуль 2. Патофізіологія органів і систем. 

Теми 1-14: 

Робота на парах – оцінка від 2 до 5  за кожну тему. 
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Тема 15: Підсумкова письмова контрольна робота складається з 40 тестових завдань.  

Критерії оцінювання  

Оцінка «3» «4» «5» 
Кількість правильних відповідей 20-29 30-34 35-40 

 

В кінці курсу складається екзамен.  

Студент отримує блок питань -білет (3 теоретичні питання та 1 практичне), на які повинен 
відповісти письмово протягом 40 хвилин. Питання віддзеркалюють матеріал навчальної дисципліни і 

відповідають темам лекцій, практичних занять і СРС, які входять до складу підсумкового модуля.  

Структура екзаменаційного білета: 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № … 
1. Теоретичне питання. 

2. Теоретичне питання. 
3. Теоретичне питання. 

4.Ситуаційна задача. 

Критерії оцінювання практичних навичок та теоретичних знань екзаменаційного білета   

Ситуаційна 

задача. 

 

«5» «4» «3» Відповідь за 
питаннями практичної 

частини 

За практичні навички студент 
одержує від 10 до 16 балів, що 

відповідає:  
«5» - 16 балів; 
«4» - 13 балів; 
«3» - 10 балів. 

1 32 26 20 

Кількість 

питань 
«5» «4» «3» Усна відповідь за 

білетами, які 
включають теоретичну 

частину дисципліни 

За кожну відповідь студент 

одержує від 10 до 16 балів, що 
відповідає: 
«5» - 16 балів; 
«4» - 13 балів; 
«3» - 10 балів. 

1 16 13 10 
2 16 13 10 
3 16 13 10 

сума балів 80 65 50 
 Іспит оцінюється від 50 до – 80 балів 
    В залікову книжку виставляється традиційна оцінка 

 

Національна шкала Бальна шкала 
«5» 70-80 
«4» 60-69 
«3» 50-59 

Перелік теоретичних питань для підготовки студентів до екзамену. 

1. Предмет  та завдання патофізіології. Її методи. Зв’язок з іншими науками.  
2. Поняття здоров’я та хвороби. Зв’язок з адаптацією. Поняття етіології та патогенезу.  

3. Патогенна дія променевої енергії. Радіочутливість тканин. Патогенез променевої хвороби, її основних 

форм та синдромів. Найближчі та віддалені наслідки великих і малих доз іонізуючого опромінення.  
4. Патогенна дія електричного струму. Фактори, які визначають характер уражень при цьому. 

5. Патогенна дія високого та низького атмосферного тиску. Механізми адаптації. 

6. Патогенна дія термічних факторів. Захисні, компенсаторні реакції та власне патологічні зміни при 

гіпертермії. Опіки, опікова хвороба.  
7. Патогенна дія хімічних факторів. Поняття про токсичність, канцерогенність і тератогенність 

хімічних сполук. 

8. Клітинний гомеорез. Клітинна загибель, її наслідки. Апоптоз, його механізми. 
9. Патоінформаційне пошкодження клітини. Приклади. Наслідки. 

10. Патохімічне пошкодження клітини. Антиоксидантні системи як  механізм захисту. 

11. Патохімічне пошкодження клітини. Механізми адаптації клітини при гіпоксії. 
12. Пошкодження клітини на рівні ядра. Наслідки та механізми захисту. 

13. Конституція, її роль в патології. Класифікація конституціональних типів. Аномалії конституції як 

фактор ризику виникнення і розвитку хвороб. 

14. Діатези. Зв’язок з патологією. Види діатезів. 
15. Патофізіологія імунної системи. Класи антитіл. Їх значення. 

16. Патофізіологія імунної системи. Імунорегуляція, механізми її порушення, наслідки. 

17. Імунодефіцитні стани. Етіопатогенез. 
18. Імунодепресивні стани. Етіопатогенез. 

19. Роль спадковості патології.  Спадкові і вроджені хвороби. Класифікація спадкових хвороб. 
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20. Запалення. Визначення поняття, основні ознаки, стадії. Види запалення. 

21. Клітини – учасники запалення. Медіатори запалення, їх класифікація. Медіатори клітинного 
походження, специфічні та неспецифічні, їх роль у вогнищі     запалення. 

22. Ексудація в місці гострого запалення, причини і механізми. Характеристика ексудатів. Еміграція 

лейкоцитів в осередку запалення. Механізми знешкодження мікробів лейкоцитами.  
23. Судинні реакції при запаленні, роль ендотеліальних чинників. Теорія Конгейма. 

