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І. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою.  

Програма навчальної дисципліни складається з одного модуля: 
 

МОДУЛЬ 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ. 

 

ЗМІСТОВІ МОДУЛІ: 

1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ НОЗОЛОГІЇ.  

2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТИПОВИХ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. 

3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТИПОВИХ ПОРУШЕНЬ ОБМІНУ РЕЧОВИН. 

 

Код Назва змістового модулю, розділу, теми та елементів заняття 

1 Актуальні проблеми загальної нозології 
1.1 Патологія реактивності. Порушення імунологічної реактивності. 
1.1.1 Імунна недостатність. Причини, механізми розвитку, види первинних 

імунодефіцитів. Роль фізичних, хімічних та біологічних факторів у розвитку 

вторинних імунодефіцитних (імунодепресивних) станів. Патогенез клінічних 

проявів імунної недостатності. Етіологія, патогенез синдрому набутого 

імунодефіциту (СНІД).  

Патофізіологічні основи трансплантації органів і тканин. Реакція відторгнення 

трансплантату, її причини та механізми. Реакція «трансплантат проти господаря».  

Основні принципи імуностимуляції та імуносупресії. 
1.1.2 Алергія. Етіологія алергії, види екзо- і ендогенних алергенів. Характеристика 

алергічних реакцій негайного і сповільненого типів. Стадії патогенезу алергічних 

реакцій. Характеристика класів алергічних реакцій за Кумбсом і Джеллом: 

експериментальні моделі, основні клінічні форми, імунологічні механізми. 

Патогенез анафілактичного шоку. Механізми цитолізу. Імунокомплексні 

ушкодження. Лімфокіни. 

Автоалергічні (автоімунні) реакції. Причини і механізми їх розвитку. Роль 

автоалергічного компоненту в патогенезі хвороб. 

Основні принципи запобігання і лікування алергічних реакцій. Гіпосенсибілізація.  

2 Актуальні проблеми типових патологічних процесів. 
2.1 Пошкодження клітин 
2.1.1 Етіологія і патогенез пошкодження клітин. Некроз та апоптоз. 

Екзо- і ендогенні причини пошкодження клітин: гіпоксія, дія фізичних, хімічних, 

інфекційних агентів, імунні реакції, генетичні дефекти. Структурні, 

функціональні, фізико-хімічні, біохімічні та термодинамічні ознаки пошкодження 

клітини.  

Інформаційні механізми пошкодження клітин. Патологія сигналізації, рецепції 

сигналів. Феномен молекулярної мімікрії. Розлади механізмів сигнальної 

трансдукції, порушення вторинних месенджерів. Дефекти клітинних програм як 

основа розвитку патологічних процесів. 

Характеристика універсальних механізмів пошкодження клітин (гіпоксичного, 

вільнорадикального, кальцій-залежного). 

Механізми і прояви пошкодження субклітинних структур. Наслідки пошкодження 

клітин.  

Некроз та апоптоз, їх характерні ознаки. Екзо- та ендогенні індуктори апоптозу. 



  

Механізми апоптозу. Наслідки пригнічення та підвищення апоптозу. 

Механізми захисту та адаптації клітин до дії шкідливих агентів. Клітинні стрес – 

білки. 

2.2 Запалення 
2.2.1 Гостре і хронічне запалення. Клітинні і гуморальні механізми. Роль лейкоцитів і 

тромбоцитів у розвитку запалення. Сучасні уявлення про роль медіаторів у 

розвитку запальної реакції. Плазмові і клітинні медіатори Цитокіни – види, 

характеристика дії.  

Механізми проліферації. Мітогенні сигнали (фактори росту, цитокіни, гормони, 

відсутність контактного гальмування проліферації). Передача мітогенного 

сигналу внутрішньоклітинними сигнальними шляхами. Роль мітогенактивованих 

протеїнкіназ в стимуляції клітинного поділу. Механізми склерозування, 

організація рубця. 

