
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

 

Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту 

Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології  

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 
«ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ  ТА ФІЗІОЛОГІЯ» 

 

 

 

Курс І 

 

Спеціальність: 227 -  Фізична терапія, ерготерапія 

 

Форма проведення: письмова 

 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

 

Максимальна кількість: 40 балів 

 

Критерії оцінювання ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ БІЛЕТІВ 

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 

Вищий рівень – вияв студентом повних, систематичних знань в 

заданому обсязі, передбаченому навчальною програмою; 

здатність до самостійного інтерпретування одержаних знань; 

успішне виконання всіх практичних завдань; відсутність помилок.  

36 – 40 

Дуже добре 

Вище середнього рівень – вияв студентом повних, систематичних 

знань в заданому обсязі, передбаченому навчальною програмою; 

здатність до самостійного інтерпретування одержаних знань; 

наявність декількох (1-2) несуттєвих помилок у виконанні 

теоретичних і практичних завдань. 

31 – 35  

Добре 

Середній рівень – вияв студентом неповних знань, передбачених  

обсягом навчальної програми; неповна здатність до самостійного 

інтерпретування одержаних знань; наявність незначної кількісті 

(1-2) суттєвих помилок у виконанні теоретичних і практичних 

завдань. 

21 – 30  

Задовільно 

Нижче середнього рівень – вияв студентом неповних знань, 

16-20 



  

Оцінка Кількість балів 

передбачених обсягом навчальної програми; наявність значної 

кількісті (3-5) суттєвих помилок у виконанні теоретичних і 

практичних завдань. 

Достатньо 

Нижче середнього рівень – знання, виконання в неповному обсязі, 

передбачених обсягом навчальної програми, але є достатніми і  

задовольняють мінімальні вимоги майбутньої фахової діяльності.   

11-15 

Незадовільно 

Низький рівень – знання недостатні, поверхові, фрагментарні і 

відповідають початковим уявленням про предмет вивчення; 

невміння виконувати теоретичні практичні завдання; наявні 

мінімальні знання дозволяють повторне складання екзамену. 

6-10 

Незадовільно 

Знання, вміння відсутні. Обов'язковий повторний курс дисципліни.  

1-5 

 

 

Перелік допоміжних матеріалів 

БАЗОВА 

 1. Патологічна фізіологія в 2-х томах. Підр. Для студ. Вищ. навч. мед. Заклад. 

/О.В. Атаман. - Вінниця:  Нова Книга. 2012. 

2. Патологічна фізіологія / За ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця. - К.: Вища шк., 2003. -

615 с.  

3. Посібник до практичних занять з патологічної фізіології / За ред. Ю.В. Биця та 

Л.Я. Данилової. - К.: Здоров’я, 2001.  

4. Патоморфологія: національний підручник / за ред. В. Д. Марковського, В. О. 

Туманського. – К.: ВСВ "Медицина", 2015.– 936 с. 

5.  Боднар Я.Я., Кузів О.Є., Романюк А.М. Патологічна анатомія. Посібник. – 

Тернопіль: Укрмедкнига. 2003. – 264 с.– Тернопіль: Укрмедкнига. 2009. – 495 

с. 

6. Шлопов В.Г. Патологічна анатомія . – Вінниця, НОВА КНИГА, 2004. – 768 с.  

 

ДОПОМІЖНА 

1. Robbins Pathology basis of disease 9th Edition /  Eds Kumar V.,  Abbas Abul K. - 

2014. 

2. Зайчик A.111., Чурилов Л.П. Основьі общей патологии. Ч. 1. Основи общей 

патофизиологии. - СПб: ЗЛБИ, 1999. 

3. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. Ч. 2. Основи патохимии. 

- СПб: ЗЛБИ, 2000. 

4. Ройт А., Бростофф Дж., Мейл Д. Иммунология: Пер. с англ. - М.: Мир, 2000. 

5. Ройт А. Основи иммунологии. - М.: Мир, 1991. 

6. Фалер Д.М., Шилдс Д.. Молекулярная биология клетки. Перевод с англ. - М.: 

Бином, 2003. 

https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Vinay%20Kumar%20MBBS%20%20MD%20%20FRCPath
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Abul%20K.%20Abbas%20MBBS


  

7. Кзттайл В.М., Арки Р.А. Патофизиология зндокринной системи: Пер. с англ. - 

СПб - М.: Невский диалект - Изд-во БИНОМ, 2001. 

