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ПАТОФІЗІОЛОГІЯ” складена відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі –
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Програма

вивчення
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224 Технології медичної діагностики та лікування

(шифр і назва галузі знань)
(код і найменування спеціальності)

програми підготовки Лабораторна діагностика, Дієтологія_
(найменування освітньої програми)

Опис навчальної дисципліни (анотація). Практична діяльність медичного
працівника базується на ґрунтовному знанні різноманітних функціональних і
морфологічних змін, що виникають в організмі під час хвороби. Дати цілісне уявлення
про ці зміни можуть патологічна анатомія і патологічна фізіологія, які разом становлять
об’ємну галузь знань під назвою патологія.
Без знання патології неможливе вивчення клінічних дисциплін майбутніми
медичними працівниками. «Патоморфологія та патофізіологія" пов’язана з такими
дисциплінами як «Фізіологія людини та тварин», "Цитологія, гістологія", "Імунологія",
"Біохімія". Методи та прийоми цієї дисципліни можуть застосовуватись як у
дослідженнях суміжних наук, так і в міждисциплінарних.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета дисципліни - дати студентам знання з основних розділів патологічної
анатомії й патологічної фізіології, які необхідні для правильного та глибокого
засвоєння клінічних дисциплін, формування в майбутніх медичних працівників
розуміння причин і механізмів перебігу патологічних процесів у організмі людини.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Патоморфологія та
патофізіологія” є:
 сформувати уявлення про основи розуміння студентами етіології, патогенезу і
клінічних проявів хвороби через засвоєння нозології, типових патологічних процесів і
патофізіології органів і систем, розкриття основних положень учення про хворобу,
пояснення суті хвороботворного впливу факторів зовнішнього та внутрішнього
середовища на організм;
 засвоїти характеристику основних нозологічних форм в ракурсі їх причинності та
механізмів розвитку;
 вивчити структурні основи хвороби на різних рівнях (системному, органному,
клітинному);
 з'ясувати суть основних патоморфологічних процесів в органах;
 дати студентам наукові уявлення про сучасні теорії розвитку типових патологічних
процесів.
1.3 Компетентності та результати навчання,
формуванню яких сприяє
дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої
освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у Стандарті).
Згідно з вимогами
компетентностей:

стандарту

дисципліна

забезпечує

набуття

студентами



інтегральна: здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень
та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та
невизначеністю умов та вимог.



загальні:



 Здатність застосовувати знання з предмету «Патоморфологія та
патофізіологія» в практичних ситуаціях;
 Знання та розуміння предметної області з предмету «Патоморфологія
та патофізіологія»;
 Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в
команді; навички міжособистісної взаємодії;
 Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово;
 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність
вчитися і бути сучасно навченим;
 Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які виконуються;
 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих
обов’язків.
спеціальні (фахові, предметні):
 Знання про етіологію, патогенез і клінічні прояви хвороби через
засвоєння нозології, типових патологічних процесів і патофізіології
органів і систем, розкриття основних положень учення про хворобу,
пояснення суті хвороботворного впливу факторів зовнішнього та
внутрішнього середовища на організм;
 Засвоїти характеристику основних нозологічних форм в ракурсі їх
причинності та механізмів розвитку;
 Вивчити структурні основи хвороби на різних рівнях (системному,
органному, клітинному);
 З'ясувати суть основних патоморфологічних процесів в органах;
 Дати студентам наукові уявлення про сучасні теорії розвитку типових
патологічних процесів.
 Здатність обґрунтовано підбирати спектр лабораторних досліджень та
оцінювати їх результати.

Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці
компетентностей».
№

Компетентність

Знання

Матриця компетентностей
Уміння
Комунікація

Автономія та
відповідальність

Інтегральна компетентність
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 компетентності
1. Здатність
Мати
Вміти
Зрозуміле і
Відповідати за
застосовувати
спеціалізовані
розв’язувати
недвозначне
прийняття

знання

з концептуальні

знання, набуті
предмету
«Патоморфологія у процесі
навчання.
та

патофізіологія» в
2.

практичних
ситуаціях
Знання
та Мати глибокі
розуміння
знання із
предметної області структури
професійної
предмету
«Патоморфологія діяльності.