24. Запалення. Фаза проліферації. Її механізми. Викривлення фази проліферації. Механізми 

утворення гранульом. 

25. Біохімічні та фізико-хімічні порушення в осередку запалення. 
26. Медіатори запалення, їх класифікація. Плазмові медіатори (білки гострої фази, білки систем 

комплементу, згортання / протизгортання, фібринолізу, кініни). Їх роль. 

27. Гарячка. Принципи класифікації, типи гарячки. Участь нервової, ендокринної та імунної систем у 
розвитку гарячки. Зміни обміну речовин та фізіологічних функцій при гарячці. Захисне значення та 

патологічні прояви гарячки. 

28. Гарячка. Визначення поняття. Загальна характеристика гарячки. Характеристика пірогенів. 
Первинні і вторинні пірогени. Механізми впливу на центр терморегуляції.  

29. Алергія. Визначення поняття. Класифікація за Кумбсом і Джеллом. Етіологія та патогенез алергії.  

30. Гіперчутливість негайного типу (ГНТ). Анафілаксія. Патогенез.  

31. Гіперчутливість негайного типу (ГНТ).  Цитотоксичні реакції. Етіопатогенез. 
32. Гіперчутливість негайного типу (ГНТ).  Імунокомплексні реакції. Етіопатогенез.   Феномен 

Артюса. 

33. Гіперчутливість cповільненого типу (ГСТ). Патогенез. 
34. Аутоалергічні (аутоімунні) реакції. Причини і механізми їх розвитку. Роль аутоалергічного 

компонента в патогенезі хвороб. 

35. Місцеві порушення мікроциркуляції. Причини та механізми набряків. Наслідки. 
36. Місцеві порушення мікроциркуляції. Гіперемія. Визначення поняття. Етіологія.    Захисна та 

пошкоджуюча дія.  

37. Місцеві порушення мікроциркуляції. Ішемія.  Визначення поняття. Етіопатогенез. Захисна та 

пошкоджуюча дія ішемії. 
38. Місцеві порушення мікроциркуляції. Стаз. Визначення поняття. Етіопатогенез. Пошкоджуюча 

дія. Наслідки. 

39. Емболія як причина місцевих розладів кровообігу. Види емболів, механізми емболії.  Особливості 
перебігу емболії великого і малого кіл кровообігу. Наслідки. 

40. Гіпоксія. Види гіпоксії та їх характеристика. Етіологія та патогенез. Компенсаторні та                

адаптивні реакції при гіпоксії, їх механізми. 

41. Роль ендотеліальних чинників у патогенезі місцевих порушень кровообігу. Зміни в тканинах, 
спричинені розладами місцевого кровообігу. 

42. Визначення поняття, принципи класифікації гіпоксії.  Механізми розвитку гіпоксії: зменшення 

постачання і порушення утилізації кисню клітинами. Етіологія основних типів гіпоксії 
43. Порушення загального об’єму крові. Крововтрата. Етіологія. Патогенез. Механізми адаптації. 

44. Визначення понять "пухлинний процес". Фізичні, хімічні і біологічні канцерогенні фактори. 

Властивості канцерогенних факторів. Патогенез пухлинного росту. Характеристика експансивного та 
інфільтративного росту пухлин. Експериментальне вивчення пухлин: методи індукції, 

трансплантації, експлантації.  

45. Передраки ротової порожнини, факультативні та облігатні. Етіопатогенез. 

46.  Пухлини ротової порожнини. Етіопатогенез. 
47. Порушення білкового обміну. Порушення обміну пуринових і піримідинових основ. Гіпер- і 

гіпоурикемія. Подагра: етіологія, патогенез.  

48. Визначення поняття, види голодування: фізіологічне, патологічне; повне, абсолютне, неповне, 
часткове. Зовнішні та внутрішні причини голодування. Характеристика порушень основного 

обміну і обміну речовин в окремі періоди повного голодування з водою. Патофізіологічні особливості 

неповного голодування. Види, етіологія, патогенез часткового (якісного) голодування.  
49. Порушення травлення і всмоктування ліпідів. Розлади транспорту ліпідів у крові. Гіпер-, гіпо-, 

дисліпопротеїнемії. Залежність розвитку дисліпопротеїнемій від факторів середовища (раціон, режим 

харчування), спадковості та супутніх захворювань. Сучасні класифікації дисліпопротеїнемій 

(первинні та вторинні; за фенотипом ЛП; з високим або низьким ризиком атеросклерозу), 
50. Порушення кислотно-основного стану.  Ацидози, алкалози. Їх класифікація, принципи корекції. 

