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ПРОГРАМА 

іспиту для вступу до аспірантури 
 

Пояснювальна записка: 

Програма складена у відповідності з наступними нормативними документами: 

 

Освітньо - кваліфікаційної характеристики спеціаліста  і освітньо - професійна программа підготовки 

фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.2003 за №239 «Про затвердження 

Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у 

вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"»  

 

Навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації 

"лікар" у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальностями "лікувальна справа", 

"педіатрія", "медико-профілактична справа", затвердженого наказом МОЗ від 8.07.2010р N 539 

 

«Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

"спеціаліст" кваліфікації "лікар" у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за 

спеціальностями "лікувальна справа", "педіатрія", "медико-профілактична справа", затвердженого 

наказом МОЗ від 19. 10.2009р N 749; змінами до навчального плану,затвердженими МОЗ України 

(Лист №08.01-47/8986 від 24.03.2015);  

 

Рекомендаціями, щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін,затвердженими 

наказом МОЗ від 24.03.2004 №152 «Про затвердження Рекомендацій щодо розроблення навчальних 

програм навчальних дисциплін» зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 

12.10.2004 №492 «Про внесення змін та доповнень до Рекомендацій щодо розроблення навчальних 

програм навчальних дисциплін» 

  

ЗМІСТ ПРОГРАМИ: 

Модуль 1 Загальна нозологія 

 

Тема: ПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ. МЕТОДИ ПАТОФІЗІОЛОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ. 

Патофізіологія як наука. Місце патофізіології в системі медичних знань. Патофізіологія як навчальна 

дисципліна, її складові частини: загальна патологія, патофізіологія органів і систем. Місце 

патофізіології в системі підготовки лікаря. Методи патофізіології. Експериментальне моделювання 

патологічних процесів (захворювань) - основний метод патофізіології - його можливості та 

обмеження. Методи клінічної патофізіології. 

Історія розвитку патофізіології. Значення наукових робіт К.Бернара, Р.Вірхова, Ю.Конгейма, 

І.Мечникова, В.В. Пашутіна, Г.Сельє та інших видатних дослідників. 

Вітчизняна школа патофізіологів (Н.А. Хржонщевський, В.В. Підвисоцький, В.К. Ліндеман, О.О. 

Богомолець, М.М.Сиротинін, О.В. Репрьов, Д.О. Альперн, В.В. Воронін,  М.Н. Зайко). Наукові 

школи патофізіологів, основні напрями їх діяльності. 

 

Тема. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ХВОРОБУ,  ЕТІОЛОГІЮ ТА ПАТОГЕНЕЗ. 

Основні поняття нозології: норма, здоров’я (ВООЗ), хвороба, патологічний процес, типовий 

патологічний процес, патологічна реакція, патологічний стан. Хвороба як біологічна, медична і 

соціальна проблема. Принципи класифікації хвороб, класифікація ВООЗ. Основні  закономірності та 

періоди в розвитку хвороби. Варіанти завершення хвороб. Поняття про термінальні стани (агонія, 

клінічна смерть) та біологічну смерть. Патофізіологічні основи  реанімації. 

Основні напрями вчення про хворобу.  

Визначення поняття “етіологія”. Проблема причинності в патології, сучасний стан її вирішення. 

Сучасні уявлення про причинні фактори, фактори ризику, умови виникнення і розвитку хвороб.  



Основні напрями розвитку вчення  про етіологію: монокаузалізм,  кондиціоналізм,  

конституціоналізм, психо-соматична концепція та ін. Сучасні уявлення про причинність у патології. 

Класифікація етіологічних факторів. Зовнішні і внутрішні етіологічні чинники. Екологічна, 

генетична, акумуляційна та  онтогенетична концепція  виникнення хвороб людини. 

Визначення поняття “патогенез”. Патологічні (руйнівні) і пристосувально-компенсаторні (захисні) 

явища в патогенезі. Прояви пошкодження  на різних рівнях: молекулярному, клітинному, 

тканинному, органному, на рівні організму в цілому. 

Захисні пристосувальні реакції. Адаптація, компенсація. Механізми негайної і довготривалої 

адаптації. Роль нервових і гуморальних чинників у їх реалізації. 

Причинно-наслідкові взаємовідносини, їх варіанти і „circulus vitiosus”. Поняття про “головну ланку” 

патогенезу. Явища місцеві і загальні, специфічні  і неспецифічні в патогенезі. Єдність структурних 

змін і функціональних проявів хвороби. 

Патогенетичний принцип класифікації та лікування хвороб. 

 

Тема . ПАТОГЕННА ДІЯ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ. 

Патогенна дія механічних факторів. Закономірності розвитку механічної травми, синдрому 

довготривалого розчавлювання, травматичної хвороби.  

