
 



 

  



І. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 
 

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ПАТОФІЗІОЛОГІЯ. 

 

ЗМІСТОВІ 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 2. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ОРГАНІВ І СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ. 

 

ЗМІСТОВІ МОДУЛІ: 

4. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ СИСТЕМИ КРОВІ. 

5. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО КРОВООБІГУ І ЗОВНІШНЬОГО 

ДИХАННЯ. 

6. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ТРАВЛЕННЯ, ПЕЧІНКИ, НИРОК. 

7. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ РЕГУЛЯТОРНИХ СИСТЕМ (ЕНДОКРИННОЇ, НЕРВОВОЇ). 

 

 

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ПАТОФІЗІОЛОГІЯ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ЗАГАЛЬНА НОЗОЛОГІЯ – ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ХВОРОБУ, ЕТІОЛОГІЮ І 

ПАТОГЕНЕЗ. ПАТОГЕННА ДІЯ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. РОЛЬ 

ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ В ПАТОЛОГІЇ.  

Тема 1. Предмет і задачі патофізіології. Методи патофізіологічних досліджень. 

Основні етапи розвитку патофізіології. 

Патофізіологія як наука. Місце патофізіології в системі медичних знань. Роль 

досягнень молекулярної біології, генетики, біохімії, фізіології, імунології та інших наук у 

розвитку сучасної патофізіології. Значення патофізіології для клінічної і профілактичної 

медицини. Клінічна патофізіологія. 

Патофізіологія як навчальна дисципліна, її складові частини: загальна 

патофізіологія, патофізіологія органів і систем організму. Місце патофізіології в системі 

підготовки лікаря. 

Методи патофізіології. Експериментальне моделювання патологічних процесів 

(захворювань) - основний метод патофізіології - його можливості та обмеження. Сучасні 

методики проведення експерименту. Експериментальна терапія. Методи клінічної 

патофізіології. 

Історія розвитку патофізіології. Значення наукових робіт К.Бернара, Р.Вірхова, 

Ю.Конгейма, І.І. Мечникова, Г.Сельє, В.В. Пашутина, А.Б. Фохта та інших видатних 

дослідників. 



 

  

Вітчизняна школа патофізіологів (Н.А. Хржонщевський, В.В. Підвисоцький, В.К. 

Ліндеман, О.О. Богомолець, М.М.Сиротинін, О.В. Репрьов, Д.О. Альперн, В.В. Воронін, 

М.Н. Зайко).  

Сучасні наукові школи патофізіологів, основні напрями їх діяльності. 

Тема 2. Загальне вчення про хворобу, етіологію та патогенез. 

Основні поняття нозології: здоров’я (ВООЗ), норма, передхвороба, хвороба, 

патологічний процес, типовий патологічний процес, патологічна реакція, патологічний 

стан. 

Хвороба як біологічна, медична і соціальна проблема. Абстрактне і конкретне в 

понятті «хвороба».  

Принципи класифікації хвороб, класифікація ВООЗ. Основні закономірності та 

періоди в розвитку хвороби. Варіанти завершення хвороб. Поняття про термінальні стани: 

преагонія, агонія, клінічна смерть. Біологічна смерть. Патофізіологічні основи реанімації. 

Основні напрями вчення про хворобу: гуморальний (Гіппократ), солідарний 

(Демокріт), целюлярний (Р. Вірхов). Розвиток цих напрямів на сучасному етапі. 

Визначення поняття «етіологія». Проблема причинності в патології, сучасний стан 

її вирішення. Сучасні уявлення про причинні фактори, фактори ризику, умови виникнення 

і розвитку хвороб.  

Основні напрями розвитку вчення про етіологію: монокаузалізм, кондиціоналізм, 

конституціоналізм, психо- соматична концепція та ін. Сучасні уявлення про причинність у 

патології. 

Класифікація етіологічних факторів. Зовнішні і внутрішні етіологічні чинники. 

Екологічна, генетична, акумуляційна та онтогенетична концепція виникнення хвороб 

людини. Хвороби цивілізації. 

Етіотропний принцип лікування і профілактики хвороб. 

Визначення поняття «патогенез». Патологічні (руйнівні) і пристосувально-

компенсаторні (захисні) явища в патогенезі. Прояви пошкодження на різних рівнях: 

молекулярному, клітинному, тканинному, органному, на рівні організму в цілому. 

Захисні пристосувальні реакції. Адаптація, компенсація. Механізми негайної і 

довготривалої адаптації. Роль нервових і гуморальних чинників у їх реалізації. 

Причинно-наслідкові взаємовідносини, їх варіанти і «circulus vitiosus». Поняття про 

«головну ланку» патогенезу. Явища місцеві і загальні, специфічні і неспецифічні в 

патогенезі. Єдність структурних змін і функціональних проявів хвороби. 

Патогенетичний принцип класифікації та лікування хвороб. 

Тема 3. Патогенна дія фізичних факторів. 

Закономірності розвитку механічної травми. Патогенна дія термічних факторів. 

Захисні, компенсаторні реакції та власне патологічні зміни при гіпертермії. Тепловий та 

сонячний удар. Опіки, опікова хвороба. Гіпотермія. Захисні, компенсаторні реакції і 

власне патологічні зміни. Механізми довготривалої адаптації до холоду. Штучна 

гіпотермія, її використання в медицині. Місцева дія низьких температур: відмороження. 

Патогенна дія променевої енергії. Види іонізуючого випромінювання. 

Радіочутливість тканин. Механізми прямого і непрямого променевого пошкодження 

біологічних структур. Радіоліз води. Радіотоксини. Прояви радіаційних уражень на 

молекулярному, клітинному, тканинному, органному і системному рівнях. Патогенез 

променевої хвороби, її основних форм та синдромів. Найближчі та віддалені наслідки 

великих і малих доз іонізуючого опромінення. Природні механізми протирадіаційного 

захисту. Патофізіологічні основи радіопротекції. 



 

  

Патогенна дія променевої енергії інфрачервоного та ультрафіолетового спектрів. 

Фотосенсибілізація. Небезпека недостатньої інсоляції. Ураження, спричинені 

радіохвилями діапазону надвисокої частоти. 

Патогенна дія електричного струму. Фактори, які визначають характер уражень 

при цьому. 

Дія на організм високого та низького атмосферного тиску. Причинно-наслідкові 

відношення в патогенезі синдромів компресії та декомпресії. Вибухова декомпресія. 

Вплив на організм факторів космічного польоту - прискорення, невагомості.  

Тема 4. Патогенна дія хімічних факторів. 

Хімічні патогенні чинники як проблема екології і медицини. Місцева та загальна 

дія хімічних факторів на організм. Поняття про токсичність, канцерогенність, 

тератогенність і алергогенність хімічних сполук. 

Екзо- та ендоінтоксикації. Загальні закономірності дії токсинів, специфічні та 

неспецифічні механізми інтоксикації. Природні механізми захисту від дії токсинів. 

Патофізіологічні принципи дезінтоксикації. 

Патофізіологічні аспекти алкоголізму, наркоманії, токсикоманії. 

Тема 5. Патогенна дія біологічних факторів. 

Інфекційний процес, загальні закономірності розвитку. Класифікація інфекційних 

агентів. Захисні бар’єри від інфекції, умови їх подолання. Розповсюдження та дисемінація 

інфекційних агентів в організмі. Сепсис. Туберкульоз. Роль властивостей збудника і 

реактивності організму в розвитку інфекційних хвороб. 

Тема 6. Роль спадковості, конституції, вікових змін у патології. 

Спадковість як причина і умова розвитку хвороб. Співвідношення спадкового та 

набутого в патогенезі. Спадкові і вроджені хвороби. Гено- і фенокопії. Класифікація 

спадкових хвороб.  

Мутації. Принципи їх класифікації. Види мутацій. Причини мутацій. Мутагенні 

фактори фізичного, хімічного і біологічного походження. Системи протимутаційного 

захисту. Механізми репарації ДНК. Роль порушень репаративних систем та «імунного 

нагляду» у виникненні спадкової патології.  

Моногенні спадкові хвороби. Характеристика моногенних хвороб за типом 

успадкування патологічного гену: 1) успадковуються класично, за Менделем (аутосомно–

домінантні і -рецесивні, кодомінантні, зчеплені зі статтю), 2) успадковуються не класично 

(спричинені триплет-повторами, мітохондріальні, при порушенні геномного імпритингу). 

Прояви шкідливих генних мутацій на молекулярному, клітинному, органному рівнях і на 

рівні організму в цілому. Полігенні (мультифакторіальні) хвороби. Спадкова схильність 

до хвороб.  

Хромосомні хвороби. Механізми виникнення хромосомних аберацій. Поліплоїдія, 

анеуплоїдія, делеція, дуплікація, транслокація, інверсія. Синдроми, пов’язані із зміною 

кількості хромосом. Основні фенотипові прояви хромосомних аберацій. 

Методи діагностики, принципи профілактики і лікування спадкових хвороб. Шляхи 

корекції генетичних дефектів. Перспективи генної інженерії.  

Конституція, її роль в патології. Класифікація конституціональних типів за 

Гіппократом, Сіго, Кречмером, І.П. Павловим, О.О. Богомольцем, М.В. Чорноруцьким. 

