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1. Опис навчальної дисципліни: 

 
 

Найменування показників Характеристика навчальної дисципліни 
Денна форма навчання 

Загальна кількість:  
Кредитів – 4,0 
Годин – 120  
 

Обов’язкова 
Рік підготовки 2 
Семестр ІІІ 
Лекції 14 годин 
Практичні 98 години 
Самостійна робота 8 години 
У т.ч. індивідуальні завдання 0 
Форма підсумкового контролю Іспит 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета: Формування здатності трактувати основні поняття загальної нозології, інтерпретувати причини, механізми розвитку та 
прояви типових патологічних процесів та найбільш поширених захворювань, аналізувати, робити висновки щодо причин і механізмів 
функціональних, метаболічних, структурних порушень органів та систем організму при захворюваннях. 

Завдання:  
     1) розвинути фахові здібності до клінічного мислення; забезпечити можливість діагностики, лікування, здійснення профілактики 
виникнення і розвитку хвороб. 

 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетентностей: 
 

ЗК 3. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, вчитися і бути сучасно 
навченим. 
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ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 
ФК 2. Здатність здійснювати консультування щодо безрецептурних та рецептурних 
лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів аптечного асортименту; 
фармацевтичну опіку під час вибору та реалізації безрецептурного лікарського засобу. 
ФК 3. Здатність здійснювати домедичну допомогу хворим та постраждалим у 
екстремальних ситуаціях та при невідкладних станах. 

      

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

          Знати: 1. Основні поняття загальної нозології, типових патологічних процесів патофізіології органів і систем;                                                                                                                                         
           2. Загально-біологічне значення типових патологічних процесів, їх роль у патології; 
           3. Загальні закономірності, що лежать в основі патологічних процесів. 

Вміти:  
-  аналізувати в патогенезі причинно-наслідкові порушення, патологічні і пристосувально-компенсаторні реакції, місцеве і загальне, 

специфічне і неспецифічне, знаходити провідну ланку патогенезу; 
- застосувати необхідні методи для моделювання та аналізу типових патологічних процесів; 
- розв'язувати розрахункові та ситуаційні задачі, аналізувати дані реальних клінічних ситуацій; 
- характеризувати тип порушення периферичного кровообігу; 
- диференціювати типи гарячки за ступенем підйому температури; 
- аналізувати кількісні показники крові при анемії; 
- аналізувати лейкограму при запаленні; 
- характеризувати порушення зовнішнього дихання; 

     -    аналізувати показники кислотно-лужної рівноваги при патології. 
 

- 3. Зміст навчальної дисципліни 
Підрозділ 1. Типові патологічні процеси 
Тема 1. Предмет і завдання патологічної фізіології. Методи патофізіологічних досліджень. Історичні етапи формування 
патологічної фізіології. Вчення про хворобу. Загальне вчення про етіологію та патогенез. 
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Патологічна фізіологія як наука, її місце в системі медичних знань. Патофізіологія як навчальна дисципліна, її структура. Завдання 
патологічної фізіології. Методи патологічної фізіології. Експериментальне моделювання,  можливості і обмеження, значення порівняльно-
еволюційного методу. Експеримент як основний метод. Види експерименту. Умови проведення експерименту. Сучасні методики 
проведення експерименту. Значення експерименту в розвитку патологічної фізіології і медицини.Основні історичні етапи розвитку 
патологічної фізіології. Провідна роль вітчизняних учених у розвитку патологічної фізіології. Поняття «здоров’я», «норма», «хвороба», 
«патологічний процес», «патологічний стан», «патологічна реакція». Єдність руйнівного і захисного у хворобі.  
Принципи класифікації хвороб. Періоди хвороби, їх характеристика. Варіанти завершення хвороб. Ремісія, рецидив, ускладнення.Загальна 
етіологія, визначення. Етапи формування етіології в різні історичні періоди. Роль причин і умов у виникненні хвороби. Поняття про 
«фактори ризику». Класифікація етіологічних чинників. «Хвороби цивілізації». «Ятрогенні хвороби». Етіотропний принцип профілактики 
і лікування.  

Загальний патогенез, визначення.  
Тема 2. Типові реакції клітини на пошкодження. Типові порушення периферичного кровообігу. 

Поняття про пошкодження клітин. Екзо- і ендогенні причини пошкодження клітин. Види пошкоджень. Пряма і опосередкована дія 
пошкоджуючого агента на клітину. Основні механізми пошкодження клітини: ліпідні, кальцієві, електролітно-осмотичні, ацидотичні, 
протеїнові, нуклеїнові. Роль вільних радикалів у розвитку патологічних процесів. Поняття про систему антиоксидантного захисту. Прояви 
пошкодження клітини. Порушення структури і функції окремих клітинних органел. Поняття про «некроз» і «апоптоз». Роль апоптозу в 
розвитку хвороб.Принципи цитопротекторної терапії.Основні форми порушень периферійного кровообігу. Поняття про артеріальну і 
венозну гіперемію, ішемію, стаз, їх різновиди, причини і механізм розвитку, ознаки, наслідки. Тромбоз, причини і механізми 
тромбоутворення, різновиди тромбів. Емболія, причини і механізми утворення емболів, різновиди емболій. Принципи профілактики і 
фармакотерапії тромбозу і тромбоемболічних станів. 

Тема 3. Запалення.  

Визначення поняття запалення. Етіологія запалення. Стадії запалення, їх характеристика. Первинна і вторинна альтерація. Біохімічні 
та фізико-хімічні порушення у вогнищі запалення. Медіатори запалення, їх класифікація. Роль медіаторів у розвитку запального 
процесу. Зміни кровообігу у вогнищі запалення. Ексудація і еміграція лейкоцитів, їх механізми. Види ексудатів. Проліферація. Причини і 
механізми проліферації. Класифікація запалення. Кардинальні ознаки запального процесу. Зв’язок місцевих і загальних порушень при 
запаленні. Принципи протизапальної терапії. 
 



 6 

Тема 4. Алергія. 

Алергія: визначення поняття, етіологія. Алергени, їх класифікація. Стадії алергічних реакцій. Сенсибілізація (активна, пасивна). Принципи 
класифікації алергічних реакцій. Алергічні реакції негайного типу: медіатори, механізм розвитку, приклади. Алергічні реакції 
сповільненого типу: медіатори, механізм розвитку, приклади. Поняття про автоімунні та псевдоалергічні реакції. Методи профілактики і 
лікування алергічних реакцій. Десенсибілізація (гіпосенсибілізація), види 

Тема 5. Порушення терморегуляції.  