8. Хендерсон Дж.М. Патофизиология органов пищеварения: Пер. с англ. - М. 

- СПб: Невский диалект - Изд-во БИНОМ, 1999, 2-е изд., испр. 

10. Гриппи М.А. Патофизиология легких: Пер. с англ. - М.-СПб:- Изд-во 

БИНОМ Невский диалект, 2000, 2-е изд., испр. 

11. Теппермен Дж, Теппермен X. Физиология обмена веществ и эндокринной 

системи: Пер. с англ. - М.: Мир, 1989. 

12. Физиология человека: в 3-х томах. Перевод с англ. Под ред. Р. Шмидта и Г. 

Тевса. - М: Мир, 1996. 

13. Фізіологія людини. Вільям Ф. Ганонг. Переклад з англ. Львів: БаК, 2002. - 

784с. 

14. Шиффман Ф.Дж. Патофизиология крови: Пер. с англ. - М.-СПб:-Изд-во 

БИНОМ Невский диалект, 2000, 2-е изд., испр. 

15. Шейман Дж.А. Патофизиология почки: Пер. с англ. - М. - СПб:-Изд-во 

БИНОМ Невский диалект, 1999, 2-е изд., испр. 

16. Физиология и патология сердца. В 2 т. / Под ред. Н. Сперелакиса.- М.: 

Медицина, 1990. 

17. Физиология и патофизиология легочньїх сосудов / Под ред. Е.К. Узйра, Дж.Т. 

Ривса: Пер. с англ. - М.: Медицина, 1995. 

18. Почки и гомеостаз в норме и при патологии: Пер. с англ. / Под ред. С. Клара. - 

М.: Медицина, 1987. 

 

Перелік питань 

 

1. Опишіть мету та завдання патологічної анатомії та фізіології. 

2. Вкажіть методи патологоанатомічних досліджень. 

3. Розкрийте суть учення про хворобу: поняття нозології, здоров’я, 

передхвороби, хвороби, патологічного процесу, патологічного стану, патологічної 

реакції.  

4. Дайте визначення поняттям етіології та патогенезу. 

5. Вкажіть причини виникнення хвороб. 

6. Опишіть стадії розвитку та наслідки хвороб. 

7. Вкажіть значення реактивності організму в патології. Види  та форми 

реактивності.  

8. Дайте визначення поняття про імунітет. Охарактеризуйте органи імунної 

системи. Вроджений та набутий імунітет. 

9. Опишіть фактори природної резистентності. Поняття про імунодефіцит. 

10. Охарактеризуйте поняття  алергія. Вкажіть її особливості. 

11. Опишіть загальні механізми та прояви пошкодження клітин.  

12. Охарактеризуйте порушення структури і функції окремих клітинних 

органел. 

13. Охарактеризуйте поняття апоптозу та некрозу. 

14. Охарактеризуйте порушення кровообігу: патоморфологія порушення 



  

мікроциркуляції.  

15. Охарактеризуйте патоморфологію порушення периферійного 

кровообігу: артеріальна та венозна гіперемія, ішемія, стаз, тромбоз, емболія. 

16. Охарактеризуйте запалення, його види, прояви, наслідки. 

17. Охарактеризуйте гіпоксію як стан абсолютної і відносної недостатності 

біологічного окислення, стійкість окремих органів і тканин до кисневого 

голодування, компенсаторні реакції при гіпоксії. 

18. Опишіть патоморфологію патології обміну: розлади жирового, 

вуглеводного, білкового та мінерального обміну. 

19. Розкрийте суть патоморфології тканинного росту. Пухлини доброякісні 

та злоякісні. 

20. Опишіть поняття про еритроцитоз і анемію. Патологічні зміни 

еритроцитів (кількісні і якісні). Крововтрата.  

21. Охарактеризуйте поняття про порушення лейкопоезу. Поняття про 

гемобластоз та лейкоз. 

22. Вкажіть особливості етіології та патогенезу лейкозу. Загальні порушення 

в організмі при лейкозах. 