Аномалії конституції як фактор ризику виникнення і розвитку хвороб.  

Поняття про антенатальну патологію. Гамето-, бласто-, ембріо- і фетопатії. 

Тератогенні фактори. Критичні періоди в антенатальному онтогенезі. Внутрішньоутробні 

гіпо- та гіпертрофія. Внутрішньоутробна інфекція та гіпоксія. Патологія плацентарного 

кровообігу.  



 

  

Хвороби і шкідливі звички матері як причинні фактори або фактори ризику 

виникнення і розвитку патології плода.  

Старіння. Фактори, що визначають видову, індивідуальну та середню тривалість 

життя. Загальні риси і закономірності старіння. 

Структурні, функціональні та біохімічні прояви старіння на молекулярному, 

клітинному, тканинному, органному, системному рівнях і на рівні організму в цілому. 

Теорії старіння. Старіння і хвороби. Прогерія. Теоретичні основи подовження тривалості 

життя. Методи геропротекції. 

Тема 7. Патологія реактивності. Порушення імунологічної реактивності. 

Реактивність як умова розвитку хвороб. Прояви реактивності на молекулярному, 

клітинному, тканинному, органному, системному рівнях і на рівні організму в цілому. 

Види реактивності. Залежність реактивності від статі, віку, спадковості, стану імунної, 

нервової та ендокринної систем. Вплив факторів навколишнього середовища на 

реактивність організму.  

Поняття про резистентність. Пасивна і активна резистентність. Зв'язок 

резистентності з реактивністю. Механізми неспецифічної резистентності. Біологічні 

бар’єри, їх класифікація, значення в резистентності організму. Роль системи 

мононуклеарних фагоцитів в резистентності організму до дії патогенних агентів (роботи 

О.О.Богомольця). Фагоцитоз. Порушення фагоцитозу: причини, механізми, наслідки. 

Гуморальні фактори неспецифічної стійкості організму до інфекційних агентів. Система 

комплементу та її порушення.  

Механізми імунної відповіді гуморального і клітинного типу, механізми 

імунологічної толерантності, її види та відтворення в експерименті. Загальні 

закономірності порушень імунної системи, гіпер-, гіпо- і дисфункція імунної системи. 

Експериментальне моделювання патології імунної системи. Імунна недостатність, 

визначення поняття, класифікація (ВООЗ). 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».  

Імунологічні взаємовідносини в системи «мати-плід». 

Основні принципи імуностимуляції та імуносупресії. 

Порушення систем, функціонально пов’язаних з імунною системою: порушення 

системи комплементу, порушення фагоцитозу та систем біологічно активних речовин. 

Тема 8. Алергія.  

Визначення поняття і загальна характеристика алергії. Етіологія алергії, види екзо- 

і ендогенних алергенів. Формування алергічних реакцій в залежності від стану організму. 

Значення спадкових та набутих факторів у розвитку алергії.  

Принципи класифікації алергічних реакцій. Загальна характеристика алергічних 

реакцій негайного і сповільненого типів. Класифікація алергічних реакцій за Кумбсом і 

Джеллом. Стадії патогенезу алергічних реакцій. 

Анафілактичні реакції: експериментальні моделі, основні клінічні форми. 

Імунологічні механізми анафілактичних реакцій, роль тканинних базофілів у їх розвитку. 

Активна і пасивна анафілаксія, патогенез анафілактичного шоку. 

Цитотоксичні реакції: експериментальне моделювання, основні клінічні форми. 

Механізми цитолізу: комплементзалежний цитоліз, антитілозалежний фагоцитоз, 



 

  

антитілозалежна клітинна цитотоксичність. Роль комплементу і продуктів його активації в 

розвитку цитотоксичних реакцій. 

Імунокомплексні реакції: відтворення в експерименті, основні клінічні форми. 

Фактори, що визначають патогенність імунних комплексів. Імунокомплексні ушкодження, 

їх місцеві та загальні прояви. 

Клітинно-опосередковані реакції: експериментальне відтворення, основні клінічні 

форми. Особливості імунологічних механізмів. Роль лімфокінів. 

Алергічні реакції стимулюючого та гальмівного типу, клінічні форми. 

Псевдоалергічні реакції. 

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

автоалергічного компоненту в патогенезі хвороб. 

Основні принципи запобігання і лікування алергічних реакцій. Гіпосенсибілізація. 

Співвідношення між алергією, імунітетом і запаленням. 

Тема 9. Практичні навички та тестування з теми «Загальна нозологія». 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ТИПОВІ ПАТОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ 

Тема 10. Патофізіологія клітини. 

Характеристика поняття «пошкодження клітин». Принципи класифікації 

пошкодження клітин. Насильницьке та дизрегуляторне пошкодження клітин. Структурні, 

функціональні, фізико-хімічні, біохімічні та термодинамічні ознаки пошкодження 

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

інфекційних агентів, імунні реакції, генетичні дефекти.  

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. 

Тема 11. Типові порушення периферичного кровообігу і мікроциркуляції. 

Основні форми порушень периферичного кровообігу: артеріальна та венозна 

гіперемія, ішемія, стаз. Їх види, причини і механізми розвитку, зовнішні прояви. Роль 

ендотеліальних чинників у патогенезі місцевих порушень кровообігу. Зміни в тканинах, 

спричинені розладами місцевого кровообігу, їх значення і можливі наслідки. Поняття про 

реперфузійний синдром, ішемічний токсикоз.  

Тромбоз і емболія як причини місцевих розладів кровообігу. Причини та умови 

тромбоутворення. Види емболів, механізми емболії. Роль рефлекторних механізмів у 

розвитку загальних порушень, спричинених емболією. Особливості перебігу емболії 

великого і малого кіл кровообігу, ворітної вени.  

Типові порушення мікроциркуляції. Внутрішньосудинні порушення. Сладж-

синдром. Стаз: види та механізми розвитку. Порушення тонусу, механічної цілісності і 

проникності мікросудин. Позасудинні порушення мікроциркуляції. Капіляротрофічна 

недостатність. 



 

  

Типові порушення лімфообігу. Механічна, динамічна та резорбційна недостатність 

лімфообігу. 

Тема 12. Запалення. 

Визначення поняття запалення. Класифікації запалення (імунне, неімунне; 

інфекційне, неінфекційне; гостре, хронічне; норм-, гіпо-, гіперергічне, та ін.). Етіологія 

запалення: класифікація і характеристика флогогенних чинників. Загальні та місцеві 

прояви запалення. 

Патогенез гострого запалення. Стадії запалення. Альтерація (первинна і вторинна), 

причини і механізми вторинної альтерації.  

Біохімічні та фізико-хімічні порушення в осередку запалення.  

Медіатори запалення, їх класифікація. Плазмові медіатори (білки гострої фази, 

білки систем комплементу, згортання крові, фібринолізу, кініни). 

Медіатори клітинного походження, специфічні та неспецифічні. Цитокіни – види, 

характеристика дії. Медіатори з тканинних базофілів. Ейкозаноїди.  

Порушення місцевого кровообігу у вогнищі гострого запалення. Дослід Ю. 

Конгейма. Патогенез ішемії та артеріальної гіперемії. Причини переходу артеріальної 

гіперемії у венозну. Зміни реологічних властивостей крові в осередку гострого запалення. 

Ексудація в місці гострого запалення, причини і механізми. Характеристика 

ексудатів. 

Еміграція лейкоцитів в осередку запалення. Стадії, причини і механізми еміграції 

лейкоцитів. Адгезивні молекули лейкоцитів та ендотеліоцитів. Причини і механізми 

хемотаксису лейкоцитів. Механізми знешкодження мікробів лейкоцитами. Фагоцитоз: 

стадії, механізми знищення об’єктів фагоцитозу. 

Проліферація в місці запалення – регенерація та/або фіброплазія. Причини і 

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.  

Хронічне запалення. Загальна характеристика, особливості системних і місцевих 

проявів (у співставленні з гострим запаленням). Особливості патогенезу (мононуклеарна 

інфільтрація, репарація/фіброз, утворення гранульоми). 

Роль реактивності організму, патологічної імунної відповіді в розвитку запалення 

(норм-, гіпо-, гіперергічне запалення). Системна відповідь на дію флогогенних чинників. 

Роль цитокінів. Білки гострої фази. 

Принципи протизапальної терапії.  

Тема 13. Гарячка. 

Визначення поняття. Загальна характеристика гарячки, її формування в онто- та 

філогенезі.  

Етіологія гарячки. Характеристика пірогенів. Первинні і вторинні пірогени. 

Утворення пірогенів при інфекції, асептичному ушкодженні та імунних реакціях. Хімічна 

природа і походження вторинних пірогенів. Механізми впливу на центр терморегуляції. 

Стадії гарячки. Зміни процесів теплопродукції та тепловіддачі у різни стадії гарячки. 

Участь нервової, ендокринної та імунної систем у розвитку гарячки. Зміни обміну речовин 

та фізіологічних процесів (реакції серцево-судинної, дихальної, травної, видільної систем) 

при гарячці. Захисне значення та патологічні прояви гарячки. Принципи класифікації, 

типи гарячки. 



 

  

Патофізіологічні принципи жарознижувальної терапії. Поняття про піротерапію. 

Основні відмінності між гарячкою, екзогенним перегріванням та іншими видами 

гіпертермії. 