2.2.2 Синдром системної запальної відповіді («відповідь гострої фази»). Медіатори 

системної запальної відповіді. Продукція білків гострої фази, гарячка, реакції 

системи крові та імунної системи, їх механізми.  
2.2.3 Низькоступеневе хронічне дифузне запалення. Захворювання, пов’язані з ним. 

Роль інфекції в етіології. 

Принципи протизапальної терапії. Патогенетичне обґрунтування протизапальної 

терапії. Цитокіни та антицитокінова терапія. 

2.3 Пухлини 
2.3.1 Механізми канцерогенезу. Мутаційний механізм канцерогенезу. Гени-мішені. 

Накопичення численних мутацій, гетерогенність пухлини, пухлинна прогресія. 

Схема канцерогенезу. Молекулярний патогенез пухлин.  

2.3.2 Основні властивості пухлинних клітин та їх механізми. Механізми ухилення 

трансформованих клітин від апоптозу. Механізми надбання трансформованими 

клітинами здатності до безмежного ділення. Механізми пухлинної інвазії та 

метастазування. Механізми багатосходинкового канцерогенезу.  Зміни каріотипу в 

пухлинах. 

Імунний нагляд та його уникнення пухлиною. 

Патофізіологічні основи профілактики та лікування пухлин. Принципи таргетної 

протипухлинної терапії, що ґрунтуються на застосуванні інгібіторів сигнальних 

шляхів клітини. 

3 Актуальні проблеми типових порушень обміну речовин. 
3.1 Порушення вуглеводного обміну 

3.1.1 Цукровий діабет. Етіологія, патогенез цукрового діабету 1-го типу. Роль 

спадкових факторів та факторів середовища в його виникненні та розвитку. 

Патогенез абсолютної інсулінової недостатності, її прояви та наслідки: порушення 

енергетичного, білкового, вуглеводного, жирового, водно-електролітного обмінів, 

кислотно-основного стану. 

Етіологія, патогенез цукрового діабету 2-го типу. Роль спадкових факторів та 

факторів середовища в його виникненні і розвитку. Варіанти відносної інсулінової 

недостатності при діабеті 2-го типу (секреторні порушення В-клітин, 

резистентність тканин-мішеней до інсуліну). Прояви та наслідки відносної 

інсулінової недостатності. Метаболічний синдром.  

Ускладнення цукрового діабету. Синдром гіпо- та гіперглікемії: види, причини та 

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

принципи терапії. Віддалені ускладнення (макро-, мікроангіопатії, нейропатії, 

фетопатії та ін.), їх загальна характеристика.  



  

Профілактика виникнення і розвитку цукрового діабету. Принципи терапії 

цукрового діабету. Профілактика ускладнень.  

3.2 Порушення жирового обміну 

3.2.1 Гіпер-, гіпо-, дисліпопротеїнемії. Ожиріння.  

Залежність розвитку дисліпопротеїнемій від факторів середовища (раціон, режим 

харчування), спадковості та супутніх захворювань. Сучасні класифікації 

дисліпопротеїнемій (первинні та вторинні; за фенотипом ліпопротеїдів; з високим 

або низьким ризиком атеросклерозу), критерії гіперхолестеринемії, 

гіпертригліцеридемії, низького рівня ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ).  

Етіологія, патогенез первинних (спадкових, сімейних) і вторинних (при 

порушенні харчування, ожирінні, цукровому діабеті, хворобах нирок, гіпотиреозі, 

цирозі печінки, СНІДі, під впливом лікарських препаратів) дисліпопротеїнемій. 

Наслідки/ускладнення дисліпопротеїнемій. Принципи і цілі відновлення 

нормального ліпідного складу крові.  

Види ожиріння. Експериментальні моделі. Етіологія та патогенез ожиріння. 

Механізми жирової дистрофії.  