Визначення поняття. Етіологія гарячки. Пірогени. Класифікація пірогенів, їх роль у розвитку гарячки. Стадії гарячки їх 
характеристика. Класичні типи гарячкових реакцій. Захисне значення і негативні риси гарячки. Вплив гарячки на організм. Принципи 
призначення жарознижуючої терапії. Відмінності між гарячкою і екзогенним перегріванням (гіпертермією). Поняття про піротерапію. 
Тема 6. Патофізіологія  тканинного росту . 

Загальна характеристика основних видів порушень тканинного росту. Поняття про гіпо- та гіпербіотичні процеси: атрофію, гіпертрофію, 
гіперплазію, регенерацію, пухлини.  

Визначення понять «пухлина» та «пухлинний процес». Особливості пухлинного росту. Поняття про доброякісні та злоякісні пухлини. 
Сучасні погляди на етіологію злоякісних пухлин. Хімічний канцерогенез. Хімічні канцерогени екзо- і ендогенного походження, прямої та 
непрямої дії. Фізичний канцерогенез. Роль іонізуючої радіації, ультрафіолетових променів та механічних факторів у 
канцерогенезі. Вірусний канцерогенез. Методи експериментального відтворення пухлин. Патофізіологічні основи профілактики і лікування 
пухлин.  
 
Тема 7. Порушення водно-електролітного обміну.  
Поняття про негативний і позитивний водний баланс. Зневоднення, причини, наслідки. Гіпергідрія, причини, наслідки. Набряки. 
Гідростатичні та онкотичні механізми набряків. Роль порушень проникності судинної стінки в розвитку набряків. Набряки, зумовлені 
затримкою солей натрію в організмі. Порушення обміну мікроелементів: причини та механізми розвитку. Гіпер- та гіпонатріємія. Гіпер- та 
гіпокаліємія. Причини, механізм розвитку, основні прояви. Принципи корекції порушень водно-сольового обміну. Гіпер- та гіпокальціємія. 
Гіпер- та гіпофосфатемія. Причини, механізм розвитку, основні прояви. 

Тема 8. Патофізіологія кислотно-основної рівноваги.  
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Поняття про ацидоз і алкалоз. Види ацидозу і алкалозу: газовий, негазовий, компенсований і некомпенсований. Принципи корекції 
ацидозів і алкалозів. 
Тема 9. Патофізіологія жирового обміну.  

Етіологія порушень жирового обміну. Набуті і спадкові порушення жирового обміну. Поняття про первинне і вторинне 
ожиріння. Принципи корекції. 
Тема 10. Патофізіологія екстремальних станів.  

Поняття про екстремальні стани організму.Види шоку, патогенез, клінічні прояви. Порушення гемодинаміки та мікроциркуляції в 
патогенезі шокових станів. Колапс. Етіологія та патогенез колаптоїдних станів. Кома: визначення, види ком (печінкова, уремічна, 
діабетична). Причини та механізми розвитку коматозних станів. Принципи лікування екстремальних станів. 
 
Підрозділ 2. . Патофізіологія органів і систем  
Тема 11. Патофізіологія системи крові. Анемії. 
Зміни загального об’єму крові. Характеристика видів гіпо- та гіперволемій, причини і механізм їх розвитку. Крововтрата, види, причини. 
Механізми компенсації (захисні реакції організму) при гострій крововтраті. Наслідки крововтрат та принципи їх корекції.  

Поняття про еритремії і еритроцитози (абсолютні і відносні, первинні і вторинні), еритропенії. Етіологія та патогенез 
еритроцитозів.Визначення поняття анемій. Принципи класифікації анемій (за етіологією, за патогенезом, за характером перебігу, за 
колірним показником, за величиною еритроцитів, за типом кровотворення, за здатністю кісткового мозку до регенерації). Якісні зміни 
еритроцитів при анеміях: дегенеративні та регенеративні форми еритроцитів, клітини патологічної регенерації. Постгеморагічні анемії 
гострі та хронічні (етіологія, патогенез, картина крові).  

Класифікація гемолітичних анемій. Етіологія набутих гемолітичних анемій. Роль генетичних дефектів у розвитку спадкових 
гемолітичних анемій (мембрано-, ферменто- гемоглобінопатій).Механізми розвитку гемолітичних анемій. Патологічні форми еритроцитів, 
що зустрічаються при спадкових гемолітичних анеміях.Класифікація анемій, зумовлених порушенням еритропоезу (дефіцитні, 
дисрегуляторні, гіпо- і апластичні), причини і механізм їх розвитку.Етіологія, патогенез, зміни периферичної крові при залізодефіцитних 
анеміях. В12-фолієводефіцитна анемія. Причини виникнення та механізми розвитку В12-фолієводефіцитної анемії. Загальні порушення та 
зміни в периферичній крові при В12-фолієводефіцитній анемії.Загальні принципи лікування анемій. 
Тема 12. Лейкоцитози та лейкопенії. Лейкози. 

Лейкоцитози, їх класифікація. Причини та механізми розвитку лейкоцитозу. Нейтрофільний, еозинофільний, базофільний, 
лімфоцитарний і моноцитарний лейкоцитози. Поняття про ядерне зрушення нейтрофільних гранулоцитів, його різновиди. 
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Лейкемоїдні реакції.Лейкопенії, їх класифікація. Причини, механізми розвитку лейкопеній. Агранулоцитоз: причини, механізм 
розвитку, клінічні прояви. Лейкози, принципи класифікації. Етіологія лейкозів: роль хімічних, фізичних та біологічних факторів. Значення 
порушень генотипу у виникненні лейкозів. Патогенез лейкозів. Особливості периферійної крові при гострих та хронічних 
лейкозах. Загальні порушення в організмі при лейкозах. Принципи лікування лейкозів.  
Тема 13. Патофізіологія системи гемостазу 

Характеристика типових порушень системи гемостазу. 
Поняття про вазопатії, тромбоцитопенії, тромбоцитопатії, коагулопатії: причини і механізми їх розвитку. Прояви порушень згортання 

крові, їх етіологія та патогенез. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові (ДВЗ-синдром): причини, види, патогенез. 
Загальні принципи корекції порушень гемостазу.  

