
 



  

 



І. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою.  

Програма навчальної дисципліни складається з одного модуля: 
 

МОДУЛЬ 1. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА. 

 

ЗМІСТОВІ МОДУЛІ: 

1. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ЯК ГОЛОВНА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЧНА НАУКА. 

2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАГАЛЬНОЇ 

ПАТОФІЗІОЛОГІЇ. 

3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПАТОЛОГІЇ ОРГАНІВ І СИСТЕМ. 

 

Код Назва змістового модулю, розділу, теми та елементів заняття 

1 Патофізіологія як головна експериментальна медична наука. 
1.1 Експеримент – основний метод патофізіології 

1.1.1 Методи патофізіології. Експериментальне моделювання патологічних процесів 

та захворювань як основний метод патофізіології. Можливості та обмеження 

експерименту. Сучасні методики проведення експерименту. Експериментальна 

терапія. Методи клінічної патофізіології. 

Внесок в експериментальну медицину К. Бернара, Р. Вірхова, Ю. Конгейма, І.І. 

Мечникова, В.В. Пашутіна, А.Б. Фохта, Н.А. Хржонщевського, В.В. 

Підвисоцького, О.В. Репрєва, В.К. Ліндемана, О.О. Богомольця, М.М. Сиротиніна, 

Д.О. Альперна, В.В. Вороніна, Г. Сельє, М.Н. Зайка тощо. 

2 Експериментальні дослідження проблем загальної патофізіології. 
2.1 Експериментальне вивчення питань загальної нозології 
2.1.1 Дослідження в експерименті патогенної дії на організм факторів зовнішнього 

середовища – фізичних, хімічних біологічних – різних видів механічної травми; 

гіпо- та гіпертермії, відмороження, опіку, променевої хвороби, електротравми, 

синдромів компресії та декомпресії, перевантаження, невагомості, різних видів 

інтоксикацій, інфекцій тощо. 

2.1.2 Вивчення в експерименті патології реактивності, порушення імунологічної 

реактивності – впливу факторів зовнішнього середовища на реактивність 

організму, різних видів імунодефіцитів та алергії. 

2.2 Вивчення типових патологічних процесів в експерименті 
2.2.1 Дослідження в експерименті основних типових патологічних процесів  - різних 

видів патології клітин, порушень периферичного кровообігу та мікроциркуляції, 

запалення, гарячки, пухлин, гіпоксії, екстремальних станів, голодування.   

2.3 Дослідження типових порушень обміну речовин 
2.3.1 Вивчення в експерименті основних типових порушень обміну речовин – 

вуглеводного, жирового, білкового, водно-сольового, вітамінного, кислотно-

основного стану - гіпо- та гіперглікемії, цукрового діабету, гіпер-, гіпо-, 

дисліпопротеїнемії, ожиріння, гіпо-, гіпер- та диспротеїнемії, гіпо- та гіпергідрії, 

набряку, гіпо- та гіпернатріємії, гіпо- та гіперкаліємії, порушень кальцій-

фосфорного обміну тощо; різноманітних гіпо- та гіпервітамінозів; ацидозу, 

алкалозу. 

3 Експериментальне вивчення патології органів і систем. 
3.1 Дослідження в експерименті патологічних процесів різних органів і систем 



  

3.1.1 Вивчення в експерименті патології системи крові, системного кровообігу, 

зовнішнього дихання, травлення, печінки, нирок, ендокринної та нервової систем -  

гіпо- і гіперволемій, крововтрати, еритроцитозів, анемій, лейкопеній, 

лейкоцитозів, недостатності кровообігу, некрозів міокарду, аритмій, тампонади 

серця, атеросклерозу, гіпертензій, задишки, асфіксії, карієсу та пародонтозу, 

виразки шлунка, кишкової непрохідності, печінкової недостатності, механічної 

жовтяниці, гломерулонефриту, гіпо- та гіперфункцій ендокринних залоз, стресу, 

порушень рухової, вегетативних функцій нервової системи; нейрогенних 

дистрофій, неврозів тощо. 

 

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 Патофізіологія як головна 

експериментальна медична наука. 
    

1.1 Експеримент – основний метод 

патофізіології 
2 2 8 12 

2 Експериментальні дослідження проблем 

загальної патофізіології. 
    

2.1 Експериментальне вивчення питань 
загальної нозології 

6 4 16 26 

2.2 Вивчення типових патологічних 

процесів в експерименті 
4 4 16 24 

2.3 Дослідження типових порушень обміну 
речовин 

4 4 16 24 

3 Експериментальне вивчення патології 

органів і систем. 
    