Тема 14. Пухлини. 

Загальна характеристика основних видів порушень тканинного росту (гіпоплазія, 

гіперплазія). 

Визначення понять «пухлина» та «пухлинний процес». Загальні закономірності 

пухлинного росту. Молекулярно– генетичні основи безмежного росту і потенційного 

безсмертя пухлинних клітин. Анаплазія: прояви структурної, функціональної, фізико-

хімічної, біохімічної, антигенної анаплазії. Характеристика експансивного та 

інфільтративного (інвазійного) росту пухлин. Принципи класифікації пухлин. 

 Екскпериментальне вивчення етіології і патогенезу пухлин: методи індукції, 

трансплантації, експлантації.  

Етіологія пухлин. Фізичні, хімічні і біологічні канцерогенні фактори. Властивості 

канцерогенних факторів, які визначають їх канцерогенну дію.  

Фактори ризику (генетичні/хромосомні дефекти і аномалії конституції), умови 

виникнення та розвитку пухлин.  

Фізичні канцерогенні фактори. Основні закономірності бластомогенної дії 

іонізуючої радіації та ультрафіолетових променів. 

Хімічні канцергени, їх класифікація. Екзо- та ендогенні канцерогени. Хімічні 

канцерогени прямої та непрямої дії. Особливості хімічної будови сполук, що визначають 

їхню канцергенність. Коканцерогенез та синканцерогенез.  

Біологічні канцерогенні фактори: рослинні (цикадин), грибкові (афлатоксин), 

віруси. Класифікація онкогенних вірусів. Вірусний канцерогенез. Експериментальні 

докази вірусного походження пухлин.  

Патогенез пухлинного росту. Стадії патогенезу: ініціація, промоція та прогресія.  

Стадія трансформації (ініціації). Мутаційний та епігеномний механізми пухлинної 

трансформації. Порушення системи генів, які забезпечують клітинний поділ. Поняття про 

протоонкогени, онкогени (клітинні, вірусні), гени-супресори клітинного поділу. Способи 

перетворення протоонкогену на онкоген. Види онкобілків. Роль апоптозу в патогенезі 

пухлинного росту. Поняття про індуктори та супресори апоптозу. Механізми ухилення 

трансформованих клітин від апоптозу. 

Стадія промоції. Механізми промоції. Характеристика промоторів пухлинного 

росту (впливи гормональні, хімічних речовин, хронічне подразнення та ін.). 

Стадія прогресії. Механізми пухлинної прогресії.  

Взаємодія пухлини і організму. Вплив пухлини на організм. Механізми ракової 

кахексії. Механізми природного протипухлинного захисту (антиканцерогенні, 

антитрансформаційні та анти целюлярні). Імунні та неімунні механізми протипухлинної 

резистентності. Механізми ухилення пухлин від імунного нагляду. Патофізіологічні 

основи профілактики і лікування пухлин. 

Тема 15. Гіпоксіі. 

Визначення поняття, принципи класифікації гіпоксії. Механізми розвитку гіпоксії: 

зменшення постачання і порушення утилізації кисню клітинами. Етіологія основних типів 

гіпоксії: гіпоксичної, респіраторної, циркуляторної, гемічної, тканинної, субстратної, 

перевантажувальної, змішаної. Зміна газового складу артеріальної та венозної крові при 

різних типах гіпоксії. Негайні і довготривалі механізми пристосування і адаптації до 

гіпоксії. Стійкість до гіпоксії. Фактори, які її забезпечують. Механізми лікувально-

профілактичної дії дозованих гіпоксичних тренувань. 



 

  

Сучасні принципи кисневої терапії. Ізо- та гіпербарична оксигенація. Токсична дія 

кисню. Гіпероксія і вільнорадикальні реакції. Гіпероксія як причина гіпоксії. 

Тема 16. Патофізіологія екстремальних станів. 

Поняття про екстремальні стани.  

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

компенсована, прогресивна та необоротна. Участь нервових та ендокринних механізмів у 

розвитку шоку. Порушення загальної гемодинаміки та мікроциркуляції в патогенезі 

шокових станів. Механізм централізації кровообігу. Роль гормонів та фізіологічно 

активних речовин і продуктів пошкодження тканин у патогенезі шокових станів. Поняття 

про «шокові органи». Патофізіологічні основи профілактики і терапії шоку.  

Поняття про краш-синдром. Причини, механізми розвитку, прояви. 

Колапс. Спільні та відмінні ознаки шоку і колапсу. Причини і механізми розвитку 

колаптоїдних станів. 

Кома. Принципи класифікації. Причини і механізми розвитку коматозних станів. 

Роль порушень енергозабезпечення головного мозку, осмотичних розладів, іонного та 

кислотно – основного гомеостазу в патогенезі коми. Принципи терапії коми. 

Тема 17. Практичні навички та тестування з теми «Типові патологічні процеси». 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  

ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН. 

Тема 18. Порушення енергетичного обміну. 

Енергетичні потреби організму. Енергетичний баланс, негативний і позитивний, 

причини і механізми виникнення і розвитку. Основний обмін як фактор впливу на 

енергетичний баланс. Патологічні зміни основного обміну: етіологія, патогенез. 

Порушення енергозабезпечення клітин. Порушення транспорту поживних речовин 

через клітинні мембрани, розлади внутрішньоклітинних катаболічних шляхів. Порушення 

клітинного дихання, ефект роз’єднання окислення і фосфорилювання, його механізми. 

Значення порушень енергетичного обміну в життєдіяльності клітин, органів, організму. 

Роль розладів енергозабезпечення клітин у розвитку їх пошкодження. 

Тема 19. Порушення вуглеводного обміну. 

Порушення всмоктування вуглеводів, процесів синтезу, депонування і 

розщеплення глікогену, транспорту вуглеводів у клітини. Порушення нервової та 

гормональної регуляції вуглеводного обміну. 

Цукровий діабет. Визначення поняття, класифікація (за ВООЗ). Експериментальне 

моделювання цукрового діабету. 

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. 

Поняття про 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.  

Тема 20. Порушення жирового обміну. 

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 

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.  

Визначення поняття ожиріння. Види ожиріння. Експериментальні моделі. Етіологія 

та патогенез ожиріння. Механізми жирової дистрофії.  

Характеристика медичних проблем, пов’язаних з ожирінням.  

Тема 21. Порушення білкового обміну. Порушення обміну пуринових і 

піримідинових основ. 

Уявлення про позитивний і негативний азотистий баланс. Порушення основних 

етапів білкового обміну. Азотемія, продукційна та ретенційна. Порушення білкового 

складу крові: гіпер-, гіпо-, диспротеїнемія. Порушення транспортної функції білків плазми 

крові. Конформаційні зміни білкових молекул, порушення деградації білків в лізосомах і 

протеосомах, їх роль у патології.  

Спадкові порушення обміну амінокислот: фенілкетонурія, тирозином, 

алкаптонурія, альбінізм, гіпотиреоз, оротатацидурія. 

Патологія пуринового обміну. Гіпер- і гіпоурикемія. Подагра: етіологія, патогенез.  

Тема 22. Порушення водно – сольового обміну. 

Позитивний і негативний водний баланс. Зневоднення: позаклітинне і 

внутрішньоклітинне; гіпо-, ізо-, гіперосмолярне. Причини та механізми розвитку. Захисні 

та компенсаторні механізми. 

Надмірне накопичення води в організмі. Гіпо-, ізо- та гіперосмолярна гіпергідрія, 

причини і механізми розвитку, захисні, компенсаторні реакції. Поза- та 

внутрішньоклітинна гіпергідрія.  

Визначення поняття «набряк», види набряків. Причини і механізми розвитку 

набряків. Набряки зумовлені підвищенням внутришньосудинного гідродинамічного тиску 

(теорія патогенезу набряків Старлінга). Набряки, зумовлені зміною онкотичного тиску 

крові та тканинної рідини. Роль порушень проникності судинної стінки та відтоку лімфи в 

патогенезі набряків. Набряки, зумовлені затримкою солей натрію та/або води в організмі. 

Мікседематозний набряк. Принципи лікування набряків. 

Гіпер- і гіпонатріємія. Причини і механізми розвитку. Порушення, спричинені 

змінами концентрації іонів натрію у позаклітинній рідині. 

Гіпер- і гіпокаліємія. Причини і механізми розвитку. Основні прояви порушень 

обміну іонів калію. 



 

  

Порушення фосфорно-кальцієвого обміну. Порушення гормональної регуляції 

фосфорно-кальцієвого обміну: гіпер- і гіпопаратиреоз, гіпо- і гіпервітаміноз D, порушення 

секреції кальцитоніну. Гіпокальціємічні стани: причини, механізми розвитку, основні 

прояви. Рахіт: причини та механізми розвитку, основні клінічні прояви. Принципи 

профілактики і лікування рахіту. Поняття про остеодистрофії (остеопенія і остеопороз). 

Гіперкальціємічні стани, причини і механізми розвитку. Кальцифікація м'яких 

тканин: метастатичний, дистрофічний і метаболічний механізми. Гіпер- і гіпофосфатемія. 

Причини та механізми розвитку. 

Порушення обміну мікроелементів. Етіологія, патогенез. 

