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Мета та завдання навчальної дисципліни
Практична діяльність медичного працівника базується на ґрунтовному знанні

різноманітних функціональних і морфологічних змін, які виникають в організмі під час
хвороби.

“Патоморфологія та патфізіологія” належить до фундаментальних медичних наук
природничо-наукової підготовки, які займаються вивченням структурних основ
патологічних процесів, їх етіології, пато- і морфогенезу, класифікації з метою розробки
методів профілактики, діагностики і контролю за лікуванням хворих.

Предметом вивчення патологічної анатомії і патологічної фізіології є структурні
зміни органів і тканин на різних стадіях хвороби і в разі її ускладнень, найбільш загальні
закономірності виникнення, перебігу і завершення хвороби.

Програма з предмета “Патоморфологія та патфізіологія” розкриває зміст основного
курсу згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної
програми за спеціальністю “Акушерська справа”.

Програма складається з трьох розділів: “Загальна нозологія”, “Типові патологічні
процеси”, “Патологія органів і систем”. Перші два розділи містять основні положення про
хворобу, загальні зміни структури і функції, що виникають під впливом хвороботворних
чинників, загальні закономірності їх розвитку. У третьому розділі вивчають загальні та
найбільш характерні морфологічні і функціональні порушення органів та систем у патології.

Мета курсу — дати студентам знання з основних розділів патологічної анатомії і
патологічної фізіології, необхідні для підготовки молодших медичних спеціалістів
акушерської справи, формування в них розуміння причин і механізму перебігу патологічних
процесів у організмі людини.

Після вивчення курсу студенти повинні мати уявлення про основні
загальнотеоретичні положення патологічної анатомії і патологічної фізіології людини.

Формами навчання можуть бути теоретичні (лекції, комбіновані уроки) та практичні
заняття, консультації. Окремо виділяють теми для самостійного вивчення студентами.

На теоретичних заняттях роз’яснюється, систематизується матеріал підручника, а
також додаткової літератури.

На практичних заняттях студенти працюють з научними посібниками та вивчають
макро- і мікропрепарати. Для поглиблення знань і вироблення практичних умінь студентам
пропонується розв’язування проблемних та ситуаційних задач різної складності.

Відповідно до основних положень “Організації навчального процесу у вищих
закладах освіти”, затверджених Міністерством освіти України, планується і організовується
самостійна робота студентів. Для проведення позааудиторної самостійної роботи
передбачається робота студентів у читальних залах бібліотек, написання рефератів,
науково-дослідна робота, участь у студентських науково-практичних конференціях.

При проведенні занять будь-якого типу рекомендується використовувати
комп’ютерну техніку, відеофільми, таблиці, слайди, зразки препаратів.

Тематику курсу теоретичних і практичних занять визначає тематичний план та робоча
навчальна програма. Розподіл годин за темами має рекомендаційний характер. Циклові
комісії можуть коригувати розподіл годин за темами в межах навчального часу, відведеного
планом на предмет.

Після вивчення предмета студенти повинні знати:
1. Основні причини та умови виникнення й розвитку хвороб, що найчастіше

трапляються в практиці.
2. Морфологічні зміни, що виникають в організмі людини під впливом патогенних

чинників.
3. Функціональні зрушення, що виникають у різних органах і системах за наявності

патологічного процесу.



4. Клінічну термінологію та найпоширеніші латинські терміни, які лежать в її основі.
Студенти повинні вміти:

1. Застосовувати світловий мікроскоп для вивчення мікропрепаратів.
2. За морфологічними ознаками визначати вид ушкодження.
3. Застосовувати набуті знання під час вирішення ситуаційних і проблемних завдань.
4. Використовувати одержані знання в процесі вивчення клінічних дисциплін.
5. Користуватися довідковою літературою.

Студенти повинні бути поінформовані про:

Основні загальнотеоретичні положення патоморфології і патфізіології.