Зміни фізико-хімічних властивостей крові: ШОЕ, осмотичного і онкотичного тиску, осмотичної резистентності еритроцитів. 
Характеристика цих понять, фактори, що можуть змінювати ШОЕ та осмотичну резистентність еритроцитів. 

Тема 14. Патофізіологія системного кровообігу.  

Визначення поняття недостатності кровообігу, принципи її класифікації. Фактори ризику розвитку захворювань серцево-судинної 
системи. Поняття про гостру та хронічну недостатність кровообігу. Ознаки хронічної недостатності кровообігу, їх патогенез. 

Визначення поняття недостатності серця, принципи класифікації. Недостатність серця від перевантаження. Причини перевантаження 
серця об’ємом та опором. Механізми адаптації серця до надмірного навантаження. Гіпертрофія міокарда: види, причини, механізм розвитку, 
стадії (за Ф.З.Меєрсоном). Міокардіальна форма серцевої недостатності.Коронарогенні та некоронарогенні ураження міокарду. Поняття 
про ішемічну хворобу серця (ІХС): стенокардія, інфаркт міокарда, етіологія, патогенез та клінічні прояви ІХС. Загальні принципи 
профілактики і лікування ішемічних уражень серця. Порушення ритму серця: аритмії, визначення. Аритмії, пов’язані із порушенням 
автоматизму, збудливості і провідності, їх причини та механізми розвитку. Шляхи фармакокорекції порушень серцевого ритму.  
Тема 15. Порушення кровообігу спричинене порушенням функцій судин. 

Поняття про судинну недостатність. Види, причини та механізми її розвитку. Атеросклероз. Фактори ризику атеросклерозу. Сучасні 
теорії атерогенезу. Артеріальна гіпертензія (АГ), визначення поняття, принципи класифікації. Етіологія та патогенез первинної і вторинної 
артеріальної гіпертензії. Поняття про гіпертонічну хворобу. Первинна АГ як мультифакторіальне захворювання: роль факторів спадковості 
та зовнішніх факторів у розвитку первинної АГ. Загальні принципи профілактики і лікування гіпертонічної хвороби .Вторинні артеріальні 
гіпертензії, причини та механізми розвитку. 

Гострі і хронічні артеріальні гіпотензії, причини та механізми розвитку. Гостра судинна недостатність (непритомність, колапс, шок).  
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Тема 16. Патофізіологія зовнішнього дихання. 

Недостатність зовнішнього дихання, принципи класифікації. Порушення альвеолярної вентиляції: Причини вентиляційної 
недостатності дихання (позалегеневі і легеневі). Патогенетичні варіанти вентиляційної недостатності дихання (дисрегуляційна, 
рестриктивна та обструктивна недостатність). Етіологія та патогенез задишки. Види та механізми виникнення періодичного та 
термінального дихання. Асфіксія: етіологія, характеристика стадій. Паренхіматозна недостатність дихання (порушення дифузії газів і 
легеневої перфузії). Фармакокорекція недостатності дихання. 

Тема 17. Патофізіологія системи травлення. 

Поняття недостатності травлення. Принципи класифікації. Етіологічні фактори недостатності травлення. Диспепсичний синдром. 
Причини і механізм виникнення відрижки, печії, нудоти, блювоти, діареї, закрепів та метеоризму. Больовий синдром. Розлади апетиту. 
Анорексія. Етіологія та патогенез порушень травлення в ротовій порожнині (порушення жування, слиновиділення та ковтання). Порушення 
травлення в шлунку. Причини порушень моторної і секреторної функцій шлунку. Типи порушень шлункової секреції. Етіологія та патогенез 
виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, їх основні прояви та ускладнення. Загальні принципи лікування виразкової хвороби. 
Причини та механізми розвитку порушень секреторної функції підшлункової залози. Поняття про панкреатити, їх етіологія, патогенез, 
прояви. Порушення травлення в кишках: причини і механізм  кишкових дискінезій, динамічної та механічної непрохідності кишок, 
кишкової автоінтоксикації. Поняття про дисбактеріоз. 
Тема 18. Патофізіологія печінки. 

Поняття про недостатність печінки, причини, принципи класифікації. Порушення обміну речовин та порушення діяльності 
функціональних систем організму при печінковій недостатності. Порушення антитоксичної функції печінки. Патогенез печінкової коми. 
Порушення екскреторної функції печінки. Жовтяниці, їх види, причини та механізми розвитку. Холемія, гіпо- та ахолія. Порушення 
гемодинамічної функції печінки. Синдром портальної гіпертензії. Асцитичний синдром: етіологія, патогенез.  

Поняття про гепатит, цироз печінки, жовчокам’яну хворобу. Принципи фармакокорекції захворювань печінки. 
Тема 19. Патофізіологія нирок 

Поняття про ниркову недостатність. Класифікація. Етіологічні фактори ниркової недостатності. Поняття про ренальні та 
екстраренальні фактори порушення ниркових функцій. Причини та механізми розвитку порушень основних функцій нирок. 

Кількісні і якісні зміни сечі (олігурія, поліурія та анурія; патологічні компоненти сечі: протеїнурія, циліндрурія, глюкозурія, гематурія, 
лейкоцитурія). Ниркова недостатність (гостра, хронічна), причини. Поняття про основні захворювання нирок і сечових шляхів: 
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гломерулонефрит, пієлонефрит, нирковокам’яна хвороба. Патогенез вторинної артеріальної гіпертензії, анемії, порушень гемостазу і 
набряків при захворюваннях нирок. Загальні принципи фармакокорекції ниркової недостатності. 
Тема 20. Загальна етіологія та патогенез ендокринних порушень. Патофізіологія нервової системи. 