Тема 23. Порушення кислотно – основного стану. 

Загальна характеристика порушень кислотно-основного стану (КОС). Ацидози, 

визначення поняття, класифікація, основні лабораторні критерії. Газовий ацидоз: причини 

і механізми розвитку, клінічні прояви. Негазові ацидози (метаболічний, видільний, 

екзогенний): причини та механізми розвитку, взаємозв’язок між КОС і порушеннями 

електролітного обміну. Ацидози із збільшеною та нормальною аніонною різницею.  

Алкалози, визначення поняття, класифікація, основні лабораторні критерії. Газовий 

алкалоз: причини і механізми розвитку, клінічні прояви. Негазові алкалози (видільний, 

екзогенний): причини та механізми розвитку. Роль буферних систем крові, іонообміну, 

системи зовнішнього дихання і нирок у механізмах компенсації та корекції порушень 

КОС. 

Патологічні зміни в організмі при порушеннях кислотно-основного стану. 

Принципи патогенетичної терапії ацидозів і алкалозів. 

Тема 24. Голодування. 

Визначення поняття, види голодування: повне, абсолютне, неповне, часткове. 

Зовнішні та внутрішні причини голодування. Характеристика порушень основного обміну 

і обміну речовин в окремі періоди повного голодування без обмеження води. 

Патофізіологічні особливості неповного голодування. Види, етіологія, патогенез 

часткового (якісного) голодування.  

Білково-калорійна недостатність, її форми: аліментарний маразм, квашіоркор. 

Аліментарна дистрофія.  

Чинники, що впливають на резистентність організму до голодування.  

Поняття про лікувальне голодування. 

Тема 25. Практичні навички та тестування з теми: «Типові порушення обміну 

речовин». 

 

МОДУЛЬ 2. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ОРГАНІВ І СИСТЕМ. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. 

ПАТОФІЗІОЛОГІЯ СИСТЕМИ КРОВІ. 

Тема 26. Патофізіологія системи крові. Анемії, спричинені крововтратою. 

Еритроцитози 

Зміни загального об’єму крові. Характеристика видів гіпо- нормо- і гіперволемій, 

причини і механізми розвитку.  

Порушення фізико-хімічних властивостей крові. Швидкість осідання еритроцитів 

та осмотична резистентність еритроцитів: поняття, причини і механізми їх змін при 

патології. 



 

  

Крововтрата: етіологія, патогенез. Екстренні (термінові) та неекстренні 

(нетермінові) механізми адаптації та компенсації крововтрати. Компенсаторні реакції, 

спрямовані на збільшення об’єму циркулюючої крові, при крововтраті, усунення 

гіпопротеїнемії та відновлення складу периферичної крові при крововтраті. Розлади 

фізіологічних процесів, спричинених крововтратою (порушення системної та регіонарної 

гемодинаміки, гематологічні розлади, гіпоксичний синдром, негазовий ацидоз, порушення 

функції внутрішніх органів). Геморагічний шок. 

Принципи і методи терапії крововтрати, спрямовані на усунення причин 

крововтрати (етіотропне лікування), забезпечення адекватного транспорту і споживання 

кисню (патогенетична терапія), усунення розладів життєдіяльності організму, які є 

наслідком крововтрати (симптоматична терапія). 

Еритроцитози: визначення поняття, види (абсолютний, відносний; первинний, 

вторинний), етіологія, патогенез. 

Анемії: визначення поняття, клінічні та гематологічні прояви, принципи 

класифікації (за етіологією, патогенезом, характером перебігу, типом еритропоезу, 

регенераторною здатністю кісткового мозку, колірним показником, змінами розмірів 

еритроцитів). Дегенеративні, регенеративні форми еритроцитів та клітини патологічної 

регенерації. Етіологія, патогенез, стадiї перебігу, гематологічна характеристика 

постгеморагічної анемії (гострої і хронічної).  

Тема 27. Гемолітичні анемії та анемії, спричинені порушенням еритропоезу. 

Етіологічна класифікація (спадкові, набуті) гемолітичних анемій. Характеристика 

причинних факторів набутих гемолітичних анемій. Шляхи реалізації генетичних дефектів 

в патогенезі спадкових гемолітичних анемій (мембрано-, ферменто-, гемоглобінопатій). 

Гемоліз еритроцитів, внутрішньосудинний і внутрішньоклітинний, як механізми 

розвитку гемолітичних анемій. Характерні клінічні прояви гемолізу еритроцитів 

(жовтяниця, гемоглобінурія, ДВЗ крові, дисхолія, холелітіаз, спленомегалія), їх можлива 

асоціація з типом гемолізу. Патологічні форми еритроцитів, специфічні для спадкових 

гемолітичних анемій. 

Класифікація дизеритропоетичних анемій (дефіцитні, дизрегуляторні, 

гіпопластичні, метапластичні, апластичні), загальна характеристика причин і механізмів 

розвитку. 

Етіологія, патогенез, типові зміни периферичної крові при залізодефіцитних 

анеміях. Поняття про залізорефрактерні анемії. 

Анемії, спричинені недостатністю вітаміну В12 та/або фолієвої кислоти. Причини 

виникнення і механізми розвитку абсолютного та відносного дефіциту вітаміну В12 і 

фолієвої кислоти. Злоякісна анемія Аддісона-Бірмера. Характеристика загальних 

порушень в організмі при дефіциті вітаміну В12 та/або фолієвої кислоти. Гематологічна 

характеристика вітамін В12-, фолієводефіцитних анемій. 

Тема 28. Лейкоцитози, лейкопенії. 

Лейкоцитоз, принципи класифікації. Причини та механізми розвитку реактивного 

та перерозподільного лейкоцитозу. Нейтрофільний, еозинофільний, базофільний, 

лімфоцитарний і моноцитарний лейкоцитоз. Поняття про ядерне зрушення нейтрофільних 

гранулоцитів, його різновиди. Лейкемоїдні реакції. 

Лейкопенія, принципи класифікації. Причини, механізми розвитку лейкопенії, 

агранулоцитозу. Патогенез основних клінічних проявів. 

Набуті та спадкові порушення структури і функції лейкоцитів.  

Тема 29. Лейкози. 



 

  

Уявлення про гемобластози, загальна характеристика їх основних груп. Лейкози як 

пухлини. Принципи класифікації лейкозів (за фенотипом клітин, ступенем 

диференціювання, загальною кількістю лейкоцитів). 

Етіологія лейкозів: характеристика лейкозогенних факторів фізичної, хімічної, 

біологічної природи. Механізми їх трансформуючої дії на кровотворні клітини кісткового 

мозку. Аномалії генотипу і конституції як фактори ризику виникнення і розвитку 

лейкозів.  

Типові закономірності та особливості патогенезу гострих і хронічних лейкозів: 

порушення клітинного складу кісткового мозку та периферичної крові; морфологічна, 

цитогенетична, цитохімічна імунофенотипична характеристики; системні порушення в 

організмі. Пухлинна прогресія лейкозів, поняття про «бластний криз». Метастазування 

лейкозів. Принципи діагностики і лікування лейкозів.  

Тема 30. Порушення системи гемостазу. 

Загальна характеристика типових порушень в системі гемостазу.  

Геморагічні порушення гемостазу. Недостатність судинно-тромбоцитарного 

гемостазу. Вазопатії: види, причини, механізми розвитку, патогенез основних клінічних 

проявів. Тромбоцитопенії: етіологія, патогенез, механізми порушень гемостазу. 

Тромбоцитопатії. Механізми порушень адгезії, агрегації тромбоцитів, вивільнення 

тромбоцитарних гранул. 

Порушення коагуляційного гемостазу. Причини зниження активності системи 

згортання крові і підвищення активності антикоагуляційної та фібринолітичної систем. 

Основні прояви порушень окремих стадій згортання крові, їх етіологія та патогенез.  

Тромбофілічні стани: тромбоз, дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові 

(ДВЗ-синдром), локалізоване внутрішньосудинне згортання крові. Принципи класифікації 

ДВЗ-синдрому (за перебігом - гострий, підгострий, хронічний; за пусковим механізмом 

коагуляції), етіологія, патогенез. Роль в патології. 

Принципи корекції порушень в системі гемостазу.  

Тема 31. Практичні навички та тестування з теми «Патофізіологія системи крові». 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. 

ПАТОФІЗІОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО КРОВООБІГУ І ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ.  

Тема 32. Патофізіологія системного кровообігу. Недостатність кровообігу. 

Визначення поняття недостатності кровообігу, принципи її класифікації, 

характеристика порушень кардіо- та гемодинаміки. Поняття про гостру та хронічну 

(«застійну») недостатність кровообігу. Етіологія, патогенез, стадії хронічної недостатності 

кровообігу. Механізми розвитку основних клінічних проявів хронічної недостатності 

кровообігу(задишка, ціаноз, набряки). 

Гостра недостатність кровообігу: етіологія, патогенез, зміни патологічні та 

пристосувально-компенсаторні. Колапс, шок як варіанти стану гострої недостатності 

кровообігу; критерії, причини і механізми розвитку.  

Тема 33. Патофізіологія серця. Недостатність серця. Вінцева недостатність. 

Визначення поняття недостатності серця, принципи класифікації.  

