
Анотація на дисципліну  
ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ХВОРОБ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 

 (курс за вибором) 
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226. «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу —формування теоретичних знань для розуміння етіології, 
патогенезу, клінічних проявів, принципів запобігання та лікування хвороб, які 
виникають /пов’язані з розвитком науково-технічного прогресу. 
Дисципліна ґрунтується на вивченні студентами біології з основами генетики, 
біологічної фізики, біологічної хімії, неорганічної хімії, фізіології, анатомії, 
фармакології та інтегрується з цими дисциплінами. Закладає основи для 
вивчення студентами фармакотерапії, що передбачає формування умінь 
застосування знання з патологічної фізіології в процесі подальшого навчання. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність інтерпретувати причини, механізми розвитку та 
прояви типових патологічних процесів та найбільш поширених захворювань; 
здатність аналізувати, робити висновки щодо причин і механізмів 
функціональних, метаболічних, структурних порушень органів та систем 
організму при захворюваннях. 
Програмні результати навчання: 
знати: роль причин і умов, спадковості і конституції, віку, реактивності та 
резистентності у виникненні «хвороб цивілізації»;  причини і механізми 
розвитку типових патологічних процесів ; причини і механізми розвитку 
типових порушень обміну речовин; кількісні та якісні зміни клітин системи 
крові; основні порушення серцево-судинній системі, системі дихання, 
травлення, печінки, нирок; причини і механізми порушень регуляторних систем 
(ендокринної та нервової); 
уміти: 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. 
Зміст навчальної дисципліни: 
ЗАГАЛЬНА НОЗОЛОГІЯ. Вчення про хворобу. Патогенний вплив факторів 
зовнішнього середовища. Порушення імунної реактивності. Алергія.  
ТИПОВІ ПАТОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ. Патологія тканинного росту. Пухлини.  
ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН. Порушення жирового та 
вуглеводного обміну. Ожиріння. Цукровий діабет. Порушення обміну речовин. 



Порушення обміну вітамінів та мікроелементів.  
ПАТОФІЗІОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО КРОВООБІГУ І ЗОВНІШНЬОГО 
ДИХАННЯ. Патофізіологія серцево-судинної системи. 
ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ТРАВЛЕННЯ, ПЕЧІНКИ, НИРОК. Патофізіологія 
травлення.  
ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ТА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ 
СТАНІВ. Патофізіологія ендокринної системи. Патофізіологія нервової системи.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 
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