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ВСТУП 

         Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи 

загальної та клінічної патології» складена   відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавр зі спеціальності 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія)». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є ознайомлення з 

причинами та умовами виникнення хвороб (етіологія) і визначення провідних 

механізмів їх розвитку та окремих проявів на різних рівнях організації живих 

об’єктів від молекулярного рівня до організму в цілому (патогенез). 

Міждисциплінарні зв’язки: анатомія та фізіологія, вікова фізіологія, 

фізіологія ЦНС та вищої нервової діяльності. Курс має сугубо професійну 

спрямованість. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

 1. Модуль 1. «Загальні питання патології організму людини». 

 2. Модуль 2.  «Типові патологічні процеси. Патологія органів і систем». 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи загальної та 

клінічної патології» є  обсяг знань і навичок, які повинні одержати студенти. 

Курс передбачає  набуття студентами теоретичних знань для глибокого 

розуміння етіології, патогенезу, прояв, принципів запобігання та лікування 

хвороб. Ця мета визначає важливе місце загальної та клінічної патології у 

системі підготовки фізичного терапевта, ерготерапевта і вимагає всебічного 

інтегрування з багатьма навчальними предметами. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація діяльності 

реабілітаційних закладів» є сформувати у студентів систему знань про: суть 

основних понять нозології: хвороба, патологічний процес, патологічний стан, 

етіологій, патогенез; причини, механізми розвитку та прояви типових 

патологічних процесів; патогенетичну суть та значення типових порушень 

обміну речовин; загальні закономірності розвитку патологічних процесів в 

окремих органах та системах, поняття про їхню функціональну недостатність;  

сучасні уявлення про етіологію та патогенез найпоширеніших хвороб людини. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні після 

успішного засвоєння навчальної дисципліни формувати наступні програмні 

компетентності та результати навчання: 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
         ФК 02. Здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний 

розвиток людського організму та його рухові функції.  

         ФК 03. Здатність трактувати патологічні процеси та порушення і 

застосовувати для їх корекції придатні засоби фізичної терапії, ерготерапії.  

        Програмні результати навчання 

        ПР 04. Застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, 

медичних, педагогічних та психосоціальних аспектів фізичної терапії та 

ерготерапії.  
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        ПР 06. Застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання 

структурних змін та порушених функцій організму, активності та участі, 

трактувати отриману інформацію.  

        ПР 07. Трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за 

Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ) та Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (МКФ ДП). 

 

        На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6,0 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
     Змістовний модуль 1. «Загальні питання патології організму людини». 

     Тема 1. Вступ. Предмет та завдання загальної патології та її місце в роботі 

фізичного реабілітолога. Моделювання патологічних процесів.  

     Загальна патологія як фундаментальна інтегративна наука та навчальна 

дисципліна. Місце загальної патології в системі підготовки фізичного 

реабілітолога. Загальна патологія як методологічна база сучасної клінічної 

медицини. Коротка історія розвитку загальної патології, основні етапи її 

розвитку. 

      Тема 2. Вчення про хворобу. Поняття «норма», «здоров’я», перехідні стани 

між здоров’ям та хворобою (передхвороба). Поняття про патологічну реакцію, 

патологічний процес, патологічний стан. Поняття «хвороба». Хвороба як 

діалектична єдність пошкодження та адаптивних реакцій організму. Стадії 

хвороби. Аналіз окремих сучасних концепцій загальної нозології 

(неогіпократизм, холізм, екзистенціалізм, психосоматика, соціальна 

дезадаптація, соціальна екологія, хвороби цивілізації).  

    Тема 3. Загальна етіологія. Хвороботворна дія факторів зовнішнього 

середовища. Принцип детерміналізму в патології. Роль причин та умов у 

виникненні хвороб, їхній діалектичний взаємозв’язок. Поняття про зовнішні, 

внутрішні причини та фактори розвитку хвороби. Хвороботворна дія факторів 

зовнішнього середовища. Етіотропний принцип профілактики та терапії 

хвороб.  

     Тема 4. Загальний патогенез. Пошкодження як нагальна ланка патогенезу.     

Єдність функціональних та структурних змін в патогенезі хвороб. Причинно-

наслідкові відношення в патогенезі; первинні та вторинні пошкодження.  

Ведучі ланки патогенезу; «порочні кола». 