Недостатність серця внаслідок перевантаження. Причини перевантаження серця 

об’ємом та опором. Патофізіологічна характеристика порушень гемодинаміки при різних 

вадах серця. Механізми негайної та довготривалої адаптації серця до надмірного 

навантаження: тахікардія, гіперфункція (гетеро-, гомеометрична), гіпертрофія міокарда. 



 

  

Гіпертрофія серця: види, причини, механізми розвитку, стадії (за Ф.З. Меерсоном). 

Особливості гіпертрофованого міокарда, причини та механізми його декомпенсації.  

Міокардіальна форма серцевої недостатності.  Коронарогенні ушкодження 

міокарда. Недостатність вінцевого кровообігу (відносна та абсолютна; гостра та хронічна), 

механізми розвитку. Поняття про «критичний стеноз». Наслідки ішемії міокарда: депресія 

скоротливої активності, електрична нестабільність, пошкодження/некроз кардіоміоцитів, 

додаткове пошкодження при реперфузії. Ішемічна хвороба серця як прояв вінцевої 

недостатності, її різновиди. Клініко-лабораторні критерії, прояви та ускладнення інфаркту 

міокарда. Патогенез кардіогенного шоку. Принципи профілактики і лікування ішемічної 

хвороби серця. 

Етіологія і патогенез некоронарогенних ушкоджень міокарда. Кардіоміопатії. 

Класифікація. Характеристика причин та механізмів виникнення, клінічних проявів.  

Аритмії серця: класифікація, причини, механізми, типові електрокардіографічні 

прояви. Роль додаткових провідникових шляхів серця в розвитку аритмій. Причини і 

механізми виникнення ектопічних вогнищ збудження в міокарді, механізми повторного 

входу і рециркуляції збудження. Фібриляція і дефібриляція серця. 

Позаміокардіальна недостатність серця. Ураження перикарда. Гостра тампонада 

серця. 

Принципи кардіопротекції та лікування недостатності серця/кровообігу. 

Тема 34. Патофізіологія кровоносних судин. 

Поняття про судинну недостатність. Види, причини та механізми її розвитку.  

Артеріосклероз: визначення поняття, класифікація. Фактори ризику атеросклерозу. 

Експериментальні моделі. Сучасні та історичні теорії атерогенезу. Роль пошкодження 

ендотелію, запалення, спадкових та набутих порушень рецептор-опосередкованого 

транспорту ліпопротеїнів (ЛП) (порушення рецепторів ЛП, дефекти молекул ЛП, 

модифікація ЛП) в атерогенезі.  

Артеріальна гіпертензія (АГ), визначення поняття, принципи класифікації. 

Гемодинамічні варіанти АГ. Роль порушень пресорних і депресорних систем у розвитку 

АГ. 

Первинна та вторинна артеріальна гіпертензія. Етіологія, патогенез. 

Експериментальні моделі.  

Первинна АГ як мультифакторіальне захворювання: роль факторів спадковості та 

зовнішніх факторів у розвитку первинної АГ. Теорії патогенезу первинної АГ 

(дисрегуляторна, мембранна та ін.). 

Механізми розвитку первинної і вторинної гіпертензії малого кола кровообігу.  

Артеріальна гіпотензія: визначення поняття, критерії. Етіологія та патогенез 

гострих і хронічних артеріальних гіпотензій. Колапс. Причини та механізми розвитку, 

прояви. 

Тема 35. Патофізіологія зовнішнього дихання. Дихальна недостатність. 

Визначення поняття недостатності зовнішнього дихання, критерії, принципи 

класифікації. Позалегеневі та легеневі порушення альвеолярної вентиляції: центральні, 

нервово-м’язові, торакодіафрагмальні, зменшення прохідності повітроносних шляхів, 

еластичних властивостей легеневої тканини, кількості функціонуючих альвеол. Механізми 

порушення альвеолярної вентиляції: дисрегуляторний, рестриктивний, обструктивний.  

Причини і механізми порушень дифузії газів у легенях.  

Порушення легеневого кровообігу. Порушення загальних і регіональних 

вентиляційно-перфузійних відношень у легенях.  



 

  

Зміни показників газового складу крові і кислотно-основного стану при різних 

видах дихальної недостатності, їх значення для організму.  

Патогенез основних клінічних проявів недостатності зовнішнього дихання. 

Задишка: види, причини, механізми виникнення та розвитку. Асфіксія, причини 

виникнення й механізми розвитку. Патологічне дихання. Типи періодичного та 

термінального дихання. 

Порушення не респіраторних функцій легень, їх вплив на системну гемодинаміку і 

систему гемостазу. 

Тема 36. Практичні навички та тестування з теми «Патофізіологія системного 

кровообігу і зовнішнього дихання». 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6.  

ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ТРАВЛЕННЯ, ПЕЧІНКИ, НИРОК. 

Тема 37. Патофізіологія системи травлення. Недостатність травлення. 

Загальні уявлення про недостатність травлення, принципи класифікації. Причини 

недостатності травлення (мальдигестії). Роль аліментарних та інфекційних агентів, 

порушень нервової та гуморальної регуляції функціонування системи травлення. Зв’язок 

порушень травлення з порушеннями обміну речовин і енергії в організмі. Розлади 

апетиту. Анорексія. 

Причини і механізми порушення травлення в порожнині рота. Етіологія, патогенез, 

експериментальні моделі карієсу та пародонтозу. Причини, механізми та наслідки 

порушень слиновиділення. Порушення моторної функції стравоходу. Етіологія, патогенез 

печії. 

Порушення травлення в шлунку. Загальна характеристика порушень моторної і 

секреторної функцій шлунка. Патологічна шлункова секреція, види; причини та механізми 

розвитку.  

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

Роль helicobacter pylory. Уявлення про етіологію і патогенез симптоматичних виразок 

шлунка та/або дванадцятипалої кишки.  

Порушення травлення в кишках, етіологія, патогенез. Розлади травлення, пов’язані 

із недостатністю секреції соку підшлункової залози. Етіологія, патогенез, ускладнення 

гострого та хронічного панкреатитів. Патогенез панкреатичного шоку. Кишкові дискінезії. 

Причини, механізми та прояви закрепів та проносу. Кишкова непрохідність: види, 

етіологія, патогенез. Порушення бар’єрної функції кишок: кишкова автоінтоксикація, 

колі-сепсис, дисбактеріоз. Порушення порожнинного та пристінкового травлення в 

кишках. Синдром мальабсорбції: визначення поняття, прояви (діарея, зменшення ваги 

тіла, білкова недостатність, гіповітамінози), причини та механізми розвитку. 

Інтестинальні ферментопатії. 

Тема 38. Патофізіологія печінки. Печінкова недостатність. 

Недостатність печінки: визначення поняття, принципи класифікації. Етіологія, 

патогенез, експериментальні моделі печінкової недостатності. Типові порушення 

вуглеводного, білкового, ліпідного, водно-електролітного обмінів, обміну мікроелементів, 

вітамінів і гормонів, порушення діяльності функціональних систем організму при 

недостатності печінки.  

Недостатність антитоксичної функції печінки, механізм основних проявів. Види, 

причини, патогенез печінкової коми. Роль церебротоксичних речовин. 

Недостатність екскреторної функції печінки, основні прояви. Визначення поняття, 

критерії, види жовтяниць, їх причини та механізми. Порівняльна характеристика 



 

  

порушень пігментного обміну при гемолітичній, печінковій та механічній жовтяницях; 

синдроми холемії та гіпо-, ахолії. Жовчнокам’яна хвороба.  

Синдром портальної гіпертензії: етіологія, патогенез, прояви. Механізми розвитку 

асциту, гепатолієнального та гепаторенального синдромів. 

Тема 39. Патофізіологія нирок. Ниркова недостатність. 

Поняття про недостатність нирок, принципи класифікації. Преренальні, власне 

ренальні та постренальні механізми порушень ниркових процесів. Причини і механізми 

розладів кровообігу в нирках. Функціональні та фізико-хімічні основи порушень 

клубочкової фільтрації. Причини і механізми порушень канальцевої реабсорбції та 

секреції. Спадкові тубулопатії. Основні показники діяльності нирок. Використання 

функціональних проб для з’ясування виду порушень ниркових функцій. 

Кількісні та якісні зміни складу сечі. Олігурія, анурія та поліурія. Водний, 

осмотичний та гіпертензивний діурез. Гіпо- та ізостенурія. Патологічні компоненти сечі: 

протеїнурія, циліндрурія, глюкозурія, аміноацидурія, гематурія, лейкоцитурія. Поняття 

про селективну і неселективну протеїнурію. Патогенез протеїнурії. 

Загальні прояви недостатності ниркових функцій. Причини, прояви та механізми 

розвитку ретенційної азотемії. Патогенез ниркових набряків. Порушення кислотно-

основного стану: нирковий азотемічний ацидоз, проксимальний та дистальний 

канальцевий ацидоз. Патогенез і прояви ниркової остеодистрофії. Механізми розвитку 

артеріальної гіпертензії, анемії, порушень гемостазу при ураженнях нирок. 

Гломерулонефрити: визначення поняття, класифікації, експериментальні моделі, 

сучасні уявлення про етіологію і патогенез. Нефротичний синдром, первинний і 

вторинний. Причини та механізми утворення ниркових каменів, сечокам’яна хвороба. 