Програма навчальної дисципліни
Модуль 1. “Загальна патологія”.
Змістовний модуль 1. Загальна нозологія.
Тема 1. Вступ. Предмет, методи і завдання патологічної анатомії і патологічної
фізіології людини. Ушкодження (некроз). Дистрофія. Атрофія.
Тема 2. Загальне поняття про хворобу. Зовнішні та внутрішні хвороботворні
чинники. Компенсаторно-пристосувальні реакції організму. Загальні реакції на
ушкодження.
Тема 3.Імунопатологічні процеси. Алергія
Модуль 2. “Типові патологічні процеси”.
Змістовний модуль 2. Типові патологічні процеси.
Тема 1. Розлади периферійного кровообігу і мікроциркуляції. Запалення.
Тема 2. Патологія терморегуляції. Гарячка. Кисневе голодування (гіпоксія).
Тема 3. Пухлини. Старіння організму.
Модуль 3. “Патологія органів та систем”.
Змістовний модуль 3.Патологія органів і систем.
Тема 1. Патологія системи крові.
Тема 2. Ревматизм. Патологія серцево-судинної системи.
Тема 3. Патологія системи дихання.
Тема 4. Патологія системи травлення.
Тема 5. Патологія сечової системи.
Тема 6. Патологія ендокринної системи(залози внутрішньої секреції).
Тема 7. Патологія нервової системи
Тема 8. Патологія вагітності і пологів.



4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма

Усього
у тому числі

л п с.р.
1 2 3 4 5

Модуль 1. Загальна нозологія.
Змістовний модуль 1. Загальна нозологія.

Тема 1. Вступ. Предмет,
методи і завдання патологічної
анатомії і патологічної
фізіології людини.
Ушкодження (некроз).
Дистрофія. Атрофія.

4 1 2 1

Тема 2. Загальне поняття про
хворобу. Зовнішні та внутрішні
хвороботворні чинники
Компенсаторно-пристосувальні
реакції організму. Загальні
реакції на ушкодження.

2 1 —
1

Тема 3.Імунопатологічні
процеси. Алергія. 2 1 — 1

Всього за Змістовний модуль 1.
Загальна нозологія. 8 3 2 3
Всього за Модуль 1.
Загальна нозологія. 8 3 2 3

Модуль 2. Типові патологічні процеси.
Змістовний модуль 2. Типові патологічні процеси.

Тема 1. Розлади периферійного
кровообігу і мікроциркуляції
Запалення.

5 1 2 2

Тема 2.Патологія
терморегуляції. Гарячка.
Кисневе голодування
(гіпоксія).

2 1 - 1

Тема 3.Пухлини.Старіння
організму. 4 1 2 1

Всього за Змістовний модуль 2.
Типові патологічні процеси. 11 3 4 4

Всього заМодуль 2. Типові
патологічні процеси. 11 3 4 4

Модуль 3. Патологія органів і систем.

Змістовний модуль 3.Патологія органів і систем.
Тема 1. Патологія системи
крові. 3 1 1 1

Тема 2. Ревматизм. Патологія
серцево-судинної системи. 3 1 1 1

Тема 3. Патологія системи
дихання. 3 1 1 1

Тема 4. Патологія системи 3 1 1 1



травлення.
Тема 5. Патологія сечової
системи. 4 1 2 1

Тема 6. Патологія ендокринної
системи(залози внутрішньої
секреції).

3 1 1 1

Тема 7. Патологія нервової
системи . 3 1 1 1

Тема 8. Патологія вагітності і
пологів. 4 1 2 1

Всього за Змістовний модуль 3.
Патологія органів і систем. 26 8 10 8

Всього заМодуль 3.Патологія
органів і систем. 26 8 10 8

Усього 45 14 16 15

Теми лекційних занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

Модуль 1. “Загальна патологія”.
Змістовний модуль 1. Загальна нозологія.

1

Тема 1. Вступ. Предмет, методи і завдання патологічної анатомії і
патологічної фізіології людини. Ушкодження (некроз).Дистрофія.
Атрофія.Загальне поняття про хворобу. Зовнішні та внутрішні
хвороботворні чинники
Компенсаторно-пристосувальні реакції організму. Загальні реакції на
ушкодження

2

2 Тема 2. Імунопатологічні процеси. Алергія.Розлади периферійного
кровообігу і мікроциркуляції.Запалення. 2

Модуль 2. “Типові патологічні процеси”.
Змістовний модуль 2. Типові патологічні процеси.

3 Тема 1. Патологія терморегуляції. Гарячка.Кисневе голодування
(гіпоксія).Пухлини.Старіння організму 2

Модуль 3. “Патологія органів та систем”.
Змістовний модуль 3.Патологія органів і систем.