3.1 Дослідження в експерименті 4 4 16 24 



  

патологічних процесів різних органів і 

систем 

 Підсумковий модульний контроль  2 8 10 

 Всього 20 20 80 120 

 

 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
Код Тема Кільк. 

годин 

ЛЕКЦІЇ 

1.1.1 Методи патофізіології. Експериментальне моделювання 
патологічних процесів та захворювань як основний метод 
патофізіології. 

2 

2.1.1 Дослідження в експерименті патогенної дії на організм факторів 

зовнішнього середовища 
4 

2.1.2 Вивчення в експерименті патології реактивності, порушення 

імунологічної реактивності 
2 

2.2.1 Дослідження в експерименті основних типових патологічних 

процесів 
4 

2.3.1 Вивчення в експерименті основних типових порушень обміну 
речовин – вуглеводного, жирового, білкового, водно-сольового, 
вітамінного, кислотно-основного стану 

4 

3.1.1 Вивчення в експерименті патології системи крові, системного 
кровообігу, зовнішнього дихання, травлення, печінки, нирок, 
ендокринної та нервової систем 

4 

             Разом 20 
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

1.1.1 Методи патофізіології. Експериментальне моделювання 
патологічних процесів та захворювань як основний метод 
патофізіології. 

2 

2.1.1 Дослідження в експерименті патогенної дії на організм факторів 

зовнішнього середовища 
4 

2.1.2 Вивчення в експерименті патології реактивності, порушення 

імунологічної реактивності 
2 

2.2.1 Дослідження в експерименті основних типових патологічних 

процесів 
4 

2.3.1 Вивчення в експерименті основних типових порушень обміну 
речовин – вуглеводного, жирового, білкового, водно-сольового, 
вітамінного, кислотно-основного стану 

4 

3.1.1 Вивчення в експерименті патології системи крові, системного 
кровообігу, зовнішнього дихання, травлення, печінки, нирок, 
ендокринної та нервової систем 

4 

 ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2 

Разом 20 

Усього 40 

 

Самостійна робота 
 

№ з.п. Назва 
Кількість 

годин 

1.  Підготовка до практичних занять (теоретична 72 



  

підготовка, опрацювання практичних навичок) 

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 «Експериментальна 

медицина» аспіранти повинні мати поглиблені знання з певних обраних розділів 

патофізіології, у яких виділені експериментальні аспекти дослідження патологічних 

процесів, 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. 



  

 

ІУ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Основна 

1. Патофізіологія : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. / Ю. В. Биць, Г. М. 

Бутенко [та ін.] ; за ред.: М. Н. Зайка, Ю. В. Биця, М. В. Кришталя. - 6-е вид., 

перероб. і допов. - Київ : Медицина, 2017. - 737 с. 

2. Патофизиология: учебник / Ю.В. Быць, Г.М. Бутенко, А.И. Гоженко и др. ; под 

ред. Н.Н. Зайко, Ю.В. Быця, Н.В. Крышталя. — К. : ВСИ “Медицина”, 2015. — 

744 с. 

3. General and clinical pathophysiology : textbook for students of higher educational 

institutions, of IV th level of accreditation / A. V. Kubyshkin [et al.] ; ed. by.: A. V. 

Kubyshkin, A. I. Gozhenko ; рец.: N. V. Krishtal, N. K. Kazimirko. - 2nd ed. - 

Vinnytsya : Nova Knyha Publishers, 2016. - 656 p. 

4. Pathophysiology=Патофізіологія : підручник для мед. ВНЗ ІV р. а. Затверджено 

МОН / за ред. М.В. Кришталя, В.А. Міхньова. - Київ : Медицина, 2017. - 656 с. 

5. Simeonova N. K. Pathophysiology=Патофізіологія : textbook for students of higher 

medical educational institutions of the III-IV accreditation levels / N. K. Simeonova ; 

ed. by V. A. Mikhnev. – 3rd ed. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2017. - 544 p. 

6. Атаман O. B. Патофізіологія : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. У 2-х т. Т. 

1 : Загальна патологія / O. B. Атаман. - - 2-ге вид. - Вінниця : Нова книга, 2016. - 

580 с. 

7. Атаман O. B. Патофізіологія : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. У 2-х т. Т. 

2 : Патофізіологія органів і систем / O. B. Атаман. - 2-ге вид. - Вінниця : Нова 

книга, 2016. - 448 с. 

 

Допоміжна 
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