Синдроми гострої і хронічної ниркової недостатності: критерії, причини та 

механізми розвитку, клінічні прояви. Патогенез уремічної коми. Принципи терапії 

ниркової недостатності. Поняття про екстракорпоральний і перітонеальний гемодіаліз, 

лімфодіаліз, лімфосорбцію. 

Тема 40. Практичні навички та тестування з теми «Патофізіологія травлення, 

печінки, нирок». 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7.  

ПАТОФІЗІОЛОГІЯ РЕГУЛЯТОРНИХ СИСТЕМ (ЕНДОКРИННОЇ, НЕРВОВОЇ) 

Тема 41. Патофізіологія ендокринної системи. 

Загальна характеристика порушень діяльності ендокринної системи: гіпофункція, 

гіперфункція, дисфункція залоз; первинні, вторинні ендокринопатії. Причини виникнення 

і механізми розвитку ендокринопатій. Дисрегуляторні ендокринопатії: порушення 

нервової, нейроендокринної, ендокринної і метаболічної регуляції діяльності залоз 

внутрішньої секреції. Порушення прямих та зворотних регуляторних зв’язків. Залозисті 

ендокринопатії: причини і механізми порушень синтезу, депонування та секреції 

гормонів.  

Периферичні розлади ендокринної функції. Порушення транспорту і метаболічної 

інактивації гормонів. Порушення рецепції гормонів, механізми десенситизації та 

гормональної резистентності (пререцепторні, рецепторні, пострецепторні).  

Патологія гіпоталамо-гіпофізарної системи. Причини виникнення та механізми 

розвитку синдромів надлишку та нестачі гіпофізарних гормонів. Загальна характеристика 

порушень діяльності гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної, гіпоталамо-гіпофізарно-

наднирникової, гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної систем. Етіологія, патогенез, клінічні 

прояви пангіпопітуітаризму. Причини, механізми, клінічні прояви парціальної 



 

  

недостатності гормонів аденогіпофіза (СТГ, ТТГ, АКТГ, гонадотропінів). Етіологія, 

патогенез, клінічні прояви станів парціальної гіперфункції аденогіпофіза (СТГ, ТТГ, 

АКТГ, гонадотропінів, пролактину). 

Патофізіологія нейрогіпофізу. Нецукровий діабет: причини і механізми розвитку, 

клінічні прояви. 

Патологія надниркових залоз. Недостатність кори наднирників: види (первинна, 

вторинна; гостра, хронічна), етіологія, патогенез, клінічні прояви. Гіперфункція кори 

наднирників: види (первинна, вторинна), етіологія, патогенез, клінічні прояви. Синдроми 

Іценка-Кушинга, Конна, вродженої гіперплазії кори надниркових залоз 

(адреногенітальний синдром). Види, причини, механізми розвитку, клінічні прояви 

порушень діяльності мозкової речовини надниркових залоз. 

Патологія щитоподібної залози. Гіпотиреоз: причини і механізми розвитку, 

патогенез основних порушень в організмі. Гіпертиреоз: причини і механізми розвитку, 

патогенез основних порушень в організмі. Зоб: види (ендемічний, спорадичний, вузловий 

і дифузний токсичний), їх етіологія і патогенез; характеристика порушень 

функціонального стану залози.  

Порушення функції паращитоподібних залоз: види, причини, механізми розвитку, 

клінічні та патофізіологічні прояви. 

Порушення функції статевих залоз: первинні та вторинні стани гіпер- і 

гіпогонадизму. Причини та механізми розвитку, екстрагенітальні прояви порушень 

функції статевих залоз. 

Порушення ендокринної функції підшлункової залози (див. розділ «Патологія 

вуглеводного обміну»). 

Патологія епіфіза: гіпо- та гіперфункція, основні прояви. 

Принципи діагностики та методи лікування патології ендокринних залоз. 

Поняття про стрес як неспецифічну, стереотипну адаптаційну реакцію організму на 

дію надзвичайних подразників. Стадії розвитку загального адаптаційного синдрому. 

Механізми довготривалої адаптації. Поняття про стресорні ушкодження та «хвороби 

адаптації". Принципи запобігання стресорним ушкодженням. 

Тема 42. Патофізіологія нервової системи. 

Загальна характеристика патології нервової системи, принципи класифікації 

порушень її діяльності. Особливості розвитку типових патологічних процесів у нервовій 

системі.  

Порушення сенсорних функцій нервової системи. Розлади механо-, термо-, 

пропріо- і ноцицепції. Порушення проведення сенсорної інформації. Синдром Броун-

Секара. Прояви ушкодження таламічних центрів і сенсорних структур кори головного 

мозку. 

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

Соматичний біль. Вісцеральний біль. Сучасні уявлення про причини та патогенез болю: 

теорія розподілу імпульсів («ворітна теорія»), теорія специфічності. Патологічний біль: 

невралгія, каузалгія, фантомний, таламічний. Периферичні, периферично - центральні і 

центральні механізми розвитку патологічного болю. Емоційні, вегетативні, рухові реакції 

організму на біль. Емоційно-больовий стрес, больовий шок. Природні антиноцицептивні 

механізми. Принципи та методи протибольової терапії. 

Порушення рухової функції нервової системи. Експериментальне моделювання 

рухових розладів. Периферичні та центральні паралічі та парези: причини, механізми 

розвитку, основні прояви. Спінальний шок. Рухові порушення підкіркового походження. 



 

  

Порушення, пов’язані з ураженням мозочка. Судоми, їх види. Порушення нервово-

м’язової передачі. Міастенія. 

Порушення вегетативних функцій нервової системи, методи експериментального 

моделювання. Синдром вегетосудинної дистонії. 

Порушення трофічної функції нервової системи. Нейрогенні дистрофії. Етіологія, 

патогенез.  

Порушення інтегративних функцій центральної нервової системи (ЦНС). Причини 

і механізми порушень електричної активності нейронів. Порушення діяльності іонних 

каналів. Причини та механізми порушень нейрохімічних процесів. Порушення обміну 

нейротрансмітерів, нейромодуляторів, нейрогормонів. Патологічне збудження і 

патологічне гальмування нервових центрів. 

Пошкодження нейронів як одна з причин порушень інтегративних функцій ЦНС.  

Гострі і хронічні розлади мозкового кровообігу. Інсульт. Набряк і набухання 

головного мозку, причини і механізми розвитку. Внутрішньочерепна гіпертензія. Роль 

ушкоджень нейроглії в розвитку патологічних процесів у ЦНС. Пошкодження 

гематоенцефалічного бар’єра та автоімунні ураження головного мозку. 

Тема 43. Практичні навички та тестування з теми «Патофізіологія регуляторних 

систем (ендокринної, нервової)». 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 3 кредити 

ЄКТС. 
 

 

Структура навчальної дисципліни 
 

Структура навчальної дисципліни 

Кількість годин 

Всього 

годин/кредитів 

ЕСТS 

Аудиторних 

СРС 
Лекцій 

Практичних 

занять 

Годин 90 10 20 60 

Кредитів ЕСТS 3    

Перший рік навчання, другий 

(весняний) семестр 

МОДУЛІ 1 та 2 

Змістових модулів 7 

90 годин/  

3 кредити 
10 20 60 

В т.ч. підсумковий модульний 

контроль засвоєння двох модулів 
3 години   3  
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СРС, 

в т.ч., 

індивідуальна 

МОДУЛЬ 1: ЗАГАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ 

Змістовий модуль 1. Загальна нозологія – загальне вчення про хворобу, етіологію і патогенез. Роль 

внутрішніх чинників в патології. 

1. Предмет, задачі і методи патофізіології. - - 1 
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2. Вчення про хворобу, етіологію та патогенез. - - 1 

3. Патогенна дія фізичних факторів. - - 1 

4. Патогенна дія хімічних факторів. - - 1 

5. Патогенна дія біологічних факторів. - - 1 

6. Роль спадковості, конституції, вікових змін в патології. - - 2 

7. Реактивність. Порушення імунологічної реактивності. 1 1 1 

8. Алергія. 1 1 1 

9. Практичні навички та тестування змістового модулю 1 - 1 - 

Змістовий модуль 2. Типові патологічні процеси. 

10. Патофізіологія клітини. Клітинне пошкодження. 2 - 1 

11. Порушення периферичного кровообігу і мікроциркуляції. - - 2 

12. Запалення. 2 2 2 

13. Гарячка. - - 1 

14. Пухлини. 2 - 2 

15. Гіпоксія. - - 1 

16. Патофізіологія екстремальних станів. - - 2 

17. Практичні навички та тестування змістового модулю 2 - 1 - 

Змістовий модуль 3. Типові порушення обміну речовин 

18. Порушення енергетичного обміну. - - 1 

19. Порушення вуглеводного обміну. - - 1 

20. Порушення жирового обміну. - - 1 

21. Порушення білкового обміну. Порушення обміну пуринових і 

піримідинових основ. 
- - 1 

22. Порушення водно-сольового обміну. - - 1 

23. Порушення кислотно-основного стану. - - 1 

24. Голодування. -   - 1  

25. Практичні навички та тестування змістового модулю 3 - 1 -  

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ - 1 2 - 

Разом годин – 45. Кредитів ЕСТS – 1,5 8 8 29 3 

МОДУЛЬ 2: ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ОРГАНІВ І СИСТЕМ 

Змістовий модуль 4. Патофізіологія системи крові. 
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26. Анемії, спричинені крововтратою. 0,5 0,5 2 

27. Гемолітичні та дизеритропоетичні анемії. 0,5 0,5 2 

28. Лейкоцитози, лейкопенії. 0,5 0,5 2 

29. Лейкози. 0,5 0,5 2 

30. Порушення системи гемостазу. - - 2 

31. Практичні навички та тестування змістового модулю 4 - 1 - 

Змістовий модуль 5. Патофізіологія системного кровообігу і зовнішнього дихання. 

