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Структура 
навчальної
дисципліни

Кількість годин, з них:

Рік
навчання

Види
контролю

Всього аудиторних

СPC

Годин/кредитів Лекцій Практичних

Кредитів ЕСТБ 6,0

2-ий
Поточний і іспит 

Семестр 3: 90 год/3.0
кредиту 10 48 32

Семестр 4: 90 год/3.0 кредиту 10 52 28

Всього
180 годин 20 100 60



№ з.п.
Тема

Кількість

годин

Семестр 3

1. Патофізіологія клітини. Загальні механізми клітинного пошкодження і смерті. Некробіоз і апоптоз. 2

2. Патологія реактивності. Порушення імунологічної реактивності. Алергія. Етіологія, патогенез, клінічні прояви. Аутоімунні

захворювання.

2

3. Запалення: види, прояви. Етіологія, патогенез гострого та хронічного запалення. 2

4. Пухлини. Особливості пухлинного росту. Етіологія і патогенез пухлинного росту. 2

5. Порушення вуглеводного обміну. Цукровий діабет: визначення, класифікація, клінічні прояви і ускладнення. Етіологія,

патогенез основних форм цукрового діабету (1-го і 2-го типів).

2

Семестр 4

6. Патофізіологія серця. Вінцева недостатність: етіологія, патогенез, наслідки, клінічні прояви. Інфаркт міокарда. 2

7. Патофізіологія судин. Артеріальна гіпертензія: види, етіологія, патогенез. Атеросклероз: етіологія, патогенез. 2

8. Патофізіологія системи травлення. Порушення секреторної та моторної функції травного каналу. Виразкова хвороба. Розлади

травлення, пов’язані із секреторною недостатністю підшлункової залози.

2

9. Патофізіологія нирок. Ниркова недостатність. Причини і механізми порушень клубочкової фільтрації, канальцевої реабсорбції

та секреції. Гостра та хронічна ниркова недостатність: критерії, причини, механізми, загальні прояви. Гломерулонефрит.

Нефротичний синдром.

2

10 Патофізіологія ендокринної системи. Загальні механізми порушень діяльності ендокринної системи. Нейроендокринні

порушення. Загальний адаптаційний синдром. Патофізіологія гіпоталамо– гіпофізарно-наднирникової системи.

2

Разом 20

Тематичний план лекцій



№ 

з.п.
Тема

Кількість

годин

Семестр 3

1. Патофізіологія клітини. 4

2. Патологія реактивності. Порушення імунологічної

реактивності.

4

3. Алергічні реакції негайного та сповільненого типу. 4

4. Типові порушення периферичного кровообігу та

мікроциркуляції.

4

5. Запалення: флогогенні фактори, патогенез альтерації,

медіатори. Дослід Конгейма.

4

6. Запалення: патогенез ексудації та проліферації. 4

7. Пухлини. 4

8. Порушення теплового обміну. Гарячка. 4

9. Порушення вуглеводного обміну. Цукровий діабет.

10. Порушення жирового обміну. Медико-соціальні проблеми

ожиріння.

4

11. Патофізіологія системи крові. Анемії, спричинені 

крововтратою. Гемолітичні анемії та анемії, спричинені 

порушенням еритропоезу.

4

12. Лейкоцитози, лейкопенії. Лейкози. 4

Разом 48

Семестр 4

1. Порушення системи гемостазу. 4

2. Патофізіологія серця. Аритмії. 4

3. Патофізіологія серця. Ішемічна хвороба серця. 4

4. Патофізіологія системного кровообігу. Недостатність кровообігу. 4

5. Патофізіологія кровоносних судин. 4

6. Патофізіологія зовнішнього дихання. Дихальна недостатність. 4

7. Патофізіологія системи травлення. Порушення травлення в ротовій 

порожнині, шлунку та кишечнику.

4

8. Патофізіологія печінки. Печінкова недостатність. 4

9. Патофізіологія нирок. Основні захворювання нирок. Ниркова 

недостатність.

4

10. Патофізіологія ендокринної системи. Загальний адаптаційний 

синдром. Патологія гіпофіза.

4

11. Патофізіологія наднирників, щитоподібної прищитоподібних та 

статевих залоз.

4

12. Патофізіологія нервової системи. Порушення сенсорної, рухової, 

трофічної функції  і інтегративної функції нервової системи. 

4

13. Екзамен 4

Разом 52

Тематичний план практичних занять



Критерії оцінювання практичного заняття 

Оцінювання здобувачів наукового ступеня проводиться за кількістю балів, нарахованих йому при засвоєнні теми на 
кожному практичному занятті. Практичні заняття є структурованими і передбачають комплексне оцінювання у балах всіх
видів навчальної діяльності (навчальних завдань), які здобувачі наукового ступеня виконують під час практичного заняття:

 «0» балів – здобувач наукового ступеня виконав завдання для самоконтролю знань, але не вміє пояснити вирішення
контрольних задач, не знає значної частини програмного матеріалу, не приймає участі в обговоренні практичних завдань, 
не вирішив 50% задач кінцевого тестового контролю.

 «1» бал – здобувач наукового ступеня виконав завдання для самоконтролю знань, але має труднощі в їх інтерпретації, не 
знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки; невпевнено, з допомогою, пояснює практичні
завдання і демонстраційний матеріал, не може зробити заключення і висновки, не вирішив 50% задач кінцевого тестового 
контролю.

