




1. Мета дисципліни – вивчення загальних закономірностей та конкретних 

механізмів виникнення, розвитку, перебігу та наслідків патологічних процесів, 

окремих хвороб і патологічних станів. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», 

«Біологічна та біоорганічна хімія», «Гістологія, цитологія та ембріологія», 

«Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Медична біологія», «Медична та 

біологічна фізика», «Фізіологія». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання з анатомії людини, гістології, 

фізіології, медичної біології та ін. дисциплін для вирішення конкретних 

науково-практичних задач; навики роботи з науковою та науково-

методичною літературою. 

3.Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Патофізіологія» є складовою циклу підготовки 

фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина». 

«Патофізіологія» є обов’язковою дисципліною, яка вивчає загальні 

закономірності функціонування організму хворої людини на рівні клітин, органів, 

систем та організму в цілому; механізми резистентності, виникнення та перебіг 

хвороби та її наслідків, а також одужання. «Патофізіологія» як навчальна 

дисципліна формує методологічні основи клінічного мислення; забезпечує 

можливість проведення патофізіологічного аналізу клінічних ситуацій з метою 

подальшої діагностики, лікування, профілактики хвороб. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. сформувати чітке уявлення про загальну нозологію: здоров’я, хворобу, 

патологічний процес, типовий патологічний процес, патологічну реакцію, 

патологічний стан, етіологію, патогенез; 

2. сформувати чітке уявлення про типові патологічні процеси, типові 

порушення обмін речовин та окремі хвороби за принципами їх класифікації, 

стадіями патогенезу, загальними проявами і варіантами завершення; 

3. сформувати навички аналізувати різні варіанти розвитку причинно-

наслідкових взаємовідносин в патогенезі хвороб; 

4. сформувати методологічні основи клінічного мислення; 

5. сформувати чітке уявлення про основні перспективні напрями розвитку 

патофізіології і загальної патології. 

     Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) 

рівень, восьмий рівень НРК України) вищої освіти, галузь знань 22 «Охорона 

здоров’я», спеціальність 222 «Медицина») дисципліна забезпечує набуття 

студентами наступних компетентностей:  

 

 

інтегральної:  



здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі, практичні 

проблеми в професійній діяльності в галузі охорони здоров’я, або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та 

вимог. 

загальних: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

спеціальних (фахових, предметних): 

СК 1. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і 

аналізувати клінічні данні. 

СК 9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

5 семестр 
Результат навчання 

(1 - знати; 2 - вміти; 3 – комунікація; 4 
- автономність та відповідальність) 

 

Форми 

(та/або 

методи та 

технології) 

викладання 

та навчання 

Методи 

оцінювання  

Відсоток 

у підсум-

ковій 

оцінці з 

дисцип-

ліни 
Код Результат навчання 

 Знати 
 

1.1. Основні поняття загальної 

нозології: здоров’я, хвороба, 

патологічний процес, типовий 

патологічний процес, патологічна 

реакція, патологічний стан, 

етіологія, патогенез. 

 

Лекція, 

практичні 

заняття 

Модульна 

контрольна 

робота № 1, 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота, 

Презентації / 

доповіді, 

Оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт 

10 

1.2. Причини і механізми розвитку 

типових патологічних процесів, їх 

прояви та значення для організму 

людини, зокрема у виникненні та 

розвитку відповідних груп 

захворювань. 

 

Лекція, 

практичні 

заняття 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота № 2, 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота, 

Презентації / 

доповіді, 

Оцінювання 

виконання 

10 



практичних 

робіт  

1.3. Причинно-наслідкові зв’язки в 

патогенезі типових патологічних 

процесів (змін місцевих та 

загальних, патологічних і 

пристосувально-компенсаторних, 

специфічних та неспецифічних; 

провідної та допоміжних ланок). 

 

Лекція, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота № 2, 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота, 

Презентації / 

доповіді, 

Оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт 

10 

1.4. Причини, механізми розвитку та 

принципи лікування типових 

патологічних процесів та типових 

порушень обміну речовин. 

