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ВСТУП 
1. Мета дисципліни - вивчення етіології і патогенезу розповсюджених 

нозологічних форм (хвороб) на рівні морфо-функціональних систем організму 

людини: крові, дихання, серцево-судинній, травній, видільній, нервовій, 

ендокринної, статевої. Крім причинності і механізмів перебігу означених 

порушень, розглядаються можливі засоби їх діагностики, корекції і лікування, 

що наближає біолога-фізіолога до можливого продовження наукової діяльності 

в клінічних лікувальних закладах. 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування курсів – «Фізіологія та анатомія людини і тварин», 
«Фізіологія травлення та харчування», «Ендокринологія», «Гепатологія», 

«Фізіологія кризових станів організму”, «Фізіологія кровообігу», 
«Фізіологія крові і дихання», «Фізіологія ВНС» «Фізіологія видільної і 

статевої систем».   

2.Вміти самостійно застосовувати знання з  фізіології та анатомії та ін. 

дисциплін, працювати з науково-методичною літературою. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна “Системна нозологія” має особливе значення для 

вивчення етіології і патогенезу розповсюджених нозологічних форм (хвороб) на 

рівні морфо-функціональних систем організму людини. Фізіологічні процеси, 

які висвітлюються в межах навчальної дисципліни, вивчаються на 

молекулярному, клітинному, тканинному, органному рівні та рівні систем. 
Дисципліна покликана узагальнити уявлення про причини і механізми 

патологічних процесів в організмі людини на рівні органів і їх систем. Методи 

та прийоми досліджень в цій галузі можуть застосовуватись як у дослідженнях 

суміжних наук, так і в лікувальних закладах. 
 

4. Завдання (навчальні цілі): 
1) сформувати уявлення про причини і умови виникнення морфологічних і 

функціональних порушень на рівні систем і органів людського організму; 
2)  засвоїти механізми патогенезу зазначених порушень;  
3) засвоїти закономірності можливих методів попередження, корекції і 

лікування системних порушень гомеостазу організму людини з метою 

оптимального їх функціонування та подовження життя. 
 
Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України (другий 

(магістерський) рівень вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 

09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття 

студентами таких компетентностей:  
 інтегральні:  
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- Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук і на межі предметних 

галузей, що передбачає застосування теорій та методів природничих наук і 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

 загальні: 
 -- Здатність виконувати професійні функції і проводити дослідження на 

відповідному рівні у галузі біологічних наук і на межі предметних галузей; 
--Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу інформації в галузі 

біології і на межі предметних галузей. 
 спеціальні (фахові, предметні): 

- Здатність використовувати знання й практичні навички в галузі 

біологічних наук та на межі предметних галузей для виконання 

професійних завдань, у т.ч. для дослідження різних рівнів організації 

живих організмів, біологічних явищ і процесів;  
- Здатність на основі розуміння сучасних наукових фактів, концепцій, 

теорій, принципів і методів приймати рішення з важливих проблем 

біології і на межі предметних галузей; 
- Вміння формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і 

процесів у живих організмах та їхніх компонентах із використанням 

математичних методів й інформаційних технологій; 
- Здатність класифікувати хвороби, у тому числі, на основі визначення 

патогенної дії факторів навколишнього середовища. 
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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 Знати поняття про системну нозологію 

та причини виникнення хвороби. 
захисно-компенсаційні процеси, які 

відбуваються в організмі при їх 

виникненні . 

Лекція, 
самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 
іспит 

10 

1.2 Знати предмет гематології, її зв’язок з 

іншими фізіологічними дисциплінами. 

Загальні відомості про гемопоез і 

методи його дослідження. Порушення 

в системі крові. 

Лекція, 
самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 
іспит 

10 

1.3 Знати розлади дихання. Недостатність 

зовнішнього дихання (вентиляції 

легень, дифузії газів, кровотоку в 

легенях, газового складу крові). 

Недостатність внутрішнього дихання. 

Гіпоксія. 

Лекція, 
самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 
іспит 

10 

1.4 Знати розлади функціонування 
травлення. Основні причини 

порушення травлення Порушення 

зовнішньої секреції підшлункової 

залози. Недостатність печінки. 

Недостатність всмоктування. 

Лекція, 
самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 2, 
іспит 

10 

1.5 Знати розлади діяльності нервової 

системи. Патологія процесів збудження і 
гальмування в нервових клітинах. 

Дегенерація і регенерація нервів. 

Патологічний парабіоз. Патологія 

автономної нервової системи. Неврози. 
Психози. Патологія рецепторів, 

кондукторів і нервових центрів сенсорних 

систем. 

