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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з закономірностями функціонування 

хворого організму. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування курсів знання з цитології, біохімії, гістології,  фізіології 

та анатомії та ін. дисциплін, працювати з науково-методичною літературою. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

 

 Дисципліна «Основи патологічної фізіології» є базовою фізіологічною 

дисципліною, яка вивчає закономірності еволюції, структурної організації та 

функціонування організму людини і тварин від нейронного рівня до рівня 

регуляторних систем. В ході вивчення курсу розглядається структурно-

функціональна організація організму людини, основні патологічні процеси, які 

виникають при ураженні різних структур і систем. Знання, отримані з дисципліни 

«Фізіологія центральної нервової системи», можуть застосовуватись як у 

дослідженнях фізіологічних наук (фізіологія сенсорних систем, фізіологія кровообігу, 

фізіологія травлення, фізіологія праці та спорту та ін.), так і в інших науках 

(фармакологія; екологічна фізіологія, психологія, зоопсихологія та ін.).  

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1) сформувати уявлення про будову та механізми функціонування організму людини і 

тварин; 

2) навчитися характеризувати особливості функціонування різних відділів та систем в 

нормі та патології; 

3) вибирати методи для вивчення основних патологічних процесів у організмі людини 

і тварин; 

4) сформувати уявлення про сучасні тенденції та напрямки фундаментально-наукових 

і прикладних досліджень патологічної фізіології для майбутньої професійної 

орієнтації. 

 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) 

рівень вищої освіти (восьмий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», 

спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами таких 

компетентностей:  

інтегральної: 

здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при 

здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

спеціальні (фахові, предметні):  

 СК1. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, необхідними 

для професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності. 

 СК4. Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних 

рівнів організації живого, біологічних явищ і процесів. 

 СК7. Здатність діагностувати стан біологічних систем за результатами 

дослідження організмів різних рівнів організації. 
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 СК51. Здатність класифікувати хвороби, у тому числі, на основі визначення 

патогенної дії факторів навколишнього середовища.  

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 4. автономність та 
відповідальність) 

Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1 Знати    

1.1 Предмет і завдання патологічної 

фізіології. 

Лекція 

самостійна робота 

 

Модульна 

контрольна 

робота , 

реферат 

20 

1.2 Знати методи дослідження 

патологічної фізіології. 

Лекція 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота , 

реферат 

15 

1.3 Знати основні поняття про етіологію і 

патогенез хвороб людини. 

Лекція 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

реферат 

15 

1.4 Знати спадкові і вроджені хвороби. Лекція 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

реферат 

15 

2 Вміти    

2.1  Вміти обирати методи дослідження 

доклітинних порушень функції 

організму людини (ІФА, ПЛР тощо) 

Лекція 

лабораторні 

роботи 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

лаб.робіт, 

реферат 

15 

2.2 Вміти за описом симптомів 

розрізнити спадкові хвороби. 

Лекція 

лабораторні 

роботи 

Модульна 

контрольна 

робота 2, 

оцінювання 

лаб.робіт, 

реферат 

10 

3 Комунікація     

3.1   Представляти результати наукового 

пошуку у формі доповідей з 

використанням сучасних технологій, 

коректно вести дискусію 

Лабораторні 

роботи  

оцінювання 

лаб.робіт, 

реферат 

5 

4 Автономність та відповідальність    

4.1 Вміти самостійно працювати з 

науковою та навчально-методичною 

літературою, здійснювати пошук та 

узагальнювати науково-технічну 

інформацію.  

Самостійна робота        Реферат 5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 4.1 

ПР6. Аналізувати біологічні явища та процеси на 

молекулярному, клітинному, організменному, 

популяційно-видовому та біосферному рівнях з точки 

зору фундаментальних загальнонаукових знань, а також 

за використання спеціальних сучасних методів 

досліджень. 

 +   + +   

ПР7. Описувати й аналізувати принципи структурно-

функціональної організації, механізмів регуляції та 

адаптації організмів до впливу різних чинників. 
+  + + + +   

ПР40. Вміти узагальнювати різноманітні 

експериментальні дані та обґрунтовувати тезу про 

єдність організму людини і тварин як єдиного цілого з 

середовищем їхнього існування на основі знань про 

будову та механізми функціонування різних органів та 

систем організму спираючись на поглиблені знання з 

дисциплін професійно-практичної підготовки. 

      + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1; 1.2,1.3, 2.1,– 30 балів/15  балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.4; 2.2, – 30 балів/15 балів 

3. Лабораторні роботи: РН 2.1–2.2, 3.1 – 25 балів/ 13 балів 

4. Реферат РН 4.1 –15 балів/ 7 балів 

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

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

результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки 

не додаються. 