Лекція, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота № 2, 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота, 

Презентації / 

доповіді, 

Оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт 

10 

1.5. Використовувати знання з 

патофізіології для аналізу і оцінки 

стану організму, порушень 

діяльності його органів і систем з 

метою подальшого планування 

діагностичних досліджень, 

лікувальних та профілактичних 

заходів 

Лекція, 

практичні 

заняття 

Модульна 

контрольна 

робота № 1, 

Модульна 

контрольна 

робота № 2, 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота, 

Презентації / 

доповіді, 

Оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт 

10 

1.6 Стандартні методи, включаючи 

сучасні комп’ютерні інформаційні 

Лекція, 

практичні 

заняття, 

Модульна 

контрольна 

робота № 1, 

10 



технології, обробки державної, 

соціальної та медичної інформації 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота № 2, 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота, 

Презентації / 

доповіді, 

Оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт 

  

Вміти 

 

2.1. Вирішувати ситуаційні задачі із 

визначенням причинних факторів, 

факторів ризику, головної ланки 

патогенезу, стадій розвитку, 

механізмів розвитку клінічних 

проявів, варіантів завершення, 

принципів надання медичної 

допомоги при типових 

патологічних процесах та 

найпоширеніших захворюваннях. 

 

Лекція, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота № 1, 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота, 

Презентації / 

доповіді, 

Оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт 

10 

2.2. На підставі результатів 

лабораторних та інструментальних 

досліджень оцінювати стан 

функціонування органів та систем 

організму при захворюваннях. 

 

Практичні 

заняття 

Модульна 

контрольна 

робота № 2, 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота, 

Презентації / 

доповіді, 

Оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт 

5 

2.3. Виділяти та фіксувати провідний 

типовий патологічний процес, його 

головну ланку та клінічні ознаки. 

Лекція, 

практичні 

заняття 

Модульна 

контрольна 

робота № 2, 

Підсумкова 

модульна 

5 



контрольна 

робота, 

Презентації / 

доповіді, 

Оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт 

2.4. Визначати принципи лікування 

захворювань. 

 

Практичні 

заняття 

Модульна 

контрольна 

робота № 2, 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота, 

Презентації / 

доповіді, 

Оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт 

5 

2.5. Проводити статистичну обробку 

матеріалу та аналіз отриманої 

інформації. 

 

Практичні 

заняття 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота, 

Презентації / 

доповіді, 

Оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт 

5 

 Комунікація 

3.1 Представляти результати наукового 

пошуку в формі доповідей з 

використанням сучасних 

технологій, конкретно вести 

дискусію. 

Практичні 

заняття 

Презентації / 

доповіді 

5 

 Автономність та відповідальність 

4.1. Орієнтуватися в принципових 

питаннях патофізіології, проводити 

підбір та аналіз сучасної літератури 

за даним напрямком, 

використовувати її, а також 

програми обробки даних для 

планування, отримання й аналізу 

результатів власної науково-

дослідної роботи. 

Самостійна 

робота 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота, 

Оцінювання 

презентації/ 

доповіді 

5 



 

6 семестр 

 
 

Результат навчання 
(1 - знати; 2 - вміти; 3 – комунікація; 4 

- автономність та відповідальність) 
 

Форми 

(та/або 

методи та 

технології) 

викладання 

та навчання 

Методи 

оцінювання  

 

Відсоток 

у підсум-

ковій 

оцінці з 

дисцип-

ліни 

 

Код Результат навчання 

  

Знати 

 

1.1. Закономірності порушень 

клітинного складу периферичної 

крові при анеміях, еритроцитозах, 

лейкоцитозах, лейкопеніях, 

лейкозах; порушеннях гемостазу. 

Лекція, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота № 1, 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота, 

Презентації / 

доповіді, 

Оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт, іспит 

  

10 

1.2. Причини та механізми розвитку 

порушень в системі кровообігу: 

недостатності кровообігу; 

недостатності серця, аритмій, 

артеріальної гіпер- та гіпотензії; 

артеріосклерозу, атеросклерозу. 

Причини та механізми розвитку 

вінцевої недостатності, 

ускладнення, наслідки. 

 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота № 2, 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота, 

Презентації / 

доповіді, 

Оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт, іспит 

10 

1.3. Причини та механізми розвитку 

порушень дихальної системи: 

недостатності зовнішнього 

дихання, порушень вентиляції 

альвеол, дифузії газів через 

Лекція, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота № 2, 

Підсумкова 

модульна 

10 



альвеоло-капілярну мембрану, 

перфузії; причини і механізми 

виникнення задишки, розвитку 

бронхіальної астми. 