Загальні порушення діяльності ендокринної системи (гіпо- гіпер- та дисфункція). Первинні та вторинні ендокринопатії. Етіологія та 
патогенез ендокринопатій. Центральні та периферійні порушення діяльності ендокринних залоз. Дисрегуляторні ендокринопатії: 
порушення нервової, нейроендокринної, ендокринної регуляції діяльності залоз внутрішньої секреції. Патологія гіпоталамо-гіпофізарної 
системи. Гіпоталамічні синдроми. Етіологія, патогенез  та прояви надлишку та нестачі гіпофізарних гормонів.Поняття про стресори та 
стрес. Характеристика стадій загального адаптаційного синдрому.Види недостатності кори надниркових залоз (первинна, вторинна; гостра, 
хронічна), етіологія, патогенез, клінічні прояви. Синдроми Іценка-Кушинга, Конна, адреногенітальний синдром. Порушення діяльності 
мозкової речовини надниркових залоз, причини та механізм розвитку. Патологія щитоподібної залози. Гіпотиреоз, етіологія та патогенез 
основних порушень в організмі. Гіпертиреоз. Види зобу. Ендемічний зоб, етіологія, патогенез. Принципи лікування та 
фармакокорекції.Етіологія, патогенез, клінічні та патофізіологічні прояви порушення функції прищитоподібних залоз.Гіпер та 
гіпогонадизм, Етіологія та патогенез.Принципи лікування та фармакокорекції ендокринопатій.Поняття про стрес. Характеристика стадій 
стресової реакції. Стрес і загальний адаптаційний синдром. Поняття про стресорні ушкодження та “хвороби адаптації”. Поняття порушень 
чутливої, рухової та трофічної функцій нервової системи. Біль як вид чутливості. Етіологія болю: роль механічних, хімічних, термічних 
больових стимулів. Принципи класифікації болю. Соматичний біль. Вісцеральний біль. Патологічний біль (невралгія, каузалгія, фантомний 
біль). Механізми виникнення патологічного болю. Принципи протибольової терапії.Причини, механізми розвитку та основні прояви 
рухових розладів (паралічі, парези, судоми).Порушення трофічної функції нервової системи. Етіологія та патогенез нейрогенних дистрофій. 
Розлади мозкового кровообігу. Інсульт, причини і механізм розвитку.  

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 
1. Предмет, методи та задачі патофізіології. Історія її розвитку. Загальна етіологія та патогенез. 

2. Типові реакції клітини на пошкодження: види, механізми розвитку. Апоптоз та некроз. Типові порушення периферичного 
кровообігу та мікроциркуляції: класифікація, етіологія та патогенез. 
3. Запалення: етіологія,патогенез. Медіатори. Місцеві ознаки. Ексудація та проліферація. 

4. Порушення терморегуляції: гіпо- та гіпертермія. Лихоманка: етіологія, патогенез. Гіпоксія: класифікація, етіологія,патогенез. 
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5. Алергія: класифікація, етіологія, патогенез . Алергічні реакції  
I – IV  типів. Псевдоалергічні реакції. 
6. Патофізіологія  тканинного росту. Пухлини: етіологія, патогенез. 

 Типові патологічні процеси. 
Поточний контроль знань. 
7. Порушення  водно-сольового  обміну: етіологія,патогенез. Дизгідрії, набряки. 

8. Патофізіологія кислотно-лужного обміну: ацидоз, алкалоз . Патофізіологія енергетичного та основного обміну. Голодування. 
 
9. Патофізіологія жирового обміну. Атеросклероз. Патофізіологія вуглеводного обміну: етіологія та патогенез. 

10. Патофізіологія екстремальних станів. Етіологія та патогенез шокових та колаптоїдних станів. 

 Загальні порушення обміну речовин.  
Поточний контроль знань. 
11. Патофізіологія  системи крові. Зміни  загального об´ему. Крововтрата. Еритроцитози. Анемії. Гемолітичні, В12 - 
фолієводефіцитні, залізодефіцитні  анемії, етіологія, патогенез. Постгеморагічні  анемії, етіологія, патогенез. 
12. Лейкоцитози та лейкопенії: етіологія, патогенез. Картина крові. Лейкемоїдні реакції. Лейкоз: етіологія та патогенез. 

13. Патофізіологія системи гемостазу. Геморагічний синдром: тромбоз та ДВЗ-синдром. 

14. Патофізіологія системного кровообігу. Серцева недостатність: класифікація, механізми  перенавантаження. Вінцева  
недостатність.Загальна характеристика виникнення аритмій: етіологія, класифікація, патогенез.   
15. Порушення кровообігу спричинене порушенням функцій судин. Загальна характеристика виникнення гіпертонічної хвороби . 
Патогенез атеросклерозу. 
16. Патофізіологія зовнішнього дихання. Дихальна недостатність. 
 
 Патофізіологія Серцево-судинної та дихальної систем. 
Поточний контроль знань. 
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17. Порушення травлення у шлунково-кишковому тракті. Виразкова хвороба. Патофізіологія  кишківника. Панкреатит. 

18. Патофізіологія печінки. Печінкова недостатність. Коми. Жовтяниці. 

19. Патофізіологія нирок. Порушення основних функцій нирок. Недостатність нирок. Нефротичний синдром. 

20. Загальна етіологія та патогенез ендокринних порушень. Патофізіологія гіпофіза та наднирників. Патофізіологія нервової 
системи. Загальні ознаки та патогенез порушень. Патофізіологія  вищої нервової  діяльності. 
 Патофізіологія травлення та нейрогуморальної регуляції. Поточний контроль знань. 

Підсумковий тестовий контроль. 
 

 
 

5. Методи навчання 
У ході викладанні дисципліни «Патологічна фізіологія» використовуються такі: 
 – методи навчання: інтерактивні, комунікативні, словесні (лекції); наочні – ілюстрації, презентації, атласи, відеофільми; практичні – 
проведення патофізіологічного експерименту, розв’язування ситуаційних задач.  
– методики навчання: використовуються згідно вищезазначених методів; 
– технології навчання: кредитно-модульне, інноваційне, проблемне, диференційоване. 
 
10. Методи контролю і критерії оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль:  усне опитування, тестування, розв’язання ситуаційних клінічних завдань, оцінювання активності на занятті. 
Підсумковий контроль: усний іспит, тестування. 

 
Критерії поточного оцінювання на практичному занятті: 

«5» Виставляється у випадку, коли студент знає програму в повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; 
дає вичерпно точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без помилок і неточностей; виконує 
практичні завдання різного ступеню складності. 
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«4» Виставляється за умови, коли студент знає всю програму і добре розуміє її, відповіді на питання викладає правильно, 
послідовно та систематично, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок;  виконує 
практичні завдання, відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках. 

«3» Ставиться студентові на основі його знань всього об'єму програми з предмету та задовільному рівні розуміння його. Студент 
спроможний вирішувати спрощені завдання за допомогою навідних питань;  виконує практичні навички, відчуваючи 
складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені 
запитання відповідає правильно. 

«2» Виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не відповідають вимогам «задовільної» оцінки (не знає ні одного 
з вищезазначених питань, або знає менш ніж на 50% питань ). 