Патогенна дія термічних факторів.  Захисні, компенсаторні реакції та власне патологічні зміни при 

гіпертермії. Тепловий та сонячний удар. Опіки, опікова хвороба.  Гіпотермія. Захисні, компенсаторні 

реакції і власне патологічні зміни. Механізми довготривалої адаптації до холоду. Штучна гіпотермія, 

її використання в медицині. Місцева дія низьких температур: відмороження. 

Патогенна дія променевої енергії. Види іонізуючого випромінювання. Радіочутливість тканин. 

Механізми прямого  і непрямого променевого пошкодження біологічних структур. Патогенез 

променевої хвороби, її основних форм та синдромів. Найближчі та віддалені наслідки великих і 

малих доз іонізуючого опромінення. Патофізіологічні основи радіопротекції. 

Патогенна дія інфрачервоних та ультрафіолетових променів. Фотосенсибілізація.  

Патогенна дія електричного струму. Фактори, які визначають характер уражень при цьому. 

Дія на організм високого та низького атмосферного тиску. Причинно-наслідкові відношення в 

патогенезі синдромів компресії та декомпресії. Вибухова декомпресія. 

 

Тема. ПАТОГЕННА ДІЯ ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ. 

Хімічні патогенні чинники як проблема екології і медицини. Поняття про токсичність, 

канцерогенність і  тератогенність хімічних сполук. Патофізіологічні аспекти алкоголізму, наркоманії, 

токсикоманії. 

 

Тема. ПАТОГЕННА ДІЯ БІОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ. 

Особливості патогенної дії біологічних факторів. Захисні бар’єри від інфекції, умови їх подолання. 

Розповсюдження та дисемінація інфекційних агентів в організмі. Сепсис. Роль властивостей 

збудника і реактивності організму в розвитку інфекційних хвороб.   

 

Тема. РОЛЬ СПАДКОВОСТІ, КОНСТИТУЦІЇ, ВІКОВИХ ЗМІН У ПАТОЛОГІЇ. 

Спадковість як причина і умова розвитку хвороб. Спадкові і вроджені хвороби. Гено- і фенокопії. 

Мутації. Принципи їх класифікації. Види мутацій.  Причини мутацій.Моногенні спадкові 

хвороби.Полігенні (мультифакторіальні) хвороби. Спадкова схильність до хвороб. Хромосомні 

хвороби. Механізми виникнення геномних та хромосомних мутацій. Основні фенотипові прояви 

хромосомних аберацій.Методи діагностики, принципи профілактики і лікування спадкових хвороб. 

Шляхи корекції генетичних дефектів. Перспективи генної інженерії. Конституція, її роль в патології. 

Класифікація конституціональних типів.  

Поняття про антенатальну патологію.  

Хвороби і шкідливі звички матері як причинні фактори або фактори ризику виникнення і розвитку 

патології плода.   Старіння. Фактори, що визначають видову, індивідуальну та середню тривалість 

життя. Загальні риси і закономірності старіння. Методи геропротекції. 

 

Тема. ПАТОЛОГІЯ РЕАКТИВНОСТІ. ПОРУШЕННЯ ІМУННОЛОГІЧНОЇ РЕАКТИВНОСТІ.  

Реактивність як умова розвитку хвороб. Прояви реактивності на молекулярному, клітинному, 

тканинному, органному, системному рівнях і на рівні організму  в цілому. Види реактивності. 



Залежність реактивності від статі, віку, спадковості, стану імунної, нервової та ендокринної систем. 

Вплив факторів навколишнього середовища на реактивність організму.  

Поняття про резистентність. Пасивна і активна резистентність. Зв'язок резистентності з 

реактивністю. Механізми неспецифічної резистентності. Біологічні бар’єри, їх класифікація, 

значення в резистентності організму. Роль фізіологічної системи сполучної тканини в резистентності 

організму до дії патогенних агентів (О.О.Богомолець). Фагоцитоз.  

Механізми імунної відповіді гуморального і клітинного типу, механізми імунологічної 

толерантності, її види та відтворення в експерименті. Загальні закономірності порушень імунної 

системи, гіпер-, гіпо- і дисфункція імунної системи. Етіологія, патогенез синдрому набутого 

імунодефіциту (СНІД).  

Патофізіологічні основи трансплантації органів і  тканин. Реакція  відторгнення трансплантату, її 

причини та механізми. Реакція „трансплантат проти хазяїна”.  

 

Тема . АЛЕРГІЯ. 

Визначення поняття і загальна характеристика алергії.  Етіологія алергії, види екзо- і ендогенних 

алергенів.  

Принципи класифікації алергічних реакцій.  