Характеристика медичних проблем, пов’язаних з ожирінням.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, 4 кредити 

ЄКТС. 
 

Структура навчальної дисципліни 
 

Структура навчальної дисципліни 

Кількість годин 

Всього 

годин/кредитів 

ЕСТS 

Аудиторних 

СРС 
Лекцій 

Практичних 

занять 

Годин 120 20 20 80 

Кредитів ЕСТS 4    

Другий рік навчання, перший 

(осінній) семестр 

МОДУЛЬ 1 

Змістових модулів 3 

120 годин/  

4 кредити 
20 20 80 

В т.ч. підсумковий модульний 

контроль засвоєння модулю 
2 години   2  

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

  

Код 
Назва змістового модулю, розділу, 

теми 

 Кількість годин 

Лекції Практичні 
заняття 

СРС Всього 

1 Актуальні проблеми загальної нозології     
1.1 Патологія реактивності. Порушення 

імунологічної реактивності. 
4 4 16 24 

2 Актуальні проблеми типових 
патологічних процесів 

    

2.1 Пошкодження клітин 2 2 8 12 
2.2 Запалення 6 4 16 26 



  

2.3 Пухлини 4 4 16 24 

3 Актуальні проблеми типових порушень 

обміну речовин 

    

3.1 Порушення вуглеводного обміну 2 2 8 12 

3.2 Порушення жирового обміну 2 2 8 12 

 Підсумковий модульний контроль - 2 8 10 

 Всього 20 20 80 120 

 

 

 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
Код Тема Кільк. 

годин 

ЛЕКЦІЇ 

1.1.1 Імунна недостатність 2 
1.1.2 Алергія 2 
2.1.1 Етіологія і патогенез пошкодження клітин. Некроз та апоптоз 2 
2.2.1 Гостре і хронічне запалення 2 
2.2.2 Синдром системної запальної відповіді 2 
2.2.3 Низькоступеневе хронічне дифузне запалення 2 
2.3.1 Механізми канцерогенезу 2 

2.3.2 Основні властивості пухлинних клітин та їх механізми 2 

3.1.1 Порушення вуглеводного обміну 2 

3.2.1 Порушення жирового обміну 2 

             Разом 20 
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

1.1.1 Імунна недостатність 2 
1.1.2 Алергія 2 
2.1.1 Етіологія і патогенез пошкодження клітин. Некроз та апоптоз 2 
2.2.1 Гостре і хронічне запалення 2 
2.2.2 Синдром системної запальної відповіді 2 

 2.2.3 Низькоступеневе хронічне дифузне запалення 
2.3.1 Механізми канцерогенезу 2 

2.3.2 Основні властивості пухлинних клітин та їх механізми 2 

3.1.1 Порушення вуглеводного обміну 2 

3.2.1 Порушення жирового обміну 2 

 ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2 

Разом 20 

Усього 40 

Самостійна робота 
 

№ з.п. Назва 
Кількість 

годин 

1.  
Підготовка до практичних занять (теоретична 

підготовка, опрацювання практичних навичок) 
72 

2.  
В тому рахунку (пункти 1-2) проходження он-лайн 

курсів та он-лайн тестування; індивідуальна робота 
 

3.  Підготовка до підсумкового модульного контролю 8 

УСЬОГО 80 

 



  

ІІ. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

По завершенні вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

патофізіології» аспіранти повинні мати поглиблені знання з певних обраних розділів 

патофізіології, у яких виділені актуальні проблеми, що ширше вивчаються порівняно з 

основною, нормативною навчальною дисципліною «Патологічна фізіологія». 

 

 

ІІІ. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

Методи контролю 
 Опитування (перевірка теоретичних знань та практичних навичок). 

 Тестовий контроль. 

 Написання огляду наукової літератури (рефератів), виконання творчих завдань, їх 

захист. 
 

Поточний контроль. Перевірка на практичних заняттях теоретичних знань і 

засвоєння практичних навичок, а так само результатів самостійної роботи аспірантів. 