23. Опишіть особливості гемопоезу та клітинного складу периферичної 

крові при лейкозах. 

24. Вкажіть загальні причини і механізми розладів серцево-судинної 

системи. 

25. Охарактеризуйте хронічну недостатність серця, ураження міокарда. 

26. Опишіть інфаркт міокарда, етіологія, патогенез, прояви, загальні 

принципи лікування. 

27. Охарактеризуйте гостру судинну недостатність (судинний колапс). 

28. Розкрийте суть поняття артеріальна гіпертензія. Поняття про 

гіпертонічну хворобу, стадії її розвитку, прояви, ускладнення. 

29. Опишіть патологічні зміни в судинах компенсуючого типу. 

Атеросклероз, етіологія і механізм розвитку, клінічні прояви. 

30. Охарактеризуйте поняття про задишку, асфіксію.  

31. Розкрийте суть поняття про основні форми патології органів дихання: 

ателектаз, емфізема, плеврит, пневмонія, бронхіт, пневмоторакс, набряк легень. 

32. Охарактеризуйте патологію шлунка. Гастрити. 

33. Охарактеризуйте виразкову хвороба шлунка і ДПК: етіологія, патогенез, 

основні морфологічні прояви, ускладнення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

34. Надайте загальну характеристику поняття про жовтяницю. Вкажіть 

різновиди та механізми розвитку жовтяниць. 

35. Розкрийте поняття про гепатит, цироз, жовчокам’яну хворобу. 

36. Опишіть поняття про гостру та хронічну недостатність нирок. 

37.  Охарактеризуйте поняття уремічна кома, її ознаки, наслідки.  

38. Охарактеризуйте основні захворювання нирок і сечовивідних шляхів: 

(гломерулонефрит, пієлонефрит, нирковокам’яна хвороба), їх морфологічна 

характеристика. 

39. Розкрийте суть патології гіпоталамо-гіпофізарної системи. Гіпо- і 

гіперфункція гіпофізу. 

40. Охарактеризуйте патологію надниркових залоз. 

41. Охарактеризуйте патологію щитовидної і паращитовидної залоз. 

42. Опишіть  гіпо- і гіперфункція статевих залоз. 

43. Охарактеризуйте клінічні прояви гіпо- та гіперфункції залоз внутрішньої 

секреції.  

44. Опишіть патоморфологію розладів мозкового кровообігу. 

45. Охарактеризуйте порушення кровообігу печінки. 

46. Охарактеризуйте поняття про жовтяницю. Різновиди та механізми 

розвитку жовтяниць. 

47. Розкрийте суть поняття про гепатит, цироз, жовчокам’яну хворобу. 

48. Поняття про гостру та хронічну недостатність нирок. 

49.  Уремічна кома, її ознаки, наслідки.  

50. Вкажіть основні захворювання нирок і сечовивідних шляхів: 

(гломерулонефрит, пієлонефрит, нирковокам’яна хвороба), їх морфологічна 

характеристика. 

51. Розкрийте суть патології надниркових залоз. 

52. Охарактеризуйте вірусні інфекції: основні особливості вірусів та форми 

їх існування. 

53. Вкажіть основні шляхи передачі вірусних інфекцій. Охарактеризуйте 

типи вірусних інфекцій. 

54. Опишіть гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ): грип, парагрип, 

аденовірусна інфекція.  

55. Опишіть вірусні інфекції: сказ, поліомієліт, кір, ВІЛ-інфекція та СНІД. 

56. Охарактеризуйте дитячі (бактеріальні) інфекції: дифтерія, скарлатина. 

57. Опишіть методи патофізіологічних досліджень. 

58. Охарактеризуйте патофізіологію як навчальну дисципліну, її предмет і 

задачі.  

59. Вкажіть місце патофізіології в системі підготовки фахівця з ерготерапії.  

60. Опишіть методи патофізіології. 

61. Охарактеризуйте експериментальне моделювання патологічних процесів 

(захворювань) – основний метод патофізіології – його можливості та обмеження, 

етапи експерименту.  



  

62. Опишіть сучасні методики проведення експерименту, правила роботи з 

піддослідними тваринами. Експериментальна терапія.  