контрольна 

робота, 

Презентації / 

доповіді, 

Оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт, іспит 

 

1.4. Причини, механізми розвитку 

патологічних станів у системі 

травлення: недостатність травлення 

та порушення всмоктування, 

виразкову хворобу шлунку та 

дванадцятипалої кишки. Знати 

етіологію, патогенез, клінічні 

прояви печінкової недостатності, 

печінкової коми, жовтяниці, 

портальної гіпертензії. Принципи їх 

профілактики та лікування. 

Причини та механізми порушень 

процесів у нирках при гострій та 

хронічній нирковій недостатності, 

гломерулонефриті, нефротичному, 

сечовому синдромах,уремічній комі 

Лекція, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота № 2, 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота, 

Оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт, іспит 

10 

1.5. Причини та загальні механізми 

розвитку порушень функцій 

ендокринних залоз, первинних і 

вторинних ендокринопатій, 

наслідки порушень секреції 

гормонів аденогіпофіза, 

нейрогіпофіза, надниркових залоз, 

щитоподібної залози, статевих 

залоз; загальнобіологічну роль 

стресу, типові порушення 

діяльності нервової системи: 

сенсорних функцій, рухової 

функції, вегетативної функції, 

трофічної функції та інтегративної 

функції; роль гострих та хронічних 

розладів мозкового кровообігу в 

порушеннях діяльності головного 

мозку та організму в цілому. 

Лекція, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота № 1, 

Модульна 

контрольна 

робота № 2, 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота,  

Презентації / 

доповіді, 

Оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт, іспит 

10 

1.6 Механізми патогенезу та клінічні 

прояви при поширених 

захворюваннях систем і органів  

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота № 1, 

Модульна 

10 



контрольна 

робота № 2, 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота, 

Презентації / 

доповіді, 

Оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт, іспит 

 Вміти 

2.1. Вирішувати ситуаційні задачі із 

визначенням причинних факторів, 

факторів ризику, головної ланки 

патогенезу, стадій розвитку, 

механізмів розвитку клінічних 

проявів, варіантів завершення, 

принципів надання медичної 

допомоги при найпоширеніших 

захворюваннях. 

 

Лекція, 

практичні 

заняття 

Модульна 

контрольна 

робота № 1, 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота, 

Презентації / 

доповіді, 

Оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт, іспит 

10 

2.2. На підставі результатів 

лабораторних та інструментальних 

досліджень оцінювати стан 

функціонування органів та систем 

організму при захворюваннях. 

 

Практичні 

заняття 

Модульна 

контрольна 

робота № 2, 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота, 

Презентації / 

доповіді,  

Оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт, іспит 

10 

2.3. Виділяти та фіксувати етіологію, 

патогенез, клінічні прояви 

поширених захворювань систем та 

органів. Визначати принципи 

лікування захворювань 

 

Лекція, 

практичні 

заняття 

Модульна 

контрольна 

робота № 2, 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота, 

Презентації / 

5 



доповіді, 

Оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт, іспит 

2.4. Проводити статистичну обробку 

матеріалу та аналіз отриманої 

інформації. 

 

 

Практичні 

заняття 

Модульна 

контрольна 

робота № 2, 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота, 

Презентації / 

доповіді, 

Оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт, іспит 

5 

 Комунікація 

3.1 Представляти результати наукового 

пошуку в формі доповідей з 

використанням сучасних 

технологій, коректно вести 

дискусію. 

Практичні 

заняття 

Презентації / 

доповіді 

5 

 Автономність та відповідальність 

4.1. Орієнтуватися в принципових 

питаннях патофізіології, проводити 

підбір та аналіз сучасної літератури 

за даним напрямком, 

використовувати її, а також 

програми обробки даних для 

планування, отримання й аналізу 

результатів власної науково-

дослідної роботи. 

Самостійна 

робота 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота,  

Презентації / 

доповіді, 

Оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт, 

Іспит 

5 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

 

5 семестр 

 

Результати навчання  

дисципліни (код) 

  

Програмні результати  

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 

ПРН 1. Виділяти та ідентифікувати 

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 

найбільш вірогідний нозологічний 

або синдромний попередній 

клінічний діагноз захворювання (за 

списком 2). 

+ + + + + + +  + +   + 

ПРН 2. Збирати інформацію про 

загальний стан пацієнта, оцінювати 

психомоторний та фізичний 

розвиток пацієнта, стан органів та 

систем організму, на підставі 

результатів лабораторних та 

інструментальних досліджень 

оцінювати інформацію щодо 

діагнозу (за списком 4). 