Контролюються викладачами відповідно до конкретної мети навчальної програми. Оцінка 

рівня підготовки студентів здійснюється шляхом: опитування аспірантів, рішення й 

аналізу ситуаційних завдань і тестових завдань, інтерпретації результатів 

експериментальних і клініко-лабораторних досліджень, контролю засвоєння практичних 

навичок. 

Проміжний контроль. Перевірка можливості використання аспірантами для 

клініко-діагностичного аналізу отриманих теоретичних знань і практичних навичок з усіх 

вивчених тем змістового модулю, а так само результатів самостійної роботи. Здійснюється 

на останньому занятті змістового модулю шляхом здачі практичних навичок, рішення 

ситуаційних завдань і тестування. 

Аспіранти, що мають академічну заборгованість, до здачі змістового модулю не 

допускаються. 

Підсумковий модульний контроль проводиться по завершенню вивчення всіх 

тем модуля на останньому контрольному занятті семестру. 

До проміжного змістового модулю й підсумкового модульного контролю 

допускаються аспіранти, які відвідали всі передбачені навчальною програмою лекції, 

аудиторні навчальні заняття, виконали в повному обсязі самостійну роботу й у процесі 

навчання набрали кількість балів, не меншу, ніж мінімальну. Мінімальна кількість балів 

(Бmin) розраховується за формулою: 

Бmin=3 х N,  де N - кількість занять за планом. 

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у 

балах), що виставляється під час перевірки теоретичних знань і практичних навичок за 

рейтинговою системою. 

Максимальна кількість балів, що може набрати аспірант у результаті здачі 

підсумкового модульного контролю, становить 40. Підсумковий модульний контроль 

уважається зарахованим, якщо студент набрав не менше ніж 30 балів. 

Максимальна кількість балів, що аспірант може набрати під час вивчення кожного 

модуля, становить 100 балів, у тому числі за поточну навчальну діяльність, включаючи 

змістовий модульний контроль, - 60 балів, за результатами підсумкового модульного 

контролю - 40 балів. 



  

 

Розподіл балів, які отримують аспіранти 

Оцінка успішності аспіранта з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

патофізіології» виставляється лише здобувачам, яким зараховані всі модулі з дисципліни. 

Кількість балів, що аспірант набрав, визначається як середнє арифметичне кількості балів 

із всіх модулів дисципліни й потім конвертується в оцінку міжнародної системи ECTS 

(European Credit Transfer System) та національну традиційну 4-бальну шкалу. 

 

За 

шкалою 

ECTS 

 

За шкалою університету 

 

За національною 

шкалою 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
          5 (відмінно) 

B 
82 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75 – 81 

(добре) 

D 
67 – 74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60 – 66 

(достатньо) 

FX 

35 – 59 

(незадовільно – з можливістю повторного 

складання) 
2 (незадовільно) 

F 

1 – 34 

(незадовільно – з обов’язковим повторним 

курсом) 

 

Оцінки з дисципліни «F», «Fx» («2») виставляються аспірантам, яким не 

зарахований хоча б один модуль із дисципліни після завершення її вивчення. 

Оцінка «Fx» виставляється аспірантам, які набрали мінімальну кількість балів за 

поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий модульний контроль. 

Ця категорія аспірантів має право на перездачу підсумкового модульного контролю за 

графіком під час зимових або літніх канікул протягом двох тижнів після завершення 

навчального року (не пізніше, ніж до 1 липня поточного року). Повторна здача 

підсумкового модульного контролю дозволяється не більше двох разів. 

Оцінка «F» виставляється аспірантам, які відвідали всі аудиторні заняття з модуля, 

але не набрали мінімальної кількості балів за поточну навчальну діяльність і не були 

допущені до підсумкового модульного контролю. Ця категорія аспірантів має право на 

вивчення модуля на повторному курсі. 
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