Лекція, 
самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 3, 
ісвпит 

10 

1.6 Знати патологічну фізіологію нирок і 

статевої системи. Патологію нервової і 

гуморальної регуляції сечоутворення. 

Гостру і хронічну ниркову 

недостатність. Уремія. Порушення 

невидільних функцій нирок. 

Лекція, 
самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 3, 
 

10 

2 Вміти    

2.1 Вміти за описом морфологічних і 

фізіологічних показників 

ідентифікувати та класифікувати 

хвороби. 

Лабораторні роботи Модульна 

контрольна 

робота 3, 
оцінювання 

15 
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лаб. робіт 
3 Комунікація     
3.1 Представляти результати наукового 

пошуку у формі доповідей з 

використанням сучасних технологій, 

коректно вести дискусію 

Лабораторні 

роботи 
Реферат 10 

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 15 

  
 
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 1.5 1.6 2.1 3.1 4.1 
Вміти визначати потенційно небезпечні виробничі 

процеси, що можуть створювати загрозу 

виникнення надзвичайних ситуацій та дотримання 

правил безпеки життєдіяльності. 

      +  + 

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,– 14 балів/7балів 
2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.4, – 14балів/7балів 
3. Модульна контрольна робота 3 – РН 1.5, 1.6,  2.1, – 14 балів/7балів 
4. лабораторні роботи – 10/5 балів 
3. Реферат РН 4.1 –8балів/4  балів 
 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за 

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

результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 

підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 
Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які 

оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-1.6. Максимальна кількість балів, яка 

може бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною 

шкалою.  
Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 
 
- умови допуску до підсумкового іспиту: 
Обов’язковим для іспиту є успішна здача 3 модульних контрольних робіт, (у кожній з 

модульних робіт не менше 50%  правильних відповідей), лабораторних робіт та реферату, за 

реферат оцінка не нижче 5 балів. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час 

семестру набрав менше ніж 20 балів. 
 

7.2 Організація оцінювання:  
Модульні контрольні роботи 1, 2, та 3 проводяться після завершення лекцій з розділів 1,  2 
та 3 відповідно. Оцінка рефератів та виконання лабораторних робіт проводиться 

упродовж лекційного курсу.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

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

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 
 

№ 

п/п Назва  лекції 

Кількість годин 

Лек-
ції 

Лабо-
ратор

ні 
С/Р 

конс
ульт
аціі 

Змістовий модуль 1  
 ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ГЕМАТОЛОГІЇ 
Модульна контрольна робота 1 

 
8 
 

 
4 
 

 
16 
 

 
 
 

1 
Вступ. Кров як самостійна фізіологічна система 

організму людини  
 

4 2   

2 ТЕМА 1.  Порушення в системі крові  4 2   

 
Самостійна робота Еритроцитоз. Різні види анемій. 
Лейкоцитози і лейкопенії. Порушення гемостазу. ДВЗ-
синдром. 

  16  

Змістовий модуль 2  
ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ ВІСЦЕРАЛЬНИХ ОРГАНІВ І СИСТЕМ 
Модульна контрольна робота 2 

 
10 
 

 
  4 
 

 
50 
 

 
 
 

4 Тема 2. Патологія вісцеральних функцій організму 

людини. Етіологія і патогенез. 
10 4   

 

Самостійна робота Блокада і тампонада серця..  
Гіпо- і гіпертонічні стани. Етіологія, патогенез, корекція. 
Становлення системи кровообігу. Особливості кровообігу 

плода. Типові ускладнення цукрового діабету, їх прояви і 

лікування. Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої 

кишки. Синдроми мальабсорбції.  

  50  

Змістовий модуль 3   
 ПАТОЛОГІЯ ІНТЕГРАТИВНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ 
Модульна контрольна робота 3 

8 
 

4 
 

14 
 

2 
 

5 Тема 3. Патофізіологічні явища в ендокринній, 

статевій, нервовій та сенсорних системах  
8 4  2 

 

Самостійна робота  Патологічна фізіологія гіпофізу. 
 Гіпо- і гіпертиреоз. Ендемічний зоб. Загальний 

адаптаційний синдром (стрес). Патологія сенсорних систем. 

Сирингомієлія. Порушення роботи кори і підкоркових 

структур. Патологія вищої нервової діяльності у людини. 

  14  

      
 ВСЬОГО 26 12 80 2 

 
Загальний обсяг 120год., в тому числі: 
Лекцій – 26 год. 
Лабораторні роботи – 12 год. 
Самостійна робота – 80 год. 
Консультації – 2 год. 
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