та
патофізіологія»

3

4

Здатність до
вибору стратегії
спілкування;
здатність
працювати в
команді; навички
міжособистісної
взаємодії
Здатність
спілкуватися
рідною мовою як
усно, так і
письмово;
здатність
спілкуватись
другою мовою

5

Навички
використання
інформаційних і
комунікаційних
технологій

6

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу,
здатність вчитися і
бути сучасно
навченим.

Знати тактики
та стратегії
спілкування,
закони та
способи
комунікативної
поведінки
Мати досконалі
знання рідної
мови та базові
знання
іноземної мови

складні задачі і
проблеми, які
виникають у
професійній
діяльності.

донесення
власних
висновків, знань
та пояснень, що
їх обґрунтовують
до фахівців та
нефахівців.

рішень у
складних
умовах

Вміти
здійснювати
професійну
діяльність, що
потребує
оновлення та
інтеграції знань.

Здатність
ефективно
формувати
комунікаційну
стратегію у
професійній
діяльності

Вміти обирати
способи та
стратегії
спілкування для
забезпечення
ефективної
командної
роботи
Вміти
застосовувати
знання рідної
мові, як усно так
і письмово,
вміти
спілкуватись
іноземною
мовою.

Використовувати
стратегії
спілкування та
навички
міжособистісної
взаємодії

Нести
відповідальність
за професійний
розвиток,
здатність
до подальшого
професійного
навчання
з високим
рівнем
автономності.
Нести
відповідальність
за вибір та
тактику
способу
комунікації

Використовувати
при фаховому та
діловому
спілкуванні та
при підготовці
документів рідну
мову.
Використовувати
іноземну мову у
професійній
діяльності
Мати глибокі
Вміти
Використовувати
знання в галузі використовувати інформаційні та
інформаційних інформаційні та комунікаційні
і
комунікаційні
технології у
комунікаційних технології у
професійній
технологій, що професійній
діяльності
застосовуються галузі, що
у професійній
потребує
діяльності
оновлення та
інтеграції знань.
Знати способи
Вміти
Встановлювати
аналізу,
проводити
відповідні
синтезу та
аналіз
зв’язки для
подальшого
інформації,
досягнення
сучасного
приймати
цілей.
навчання
обґрунтовані
рішення, вміти
придбати

Нести
відповідальність
за вільне
володіння
рідною мовою,
за
розвиток
професійних
знань.
Нести
відповідальність
за розвиток
професійних
знань
та умінь.

Нести
відповідальність
за своєчасне
набуття
сучасних
знань.

сучасні знання

7

Здатність
оцінювати та
забезпечувати
якість виконаних
робіт.

Знати методи
оцінювання
показників
якості
діяльності.

Вміти
забезпечувати
якісне
виконання робіт.

Встановлювати
зв’язки для
забезпечення
якісного
виконання робіт.

8

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

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Знати
перебіг Вміти
Зрозуміле і
основних
пояснювати
недвозначне
метаболічних
можливі
донесення
шляхів
причини
власних
організму
за порушень
висновків,
фізіологічних
обміну речовин знань та
умов, напрямки за спадкових та пояснень щодо
їх гормональної набутих
даного питання
регуляції
та патологій
основні причини
їх спадкових і
набутих
порушень
2 Знання
Знати біохімічні Вміти
вірно Встановлювати
принципів
механізми, що підбирати
зв’язки для
патогенезу
лежать в основі спектр
дискусії при
найпоширеніших функціонування діагностичних
виборі спектра
функціональних організму
процедур для діагностичних
розладів
людини, а також підтвердження процедур для
організму
механізми
прогнозованого підтвердження
людини.
розвитку
діагнозу або під прогнозованого
найпоширеніши час контролю діагнозу або
х їх розладів
ефективності
під час
лікування
контролю
ефективності
лікування
1 Знання
молекулярних
механізмів, що
лежать в основі
порушень
гомеостазу за
спадкових та
набутих
патологічних
станів

3 Знання основних Знати роль і
принципів
особливості
застосування
застосування

Вміти
вірно Встановлювати
підбирати
зв’язки для
показники
дискусії при

Нести
відповідальність
за якісне
виконання
робіт.
Відповідати за
якісне
виконання
поставлених
завдань

Нести
відповідальні
сть за якість
виконаної
роботи

Нести
відповідальні
сть
за
прийняття
рішення при
виборі
спектра
діагностичних
процедур для
підтвердженн
я
прогнозовано
го
діагнозу
або під час
контролю
ефективності
лікування
Нести
відповідальні
сть
за