32. Патофізіологія системного кровообігу. - 1 2 

33. Патофізіологія серця. - 1 2 



 

  

34. Патофізіологія кровоносних судин. - - 2 

35. Патофізіологія зовнішнього дихання. Дихальна недостатність. - 2 2 

36. Практичні навички та тестування змістового модулю 5  1 - 

Змістовий модуль 6. Патофізіологія травлення, печінки, нирок. 

37. Патофізіологія системи травлення. Недостатність травлення. - - 2 

38. Патофізіологія печінки. Печінкова недостатність. - - 2 

39. Патофізіологія нирок. Ниркова недостатність. - - 2 

40. Практичні навички та тестування змістового модулю 6 - 1 - 

Змістовий модуль 7. Патофізіологія регуляторних систем (ендокринної, нервової). 

41. Патофізіологія ендокринної системи.  - - 2 

42. Патофізіологія нервової системи.  - - 2 

43. Практичні навички та тестування змістового модулю 7 - 1 -  

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ - 2 3 - 

Разом годин – 45. Кредитів ЕСТS – 1,5 2 12 31 4 

Усього годин 90. Кредитів ЕСТS – 3 10 20 60  

 

 

 

Теми лекцій 
 

МОДУЛЬ 1 

№ 

з.п. 
ТЕМА 

Кількість 

годин 

1.  

Патологія реактивності. Порушення діяльності імунної системи. 

Недостатність імунітету. Алергія. Етіологія, патогенез, клінічні прояви. 

Автоімунні захворювання.  

2 

2.  
Патофізіологія клітини. Загальні механізми клітинного пошкодження і 

смерті. Некробіоз і апоптоз. 
2 

3.  
Запалення: види, прояви. Етіологія, патогенез гострого та хронічного 

запалення.  
2 

4.  
Пухлини. Особливості пухлинного росту. Етіологія і патогенез 

пухлинного росту. 
2 

РАЗОМ 8 

МОДУЛЬ 2 

№ 

з.п. 
ТЕМА 

Кількість 

годин 

1.  

Патофізіологія системи крові. Анемії: принципи класифікації, види, 

етіологія, патогенез; клінічні і гематологічні прояви анемій. Лейкоцитози, 

лейкопенії: етіологія і патогенез. Лейкози: принципи класифікації, основні 

види, типові прояви. Етіологія лейкозів. Особливості патогенезу гострих і 

хронічних лейкозів. 

2 

РАЗОМ 2 

УСЬОГО 10 

 

 
 



 

  

 

 

Теми практичних занять 
 

МОДУЛЬ 1 

№ з.п. ТЕМА 
Кількість 

годин 

1.  Патологія реактивності. Порушення імунологічної реактивності. Алергія 2 

2.  Практичні навички та тестування з теми «Загальна нозологія».  1 

3.  Запалення. 2 

4.  Практичні навички та тестування з теми «Типові патологічні процеси». 1 

5.  
Практичні навички та тестування з теми «Типові порушення обміну 

речовин». 

1 

6.  ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1 

РАЗОМ 8 

 

МОДУЛЬ 2 

№ з.п. ТЕМА 
Кількість 

годин 

1.  
Анемії постгеморагічні, гемолітичні та спричинені розладами еритропоезу. 

Лейкоцитози, лейкопенії. Лейкози. 
2 

2.  Практичні навички та тестування з теми «Патологія системи крові». 1 

3.  

Патофізіологія системного кровообігу. Недостатність кровообігу. 

Патофізіологія серця. Ішемічна хвороба серця. Недостатність серця. 

Аритмії. 

2 

4.  Патофізіологія зовнішнього дихання. Дихальна недостатність. 2 

5.  
Практичні навички та тестування з теми «Патофізіологія 

системного кровообігу і зовнішнього дихання». 

1 

6.  
Практичні навички та тестування з теми «Патофізіологія травлення, 

печінки, нирок». 

1 

7.  
Практичні навички та тестування з теми «Патофізіологія регуляторних 

систем (ендокринної, нервової)». 

1 

8.  ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ  2 

РАЗОМ 12 

УСЬОГО 20 

 

  

Самостійна робота 
 

№ з.п. ТЕМА 
Кількість 

годин 

МОДУЛЬ 1: ЗАГАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ 

1.  
Підготовка до практичних занять (теоретична підготовка, 

опрацювання практичних навичок) 
7 

2.  
Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних 

занять Модуль 1 (список додається) 
20 

3.  
В тому рахунку (пункти 1-2) проходження он-лайн курсів та он-лайн 

тестування; індивідуальна робота (3 години) 
 

4.  Підготовка до підсумкового модульного контролю 2 

РАЗОМ 29 



 

  

МОДУЛЬ 2: ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ОРГАНІВ І СИСТЕМ 

1.  
Підготовка до практичних занять (теоретична підготовка, 

опрацювання практичних навичок) 
14 

2.  
Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних 

занять Модуль 2 (список додається) 
14 

3.  
В тому рахунку (пункти 1-2) проходження он-лайн курсів та он-лайн 

тестування; індивідуальна робота (4 години) 
 

4.  Підготовка до підсумкового модульного контролю 3 

РАЗОМ 31 

УСЬОГО 60 

 

Завдання для самостійної роботи: 
 

Модуль 1 

1) Історія розвитку патофізіології. Вітчизняна школа патофізіологів (Н.А. 

Хржонщевський, В.В. Підвисоцький, В.К. Линдеман, О.О. Богомолець, 

Н.Н.Сиротинін, А.В. Репрьов, Д.О. Альперн, В.В. Воронін, Н.Н. Зайко). Сучасні 

школи патофізіологів, основні напрями їхньої діяльності. 

2) Основні напрями вчення про хворобу: гуморальний (Гіппократ), солідарний 

(Демокрит), целюлярний (Р. Вірхов). Розвиток цих напрямів на сучасному етапі. 

Причинно-наслідкові зв’язки і взаємовідношення, їх варіанти і «circulus vitiosus». 

Поняття про основну ланку патогенезу. 

3) Вплив на організм факторів космічного польоту, прискорення, невагомість. 

4) Патогенна дія термічних факторів. Тепловий та сонячний удар. Штучна гіпотермія, 

її використання в медицині. Місцеві прояви – опіки, відмороження. 

5) Старіння. Загальні ознаки і закономірності старіння. Структурні, функціональні і 

біохімічні прояви старіння на молекулярному, клітинному, тканинному, органному 

рівнях і на рівні цілого організму. Теорії старіння. Прогерія. Методи геропротекції. 

6) Патофізіологічні основи трансплантації органів і тканин. Реакція відторгнення 

трансплантата: причини, механізми. Реакція «трансплантат проти хазяїна». 

Імунологічні взаємовідношення у системі «мати-плід». 

7) Інформаційні механізми пошкодження клітин. Патологія сигналізації, рецепції 

сигналів. Феномен молекулярної мімікрії. Розлади механізмів сигнальної 

трансдукції, порушення вторинних месенджерів. Дефекти клітинних програм як 

основа развитку патологічних процесів. 

8) Типові порушення лімфообігу. Механічна, динамічна і резорбційна недостатність 

лімфообігу. 

9) Сучасні принципи кисневої терапії. Ізо - і гіпербарична оксигенація. Токсична дія 

кисню. Гіпероксія і вільнорадикальні реакції. 

10) Порушення всмоктування вуглеводів, процесів синтезу, депонування і 

розщеплення глікогену, транспорту вуглеводів у клітини. Порушення нервової,  

гормональної регуляції вуглеводного обміну. 

11) Поняття про «краш-синдром». Причини, механізми розвитку, прояви. 

12) Порушення енергозабезпечення клітин. Порушення транспорту поживних речовин 

через клітинні мембрани, розлади внутрішньоклітинних катаболічних шляхів. 

Порушення клітинного дихання, ефект роз’єднання окислення і фосфорилювання, 

його механізми. Значення порушень енергетичного обміну у життєдіяльності 

клітин, органів, організму. Роль порушень енергозабезпечення клітин у розвитку їх 

пошкодження.  

13) Порушення перетравлення і всмоктування ліпідів. Порушення транспорту ліпідів у 

крові. Гіпер-, гіпо-, дисліпопротеінемії. Залежність розвитку дисліпопротеїнемій 

від факторів середи (раціон, режим харчування, спадковість, супутні 

захворювання). 



 

  

14) Спадкові порушення обміну амінокислот: фенілкетонурія, тирозиноз, алкаптонурія, 

альбінізм, гіпотиреоз, оротатацидурія. Патологія пуринового обміну. Гіпер-іи 

гіпоурікемія. 