 

Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти на іспиті: 

«5» Виставляється студенту, який систематично працював протягом семестру, показав під час екзамену різнобічні і глибокі 
знання програмного матеріалу, вміє успішно виконувати завдання, які передбачені програмою, засвоїв зміст основної та 
додаткової літератури, усвідомив взаємозв’язок окремих розділів дисципліни, їхнє значення для майбутньої професії, 
виявив творчі здібності у розумінні та використанні навчально-програмного матеріалу, проявив здатність до самостійного 
оновлення і поповнення знань; рівень компетентності – високий (творчий); 

«4» Виставляється студенту, який виявив повне знання навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені 
програмою завдання, засвоїв основну літературу, що рекомендована програмою, показав достатній рівень знань з 
дисципліни і здатний до їх самостійного оновлення та поновлення у ході подальшого навчання та професійної діяльності; 
рівень компетентності – достатній (конструктивно-варіативний) 

«3» Виставляється студенту, який виявив знання основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для 
подальшого навчання та наступної роботи за професією, справляється з виконанням завдань, передбачених програмою, 
допустив окремі помилки у відповідях на іспиті і при виконанні іспитових завдань, але володіє необхідними знаннями для 
подолання допущених помилок під керівництвом науково-педагогічного працівника; рівень компетентності – середній 
(репродуктивний) 
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«2» Виставляється студенту, який не виявив достатніх знань основного навчально-програмного матеріалу, допустив принципові 
помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не може без допомоги викладача використати знання при 
подальшому навчанні, не спромігся оволодіти навичками самостійної роботи; рівень компетентності – низький (рецептивно-
продуктивний) 

 
11. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

 

Бали з дисципліни незалежно конвертуються як у шкалу ECTS, так і у чотирибальну шкалу. Бали шкали ECTS у чотирибальну шкалу не 
конвертуються і навпаки. Подальші рахунки здійснює інформаційно-обчислювальний центр університету. 

 Конвертація традиційної оцінки з дисципліни та суми балів за шкалою ECTS 
Оцінка за шкалою ECTS Статистичний показник 

А Найкращі 10% студунтів 
В Наступні 25% студунтів 
С Наступні 30% студунтів 
D Наступні 25% студунтів 
Е Наступні 10% студунтів 

Оцінку за шкалою ECTS виставляє навчальний підрозділ МГУ або деканат після ранжування оцінок з дисципліни серед студентів які 
навчаються на одному курсі і за однією спеціальністю. Ранжування студентів – громадян іноземних держав рекомендовано за рішенням 
Вченої ради проводити в одному масиві. 

12. Перелік питань до іспиту 
 

І. Типові патологічні процеси  

1. Класифікація етіологічних факторів, поняття про фактори ризику. «Хвороби цивілізації». 
2. Визначення поняття «патогенез». Патологічні і пристосувально-компенсаторні (захисні) явища в патогенезі. 
3. Причинно-наслідкові зв'язки, роль circulus vitiosus в патогенезі. Поняття про головних і другорядних ланках патогенезу. Специфічні 

та неспецифічні механізми розвитку хвороби. 
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4. Спадкові та вроджені хвороби. Мутації як причина виникнення спадкових захворювань (види, причин, наслідків). Мутаційні впливи. 
Порушення репарації ДНК та елімінації мутованих клітин як фактора ризику накопичення мутацій і виникнення захворювань. 

5. Характеристика моногенних хвороб за типом успадкування. Молекулярні та біохімічні основи патогенезу моногенних хвороб з 
класичним типом успадкування: дефекти ферментів, рецепторів, транспортних структур білків і білків, які регулюють клітинний розподіл. 

6. Хромосомні хвороби, їх етіологія і патогенез. Загальна характеристика синдромів Дауна, Клайнфельтера, Шершевського-Тернера. 
Роль хромосомних аберацій в етіології і патогенезі пухлин. 

7. Принципи діагностики спадкових захворювань (цитологічні, методи діагностики ДНК). Принципи профілактики і лікування 
спадкових захворювань. 

8. Аномалії конституції як фактор ризику виникнення і розвитку хвороб. Класифікація конституційних типів за Гіппократом, Сіго, І.П. 
Павловим, О.О. Богомольцем. 

9. Старіння. Структурні, функціональні та біохімічні прояви старіння. Прогерія. Сучасні теорії старіння. 
10. Пошкодження клітини, принципи класифікації. Клітинна смерть (некроз, апоптоз), їх ознаки. 
11. Універсальні механізми пошкодження клітини. Механізми вільно-радикального і гіпоксичного пошкодження. 
12. Механізми клітинного захисту та адаптації клітини до дії пошкоджуючих факторів. 
13. Артеріальна і венозна гіперемія: визначення, прояви, види, причини і механізми розвитку, варіанти завершення і наслідки. 
14. Ішемія: визначення, прояви, види, причини і механізми розвитку, варіанти завершення і наслідки. Синдром ішемії-реперфузії. 
15. Емболія: визначення, прояви, види емболів. Особливості патогенезу емболії великого і малого кіл кровообігу, системи ворітної вени. 
16. Стаз: визначення, види, причини, патогенез, наслідки. 
17. Порушення мікроциркуляції, класифікація. Сладж-синдром: визначення, причини та механізми розвитку. Порушення місцевого 

лімфотоку, види, причини та механізми розвитку. 
18. Запалення: визначення, принципи класифікації. Характеристика загальних і місцевих ознак запалення. Етіологія. 
19. Патогенез запалення, стадії. Патологічні і пристосувально-компенсаторні зміни в динаміці запалення. Альтерація: причини і 

механізми. 
20. Ексудація, її причини та механізми. Види ексудатів. 
21. Еміграція лейкоцитів у вогнище запалення. Послідовність, причини та механізми еміграції лейкоцитів. Роль лейкоцитів у розвитку 

місцевих і загальних ознак запалення. 
22. Порушення фагоцитозу: причини, механізми, наслідки. 
23. Порушення обміну речовин у вогнищі запалення. 
24. Медіатори запалення, їх класифікація. Механізми утворення та біологічна дія гуморальних медіаторів запалення. 
25. Медіатори запалення клітинного походження: їх біологічні ефекти. 
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26. Проліферація клітин у вогнищі запалення. Механізми мітогенної дії факторів росту і цитокінів. Регенерація і фіброплазія як способи 
заживання. 