Анафілактичні реакції. Цитотоксичні реакції. Імунокомплексні реакції. Клітинні реакції (реакції 

гіперчутливості сповільненого типу). Алергічні реакції стимулюючого та гальмівного типу, клінічні 

форми. 

Псевдоалергічні реакції. Аутоалергічні (аутоімунні) реакції. Причини і механізми їх розвитку. Роль 

аутоалергічного компонента в патогенезі хвороб. 

Основні принципи запобігання і лікування алергічних реакцій. Гіпосенсибілізація. Співвідношення 

між алергією, імунітетом і запаленням. 

 

Тема. ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ ПЕРИФЕРИЧНОГО КРОВООБІГУ І МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ.  
Основні форми порушень периферичного кровообігу. Роль ендотеліальних чинників  у патогенезі 

місцевих порушень кровообігу. Зміни в тканинах, спричинені  розладами місцевого кровообігу, їх 

значення і можливі наслідки. Поняття про реперфузійний синдром, ішемічний токсикоз.  

Тромбоз і емболія як причини місцевих розладів кровообігу. Причини та умови тромбоутворення. 

Види емболів, механізми емболії.  

 

Тема . ЗАПАЛЕННЯ. 

Визначення поняття запалення. Класифікації запалення. Етіологія запалення. Загальні та місцеві 

прояви запалення. Компоненти запалення. Альтерація (первинна і вторинна), причини і механізми 

розвитку.  Біохімічні та фізики-хімічні порушення в осередку  запалення.  

Медіатори запалення, їх класифікація  

Ексудація. Причини і механізми розвитку.  Еміграція лейкоцитів в осередку запалення. Стадії, 

причини і механізми еміграції лейкоцитів. Адгезивні молекули лейкоцитів та ендотеліоцитів. 

Проліферація в місці запалення – регенерація та/або фіброплазія. Причини і механізми проліферації.  

Принципи протизапальної терапії.  

 

Тема . ГАРЯЧКА. 

Визначення поняття. Етіологія гарячки. Характеристика пірогенів. Механізми впливу на центр 

терморегуляції. Стадії гарячки.  

Типи гарячки. Участь нервової, ендокринної та імунної систем у розвитку гарячки. Зміни обміну 

речовин та фізіологічних функцій при гарячці. Захисне значення та патологічні прояви гарячки.  

Патофізіологічні принципи жарознижувальної терапії. Поняття про піротерапію. Основні відмінності 

між гарячкою, екзогенним перегріванням та іншими видами гіпертермії. 

 

Тема . ПУХЛИНИ. 

Загальна характеристика основних видів порушень тканинного росту (гіпоплазія, гіперплазія). 

Визначення понять “пухлина” та “пухлинний процес”.   

Екскпериментальне вивчення етіології і патогенезу пухлин.  

Етіологія пухлин.  

Фактори ризику в розвитку пухлин.  



Патогенез пухлинного росту.Стадія прогресії. Механізми пухлинної прогресії. Взаємодія пухлини і 

організму. Вплив пухлини на організм. Механізми ракової кахексії. Механізми природного 

протипухлинного захисту, імунні та неімунні механізми резистентності. Механізми ухилення пухлин 

від імунного нагляду. Патофізіологічні основи профілактики і лікування пухлин. 

 

Тема . ГОЛОДУВАННЯ. 

Визначення поняття, види голодування. Зовнішні та внутрішні причини голодування. 

Характеристика порушень обміну речовин в окремі періоди повного голодування з водою. 

Патофізіологічні особливості неповного голодування. Види, етіологія, патогенез часткового 

(якісного) голодування. Білково-калорійна недостатність, її форми. Чинники, що впливають на 

резистентність організму до голодування. Поняття про лікувальне голодування. 

 

Тема. ГІПОКСІЯ. 

Визначення поняття, принципи класифікації гіпоксії. Механізми розвитку. Етіологія основних типів 

гіпоксії. Зміна газового складу артеріальної та венозної крові при різних типах гіпоксії. Негайні і 

довготривалі механізми пристосування і адаптації до гіпоксії. Стійкість до гіпоксії. Фактори, які її 

забезпечують. 

Сучасні принципи кисневої терапії. Ізо- та гіпербарична оксигенація. Токсична дія кисню. Гіпероксія 

і вільнорадикальні реакції. Гіпероксія як причина гіпоксії. 

 

Тема . ПОРУШЕННЯ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ. 

Порушення всмоктування вуглеводів, процесів синтезу, депонування і розщеплення глікогену, 

транспорту вуглеводів у клітини. Синдроми гіпо- та гіперглікемії: види, причини, механізми.   

Цукровий діабет. Визначення поняття, класифікація (за ВООЗ). Експериментальне моделювання 

цукрового діабету. 