+     +  +  + + + + 

ПРН 5. Визначити головний 

клінічний синдром або чим 

обумовлена тяжкість стану 

потерпілого/постраждалого (за 

списком 3) шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та оцінки 

стану людини за будь-яких 

обставин (вдома, на вулиці, закладі 

охорони здоров'я, його підрозділі) 

у т.ч. в умовах надзвичайної 

ситуації та бойових дій, в польових 

умовах, в умовах нестачі 

інформації та обмеженого часу. 

+ +   + + +   +    



 

 

6 семестр 

 

Результати навчання 

 дисципліни (код) 

  

Програмні результати  

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 

ПРН 1. Виділяти та ідентифікувати 

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 

найбільш вірогідний нозологічний 

або синдромний попередній 

клінічний діагноз захворювання (за 

списком 2). 

+ + + + + + +  + +  + 

ПРН 2. Збирати інформацію про 

загальний стан пацієнта, оцінювати 

психомоторний та фізичний 

розвиток пацієнта, стан органів та 

систем організму, на підставі 

результатів лабораторних та 

інструментальних досліджень 

оцінювати інформацію щодо 

діагнозу (за списком 4). 

+     +  +  + + + 

ПРН 5. Визначити головний 

клінічний синдром або чим 

обумовлена тяжкість стану 

потерпілого/постраждалого (за 

списком 3) шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та оцінки 

стану людини за будь-яких 

обставин (вдома, на вулиці, закладі 

охорони здоров'я, його підрозділі) 

у т.ч. в умовах надзвичайної 

ситуації та бойових дій, в польових 

умовах, в умовах нестачі 

інформації та обмеженого часу. 

+ +   + + +   +   



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

 

    5 семестр 

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота № 1 – РН 1.1,  1.5, 1.6, 2.1. – 15 балів / 7,5 балів 

2. Модульна контрольна робота № 2 – РН 1.2 – 1.6, 2.2 – 2.4.– 15 балів / 7,5 балів 

3. Підсумкова модульна контрольна робота – РН 1.1 – 2.5., 4.1. – 30 балів / 15 балів 

4. Презентації / доповіді - РН 1.1. – 4.1. – 20 балів / 5 балів 

5. Оцінювання виконання практичних робіт - РН 1.1. – 2.5. – 20 балів / 10 балів 

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за 

яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно 

оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня 

до підсумкової оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 

«зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки 

не допускається. 
 

7.2. Організація оцінювання: 
 

Модульні контрольні роботи 1, 2 та підсумкова модульна контрольна робота 

проводяться по завершенні тематичних лекцій та практичних занять.  

Оцінювання виконання практичних робіт проводиться упродовж семестру 

під час проведення практичних занять.  

Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей проводиться упродовж 

лекційного курсу та практичних занять.  

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 



7.1 Форми оцінювання студентів:  

     

  6 семестр 

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота № 1 – РН 1.1,  1.5, 1.6, 2.1. – 10 балів / 5 балів 

2. Модульна контрольна робота № 2 – РН 1.2 – 1.6, 2.2 – 2.4. – 10 балів / 5 балів 

3. Підсумкова модульна контрольна робота – РН 1.1 – 2.4, 4.1. – 20 балів / 10 балів 

4. Презентації / доповіді – РН 1.1. – 3.1., 4.1. – 8 балів / 4 балів 

5. Оцінювання виконання практичних робіт – РН 1.1. – 2.4.,  4.1. – 12 балів / 6 балів 

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою 

контролю за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма 

успішно оціненими результатами навчання.  

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами 

навчання, які оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-2.4, 4.1. 

Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здобувачем освіти під час 

іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою. Перескладання семестрового 

контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 
Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання всіх практичних 

робіт, написання 2 модульних контрольних робіт та підсумкової модульної 

контрольної роботи, підготовка презентації / доповіді. Здобувач освіти не 

допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів.  

7.2 Організація оцінювання:  
Модульні контрольні роботи 1, 2 та підсумкова модульна контрольна робота 

проводяться по завершенні тематичних лекцій та практичних занять.  

Оцінювання виконання практичних робіт проводиться упродовж семестру 

під час проведення практичних занять.  

Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей проводиться упродовж 

лекційного курсу та практичних занять. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план.

№ 

з/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

 

 
П

р
а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 
К

о
н
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а

ц
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С

а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
*
 

5 семестр 

1.  ЛЕКЦІЯ 1. ВСТУП ДО ПАТОФІЗІОЛОГІЇ. 

ЕТІОЛОГІЯ ТА ПАТОГЕНЕЗ. РЕАКТИВНІСТЬ 

ОРГАНІЗМУ. 

2    

2.  Практичне заняття 1. Предмет і методи 

патофізіології. Основні поняття загальної нозології. 

Вплив термічних та барофакторів на організм. 

 2   

3.  Самостійна робота 1. Основні напрями вчення про 

хворобу: гуморальний (Гіппократ), солідарний 

(Демокрит), целюлярний (Р. Вірхов). Розвиток 

напрямів на сучасному етапі. Причинно-наслідкові 

зв’язки, їх варіанти та «circulus vitiosus». Поняття про 

основну ланку патогенезу. Патогенна дія термічних 

факторів. Тепловий та сонячний удар. Штучна 

гіпотермія, її використання в медицині. Місцеві 

прояви – опіки, відмороження. 

   3 

4.  Практичне заняття 2. Патогенна дія іонізуючого 

випромінювання.  
 2   

5.  Самостійна робота 2. Патогенна дія факторів 

зовнішнього середовища: хімічні, біологічні, психічні 

та соціальні фактори. Патогенна дія електричного 

струму. 

   3 

6.  Практичне заняття 3. Патологія реактивності. Роль 

спадковості та конституції в патології. 
 2   

7.  Самостійна робота 3. Старіння. Загальні ознаки та 

закономірності старіння. Структурні, функціональні 

та біохімічні прояви старіння на молекулярному, 

клітинному, тканинному, органному рівнях і на рівні 

цілого організму. Теорії старіння. Прогерія. Методи 

геропротекції. 

   3 

8.  ЛЕКЦІЯ 2. КЛІТИННІ МЕХАНІЗМИ 

ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. ВИДИ КЛІТИННОЇ 

СМЕРТІ.  

2    

9.  Практичне заняття 4. Патофізіологія клітини. 

Загальні механізми клітинного пошкодження і смерті. 

Некроз, апоптоз і аутофагія. 

 2   

10.  Самостійна робота 4. Інформаційні механізми 

пошкодження клітин. Патологія сигналізації, рецепції 
   4 



сигналів. Феномен молекулярної мімікрії. Розлади 

механізмів сигнальної трансдукції, порушення 

вторинних месенджерів. Дефекти клітинних програм 

як основа розвитку патологічних процесів. 

Порушення енергозабезпечення клітин. Порушення 

транспорту поживних речовин через клітинні 

мембрани, розлади внутрішньоклітинних 

катаболічних шляхів. Порушення клітинного 

дихання, ефект роз’єднання окислення та 

фосфорилювання, його механізми. 

11.  ЛЕКЦІЯ 3. ПОРУШЕННЯ ІМУНІТЕТУ. АЛЕРГІЯ. 2    

12.  Практичне заняття 5. Порушення діяльності імунної 

системи. Недостатність імунітету. 
 2   

13.  Самостійна робота 5. Патофізіологічні основи 

трансплантації органів і тканин. Реакція відторгнення 

трансплантата: причини, механізми. Реакція 

«трансплантат проти хазяїна». Імунологічні 

взаємовідношення у системі «мати-плід». 

   3 

14.  Практичне заняття 6. Алергія.  2   

15.  Самостійна робота 6. Основи ACIT-терапії.    3 

16.  ЛЕКЦІЯ 4. ТИПОВІ ПАТОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ.  2    

17.  Практичне заняття 7. Запалення. Стадії альтерації та 

ексудації запалення. 
 2   

18.  Самостійна робота 7. Значення запалення для 

організму. Роль NETs в процесі запалення. 
   3 

19.  Практичне заняття 8. Запалення. Стадія 

проліферації запалення.  
 2   

20.  Самостійна робота 8. Загальні зміни в організмі при 

запаленні. Синдром системної запальної відповіді. 
   3 

21.  Практичне заняття 9. Типові порушення 

периферійного кровообігу та мікроциркуляції. 

Гіпоксія. Гарячка. 