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

«зараховано») є успішне написання двох модульних контрольних робіт (не менше 50% 

правильних відповідей), відпрацювання всіх лабораторних робіт та написання реферативної 

роботи з сучасних питань патологічної фізіології. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

     7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення відповідних тематичних 

лекцій, Оцінювання лабораторних робіт та реферативних робіт з сучасних питань 

патологічної фізіології проводиться упродовж лекційного курсу.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Satisfactory 60-100 

Незараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни.  

 

Тематичний план занять 

 

№ 

п/п 
Назва лекції 

Кількість годин 

Лек-

ції 

Лабор

аторні 
С/р 

Конс. 

 Розділ 1     

1 

Тема 1.  Історія вивчення патофізіології. Методи 
дослідження. Патогенний вплив факторів 
навколишнього середовища. 

6 2 10  

 

Самостійна робота . Морально-етичні засади 
визначення смерті людини. Правила реанімації. 
Травми.  Патогенний вплив іонізуючого 
випромінювання. Екстремальні стани. 

 

 10 

 

2 Тема 2. Спадкові і вроджені хвороби. 4 2 20  

 
Самостійна робота.  Хромосомні хвороби (синдроми 
Дауна, Едвардса, Патау, Кляйнфельтера тощо). Геномні 
порушення. Еу- та анеуплоїдії. 

 

 20 
 

3 
Тема 3. Клітинні порушення. 

Модульна контрольна робота 1. 
4 2   10  

 

Самостійна робота . Порушення процесів обміну і 
взаємодії клітин з навколишнім середовищем 
(технічні та інформаційні). Пошкодження клітини 
та її загибель (некробіоз, некроз, апоптоз). 

 

 10 

 

4 Тема 4. Реактивність організму людини. 4 2 4  

 
Самостійна робота. Види резистентності та її зв'язок з 
реактивністю. Конституційні типи людини. Діатези. 
Гістогематичні бар’єри. Причини і механізми старіння. 

 

 4 
 

5 Тема 5. Передімунна і імунна відповіді. 2 2 6  

 
Самостійна робота. Імунонедостатність. 
Фармакологічна імунокорекція. 

 
 6 

 

6 

Тема 6. Типові патологічні процеси (запалення, 
гарячка, голодування, гіпоксія, пухлини) 

Модульна контрольна робота 2  

6     2 30 2 

 

Самостійна робота. Етіологія та патогенез запалення. 
Роль центрів терморегуляції в розвитку гарячки. 
Особливості пухлинної тканини. Класифікація неоплазій. 
Повне, неповне голодування. Види енергетично-білкової 
недостатності. Компенсаторно-пристосувальні реакції 
організму людини до гіпоксії. 

 

  

30 
 

 ВСЬОГО 26 12 80 2 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 26 год. 

Лабораторні заняття  12 год. 

Самостійна робота – 80 год. 

Консультації –2 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основна:  
1. Макарчук М.Ю., Куценко Т.В. Фізіологія центральної нервової системи. -Київ. -2011.  

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 335 с. 

2. Смирнов, В. М. Физиология центральной нервной системы / В. М. Смирнов, Д. С. 

Свешников, В. Н. Яковлев. – М. : Издательский центр "Академия", 2006. 

3. Савельев, С. В. Происхождение мозга/ С. В. Савельев. – М. : Веди, 2005. 

4. Костюк П.Г. Физиология нервной системы, 1977, К.,Вища школа, 319 с. 

5. Частная физиология нервной системы. Руководство по физиологии, 1983, Л.Наука,733 с 

6. Ноздрачев А.Д. Поляков Е.Л. Гнетов А.В.. Исследования функций головного мозга, 1987, 

Л., ЛГУ, 159 с. 

7. Буреш Я., Бурешова О., Хьюстон Д   . Методики и основные эксперименты по изучению 

мозга и поведения, 1991,.М.Висшая школа», 399 с. 

8. Обший курс физиологии человека и животных. Ред. А.Д.Ноздрачев. І ч., - М., -1991. – 512 с. 

 

Додаткова: 

1. Савельев С.В. Возникновение мозга человека. – М., Веди. – 2010. – 324 с. 

2. Физиология человека. Ред. Г.И.Косицкий. М. –1985. – 560 с. 

3. Чайченко Г.М. Фізіологія вищої нервової діяльності. – К., Либідь. –1993. –215 с. 

4. Сапин М.Р., Билич Г.А. Анатомія человека. –М., -1989. –544 с. 

5. Милнер П. Физиологическая психология. Изд-во “Мир”, М., - 1973. – 647 с. 
 

 

 

  