Етіологія, патогенез цукрового діабету 1-го типу. Роль спадкових факторів та факторів середовища в 

його виникненні та розвитку. Етіологія, патогенез цукрового діабету 2-го типу. Роль спадкових 

факторів та факторів середовища в його виникненні і розвитку.  

Ускладнення цукрового діабету. Кома: різновиди, причини і механізми розвитку, прояви, принципи 

терапії. Віддалені ускладнення, їх загальна характеристика.  

Профілактика виникнення і розвитку цукрового діабету. Принципи терапії цукрового діабету. 

Профілактика ускладнень.  

 

Тема . ПОРУШЕННЯ ЖИРОВОГО ОБМІНУ. 

Порушення травлення і всмоктування ліпідів. Розлади транспорту ліпідів у крові. Гіпер-, гіпо-, 

дисліпопротеїнемії.  

Етіологія, патогенез первинних і вторинних дисліпопротеїнемій, їх наслідки. Принципи відновлення 

ліпідного складу крові. Види ожиріння. Етіологія та патогенез ожиріння. Характеристика медичних 

проблем, пов’язаних з ожирінням.  

 

Тема . ПОРУШЕННЯ БІЛКОВОГО ОБМІНУ. ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ ПУРИНОВИХ І 

ПІРИМІДИНОВИХ ОСНОВ. 

Уявлення про позитивний і негативний азотистий баланс.  Порушення основних етапів білкового 

обміну. Азотемія, продукційна та ретенційна. Порушення білкового складу крові: гіпер-, гіпо-, 

диспротеїнемія. Порушення транспортної функції білків плазми крові. Спадкові порушення обміну 

амінокислот.  

Подагра: етіологія, патогенез.  Гіпер- і гіпоурикемія.  

 

Тема . ПОРУШЕННЯ ВОДНО – СОЛЬОВОГО ОБМІНУ. 

Позитивний і негативний водний баланс. Зневоднення. Причини та механізми розвитку. Надмірне 

накопичення води в організмі. Гіпо-, ізо- та гіперосмолярна гіпергідрія, причини і механізми 

розвитку, захисні, компенсаторні реакції. Поза- та внутрішньоклітинна гіпергідрія. Визначення 

поняття “набряк”, види набряків. Причини і механізми розвитку набряків. Принципи лікування 

набряків.Гіпер- і гіпонатріємія. Причини і механізми розвитку. Порушення, спричинені змінами 

концентрації іонів натрію у позаклітинній рідині.Гіпер- і гіпокаліємія. Причини і механізми розвитку. 

Основні прояви порушень обміну іонів калію.Порушення фосфорно-кальцієвого обміну. Порушення 

гормональної регуляції фосфорно-кальцієвого обміну. Гіпокальціємічні стани: причини, механізми 



розвитку, основні прояви. Рахіт: причини та механізми розвитку, основні клінічні прояви. Принципи 

профілактики і лікування рахіту. Гіперкальціємічні стани, причини і механізми розвитку. Гіпер- і 

гіпофосфатемія. Причини та механізми розвитку. Порушення обміну мікроелементів. Етіологія, 

патогенез. 

 

Тема . ПОРУШЕННЯ КИСЛОТНО – ОСНОВНОГО СТАНУ. 

Загальна характеристика порушень кислотно-основного стану  (КОС). Ацидози, визначення поняття, 

класифікація, основні лабораторні критерії. Газовий ацидоз: причини і механізми розвитку, клінічні 

прояви. Негазові ацидози (метаболічний, видільний, екзогенний): причини та механізми розвитку.  

Алкалози, визначення поняття, класифікація, основні лабораторні критерії. Газовий алкалоз: причини 

і механізми розвитку, клінічні прояви. Негазові алкалози (видільний, екзогенний): причини та 

механізми розвитку. Роль буферних систем крові, іонообміну, системи зовнішнього дихання і нирок 

у механізмах компенсації та корекції порушень КОС. 

Патологічні зміни в організмі при порушеннях кислотно-основного стану. Принципи патогенетичної 

терапії ацидозів і алкалозів.  

 

МОДУЛЬ 2. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ОРГАНІВ І СИСТЕМ. 

 

Тема.  ПАТОФІЗІОЛОГІЯ СИСТЕМИ КРОВІ. ЕРИТРОЦИТОЗИ. АНЕМІЇ, СПРИЧИНЕНІ 

КРОВОВТРАТОЮ. 

 Зміни загального об’єму крові. Характеристика видів гіпо- і гіперволемій, причини і механізми 

розвитку.  

 Крововтрата: етіологія, патогенез. Зміни патологічні і пристосувально-компенсаторні в 

патогенезі крововтрати. Прояви і наслідки крововтрати (гіповолемія, анемія, недостатність 

кровообігу/шок). Принципи терапії крововтрати. Поняття про постгемотрансфузійні реакції і 

ускладнення, механізми їх розвитку та засоби профілактики. 