15) Гіперкальциемічні стани: причини і механізми розвитку. Кальцифікація м’яких 

тканин: метастатичний, дистрофічний і метаболічний механізми. Гіпер- і 

гіпофосфатемія. Причини і механізми розвитку. 

 

Модуль 2 

1) Геморагічний шок. Гемотрасфузіонні і постгемотрасфузійні реакції: механізми 

розвитку і засоби профілактики. 

2) Порушення кровообігу при аритміях.  

3) Міокардит: визначення, етіологія, патогенез, принципи класифікації, клінічні 

прояви.  

4) Кардіоміопатії: класифікація, характеристика причин і механізмів виникнення і 

клінічних проявів.  

5) Метаболічний Х-синдром: клінічні ознаки, причини і механізми, стадії розвитку, 

клінічне значення.  

6) Експериментальні моделі артеріальної гіпертензії.  

7) Причини і механізми порушення травлення у ротовій порожнині. Етіологія, 

патогенез, експериментальні моделі карієсу і пародонтозу. Причини, механізми і 

наслідки порушення слиновиділення.  

8) Порушення моторної функції стравоходу. Етіологія і патогенез печії. 

9) Порушення бар’єрної функції кишечнику. Кишкова аутоінтоксикація, колі-сепсис, 

дисбактеріоз.  

10) Жовчнокам’яна хвороба. Визначення поняття, етіологія, патогенез, клінічні прояви. 

Механізми каменеутворення.  

11) Нирковокам’яна хвороба. Визначення поняття, етіологія, патогенез, клінічні 

прояви. Механізми каменеутворення.  

12) Принципи терапії ниркової недостатності. Поняття про екстракорпоральний та 

перитонеальний гемодіаліз, ліфодіаліз та гемосорбцію.  

13) Порушення функції статевих залоз. Первинні і вторинні стани гіпогонадизму: 

причини і механізми розвитку. Адреногенітальний синдром: етіологія, патогенез, 

клінічні прояви.  

14) Сучасні уявлення про причини і патогенез болю: теорія розподілу імпульсів 

(«воротна теорія»), теорія специфічності. Принципи класифікації болю.  

15) Патологічний біль: невралгія, каузалгія, фантомний, таламічний біль. Емоційно-

больовий стрес, больовий шок. Природні антиноцицептивні механізми. Принципи і 

методи знеболювання.  

 

Індивідуальні завдання 
Підбір та огляд наукової літератури за тематикою програми по патофізіології на 

вибір студента з написанням реферату та його прилюдним захистом. 

Підбір та огляд наукової літератури за тематикою науково-дослідної роботи 

кафедри з підготовкою наукової доповіді на засіданні СНТ або на студентських 

конференціях. 

Експериментальне дослідження за тематикою науково-дослідної роботи кафедри з 

публікацією результатів в наукових виданнях. 

 

 

 

 



 

  

ІІ. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

По завершенні курсу патофізіології аспіранти мають:  

 Розуміти значення патофізіології для медицини та системи охорони здоров’я, її 

місце в системі медичних знань, мати уявлення про її становлення, основні етапи 

розвитку;  

 Бути здатними поєднати досягнення клінічних досліджень та сучасних 

експериментальних підходів при вирішенні актуальних проблем етіології та патогенезу 

захворювань, мати уявлення про клінічну патофізіологію як сучасний напрямок розвитку 

патофізіологічної науки; 

 Розуміти роль експериментального методу в вивченні патологічних процесів і 

хвороб, його можливості, обмеження і перспективи. 

 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; 

 Застосовувати знання про «суто патологічне» і «компенсаторно-захисне» в 

патогенезі, його провідні та побічні ланки при діагностиці та лікуванні захворювань, вміти 

відрізняти саногенетичні механізми від патологічних; 

 Аналізувати причинно-наслідкові зв’язки в патогенезі, в тому числі шляхом 

формування порочних кіл (circulus vitiosus); 

 

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти мають: 

ЗНАТИ: 

 основні поняття загальної нозології: здоров’я, хвороба, патологічний процес, типовий 

патологічний процес, патологічна реакція, патологічний стан, етіологія, патогенез; 

 роль причин, умов і реактивності і резистентності організму в виникненні, розвитку і 

наслідках хвороб; 

 роль етіологічних факторів, факторів ризику та умов у виникненні і розвитку хвороб; 

 причинно-наслідкові зв’язків в патогенезі проявів дії факторів зовнішнього середовища 

(виділяти зміни місцеві і загальні, патологічні і пристосувально-компенсаторні, специфічні і 

неспецифічні; визначати провідну ланку 

 типові патологічні процесі (пошкодження клітини, місцеві порушення кровообігу та 

мікроциркуляції, запалення, пухлини, гарячка, гіпоксія) за принципами їх класифікації, стадіями 

патогенезу, загальними проявами і варіантами завершення; 

 причини і механізми розвитку типових патологічних процесів, їх прояви і значення для 

організму людини, зокрема у виникненні та розвитку відповідних груп захворювань 

 причинно-наслідкові зв’язки в патогенезі типових патологічних процесів (змін місцевих та 

загальних, патологічних і пристосувально-компенсаторних, специфічних і неспецифічних; 

провідної та допоміжних ланок); 

 типові порушення обміну речовин (енергетичного, вуглеводного, білкового, жирового, 

водно-електролітного, кислотно-основного) з визначенням їх понять, критеріїв, принципів 

класифікації та наслідків, голодування; 

 етіологію, патогенез, клінічні прояви основних типів (1-й, 2-й) цукрового діабету та його 

ускладнення; 

 причини, механізми розвитку та принципи терапії екстремальних станів: шок, колапс, 

кома; 

 закономірності порушень клітинного складу периферичної крові при анеміях, 

еритроцитозах, лейкоцитозах, лейкопеніях, лейкозах; порушеннях гемостазу; 

 патологічні стани і порушення в системі кровообігу: недостатність кровообігу; 

недостатність серця, аритмії серця; артеріальна гіпертензія, артеріальна гіпотензія; артеріосклероз, 

атеросклероз; 



 

  

 зміни основних параметрів кардіо- та гемодинаміки при недостатності серця (частота і 

сила серцевих скорочень, хвилинний та систолічний об’єми крові, систолічний, діастолічний, 

середній і пульсовий артеріальні тиски крові, венозний тиск крові); 

 причини і механізми розвитку вінцевої недостатності, пояснювати її можливі наслідки; 

 причини виникнення недостатності зовнішнього дихання, роль порушень вентиляції 

альвеол, дифузії газів через альвеоло-капілярну мембрану, перфузії у малому колі кровообігу в 

розвитку недостатності дихання; причини і механізми виникнення задишки; 

 типові патологічні стани в системі травлення: недостатність травлення (на прикладі 

мальдигестіі) та порушення всмоктування (на прикладі мальабсорбції), виразкову хворобу шлунка 

та/або дванадцятипалої кишки як мультифакторіальну хворобу; 

 етіологію, патогенез, клінічні прояви печінкової недостатності, печінкової коми, 

жовтяниці, портальної гіпертензії. Принципи профілактики та лікування; 

 причини та механізми порушень процесів клубочкової фільтрації, канальцевої реабсорбції 

і секреції при гострій та хронічній нирковій недостатності, гломерулонефриті, нефротичному 

синдромі, сечовому синдромі, уремічній комі; 

 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; 

 загальні принципи діагностики та лікування порушень діяльності ендокринної системи; 

 загальнобіологічну роль стресу, його причини та механізми розвитку, мати уявлення про 

загальний адаптаційний синдром та “хвороби адаптації”; 

 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. 

ВМІТИ: 

 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; 

 схематично відображати механізмі патогенезу та клінічні прояви при 

захворюваннях; 

 аналізувати та інтерпретувати результати дослідження крові, сечі, ліпідограми, 

електрокардіограми, спірограми, імунограми, гормонального фону; 

 ідентифікувати регенеративні, дегенеративні, і форми патологічної регенерації 

клітин «червоної» і «білої» крові в мазках периферичної крові; інтерпретувати їх 

наявність чи відсутність в крові; 

 на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати 

стан функціонування органів та систем організму при захворюваннях; 

 аналізувати різні варіанти розвитку причинно-наслідкових взаємовідносин в 

патогенезі хвороб; 

 вміти виділити та зафіксувати провідний типовий патологічний процес, його 

головну ланку та клінічні ознаки; 

 прийняти обґрунтоване рішення для призначення лабораторного та/або 

інструментального обстеження; 

 визначати принципи лікування захворювань. 
МАТИ КОМПЕТЕНЦІЇ 

 про застосування знання з патофізіології для пропаганди здорового способу життя, 

а також для профілактики виникнення і розвитку хвороб; 

 про основні перспективні напрями розвитку патофізіології і загальної патології. 

Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна. 



 

  

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття аспірантами 

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 застосовувати знання в практичних ситуаціях; 

 Знання та розуміння предметної області та розуміння професії; 

 Здатність до здійснення саморегуляції , ведення здорового способу життя, здатність 

до адаптації та дії в нової ситуації. 

 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 

 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

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

сучасно навченим. 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків  

 Здатність діяти соціально відповідально та громадської свідомості 

 Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

спеціальні  

 Здатність до обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації; 

 

 

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 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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