 2   

22.  Самостійна робота 9. Роль HIF в розвитку 

патологічних станів. Лихоманка неясного генезу. 
   3 

23.  ЛЕКЦІЯ 5. ОСОБЛИВОСТІ ПУХЛИННОГО 

РОСТУ.  ВПЛИВ КСЕНОБІОТИКІВ НА ОРГАНІЗМ 

ЛЮДИНИ. 

2    

24.  Практичне заняття 10.  Типові порушення 

тканинного росту. Етіологія, патогенез пухлин. 
 2   

25.  Самостійна робота 10. Особливості скринінгу 

пухлин. Імунологічна профілактика пухлин. 
   3 

26.  Практичне заняття 11.  Молекулярні механізми 

пухлинної прогресії та метастазування. Паранео-

пластичні синдроми. Модульна контрольна робота 

№1 

 2   



27.  Самостійна робота 11. Молекулярні механізми 

пухлинного процесу різних органів. Імунотерапія 

пухлин. 

   3 

28.  ЛЕКЦІЯ 6. ПОРУШЕННЯ ВУГЛЕВОДНОГО, 

БІЛКОВОГО ТА ЖИРОВОГО ОБМІНІВ.  
2    

29.  Практичне заняття 12.  Порушення  вуглеводного 

обміну. Цукровий діабет.  
 2   

30.  Самостійна робота 12. Порушення всмоктування 

вуглеводів, процесів синтезу, депонування та 

розщеплення глікогену, транспорту вуглеводів у 

клітини. Порушення нервової,  гормональної 

регуляції вуглеводного обміну. 

   4 

31.  Практичне заняття 13. Порушення обміну білків, 

амінокислот і азотистих основ. Патологія ліпідного 

обміну. 

 2   

32.  Самостійна робота 13. Порушення транспортної 

функції білків плазми крові. Конформаційні зміни 

білкових молекул, порушення деградації білків в 

лізосомах і протеосомах, їх роль у патології. Жирова 

дистрофія. Ожиріння. Схуднення. 

   4 

33.  ЛЕКЦІЯ 7. ПОРУШЕННЯ ВОДНО-

ЕЛЕКТРОЛІТНОГО ОБМІНУ. ПОРУШЕННЯ 

КИСЛОТНО-ЛУЖНОГО БАЛАНСУ. 

2    

34.  Практичне заняття 14. Порушення водно-

електролітного обміну. Порушення кислотно-

лужного балансу. Модульна контрольна робота №2 

 2   

35.  Самостійна робота 14. Особливості порушень 

водно-електролітного обміну при інфекційних 

захворюваннях. Корекція та підтримання порушень 

кислотно-лужного балансу. 

   4 

36.  Практичне заняття 15. Узагальнення матеріалу. 

Підсумкова модульна контрольна робота «Загальна 

нозологія. Типові патологічні процеси та 

порушення обміну речовин». 

 2   

Всього: 14 30 0 46 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 
Обсяг за 5 семестр – 90 год., в тому числі: 

Лекції – 14 год. 

Практичні заняття – 30 год. 

Самостійна робота – 46 год. 
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6 семестр 

37.  ЛЕКЦІЯ 8.  ПАТОФІЗІОЛОГІЯ КРОВІ. 

ПОРУШЕННЯ ГЕМОСТАЗУ. 
2    

38.  Практичне заняття 16. Порушення загального об’єму 

крові. Анемії: принципи класифікації, патогенез, 

клінічна та гематологічна характеристика. 

 3   

39.  Самостійна робота 15. Особливості переливання 

крові. Гемотрансфузійні та постгемотрансфузійні 

реакції: механізми розвитку та засоби профілактики. 

   5 

40.  Практичне заняття 17. Лейкоцитози. Лейкопенії. 

Лейкози. 
 3   

41.  Самостійна робота 16. Лейкемоїдні реакції 

мієлоїдного та лімфоїдного типів. Відмінність від 

лейкозів. Аналіз мазків крові хворих на лейкоз. 

Перебіг лейкозів у дітей та людей похилого віку. 

   5 

42.  Практичне заняття 18. Патологія системи гемостазу 

й антигемостазу. 
 3   

43.  Самостійна робота 17. Методи визначення 

патологічних змін в системі гемостазу: особливості 

показників коагулограми та тромбоеластограми.  

   5 

44.  ЛЕКЦІЯ 9. НЕДОСТАТНІСТЬ СИСТЕМНОГО 

КРОВООБІГУ. СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ 

ВІНЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ. АРИТМІЇ. 