 Еритроцитози: визначення поняття, види (абсолютний, відносний; первинний, вторинний), 

етіологія, патогенез. 

 Анемії: визначення поняття, клінічні та гематологічні прояви, принципи класифікації (за 

етіологією, патогенезом, характером перебігу, типом еритропоезу, регенераторною здатністю 

кісткового мозку, колірним показником, змінами розмірів еритроцитів). Патологічні, дегенеративні 

та регенеративні форми еритроцитів. Етіологія, патогенез, гематологічна характеристика 

постгеморагічної анемії (гострої і хронічної).  

 

Тема. ГЕМОЛІТИЧНІ АНЕМІЇ ТА АНЕМІЇ, СПРИЧИНЕНІ ПОРУШЕННЯМ 

ЕРИТРОПОЕЗУ. 

Етіологічна класифікація (спадкові, набуті) гемолітичних анемій. Характеристика причинних 

факторів набутих гемолітичних анемій. Шляхи реалізації генетичних дефектів в патогенезі спадкових 

гемолітичних анемій (мембрано-, ферменто-, гемоглобінопатій). 

Гемоліз еритроцитів, внутрішньо судинний і внутрішньоклітинний, як механізми розвитку 

гемолітичних анемій. Характерні клінічні прояви гемолізу еритроцитів. 

Класифікація анемій, пов’язаних з порушеннями еритропоезу. Загальна характеристика причин і 

механізмів розвитку.Етіологія, патогенез, типові зміни периферичної крові при залізодефіцитних 

анеміях. Поняття про залізорефрактерні анемії. 

Анемії, спричинені недостатністю вітаміну В12 та/або фолієвої кислоти. Причини виникнення і 

механізми розвитку абсолютного та відносного дефіциту вітаміну В12 і фолієвої кислоти. 

Характеристика загальних порушень в організмі при дефіциті вітаміну В12 та/або фолієвої кислоти. 

Гематологічна характеристика вітамін В12-, фолієводефіцитних анемій. 

 

Тема. ЛЕЙКОЦИТОЗИ, ЛЕЙКОПЕНІЇ. 

Лейкоцитоз, принципи класифікації. Причини та механізми розвитку реактивного та 

перерозподільного лейкоцитозу. Нейтрофільний, еозинофільний, базофільний, лімфоцитарний і 

моноцитарний лейкоцитоз. Поняття про ядерне зрушення нейтрофільних гранулоцитів, його 

різновиди.Лейкопенія, принципи класифікації. Причини, механізми розвитку лейкопенії, 

агранулоцитозу (нейтропенії). Патогенез основних клінічних проявів. 

Набуті та спадкові порушення структури і функції лейкоцитів.  

 



Тема . ЛЕЙКОЗИ. 

Уявлення про гемобластози. Лейкози. Принципи класифікації лейкозів. 

Етіологія лейкозів. Механізми розвитку. Аномалії генотипу і конституції як фактори ризику 

виникнення і розвитку лейкозів.  “Піки” лейкозів у дітей.Типові закономірності та особливості 

патогенезу гострих і хронічних лейкозів: порушення клітинного складу кісткового мозку та 

периферичної крові. Прогресія лейкозів, поняття про «бластний криз». Метастазування лейкозів. 

Принципи діагностики і лікування лейкозів.  

Лейкемоїдні реакції. Види. Причини, механізми розвитку, відмінності від лейкозів. 

 

Тема . ПОРУШЕННЯ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ. 

Загальна характеристика типових порушень в системі гемостазу.  

Недостатність судинно-тромбоцитарного гемостазу. Вазопатії: види, причини, механізми розвитку, 

патогенез основних клінічних проявів. Тромбоцитопенії: етіологія, патогенез, механізми порушень 

гемостазу. Тромбоцитопатії. Механізми порушень адгезії, агрегації тромбоцитів, вивільнення 

тромбоцитарних гранул. 

Порушення коагуляційного гемостазу. Причини зниження активності системи згортання крові і 

підвищення активності антикоагуляційної та фібринолітичної систем. Основні прояви порушень 

окремих стадій згортання крові, їх етіологія та патогенез.  

Тромбофілічні стани: дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові (ДВЗ-синдром). Принципи 

класифікації ДВЗ-синдрому (за перебігом -  гострий, підгострий, хронічний; за пусковим механізмом 

коагуляції), етіологія, патогенез. Роль в патології. 

Принципи корекції порушень в системі гемостазу.   

 

Тема. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО КРОВООБІГУ. НЕДОСТАТНІСТЬ КРОВООБІГУ. 