     Тема 5. Термінальні стани. Конституція організму. Умирання як стадійний 

процес. Предагонія, агонія, клінічна смерть, біологічна смерть. Основи 

реанімації. Визначення поняття «конституція організму». Класифікації 

конституціональних типів. Вплив конституції на виникнення та розвиток 

хвороб.  

     Тема 6. Роль спадковості в патології. Патогенез спадкових форм патології. 

Класифікація спадкових форм патології. Генні хвороби: моно- і полігенні. Типи 

передачі спадкових хвороб. Хромосомні хвороби: поліплоїдії, анеуплоїдії. 
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     Змістовний модуль 2. Типові патологічні процеси. Патологія органів і систем 

     Тема 7. Пошкодження клітини. Причини пошкодження клітини. Загальні 

механізми пошкодження клітини. Порушення внутріклітинних механізмів 

регуляції функції клітин. 

     Тема 8. Порушення периферійного кровообігу та мікроциркуляції. Види 

порушення периферичного кровообігу. Порушення реологічних властивостей 

крові. Запалення, його етіологія та основні компоненти патогенезу. Лихоманка, 

її стадії, біологічне значення лихоманки. Гіпоксія, характеристика поняття. 

Типи гіпоксії.  

     Тема 9. Патологія нервової системи. 1. Загальна етіологія та механізми 

пошкодження нервової системи. Пошкодження мозку, викликані порушенням 

мозкового кровообігу. Розлади нервової системи, викликані порушенням 

процесу мієлінізації. Біль, рецептори болю, біль в регенеруючому нерві. 

Фантомні болі, засоби терапії болю. Поняття про «фізіологічний» та 

«патологічний» біль. 

     Тема 10. Патологія ендокринної системи. Загальна етіологія та патогенез 

ендокринопатії. Етіологія та патогенез окремих синдромів та захворювань 

ендокринної системи.  

      Тема 11. Патологія імунної системи. Імунодефіцитні стани. Алергія. 

Аутоімунні хвороби. 

     Тема 12. Патологія системи кровообігу та системи крові. Порушення 

кровообігу при розладах функції серця. Порушення кровообігу при розладах 

тонусу судин. Порушення системи еритроцитів. Порушення системи 

лейкоцитів. Порушення тромбоцитно-судинного гомеостазу. 

     Тема 13. Патологія системи дихання, травної системи, сечостатевої системи. 

Патологія зовнішнього дихання. Патологія системи травлення. Патологія 

нирок. 

 

3. Рекомендована література 

 

1. Патофизиология: в 2 Т.: Т1/ под ред. В. В. Новицкого, Е. Д. Гольдберга,       

О. И. Уразовой и др.  ГЭОТАР: Медиа, 2010. 335 с. 

2. Патофизиология: в 2 Т.: Т2 / под ред. В. В. Новицкого, Е. Д. Гольберга,         

О. И Уразовой и др.  ГЭОТАР: Медиа, 2010. 360 с. 

3. Патофизиология: руководство к практическим занятиям / под ред.                 

В. В. Новицкого, О. И. Уразовой.  ГЭОТАР: Медиа, 2011. 210 с. 

4. Пауков В. С., Литвицкий П.Ф. Патология: учебник. М.: Медицина, 2004.      

400 с. 

5. Ситуационные задачи для самоподготовки по патофизиологии / под ред.      

Г. В. Порядина. ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ , 2001. 189 с. 

6. Тестовые задания по патофизиологии / под ред. Г. В. Порядина,                   

Ж. М. Салмаси. ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2000. 352с. 

7. Хендерсон Д. Патофизиология органов пищеварения. С.-П., 1997. 450 с. 

8. Шанин В. Ю. Клиническая патофизиология. С.-П., 1998. 310 с. 

9. Шевченко Н. М., Гроссу А. А. Нарушение ритма сердца. М., 1992. 150 с. 
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10.  Шейман Д. Патофизиология почек. М., 1997. 375 с. 

11.  Шулутко Б. И. Болезни печени и почек. С.-П., 1993. 320 с. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: дві письмові 

модульні роботи, екзамен.  

5.  Засоби діагностики успішності навчання.   Критерії оцінювання (у %) 

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв: 

– письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль СРС). 

– участь у практичних заняттях 30%. 

– самостійна робота (реферат) 10%. 
 