4 Тема 1. Патологія системи крові. Ревматизм. Патологія
серцево-судинної системи. 2

5 Тема 2. Патологія системи дихання. Патологія системи травлення. 2

6 Тема 3.Патологія сечової системи. Патологія ендокринної
системи(залози внутрішньої секреції). 2

7 Тема 4. Патологія нервової системи. Патологія вагітності і пологів. 2
Всього: 14



6. Теми практичних занять
№
з/п Назва теми Кількість

годин
Модуль 1. “Загальна патологія”.
Змістовний модуль 1. Загальна нозологія.

1 Тема 1. Дистрофії. Атрофія 2
Модуль 2. “Типові патологічні процеси”.
Змістовний модуль 2. Типові патологічні процеси.

2 Тема 1. Розлади периферійного кровообігу і мікроциркуляції
Запалення 2

3 Тема 2. Патологія терморегуляції. Гарячка
Кисневе голодування (гіпоксія).Пухлини.Старіння організму 2

Модуль 3. “Патологія органів та систем”.
Змістовний модуль 3.Патологія органів і систем.

4 Тема 1. Патологія системи крові. Ревматизм. Патологія
серцево-судинної системи 2

5 Тема 2. Патологія системи дихання. Патологія системи травлення 2

6 Тема 3. Патологія сечової системи 2

7 Тема 4. Патологія ендокринної системи(залози внутрішньої секреції). Патологія
нервової системи 2

8 Тема 5. Патологія вагітності і пологів 2

Всього: 16

7. Самостійна робота

№
з/п Тема Кількість

годин
Модуль 1. Загальна нозологія.

1 Тема 1. Вступ. Предмет, методи і завдання патологічної анатомії і
патологічної фізіології людини. Ушкодження (некроз).
Дистрофія. Атрофія.Загальне поняття про хворобу. Зовнішні та внутрішні
хвороботворні чинники.Компенсаторно-пристосувальні реакції
організму. Загальні реакції на ушкодження.Імунопатологічні процеси.
Алергія.

3

Модуль 2. “Типові патологічні процеси”.
2 Тема 2.Розлади периферійного кровообігу і мікроциркуляції.Запалення. 2

3 Тема 3. Патологія терморегуляції. Гарячка.Кисневе голодування
(гіпоксія).Пухлини.Старіння організму. 2

Модуль 3. “Патологія органів та систем”.
4 Тема 1. Патологія системи крові.Ревматизм. Патологія серцево-судинної

системи. 2

5 Тема 2. Патологія системи дихання.Патологія системи травлення. 2
6 Тема 3.Патологія сечової системи.Патологія ендокринної системи(залози

внутрішньої секреції). 2

7 Тема 4. Патологія нервової системи.Патологія вагітності і пологів. 2
Усього 15



9. Індивідуальні завдання

10. Методи навчання
• словесні методи: моделювання фахової ситуації, бесіда, лекція;
• наочні методи: ілюстрація, демонстрація;
• практичні методи: навчальна праця, практичні роботи, реферати;
• творчі, проблемно-пошукові методи: самостійна, творчо пізнавальна діяльність;
• самостійна робота поза контролем викладача – усна та письмова самостійна

робота вдома.

11. Методи контролю
У навчальному процесі в різноманітних поєднаннях використовуються методи усного,

письмового, практичного, тестового контролю і самоконтролю студентів.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Сума
модуль

1
модуль

2
модуль

3
100

10 балів 25балів 65 балів

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно

зараховано
82-89 В добре74-81 С
64-73 D задовільно60-63 Е

35-59 FX незадовільно з можливістю
повторного складання

не зараховано з
можливістю повторного

складання

0-34 F
незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

13. Методичне забезпечення
• Засоби унаочнення (таблиці, схеми, муляжі для медсестринських втручань, укладки

для виконання практичних навиків).
• Засоби навчання (підручники, нормативна, довідкова та спеціальна література,

клінічні протоколи для надання медичної допомоги затверджені МОЗ України).
• Програмне забезпечення комп’ютерного навчання (тести для оцінювання модульного

контролю у системі moodle).
• Навчальні відео фільми (відеофільми та відеоролики по темах).



14. Рекомендована література

Основна

• Боднар Я.Я., Файфура В.В. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія
людини: Підручник.— Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.— 494 с.

• Патологічна анатомія / За ред. Благодарова В.М. та Червяка П.І. — К.: Генеза,
1997.— 512 с.
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