досліджень
біохімічного
складу крові і
сечі у діагностиці
патологічних
станів

4 Здатність
обґрунтовано
підбирати
спектр
лабораторних
досліджень та
оцінювати їх
результати

досліджень
біохімічного
складу крові і
сечі у діагностиці
патологічних
станів

Мати
спеціалізовані
знання
про
людину,
ії
органи
та
системи, знати
стандартні
методики
проведення
лабораторних
досліджень

біохімічного
складу крові і
сечі
для
підтвердження
прогнозованого
діагнозу або під
час контролю
ефективності
лікування

виборі
показників
біохімічного
складу крові і
сечі для
підтвердження
прогнозованого
діагнозу або
під час
контролю
ефективності
лікування

прийняття
рішення при
виборі
показників
біохімічного
складу крові і
сечі
для
підтвердженн
я
прогнозовано
го
діагнозу
або під час
контролю
ефективності
лікування
Вміти
Обґрунтовано
Нести
аналізувати
призначати та відповідальні
результати
оцінювати
сть
за
лабораторних
результати
прийняття
досліджень та лабораторних
рішення щодо
на їх підставі досліджень
оцінювання
оцінювати
результатів
інформацію
лабораторних
щодо діагнозу
досліджень
хворого

Результати навчання: Студент має знати основні поняття з предмету
«Патоморфологія та патофізіологія"– про основи розуміння студентами етіології,
патогенезу і клінічних проявів хвороби через засвоєння нозології, типових патологічних
процесів і патофізіології органів і систем, розкриття основних положень учення про
хворобу, пояснення суті хвороботворного впливу факторів зовнішнього та внутрішнього
середовища на організм. Студенти мають з'ясувати суть основних патоморфологічних
процесів в органах. Практична діяльність медичного працівника базується на ґрунтовному
знанні різноманітних функціональних і морфологічних змін, що виникають в організмі під
час хвороби. Без знання патології неможливе вивчення клінічних дисциплін майбутніми
медичними працівниками.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 год 8 кредитів ECTS.
Програма структурована у модулі:
Змістовий модуль 1. Загальна патофізіологія та патоморфологія.
Змістовий модуль 2. Патофізіологія та патоморфологія органів та систем.
3. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових
модулів

Кількість годин
денна форма

заочна форма

і тем

усього

1

Тема 1. Патоморфологія:

2

8

предмет, завдання, об’єкти
і методи дослідження.
Поняття про морфогенез,
патогенез, нозологію.
Загальне вчення про
хворобу. Морфологія
зворотнього і
незворотнього
пошкодження клітин і
тканин. Некроз і апоптоз.
Паренхіматозні і
стромально-судинні
дистрофії.
Тема 2. Розлади
10
кровообігу. Кровотеча.
Тромбоз. Емболія. Шок.
Сінром ДВЗ. Запалення.
Морфлогія ексудативного і
продуктивного запалення.

Тема 3.

л

у тому числі
п лаб. інд.

3

4

усього
с.
р.
7

5
6
Модуль 1
Змістовий модуль 1.

1.1. Загальна патоморфологія.
4
4

4

6

10

4

6

28

12

16

Імунопатологічніпроцесі.
Реакції гіперчутливості.
Аутоімунні захворювання.
Імунодефіцитні стани.
Пухлини, загальні
положення. Пухлини з
епітелію, з похідних
мезенхіми, з нервової і
меланінутворюючої
тканини.

Разом за змістовим
модулем 1.1.
Тема 1. Предмет, задачі
та методи патологічної
фізіології. Загальне
вчення про хворобу.
Патогенна дія на організм
факторів зовнішнього
середовища
Тема 2. Алергія. Методи
діагностики алергії
Тема 3. Порушення
периферичного
кровообігу. Гіпоксія.
Тема 4. Запалення.
Етіологія, патогенез,
класифікація.
Патофізіологія запалення.
Тема 5. Гарячка.
Голодування
Тема 6 Пухлини.

6

8

1.2. Загальна патофізіологія
2
4

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

л

у тому числі
п лаб. інд.

9

10

11

12

с.
р.
13

Тема 7. Модульна
контрольна робота 1.