27. Лихоманка: визначення, принципи класифікації. Зв'язок між лихоманкою і запаленням. Види пірогенів. Хімічна природа і походження 
вторинних пірогенів, механізм їх дії. 

28. Лихоманка: стадії розвитку, зміни терморегуляції, обмін речовин і фізіологічних функцій. Захисне значення і патологічні прояви 
лихоманки. Принципи жарознижувальну терапії. Поняття о піротерапії. 

29. Основні відмінності між лихоманкою, екзогенним перегріванням та іншими видами гіпертермії. 
30. Загальна характеристика порушень діяльності імунної системи: ненормальна імунна відповідь і втрата толерантності до аутоантигенів. 

Механізми толерантності до аутоантигенів. Механізми толерантності імунної системи. Причини і наслідки її втрати. 
31. Види імунної недостатності. Етіологія, патогенез первинних і вторинних імунодефіцитів. Типові прояви імунної недостатності. 
32. Етіологія і патогенез СНІДу. Патофізіологічна характеристика ВІЛ-інфекції. Типові клітинні прояви. Принципи профілактики і терапії 

ВІЛ-інфекції. 
33. Алергія: визначення, принципи класифікації алергічних реакцій. Класифікація та характеристика алергенів. 
34. Алергічні реакції I типу (анафілактичні): етіологія, патогенез, клінічні прояви місцевих і системних анафілактичних реакцій. 

Медіатори анафілаксії. «Псевдоанафілактичної» реакції. 
35. Алергічні реакції II типу (цитотоксичні): етіологія, патогенез, клінічні прояви. 
36. Алергічні реакції III типу (Імунокомплексні): етіологія, патогенез, клінічні прояви. Сироваткова хвороба. 
37. Алергічні реакції IV типу (клітинні): етіологія, патогенез, клінічні прояви. 
38. Алергічні реакції V типу (клітинні дисфункції, опосередковані антитілами): етіологія, патогенез, клінічні прояви. 
39. Аутоімунні реакції хвороби: загальна характеристика, принципи класифікації, сучасні уявлення про етіологію і патогенез. 
40. Основи трансплантації органів і тканин. Причини та механізми відторгнення трансплантата, способи попередження. Реакції 

«трансплантат проти хазяїна». 
41. Пухлини: визначення, принципи класифікації. Загальні закономірності пухлинного росту. Молекулярно-генетичні основи 

необмеженого зростання і потенційного безсмертя пухлинних клітин. 
42. Типові особливості доброякісних і злоякісних пухлин. Види анаплазії. Шляхи та механізми метастазування. 
43. Етіологія пухлин. Загальна характеристика канцерогенів (хімічних, фізичних, біологічних). Фактори ризику (генетичні, хромосомні 

дефекти, аномалії конституції) і умови виникнення і розвитку пухлин. 
44. Патогенез пухлинного росту. Роль порушень молекулярних (генетичних) механізмів регуляції клітинного поділу в процесі пухлинної 

трансформації. Способи перетворення проонкогенів в онкогени. Особливості онкобілків. 
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45. Пухлинна прогресія: визначення, причини та механізми, типові ознаки. Механізми інвазивного росту і метастазування. Придбання 
резистентності до хіміопрепаратів. 

46. Механізми природного протипухлинного захисту: імунні та не імунні. 
47. Патофізіологічні основи профілактики і лікування пухлин. 
48. Порушення водно-електролітного обміну. Гіпер-і гіпогидрії, їх етіологія, патогенез, наслідки. Порушення обміну натрію і калію: 

причини, механізми, клінічні прояви. 
49. Набряки: визначення, види, причини та механізми розвитку. 
50. Ацидоз: визначення, класифікація, причини розвитку. Компенсаторні та патологічні реакції. Показники кислотно-основної рівноваги 

при різних видах ацидозу. Принципи корекції. 
51. Алкалоз: визначення, класифікація, причини розвитку. Компенсаторні та патологічні реакції. Показники кислотно-основної рівноваги 

при різних видах алкалозу. Принципи корекції. 
52. Порушення енергетичного обміну: етіологія, патогенез, наслідки. Поняття про енергетичну потреби організму, позитивний і 

негативний енергетичний баланс. Зміни основного обміну при патології. 
53. Характеристика порушень вуглеводного обміну. Критерії гіпоглікемії, гіперглікемії, порушення толерантності до глюкози. Роль змін 

нейрогуморальної регуляції вуглеводного обміну в патогенезі гіпо- та гіперглікемічних станів. 
54. Причини і механізми розвитку гіпоглікемічних станів. Патогенез гіпоглікемічної коми. 
55. Порушення ліпідного обміну: причини, механізми, прояви. Залежність розвитку дисліпопротеїнемій від чинників навколишнього 

середовища, спадковості, супутніх захворювань. Причини класифікації. Етіологія і патогенез первинних (спадкових) і вторинних 
гіперліпопротеїнемії. 

56. Ожиріння: визначення, класифікація, етіологія та патогенез окремих форм. Медичні проблеми, пов'язані з ожирінням. 
57. Позитивний і негативний азотистий баланс. Види гіперазотемії. Зміни білкового складу крові. Спадкові порушення обміну 

амінокислот. 
58. Порушення пуринового і піримідинового обміну. Етіологія і патогенез подагри. 
59. Гіпо- та гіпервітаміноз: види, причини та механізми розвитку. Патогенез основних клінічних проявів. Принципи корекції вітамінної 

недостатності. 
60. Голодування: визначення, класифікація. Зовнішні та внутрішні причини голодування. Характеристика порушень основного обміну та 

обміну речовин в різні періоди повного голодування. 
61. Патофізіологія неповного і часткового (якісного) голодування. Види, причини і механізми проявів. Поняття про лікувальне 

голодування. 
62. Білково-калорійна недостатність, форми. Патогенез основних клінічних проявів. 
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63. Гіпоксія: визначення, класифікація, етіологія, патогенез. Патологічні зміни і пристосувальне-компенсаторні реакції при гіпоксії. 
Принципи терапії. 

64. Порушення загального об’єму крові: класифікація, причини та механізми розвитку. Етіологія, патогенез крововтрати. Патогенез 
постгеморагічного шоку. 