Визначення поняття недостатності кровообігу, принципи її класифікації, характеристика порушень 

кардіо- та гемодинаміки. Поняття про гостру та хронічну (“застійну”) недостатність кровообігу. 

Етіологія, патогенез, стадії хронічної недостатності кровообігу. Механізми розвитку основних 

клінічних проявів хронічної недостатності кровообігу(задишка, ціаноз, набряки). 

Гостра недостатність кровообігу: етіологія, патогенез,  зміни патологічні та пристосувально-

компенсаторні. Колапс, шок як варіанти стану гострої недостатності кровообігу.  

 

Тема . ПАТОФІЗІОЛОГІЯ СЕРЦЯ. НЕДОСТАТНІСТЬ СЕРЦЯ. ВІНЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ. 

Визначення поняття недостатності серця, принципи класифікації.  

Недостатність серця внаслідок перевантаження. Причини перевантаження серця об’ємом та опором. 

Механізми негайної та довготривалої адаптації серця до надмірного навантаження  

Міокардіальна форма серцевої недостатності. Наслідки ішемії міокарда.  

Етіологія і патогенез некоронарогенних ушкоджень міокарда. Кардіоміопатії. Класифікація. 

Характеристика причин та механізмів виникнення, клінічних проявів.  

Аритмії серця: класифікація, причини, механізми, типові  електрокардіографічні прояви.  

Позаміокардіальна недостатність серця. Ураження перикарда. Гостра тампонада серця.  

 

Тема . ПАТОФІЗІОЛОГІЯ КРОВОНОСНИХ СУДИН. 

  Поняття про судинну недостатність. Види, причини та механізми її розвитку.   

Атеросклероз. Фактори ризику атеросклерозу. Експериментальні моделі. Сучасні теорії атерогенезу. 

Артеріальна гіпертензія (АГ), визначення поняття, принципи класифікації.  

Первинна та вторинна артеріальна гіпертензія. Етіологія, патогенез. Експериментальні моделі. 

Механізми розвитку первинної і вторинної гіпертензії малого кола кровообігу.  

Артеріальна гіпотензія: визначення поняття, критерії. Етіологія та патогенез гострих і хронічних 

артеріальних гіпотензій. Колапс. Причини та механізми розвитку, прояви. 

 

Тема. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ. ДИХАЛЬНА НЕДОСТАТНІСТЬ. 

 Визначення поняття недостатності зовнішнього дихання, критерії, принципи класифікації. 

Механізми порушення альвеолярної вентиляції: дисрегуляторний, рестриктивний, обструктивний.  

Причини і механізми порушень дифузії газів у легенях.  Порушення легеневого кровообігу.  

Порушення загальних і регіональних вентиляційно-перфузійних відношень у легенях.  

 Зміни показників газового складу крові і кислотно-основного стану при різних видах дихальної 

недостатності, їх значення для організму.  Патогенез основних клінічних проявів недостатності 



зовнішнього дихання. Задишка: види, причини, механізми виникнення та розвитку. Типи 

періодичного та термінального дихання. 

 

Тема . ПАТОФІЗІОЛОГІЯ СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ.  НЕДОСТАТНІСТЬ ТРАВЛЕННЯ. 

Загальні уявлення про недостатність травлення, принципи класифікації. Причини недостатності 

травлення (мальдигестії). Розлади апетиту. Анорексія. 

Причини і механізми порушення травлення в порожнині рота. Причини, механізми та наслідки 

порушень слиновиділення.  Порушення моторної функції стравоходу. Етіологія, патогенез. 

Порушення травлення в шлунку. Загальна характеристика порушень моторної і секреторної функцій 

шлунка. Патологічна шлункова секреція, види; причини та механізми розвитку.   

Етіологія, патогенез виразкової хвороби шлунка та/або дванадцятипалої кишки. Роль Нelicobacter 

pylory.  Порушення травлення в кишках, етіологія, патогенез. Розлади травлення, пов’язані із 

недостатністю секреції соку підшлункової залози. Етіологія, патогенез, ускладнення гострого та 

хронічного панкреатитів. Патогенез панкреатичного шоку. 

Кишкові дискінезії. Причини, механізми.  

Порушення порожнинного та пристінкового травлення в кишках. Синдром мальабсорбції: 

визначення поняття, прояви. Інтестинальні ферментопатії. 

 

Тема . ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ПЕЧІНКИ. ПЕЧІНКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ. 

Недостатність печінки: визначення поняття, принципи класифікації. Етіологія, патогенез, 

експериментальні моделі печінкової недостатності. Типові порушення обмінів речовин, гормонів, 

порушення діяльності функціональних систем організму при недостатності печінки.  