2

Разом за змістовим
модулем 1.2.

28

Тема 1 Захворювання
системи кровотворення.
Анемії. Гемобластози.
Гострі і хронічні лейкози.
Лімфопроліферативні
захворювання. Лімфома
Ходжкіна. Неходжкінські
лімфоми.
Тема 2 Заворювання
серцево-судинної
системи. Атеросклероз.
Ішемічна хвороба серця.
Цереброваскулярні
захворювання.
Захворювання органів
дихання. Пневмонії.
Хронічні обструктивні
захворювання легенів.
Рак легенів.
Тема 3 Захворювання
органів травного каналу і
гепато-біліарної сістеми.
Гастрити. Виразкова
хвороба. Цироз
печінки.Захворювання
органив сечо-статевої
системи.
Гломерулонефрит.
Пієлонефрит. Гостра і
хронічна ниркова
недостатність.
Захворювання
ендокрінної системи.
Цукровий діабет.
Захворювання
щитоподібної залози.

2
12

16

Змістовий модуль 2.
2.1. Патоморфологія органів та систем
10
4
6

10

4

6

10

4

6

Разом за змістовим
модулем 2.1

30

12

18

Тема 1. Патофізіологія
червоної крові. Анемії
Тема 2. Патофізіологія
білої крові.
Тема 3. Патофізіологія
системного кровообігу.
Недостатність
кровообігу.
Патофізіологія серця.
Патофізіологія
кровоносних судин
Тема 4. Патофізіологія
зовнішнього дихання.
Патофізіологія

5

2.2. Патофізіологія органів та систем
2
3

5

2

3

5

2

3

5

2

3

ендокринної системи.
Тема 5. Патофізіологія
системи травлення
Патофізіологія нирок..
Тема 6 Патофізіологія
нервової системи.

5

2

3

5

2

3

12

18

48

68

Разом за змістовим
30
модулем 2.2
Консультації
4
Усього годин 120
4. Теми лекцій
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

Патоморфологія
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Патоморфологія: предмет, завдання, об’єкти і методи дослідження. Поняття про
морфогенез, патогенез, нозологію. Загальне вчення про хворобу.
Морфологія зворотнього і незворотнього пошкодження клітин і тканин. Некроз і
апоптоз. Паренхіматозні і стромально-судинні дистрофії.
Розлади кровообігу. Кровотеча. Тромбоз. Емболія. Шок.
Синром ДВЗ. Запалення. Морфлогія ексудативного і продуктивного запалення
Імунопатологічніпроцесі. Реакції гіперчутливості. Аутоімунні захворювання.
Імунодефіцитні стани.
Пухлини, загальні положення. Пухлини з епітелію, з похідних мезенхіми, з
нервової і меланінутворюючої тканини.
Захворювання системи кровотворення. Анемії. Гемобластози. Гострі і хронічні
лейкози.
Лімфопроліферативні захворювання. Лімфома Ходжкіна. Неходжкінські лімфоми.
Заворювання серцево-судинної системи. Атеросклероз. Ішемічна хвороба серця.
Цереброваскулярні захворювання.
Захворювання органів дихання. Пневмонії. Хронічні обструктивні захворювання
легенів. Рак легенів.

11
12

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Патофізіологія
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Предмет, задачі та методи патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу.
Патогенна дія на організм факторів зовнішнього середовища
Алергія. Методи діагностики алергії
Порушення периферичного кровообігу. Гіпоксія.
Запалення. Етіологія, патогенез, класифікація. Патофізіологія запалення.
Гарячка. Голодування
Пухлини.
Патофізіологія червоної крові. Анемії
Патофізіологія білої крові.
Патофізіологія системного кровообігу. Недостатність кровообігу. Патофізіологія
серця. Патофізіологія кровоносних судин
Патофізіологія зовнішнього дихання. Патофізіологія ендокринної системи.
Патофізіологія системи травлення Патофізіологія нирок..
Патофізіологія нервової системи.

Разом

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
48

7. Теми лабораторних занять
№
з/п
1

Назва теми
Патоморфологія
Патоморфологія: зміст, завдання, об'єкти і методи дослідження. Розтин.