 
ІІ. Патологічна фізіологія органів і систем 
1. Еритроцитози: визначення поняття, види, їх етіологія, патогенез. 
2. Анемії: визначення поняття, принципи класифікації. Регенеративні, дегенеративні, патологічні форми еритроцитів. Постгеморагічні 

анемії, види, причини, патогенез, картина крові. 
3. Гемолітичні анемії, класифікація; причини та механізми гемолізу еритроцитів. Клінічна та гематологічна характеристика різних видів 

гемолітичних анемій. 
4. Залізодефіцитні анемії: причини і механізми розвитку, типові зміни периферичної крові, патогенез основних клінічних проявів. 

Залізорефрактерні анемії. 
5. Причини виникнення і механізми розвитку недостатності вітаміну В12 та фолієвої кислоти. Характеристика загальних порушень в 

організмі при дефіциті вітаміну В12 та/або фолієвої кислоти. Гематологічна характеристика вітамін В12- та фолієводефіцитних анемій. 
6. Лейкоцитози: види, причини і механізми розвитку. Супутні ядерні зрушення нейтрофільних гранулоцитів. Лейкемоїдні реакції. 
7. Лейкопенії: види, причини  і механізми розвитку. Агранулоцитоз. Нейтропенія. Супутні ядерні зрушення нейтрофільних гранулоцитів. 
8. Лейкози: визначення поняття, принципи класифікації. Етіологія лейкозів. Аномалії генотипу і конституції як фактори ризику 

виникнення і розвитку лейкозів. 
9. Порушення клітинного складу кісткового мозку і периферичної крові при гострих і хронічних лейкозах. Патогенез лейкозів: прогресія, 

метастазування, системні порушення. Принципи діагностики і терапії лейкозів. 
10. Порушення судинно-тромбоцитарного гемостазу. Етіологія і патогенез вазопатій, тромбоцитопеній, тромбоцитопатій. 
11. Недостатність коагуляційного гемостазу. Причини та механізми порушень окремих стадій згортання крові. 
12. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові, принципи класифікації, етіологія, патогенез, клінічні прояви. Роль в 

патології. 
13. Недостатність кровообігу: визначення поняття, принципи класифікації, причини і механізми розвитку її різних типів. Патогенез 

основних клінічних проявів хронічної недостатності кровообігу. 
14. Недостатність серця: визначення поняття, принципи класифікації. Причини перевантаження серця об’ємом та опором. Механізм 

негайної та довготривалої адаптації серця до надмірного навантаження. Гіпертрофія серця, її патогенез (за Ф. Меєрсоном). Особливості 
гіпертрофованого міокарда. 
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15. Етіологія, патогенез некоронарогенних ушкоджень міокарду. Експериментальне моделювання. 
16. Механізми ішемічного і реперфузійного пошкодження кардіоміоцитів. 
17. Ішемічна хвороба серця: види, етіологія, патогенез, клінічні прояви та ускладнення інфаркту міокарда. 
18. Аритмії серця. Причини, механізми порушень автоматизму, збудливості, провідності, типові електрокардіографічні прояви. 
19. Артеріальна гіпертензія: визначення поняття, принципи класифікації. Первинна артеріальна гіпертензія. Гемодинамічні варіанти. 
20. Причини і механізми розвитку вторинних артеріальних гіпертензій. Експериментальне моделювання. 
21.  Первинна артеріальна гіпертензія як мультифакторіальне захворювання; сучасні уявлення про етіологію та патогенез гіпертонічної 

хвороби. 
22. Артеріальна гіпотензія. Етіологія і патогенез гострих і хронічних артеріальних гіпотензій. 
23. Артеріосклероз: визначення поняття, класифікація. Характеристика основних форм: атеросклероз (Маршана), медіакальциноз 

(Менкеберга), артеріосклероз. 
24. Атеросклероз. Етіологія атеросклерозу: фактори ризику, причинні фактори. Сучасні теорії атерогенезу – «запальна» і «рецепторна». 

Роль спадкових і набутих порушень рецептор-опосередкованого транспорту, ліпопротеїдів в атерогенезі. 
25. Недостатність зовнішнього дихання: визначення поняття, принципи класифікації. Патогенез основних клінічних проявів. Задишка: 

види, причини, механізми розвитку. 
26. Дисрегуляторні порушення альвеолярної вентиляції. Причини і механізми патологічного дихання (порушення частоти, глибини, 

ритму). Патогенез періодичного дихання. 
27. Порушення альвеолярної вентиляції. Обструктивні та рестриктивні механізми розвитку. 
28. Причини і механізми порушень дифузії газів у легенях. Порушення загальних і регіональних вентиляційно-перфузійних 

взаємовідношень у легенях. 
29. Асфіксія: визначення поняття, причини, патогенез. Термінальне дихання. 
30. Причини і механізми порушення травлення в порожнині рота. Етіологія, патогенез, експериментальні моделі карієсу та пародонтозу. 

Причини, механізми порушень слиновиділення. 
31. Загальна характеристика порушень моторної і секреторної функцій шлунка. Патологічна шлункова секреція, її типи. Роль нервових та 

гуморальних механізмів у порушенні секреції. 
32. Етіологія, патогенез виразкової хвороби шлунка та/або дванадцятипалої кишки. Етіологія, патогенез симптоматичних виразок шлунка 

та/або дванадцятипалої кишки. 
33. Порушення порожнинного травлення в кишках; причини, механізми, прояви. Розлади, пов’язані із секреторною недостатністю 

підшлункової залози. Панкреатити: види, причини; патогенез гострого панкреатиту. Панкреатичний шок. 
34. Порушення всмоктування. Причини і механізми мальабсорбції, патогенез основних клінічних проявів. 
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35. Кишкові дискінезії. Причини і механізми закрепів та проносу. Кишкова непрохідність: види, етіологія, патогенез. 
36. Недостатність печінки: визначення поняття, принципи класифікації, причини виникнення, експериментальне моделювання. 
37. Причини, механізми, клінічні прояви недостатності антитоксичної функції печінки. Теорії патогенезу печінкової коми. 
38. Недостатність екскреторної функції печінки: причини, механізми, клінічні прояви. Порушення обміну жовчних пігментів при різних 

видах жовтяниць. Холемічний і ахолічний синдроми. 
39. Порушення гемодинамічної функції печінки. Синдром портальної гіпертензії: етіологія, патогенез, клінічні прояви. 
40. Причини та механізми порушень процесів фільтрації, реабсорбції та секреції в нирках. Функціональні проби для з’ясування порушень 

ниркових функцій. 
41. Причини та механізми розвитку кількісних і якісних змін складу сечі: олігурія, анурія, поліурія; гіпостенурія, ізостенурія; протеїнурія, 