Недостатність антитоксичної функції печінки, механізм основних проявів. Види, причини, патогенез 

печінкової коми. Роль церебротоксичних речовин. 

Недостатність екскреторної функції печінки, основні прояви. Види жовтяниць, їх причини та 

механізми розвитку. Порівняльна характеристика порушень пігментного обміну при жовтяницях. 

Синдроми холемії та гіпо-, ахолії. Жовчнокам’яна хвороба.  

Синдром портальної гіпертензії: етіологія, патогенез, прояви. Механізми розвитку асциту. 

 

Тема. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ НИРОК. НИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ. 

Поняття про недостатність нирок, принципи класифікації. Преренальні, реальні та постренальні 

механізми порушень ниркових процесів. Причини і механізми розладів кровообігу в нирках.  

Причини і механізми порушень клубочкових порушень клубочкової фільтрації. Причини і механізми 

порушень канальцевої реабсорбції та секреції. Основні показники діяльності нирок. Використання 

функціональних проб для з’ясування виду порушень ниркових функцій. 

Кількісні та якісні зміни складу сечі. Патологічні компоненти сечі.  

Загальні прояви недостатності ниркових функцій. Причини, прояви та механізми розвитку 

ретенційної азотемії. Патогенез ниркових набряків. Порушення кислотно-основного стану: нирковий 

азотемічний ацидоз, проксимальний та дистальний канальцевий ацидоз. Патогенез і прояви ниркової 

остеодистрофії. Механізми розвитку артеріальної гіпертензії, анемії, порушень гемостазу при 

ураженнях нирок. Синдроми гострої і хронічної ниркової недостатності: критерії, причини та 

механізми розвитку, клінічні прояви. Патогенез уремічної коми. Принципи терапії ниркової 

недостатності. Поняття про екстракорпоральний і перітонеальний гемодіаліз, лімфодіаліз, 

лімфосорбцію. 

Гломерулонефрити: визначення поняття, принципи класифікації. Експериментальні моделі, сучасні 

уявлення про етіологію і патогенез дифузного гломерулонефрита. Нефротичний синдром, первинний 

і вторинний. Причини та механізми утворення ниркових каменів, сечокам’яна хвороба. 

 

Тема . ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ. 

Загальна характеристика порушень діяльності ендокринної системи: гіпофункція, гіперфункція, 

дисфункція залоз; первинні, вторинні ендокринопатії. Причини виникнення і механізми розвитку 

ендокринопатій.  

 Периферичні розлади ендокринної функції. Порушення транспорту і метаболічної інактивації 

гормонів. Порушення рецепції гормонів, механізми десенситізації та гормональної резистентності 

(пререцепторні, рецепторні, пострецепторні).  

Патологія гіпоталамо-гіпофізарної системи. Причини виникнення та механізми розвитку синдромів 

надлишку та нестачі гіпофізарних гормонів. Загальна характеристика порушень діяльності 



гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної, гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової, гіпоталамо-гіпофізарно-

гонадної систем. Етіологія, патогенез, клінічні прояви пангіпопітуітаризму. Причини, механізми, 

клінічні прояви парціальної недостатності гормонів аденогіпофіза (СТГ, ТТГ, АКТГ, гонадотропінів). 

Етіологія, патогенез, клінічні прояви станів парціальної гіперфункції аденогіпофіза. 

Патофізіологія нейрогіпофізу. Нецукровий діабет: причини і механізми розвитку, клінічні 

прояви.Патологія надниркових залоз. Недостатність кори наднирників: види, етіологія, патогенез, 

клінічні прояви. Гіперфункція кори наднирників: види, етіологія, патогенез, клінічні прояви. 

Синдроми Іценка-Кушинга, Конна, адреногенітальний синдром. Види, причини, механізми розвитку, 

клінічні прояви порушень діяльності мозкової речовини надниркових залоз. 

Патологія щитоподібної залози. Гіпотиреоз: причини і механізми розвитку, патогенез основних 

порушень в організмі. Гіпертиреоз: причини і механізми розвитку, патогенез основних порушень в 

організмі.  

Порушення функції паращитоподібних залоз: види, причини, механізми розвитку, 

прояви.Порушення функції статевих залоз. Причини та механізми розвитку. 

Патологія епіфіза: гіпо- та гіперфункція, основні прояви.Принципи діагностики та методи лікування 

патології ендокринних залоз.Поняття про стрес як неспецифічну, стереотипну адаптаційну реакцію 

організму на дію надзвичайних подразників. Стадії розвитку  загального адаптаційного синдрому. 

Механізми довготривалої адаптації. Поняття про “хвороби адаптації". 

 

Тема . ПАТОФІЗІОЛОГІЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. 

Загальна характеристика патології нервової системи, принципи класифікації порушень її діяльності. 