Кількість
годин
2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Разом

Ознаки смерті і посмертні зміни.
Паренхиматозні дістрофії.
Розлади кровообігу: венозний застій, кровотеча, крововилив. Шок.
Гостре запалення. Морфологія ексудативного запалення.
Імунопатологічні процеси. Реакції гіперчутлівості. Аутоімунні хвороби.
Імунодефіцитні стани.
Пухлини з епітелію.
Ішемічна хвороба серця. Інфартк міокарда.
Анемії.
Лімфоми.
Туберкульоз.
Обструктивні і рестриктивні захворювання легенів. Рак легенів.
Пухлини шлунка.
Хвороби печінки і жовчовивідної системи. Гепатити. Цироз печінки. Рак
печінки. Жовчнокам'яна хвороба.
Хвороби сечовивідної системи і чоловічої статевої системи. Уролитиаз.
Пієлонефрит. Доброякісна гіперплазія простати. Рак сечового міхура, рак
простати.
Хвороби яєчників, маткових труб і молочних залоз. Ендометріоз.
Пухлини яєчників. Фіброзно-кістозна хвороба, фіброаденома, рак
молочної залози.
Хвороби дитячого віку. Пологова травма.
Вроджені вади розвитку, спадкові хвороби.
Патофізіологія

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Предмет, задачі та методи патофізіології. Вплив температурних та
барофакторів на організм
Патогенна дія фізичних факторів на організм. Іонізуюче
випромінювання. Променева хвороба.
Патологія реактивності. Порушення імунної реактивності

2

Алергія
Порушення периферичного кровообігу. Гіпоксія.
Запалення. Гарячка.
Пухлини.
Порушення вуглеводного обміну. Порушення кислотно-основного стану.
Порушення водно-сольового обміну
Лейкоцитози, Лейкопенії, лейкози.
Патологія гемостазу.
Патофізіологія системного кровообігу. Недостатність кровообігу.
Патофізіологія
серця.
Недостатність
серця.
Міокардінальна
недостатність,
Патофізіологія кровоносних судин.
Патофізіологія зовнішнього дихання. Дихальна недостатність
Патофізіологія системи травлення. Патофізіологія печінки
Патофізіологія нирок. Ниркова недостатність
Патофізіологія ендокринної системи.
Нервова система. Патофізіологія екстремальних станів.

2
2
2
2
2

2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
68

8. Самостійна робота
№
з/п
1

Назва теми
Морфологія оборотного і необоротного ушкодження клітин і тканин.

Кількість
годин
5

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Некроз і апоптоз. Стромально-судінні і змішані дистрофії. Розлади
кровообігу: стаз, тромбоз, емболія. Ішемія. Інфаркт.
Хронічне запалення. Гранулематоз. Регенерація і репарація.
Загальне поняття про пухлини. Пухлини з тканин, похідних мезенхіми.
Пухлини нервової і меланінутворюючої тканини.
Атеросклероз і артеріосклероз. Гіпертензія і артеріолосклероз
Ревматизм. Ревматоідний артрит. Системний червоний вовчак.Системна
склеродермія.
Інфекційні хвороби. Сепсис.
Бактеріальні і вірусні повітряно-крапельні інфекції. Грип. Парагрип.
Аденовірусна інфекція. Бактеріальна бронхопневмонія. Лобарна
пневмонія.
Хвороби шлунка. Гастрит. Виразкова хвороба.
Хвороби кишечника. Інфекційні ентероколіти (дизентерія, черевний
тиф, холера). Ішемічної коліт. Неспецифічний виразковий коліт.
Хвороба Крона. Апендицит.
Хвороби нирок. Гломерулонефрит. Нефротичний синдром. Гостра і
хронічна ниркова недостатність. Хвороби нервової системи. Інфаркт
головного мозку. Інфекційні захворювання. Хвороба Альцгеймера.
Хвороби жіночих статевих органів. Хвороби матки. Ендоцервікоз.
Залозиста гіперплазія ендометрію. Ендометріоз. Передпухлинні
захворювання і пухлини шийки і тіла матки.
Патологія вагітності, післяпологового періоду та плаценти. Дитячі
інфекції: кір, скарлатина, дифтерія, менінгококкова інфекція. Хвороби
ендокринних залоз. Цукровий діабет. Захворювання щитоподібної
залози. Пухлини ендокринних залоз.
Патофізіологія
Патогенна дія фізичних факторів на організм. Променева хвороба
Тромбоз
Види мутацій. Найважливіші мутагени.
Порушення вуглеводного обміну, білкового та ліпідного обміну
Види, причини, наслідки мутацій. Роль хромосомних аберацій у виникненні
пухлин.
Хвороби органів травлення, класифікація. Захворювання шлунка. Гастрит.
Виразкова хвороба. Пухлини шлунка.
Хвороби шлунка. Гастрит. Виразкова хвороба.
Хвороби кишечника. Інфекційні ентероколіти (дизентерія, черевний тиф,
холера). Ішемічної коліт. Неспецифічний виразковий коліт. Хвороба Крона.
Апендицит.
Хвороби нирок. Гломерулонефрит. Нефротичний синдром. Гостра і хронічна
ниркова недостатність.
Хвороби жіночих статевих органів. Хвороби матки. Ендоцервікоз. Залозиста
гіперплазія ендометрію. Ендометріоз. Передпухлинні захворювання і пухлини
шийки і тіла матки.
Хвороби сечовивідної системи і чоловічої статевої системи. Хвороби
передміхурової залози: простатит, доброякісна гіперплазія, рак.
Хвороби жіночих статевих органів і молочних залоз. Захворювання шийки
матки, тіла матки і ендометрія. Захворювання маткових труб і яєчників.
Захворювання молочних залоз: мастит, фіброзно-кістозні захворювання.
Пухлини молочних залоз.