2    

45.  Практичне заняття 19. Патофізіологія серцевої 

недостатності. 
 3   

46.  Самостійна робота 18. Етіологія та патогенез 

міокардитів, кардіоміопатій та міокардіодистрофій. 
   5 

47.  Практичне заняття 20. Патофізіологія серця. 

Коронарна недостатність. Аритмії. Патології артерій і 

вен. Порушення артеріального тиску. 

 3   

48.  Самостійна робота 19. Аналіз ЕКГ пацієнтів із 

порушеннями серцевого ритму, інфарктом міокарда. 

Теорії розвитку атеросклерозу. Коарктація аорти. 

   5 

49.  ЛЕКЦІЯ 10. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ДИХАННЯ. 2    

50.  Практичне заняття 21. Патофізіологія зовнішнього 

дихання. Дихальна недостатність. 
 3  

 

51.  Самостійна робота 20. Показники спірограми при 

обструкції та рестрикції. Патогенез респіраторного 

дистрес-синдрому новонароджених та дорослих. 

ТЕЛА. Професійні захворювання легенів. 

   

5 



Муковісцидоз.  Легеневий туберкульоз. Асфіксія. 

Синдром нічного апное.  

52.  
ЛЕКЦІЯ 11. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ТРАВЛЕННЯ. 2    

53.  Практичне заняття 22. Патофізіологія шлунково-

кишкового тракту. 
 3   

54.  Самостійна робота 21. Розлади харчової поведінки. 

Патогенез хвороб оперованого шлунку.  
   

5 

55.  Практичне заняття 23. Патофізіологія печінки. 

Жовтяниці. 
 3  

 

56.  Самостійна робота 22. Патофізіологічне 

обґрунтування функціональних проб печінки.  
   

5 

57.  ЛЕКЦІЯ 12. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ПОРУШЕНЬ 

СЕЧОВОЇ ТА СТАТЕВИХ СИСТЕМ. 
2   

 

58.  Практичне заняття 24. Патологія органів сечової 

системи. 
 3   

59.  Самостійна робота 23. Механізми утворення каменів 

в сечових органах. Методи екстракорпоральної та 

інтракорпоральної детоксикації при нирковій 

недостатності. 

   

5 

60.  Практичне заняття 25. Узагальнення матеріалу 

«Патологія крові, серцево-судинної, дихальної, 

сечової та травної системи». Модульна контрольна 

робота №1. 

 3  

 

61.  ЛЕКЦІЯ 13. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ЕНДОКРИННИХ 

РОЗЛАДІВ. 
2   

 

62.  Практичне заняття 26. Розлади гіпоталамо-

гіпофізарної системи. Патологія щитоподібної та 

прищитоподібних залоз. Хвороби надниркових залоз. 

 3  

 

63.  Самостійна робота 24. Загальний адаптаційний 

синдром. Аміодарон-індукований гіпотиреоз і 

тирекотоксиоз. 

   

5 

64.  Практичне заняття 27. Етіологія та патогенез 

захворювань чоловічої та жіночої статевих систем. 
 3  

 

65.  Самостійна робота 25. Патофізіологія безпліддя. 

ІПСШ. 
   

5 

66.  ЛЕКЦІЯ 14. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ НЕРВОВОЇ 

СИСТЕМИ ТА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СТАНІВ. 
2   

 

67.  Практичне заняття 28. Порушення функцій нервової 

системи. 
 3  

 

68.  Самостійна робота 26. Патофізіологія болю. 

Демієлінізуючі та нейродегенеративні хвороби. 

Розлади сну. Олігофренія та деменція. Загальна 

психопатологія. 

   

5 

69.  Практичне заняття 29. Патофізіологія екстремальних 

станів. Модульна контрольна робота №2. 
 3   



70.  Практичне заняття 30. Узагальнення матеріалу. 

Підсумкова модульна контрольна робота 

«Патофізіологія органів і систем» 

 4  

 

 Всього: 14 46 0 60 

Обсяг за 6 семестр - 120 год, в тому числі: 

Лекції – 14 год 

Практичні заняття – 46 год 

Самостійна робота –  60 год 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 
Загальний обсяг 210 год., в тому числі: 

Лекції – 28 год. 

Практичні заняття – 76 год. 

Самостійна робота – 106  год. 
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