63. Охарактеризуйте спадкові та вроджені хвороби. Класифікація спадкових 

хвороб, причини спадкової патології.  

64. Охарактеризуйте мутації, їх різновиди. «Спонтанний» і індукований 

мутагенез у людини. Мутагенні фактори, можливість лікарських мутацій.  

65. Охарактеризуйте хромосомні хвороби.  

66. Охарактеризуйте тератогенні фактори. Внутрішньоутробна інфекція та 

гіпоксія. Хвороби і шкідливі звички матері як причинні фактори патологіїплода та 

дитини. 

67. Вкажіть класифікацію запалення, етіологія, загальні та місцеві прояви. 

Компоненти запалення.  

68. Опишіть альтерацію: первинна і вторинна, причини і механізми 

вторинної альтерації. 

69. Опишіть загальні прояви запалення. Охарактеризуйте запалення і 

алергію. Вкажіть принципи протизапальної терапії.  

70. Охарактеризуйте поняття лихоманка. Дайте визначення поняттю і 

загальна характеристика лихоманки.  

71. Охарактеризуйте патофізіологічні основи профілактики і терапії шоку.  

72. Опишіть шок: характеристика поняття, види, клінічні прояви, причини і 

механізми розвитку. Стадії шоку.  

73. Вкажіть роль гормонів та фізіологічно активних речовин і продуктів 

пошкодження тканин у патогенезі шокових станів.  

74. Охарактеризуйте поняття про синдром тривалого розчавлювання. 

Причини, механізми розвитку, прояви.  

75. Опишіть колапс, причини і механізми розвитку колаптоїдних станів. 

Спільні та відмінніознаки шоку і колапсу.  

76. Опишіть поняття кома. Принципи класифікації. Причини і механізми 

розвитку коматозних станів. Роль порушень енергозабезпечення головного мозку, 

осмотичних розладів, іонного та кислотно-лужного гомеостазу в патогенезі коми. 

Принципи терапії коми.  

77. Охарактеризуйте порушення гемостазу. Зміни загального об’єму крові, 

види, причини, механізми розвитку.  

78. Опишіть поняття кровотеча. Зміни фізико-хімічних властивостей крові: 

осмотичного і онкотичного складу, в’язкості, ШОЄ, якісного білкового складу, 

осмотичної резистентності еритроцитів.  

79. Розкрийте суть порушення зсідання крові і гемостазу. 

80. Охарактеризуйте патофізіологію кровоносних судин. Поняття про 

судинну недостатність. Види, причини та механізми її розвитку.  

81. Опишіть поняття артеріальна гіпотензія: визначення поняття, критерії. 

Етіологія та патогенез гострих іхронічних артеріальних гіпотензій.  

82. Вкажіть розлади функцій тонкого і товстого кишечнику. Панкреатити. 

Порушення травлення в кишках, етіологія, патогенез. 



  

83. Охарактеризуйте розлади травлення, пов’язані із недостатністю секреції 

соку підшлункової залози. Етіологія, патогенез.  

84. Опишіть патофізіологію печінки. Печінкова недостатність.  

85. Опишіть недостатність печінки: визначення поняття, принципи 

класифікації.  

86. Опишіть жовтяниці. Синдром портальної гіпертензії.  

87. Охарактеризуйте жовчнокам’яну хворобу. Вкажіть причини і механізми 

утворення жовчних каменів. 

88. Охарактеризуйте синдроми гострої і хронічної ниркової недостатності: 

критерії, причини та механізми розвитку, клінічні прояви.  

89. Вкажіть патогенез уремічної коми. Принципи терапії ниркової 

недостатності.  

90. Опишіть гломерулонефрити: визначення поняття, принципи 

класифікації.  

91. Опишіть патологію надниркових залоз.  

92. Охарактеризуйте синдроми гострої і хронічної ниркової недостатності: 

критерії, причини та механізми розвитку, клінічні прояви.  
 

 

 

ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЇ В ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ 

 

При наявності карантину у період складання сесії екзамен буде проводитися 

дистанційно. 

Форма проведення екзамену – у вигляді комп’ютерного тестування. 

Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента автоматично 

заносяться до електронного журналу після тестування. 

Кількість питань – 40 з варіантами відповідей. 