Разом
9. Індивідуальні завдання: написання рефератів, підготовка презентацій,
10. Завдання для самостійної роботи:
підготовка рефератів або презентацій на теми з Таблиці 8 «Самостійна робота»

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

120

11. Методи навчання: викладення лекційного матеріалу, відповіді на запитання студентів,
опанування практичних навичок на лабораторних заняттях
12. Методи контролю: тестовий поточний контроль, модульні контрольні роботи, оцінювання

захищених лабораторних робіт
13. Форма підсумкового контролю успішності навчання: письмова відповідь на
запитання з білета
14. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти:
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни “Патоморфологія
патофізіологія” виставляється як сума балів за поточну навчальну діяльність.
Номер
змістового
модуля,
кількість
навчальних
годин

Кількість Кількість
тем,
їх лабораторномери
них
занять, год

Змістовий
модуль 1, 56
Змістовий
модуль 2, 60

та

Бали, які нараховуються студентам,
макс
Мінімальна
За оцінки на заняттях.
Модульна
кількість
контрольна
балів.
робота
Усні
Ведення
відповіді зошита
з
практичних
занять

16

32

10

10

30

30

18

36

10

10

30

30

Шкала оцінювання в Україні та її відповідність ECTS:
Відмінно / Excellent
90-100
Добре / Good
75-89
Задовільно / Satisfactory
60-74
Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35-59
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
дисципліни / Fail
Єдина шкала оцінок для студентів
Оцінка ЕCTS

Статистичний

показник

А

Найкращі 10% студентів

B

Наступні 25 % студентів

C

Наступні 30 % студентів

D

Наступні 25 % студентів

E

Останні 25 % студентів

FX

Повторне перескладання

А
В, С
D, E
FX
F

F

Обов’язковий повторний
курс навчання

Для студентів, які бажають покращити свою успішність при засвоєнні змістових
модулів, можливе проведення повторного підсумкового контролю засвоєння дисципліни
(змістового модуля) під час іспиту в комісії.
15. Методичне забезпечення (навчальний контент): конспект лекцій, презентації, завдання
для самостійної роботи, питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю знань і
вмінь студентів
16. Рекомендована література
Основна:

1. Патофізіологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / за ред. М.Н. Зайка і Ю.В. Биця. —
3-є вид., переробл. і допов. - 2010 рік.
2. Патоморфологія: національний підручник (ВНЗ ІV р. а.) / за ред. В.Д.
Марковського, В.О. Туманського - 2015 - 936 с.
3. Патологическая физиология под ред. А.Д. Адо. – М.:Триада Х, 2002. – 616 с.
4. Кудрин А.Н. Фармакология с основами патофизиологии. – М.: Медицина, 1977. –
550 с.
5. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы патологической физиологии. – СПб.: ЭлбиСПб, 2010. – 406 с.
6. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы патохимии. – СПб.: Элби-СПб, 2000. – 687 с.
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