 «2» бали – здобувач наукового ступеня виконав завдання для самоконтролю знань, але при поясненні допускає суттєві
неточності, при опитуванні – знає основний програмний матеріал, але не засвоїв його деталей, допускає неточності, 
недостатньо правильні формулювання, порушує послідовність у викладанні матеріалу; має затруднення при вирішенні
практичних задач, підведенні підсумків, вирішив 60% задач кінцевого тестового контролю.

 «3» бали – здобувач наукового ступеня підготовлений до заняття, твердо знає програмний матеріал, грамотно і по суті його
викладає, не допускає суттєвих неточностей; вміє пояснити суть практичних завдань, правильно аналізує демонстраційний
матеріал, грамотно і логічно робить заключення і висновки, вирішив 70 – 80% задач кінцевого тестового контролю.

 «4» бали – здобувач наукового ступеня засвоїв програмний матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно викладає, 
тісно пов’язуючи теорію з практикою, справляється з обґрунтуванням практичних робіт, демонстраційного матеріалу, вміє
провести аналіз і зробити відповідні висновки, вирішив 80 – 90% задач кінцевого тестового контролю.

 «5» балів – здобувач наукового ступеня глибоко засвоїв програмний матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно
викладає, тісно пов’язуючи теорію з практикою, вільно відповідає на зміну завдання і справляється з обґрунтуванням
практичних робіт, демонстраційного матеріалу, вміє провести аналіз і зробити відповідні висновки, вирішив 90 – 100% 
задач кінцевого тестового контролю.

 Мінімальний прохідний бал на практичному занятті – 3, максимальний – 5.



Технологія проведення екзамену: 
І. Реферативний огляд літератури по темі наукового дослідження здобувача наукового ступеня.

 Максимальна кількість балів за цей етап екзамену складає 10 балів, мінімальна – 5 балів.

 10 балів - здобувач наукового ступеня вичерпно, послідовно, грамотно та логічно висвітлив проблему своєї наукової теми; 

 9 балів - здобувач наукового ступеня грамотно й по суті висвітлив проблему своєї наукової теми, допустив деякі неточності у викладі матеріалу; 

 8 балів – здобувач наукового ступеня висвітлив проблему своєї наукової теми, однак не достатньо повно відобразив окремі складові, допустив істотні неточності у 

викладі матеріалу; 

 7 балів - здобувач наукового ступеня не достатньо висвітлив проблему своєї наукової теми, не відобразив окремі складові; 

 6 балів – проблема наукової теми представлена поверхнево, допустив істотні неточності у викладі матеріалу;

 5 балів – проблема наукової теми представлена фрагментарно, не зазначено обґрунтування потреби в науковому дослідженні, допустив істотні неточності у викладі 

матеріалу;

 4-0 балів – здобувач наукового ступеня не висвітлив проблему своєї наукової теми або не підготував реферативний огляд літератури.

ІІ. Контроль теоретичної підготовки (усна відповідь)

 При складанні цього етапу екзамену здобувач наукового ступеня отримує 5 питань, кожне з яких оцінюється максимально у 5 балів. Максимальна кількість балів, 

яку отримує здобувач наукового ступеня становить 25 балів, мінімальна кількість балів становить 15.

 Критерії оцінювання за кожне питання наступні:

Усне опитування:

 5 балів – відповідь здобувача наукового ступеня відповідає вимогам вищої школи. Здобувач наукового ступеня, глибоко і досконало засвоїв програмний матеріал; повно, 

послідовно і логічно його викладає, при цьому здобувач наукового ступеня не відчуває труднощів з відповідями на видозмінені питання, показує знання з предмету;

 4 бали – питання повністю розкрите, відповідь логічна, доказова, здобувач наукового ступеня використовує приклади, відчуває труднощі з відповідями на видозмінені 

питання;

 3 бали – здобувач наукового ступеня має знання основного матеріалу, володіє термінологією проте виникають труднощі з відповідями на додаткові питання;

 2 бали – здобувач наукового ступеня частково засвоїв основний матеріал, допускає помилки в термінології, не наводить логічних, доказових прикладів;

 1 бал – здобувач наукового ступеня поверхнево засвоїв основний матеріал. Відповідь на питання не послідовна, не логічна. На додаткові питання не відповідає. Допускає

суттєві помилки в термінології.

 0 балів – здобувач наукового ступеня не володіє матеріалом.

ІІІ. Тестовий контроль (комп’ютерне тестування)

 Комп’ютерне тестування полягає у вирішенні 45 ситуаційних задач. Кожна правильна відповідь оцінюється у 1 бал. Тестова частина вважається зарахованою якщо

здобувач наукового ступеня вірно відповів не менше ніж на 30 питань. Максимально за цей етап модуля здобувач наукового ступеня може набрати 45 балів, мінімально

– 30 балів.



Оцінка з навчальної дисципліни

 Оцінка з навчальної дисципліни вираховується наступним чином: до

показника за поточну успішність додаються бали за екзамен.

 Максимальна кількість балів, яку здобувач може набрати з дисципліни – 200

балів, у тому числі максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність –

120 балів, а також максимальна кількість балів за результатами екзамену - 80

балів.

 Мінімальна кількість балів з дисципліни становить 122, у тому числі

мінімальна поточна навчальна діяльність – 72 та за результатами екзамену – 50

балів.