Критерії оцінювання: 1 питання – 1 бал. 

Максимальна кількість балів за екзамен – 40 балів.  

Кількість спроб – 1. Обмеження в часі – 40 хвилин. 

 

 

Тестові запитання будуть складені за наступними темами дисципліни 

 

Нозологія 

1. Предмет і завдання патологічної анатомії та фізіології. Основні поняття загальної 

нозології. Вчення про хворобу 

2. Патогенна дія факторів зовнішнього середовища. Патологічна дія іонізуючого 

випромінювання. Патогенна дія інфрачервоних і ультрафіолетових променів. Патологічна 

фізіологія алкоголізму, наркоманії та токсикоманії 

3. Роль спадковості в патологічній фізіології. 

4. Реактивність та її роль у патологічній фізіології. 

5. Патофізіологія імунної системи. Алергія. Основні методи лікування алергічних 



  

захворювань. 

6. Патологічна фізіологія сполучної тканини… 

7. Патологічна фізіологія клітини 

8. Старіння. 

Типові патофізіологічні процеси 

9. Патологічна фізіологія периферичного кровообігу 

9.1.Артеріальна гіперемія 

9.2.Венозна гіперемія 

9.3.Ішемія 

9.4.Стаз 

9.5.Тромбоз 

9.6. Емболія 

9.7.Порушення мікроциркуляції 

10. Запалення 

10.1.Етіологія і патогенез запалення 

10.2.Класифікація запалення 

10.3.Основні фізико-хімічні зміни в осередку запалення 

10.4.Місцеві ознаки запалення 

10.5.Загальні ознаки запалення 

 11. Патологічна фізіологія тканинного росту 

11.1.Класифікація порушень тканинного росту 

11.2.Гіпербіотичні процеси 

11.2.1.Гіпертрофія та гіперплазія 

11.2.2.Регенерація 

11.2.3.Пухлини 

11.3.Гіпобіотичні процеси 

11.3.1.Атрофія 

11.3.2.Дистрофія 

12. Типові порушення обміну речовин 

13. Інфекційний процес. Гарячка 

13.1.Інфекційний процес 

13.2.Гарячка 

14. Голодування 

14.1. Повне голодування 

14.2. Неповне голодування 

14.3. Білково-калорійна недостатність 

14.3.1.Квашіоркор 

14.3.2.Аліментарний маразм 

14.3.3.Спру 

14.4. Часткове голодування 

14.5. Лікувальне голодування 

15. Порушення обміну вітамінів 

15.1.Жиророзчинні вітаміни 

15.2.Водорозчинні вітаміни 



  

16. Гіпоксія 

Патологічна фізіологія та патоморфологія органів та систем 

17. Патологічна фізіологія та анатомія системи крові 

18. Патологічна фізіологія та анатомія системного кровообігу 

19. Патологічна фізіологія та анатомія системи зовнішнього дихання 

20. Патологічна фізіологія та анатомія  травлення 

20.1. Недостатність травлення 

20.2. Порушення секреції шлунка 

20.3. Порушення моторики шлунка 

20.4. Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки 

20.5. Гастрити 

20.6. Панкреатит 

20.7. Порушення травлення в кишках 

20.8. Кишкова непрохідність 

21. Патологічна фізіологія та анатомія печінки 

21.1.Класифікація хвороб печінки 

21.2.Етіологія 

21.3. Недостатність печінки 

21.4. Порушення захисної функції печінки 

21.5.Порушення жовчоутворювальної  та жовчовидільної функції печінки 

21.6. Жовтяниця 

21.7. Жовчнокам’яна хвороба  

21.8.Холецистит 

21.9. Гепатити 

21.10. Цироз печінки 

22. Патологічна фізіологія  та анатомія cечовидільної системи 

23. Патологічна фізіологія та анатомія ендокринної системи 

24. Патологічна фізіологія та анатомія нервової системи 

25. Екстремальні стани 

25.1.Класифікація екстремальних станів 

25.2.Колапс 

25.3.Шок 

        25.4.Кома 

 

 

 

 

Екзаменатор   ______________                    О.В. Тимчик 

 

Завідувач кафедри  ______________                     В.М. Савченко 

 