гематурія, циліндрурія, лейкоцитурія. 
42. Синдром гострої ниркової недостатності: визначення поняття, причини та механізми розвитку, клінічні прояви. Нефротичний 

синдром. 
43. Синдром хронічної ниркової недостатності: визначення поняття, причини та механізми розвитку, клінічні прояви. Патогенез уремічної 

коми. 
44. Загальні прояви недостатності ниркових функцій. Патогенез набряків, артеріальної гіпертензії, анемії, порушень гемостазу, кислотно-

основного стану, остеодистрофії. 
45. Гломерулонефрит: визначення поняття, принципи класифікації, експериментальні моделі. Етіологія, патогенез дифузного 

гломерулонефриту. 
46. Типові порушення діяльності ендокринних залоз, їх причини та механізми розвитку. Порушення прямих та зворотних регуляторних 

зв’язків в патогенезі дисрегуляторних ендокринопатій. 
47. Залозисті ендокринопатії, та периферичні розлади ендокринної функції. Розлади транспорту та інактивації гормонів. Порушення 

рецепції гормонів. Механізми гормональної резистентності. 
48. Патологія нейроендокринної системи. Причини виникнення та механізми розвитку синдромів надлишку та нестачі гіпофізарних 

гормонів, їх загальна характеристика. 
49. Недостатність кори наднирників, гостра і хронічна: причини і механізми розвитку, патогенез основних клінічних проявів. 
50. Гіперфункція кори наднирників. Синдром Іценко-Кушинга. Первинний та вторинний гіперальдостеронізм. Синдром вродженої 

гіперплазії надниркових залоз (адреногенітальний синдром). Причини, механізми, клінічні прояви. 
51. Гіпотиреоз та гіпертиреоз: причини, механізми розвитку, патогенез основних клінічних проявів. 
52. Гіпо- та гіперфункція паращитоподібних залоз: етіологія, патогенез, типові порушення в організмі. 
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53. Етіологія цукрового діабету 1-го типу (значення спадкових факторів та факторів середовища в розвитку абсолютної інсулінової 
недостатності). Патогенез цукрового діабету 1-го типу: порушення білкового, вуглеводного, жирового, водно-електролітного обмінів і 
кислотно-основного стану. Клінічні прояви. 

54. Етіологія, патогенез цукрового діабету 2-го типу. Роль спадкових факторів. Причини відносної інсулінової недостатності. Порушення 
обміну речовин і фізіологічних функцій. Клінічні прояви. 

55. Порушення функції статевих залоз: первинні та вторинні стани гіпер- і гіпогонадизму. Етіологія, патогенез, типові клінічні прояви. 
56. Стрес. Визначення поняття, причини та механізми розвитку, стадії. Поняття про «хвороби адаптації». 
57. Загальна характеристика патології нервової системи, принципи класифікації порушень її діяльності. Особливості розвитку типових 

патологічних  процесів у нервовій системі. Роль змін гематоенцефалічного бар’єру в патогенезі порушень діяльності ЦНС. 
58. Порушення сенсорної функції нервової системи. Біль. Види болю. Сучасні уявлення про причини і механізми розвитку болю. Природні 

антиноцицептивні механізми. 
59. Порушення рухової функції нервової системи. Експериментальне моделювання рухових розладів. Периферичні та центральні паралічі 

та парези: причини, механізми, прояви. Порушення, пов’язані з ураженням підкоркового походження. Порушення, пов’язані з ураженням 
мозочка. Судоми. Міастенія. 

60. Порушення трофічної функції нервової системи. Патогенез нейродистрофічного процесу, зміни в денервованих органах та тканинах. 
 

 
13. Методичне забезпечення: 

- Робоча програма з дисципліни; 
- Робочі тематичні плани лекцій, практичних занять, СРС; 
- Методичні розробки лекцій; 
- Мультимедійні презентації лекцій; 
- Відео презентації лекцій. 
- Методичні рекомендації для практичних занять; 
- Методичні рекомендації для СРС; 
- Інструктивно-методичні матеріали для проміжного і підсумкового контролю знань (база тести з патофізіології для підготовки 

складання ліцензійного іспиту КРОК-1, теоретичні питання); 
- Навчальна література використовувана при вивченні дисципліни; 
- Учбові таблиці, стенди; 
- Ноутбук. 
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            - Мультимедійний проектор. 
 

14.Рекомендована література 
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1. Патофізіологія: [підручник] / [Ю.В. Биць, Г.М. Бутенко, А.І. Гоженко та ін.] ; за ред. проф. М.Н. Зайка, проф. Ю.В.Биця, проф. М.В. 

Кришталя. – [4-е вид., переробл. i допов]. – К.: ВСВ «Медицина», 2014.-752 с. 
2. Патофизиология: [учебник] / ]Ю.В. Биць, Г.М. Бутенко, А.И. Гоженко и др.] ; под ред. Н.Н. Зайко, Ю.В. Быця, Н.В. Крышталя. – К.: 

ВСИ «Медицина», 2015. -  744 с. 
3. Патофізіологія: [підручник] / [М.Н. Зайко, Ю.В. Биць, М.В. Кришталь та ін.] ; за ред. проф. М.Н. Зайка, Ю.В.Биця, М.В. Кришталя. 

– [6-е вид., переробл. i допов]. – К.: ВСВ «Медицина», 2017.-704 с. 
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4. Атаман О.В. Патофізіологія : [підручник]: у 2 т. / О.В. Атаман. – Вінниця : Нова Книга, 2012-2015. – Т.1. : Загальна патологія, 2012. 

– 579 с.; Т. 2. : Патофізіологія органів і систем, 2015. – 528 с. 
5. Essentials of Pathophysiology : Concepts of Altered Health States. – [4th ed.] / C. Porth, K.J. Gaspard. - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2015. 

– 1222 p. 
6. Molecular biology of the cell / Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter - 

Sixth edition, 2015.  
7. Oral Pathology: Clinical Pathologic Correlations / J.A. Regezi, J.J. Sciubba, R.C.K. Jordan. – Elsevier Health Sciences, 2016. – 496 p. 
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15. Електронні інформаційні ресурси 
 

1. Веб-сайти університетів та електронні ресурси мережі «Інтернет» 
2. https://info.odmu.edu.ua/chair/pat_physiology/ 
3. Центр тестування – база ліцензійних тестових завдань «Крок-1»  
4. Елементи: Новости науки http //elementy.ru/.  
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