51. Порушення водно-сольового обміну, його види, принципи корекції. 
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52. Патофізіологія системи крові. Анемії, їх класифікація. Визначення поняття.   Етіопатогенез.  

53. Гемолітичні анемії. Визначення поняття. Етіопатогенез. 
54. Порушення системи гемостазу та антигемостазу. Етіологічні фактори. Наслідки. 

55. Патофізіологічні зміни лейкоцитів. Лейкоцитози та лейкопенії. Етіопатогенез та   наслідки. 

56. Лейкози. Визначення поняття. Класифікація. Етіопатогенез.  
57. Порушення системи гемостазу та антигемостазу. ДВЗ- синдром. Етіопатогенез. 

58. Недостатність серця. Аритмії, етіологія, патогенез. 

59. Серцева недостатність, классификація. Механизми первантаження серця об’ємом та опором. 

Механізми компенсації та декомпенсації. 
60. Гіпертонічна хвороба, класифікація, етіологія та патогенез. 

61. Атеросклероз, етіологія та патогенез, наслідки. 

62. Дихальна недостатність. Етіологія, патогенез. Види патологічного дихання. 
63. Патофізіологія травлення. Порушення функції слинних залоз. Етіологія, патогенез. 66. 

Недостатність травлення. Гіпо- та гіперацидні стани, причини та механізми розвитку, наслідки. 

Принципи корегування. 
67. Патофізіологія порушень антитоксичної та метаболічної функції печінки. Етіологія. Наслідки.  

68. Жовтяниці. Класифікаія. Етіопатогенез. Клінічні ознаки жовтяниць. 

69. Загальна характеристика порушень діяльності ендокринної системи: гіпофункція, гіперфункція, 

дисфункція залоз. Причини виникнення і механізми розвитку ендокринопатій.  
70. Порушення діяльності аденогіпофізу, етіологічні фактори, клінічні прояви. Гіпо- та 

гіперпітуітризм. 

71. Патофізіологія нейрогіпофізу. Нецукровий діабет: причини і механізми розвитку, клінічні прояви. 
Види діабетів. 

72.  Цукровий діабет. Етіопатогенез. Види діабетів. 

73. Патологія надниркових залоз. Синдром Іценка-Кушинга. Етіопатогенез. Ускладнення.   
74. Патологія щитоподібної залози. Гіпотиреоз: причини і механізми розвитку, патогенез основних 

порушень в організмі. 

75. Цукровий діабет. Визначення поняття, класифікація. Етіологія, патогенез цукрового діабету 1-го 

та 2-го типу. Ускладнення цукрового діабету.  
76. Патологія щитоподібної залози. Гіпертиреоз: причини і механізми розвитку, патогенез основних 

порушень в організмі.  

77. Зоб: види (ендемічний, спорадичний, вузловий і дифузний токсичний), їх етіологія і патогенез. 
78. Порушення функції прищитподібних залоз: види, причини, механізми розвитку, клінічні та 

патофізіологічні прояви.  

79. Характеристика порушень роботи наднирникових залоз. Гіпо- та гіперальдостеронізм. 

80.  Загальна характеристика порушень діяльності статевих залоз: гіпофункція, гіперфункція, 
дисфункція. 

81. Патофізіологія нирок. Етіопатогенез порушень клубочкової фільтрації, канальцевої     реабсорбції 

та секреції. 
82. Гломерулонефрит. Порівняльний етіопатогенез з пієлонефритом.  

83. Пієлонефрит. Порівняльний етіопатогенез з гломерулонефритом. 

84. Ниркова недостатність. Класифікація. Етіопатогенез. Наслідки.  
85. Стрес та його значення, механізми розвитку гострого та хронічного стресу.  

86. Біль. Особливості болю як виду чутливості. Принципи класифікації болю. Природні 

антиноцицептивні механізми.  

87. Поняття про термінальні стани (агонія, клінічна смерть) та біологічну смерть. Патофізіологічні 
основи реанімації. 

88. Шок: види, клінічні прояви, причини і механізми розвитку. Стадії шоку.  

89. Кома. Принципи класифікації. Причини і механізми розвитку коматозних станів. 
90. Загальна характеристика термінальних станів: шок, колапс, кома. Етіопатогенез. 

Умови допуску до підсумкового контролю Семестровий контроль передбачений у формі 

заліку. Передбачає підсумкову оцінку у 200-

бальній шкалі як сума оцінок за поточний 
контроль знань (усне опитування, письмове 

опитування, тести, перевірка рефератів), 

результатів складання 2-х змістових модулів. 

7. Політика курсу 

Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної  
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