Особливості  розвитку типових патологічних процесів у нервовій системі.  

Порушення сенсорних функцій нервової системи.  

Біль.Принципи класифікації болю. Сучасні уявлення про причини та патогенез болю. Патологічний 

біль Принципи та методи протибольової терапії. 

Порушення рухової функції нервової системи. Експериментальне моделювання рухових розладів. 

Периферичні та центральні паралічі та парези: причини, механізми розвитку, основні прояви. Рухові 

порушення підкіркового походження. Порушення, пов’язані з ураженням мозочка.  Судоми, їх види. 

Порушення нервово-м’язової передачі. Міастенія. 

Порушення вегетативних функцій нервової системи, методи експериментального моделювання. 

Синдром вегетосудинної дистонії.Порушення трофічної функції нервової системи. Етіологія, 

патогенез.  

Порушення інтегративних функцій центральної нервової системи (ЦНС). Причини і механізми 

порушень електрофізіологічних процесів в нейронах. Неврози. 

Гострі і хронічні розлади мозкового кровообігу. Інсульт. Набряк і набухання головного мозку, 

причини і механізми розвитку. Внутрішньочерепна гіпертензія. 

 

Тема . ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СТАНІВ. 

Поняття про екстремальні стани. 

Шок: види, клінічні прояви, причини і механізми розвитку. Порушення загальної гемодинаміки та 

мікроциркуляції в патогенезі шокових станів. Стадії шоку. Поняття про „шокові органи”. 

Патофізіологічні основи профілактики і терапії шоку. 

Поняття про краш-синдром. Причини, механізми розвитку, прояви.Колапс. Спільні та відмінні 

ознаки шоку і колапсу. Причини і механізми розвитку колаптоїдних станів. 

Кома. Принципи класифікації. Причини і механізми розвитку коматозних станів. Принципи терапії 

різних ком. 

 

 
ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ 

ДЛЯ ВСТУПУ У АСПІРАНТУРУ  

з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, галузі 

знань «Охорона здоров’я», спеціальності «Медицина», спеціалізації «Патологічна 

фізіологія». 
 

1. Предмет, завдання та методи патофізіології, зв’язок з іншими науками, значення для клініки. 

Патофізіологія як навчальна дисципліна. 



2. Історія розвитку патофізіології в Україні (Н.А. Хржонщевський, В.В. Підвисоцький, О.О. 

Богомолець, О.В. Репрьов, Д.О. Альперн). 

3. Основні поняття нозології: здоров’я, хвороба, патологічний стан, патологічний процес, типовий 

патологічний процес, патологічна реакція. 

4. Універсальні періоди в розвитку хвороби. Варіанти завершення хвороб. Поняття про 

термінальні стани: агонія, клінічна смерть, біологічна смерть. Принципи реанімації. 

5. Класифікація етіологічних чинників, поняття про фактори ризику. „Хвороби цивілізації”.  

6. Визначення поняття “патогенез”. Патологічні (руйнівні) і пристосувально - компенсаторні 

(захисні) явища в патогенезі (на прикладах гострої променевої хвороби, запалення, 

крововтрати). Причинно-наслідкові зв’язки, роль circulus vitiosus в патогенезі; поняття про 

головну та побічні ланки патогенезу.  

7. Закономірності розвитку механічної травми. Травматичний шок.  Синдром тривалого 

розчавлення. 

8. Механізми патогенної дії іонізуючого випромінювання на організм. Радіочутливість тканин. 

Загальна характеристика форм променевого ураження. Місцева і загальна дія на організм 

іонізуючого випромінювання. Гостра променева хвороба, її форми.  

9. Хімічні патогенні чинники як проблема екології і медицини. Токсичність, канцерогенність, 

тератогенність хімічних сполук. Екзоінтоксикації. Патофізіологічні аспекти паління, 

алкоголізму і наркоманії. 

10. Спадкові та вроджені хвороби. Мутації як причина виникнення спадкових хвороб (види, 

причини, наслідки мутацій). Патогенез моногенних хвороб з некласичним успадкуванням. 

Полігенні (мультифакторіальні) хвороби. Хромосомні хвороби, їх етіологія, патогенез. Загальна 

характеристика синдромів Дауна, Клайнфельтера, Шерешевського - Тернера.  

11. Роль реактивності в патології. Реактивність і резистентність: визначення, види, механізми. 

Залежність реактивності від віку, статі, спадковості, стану нервової та ендокринної систем. 

12. Загальна характеристика порушень діяльності імунної системи: ненормальна імунна відповідь 

на екзоантигени і втрата толерантності до аутоантигенів. Механізми толерантності імунної 

системи до аутоантигенів. Причини та наслідки її скасування. 

13. Види імунної недостатності. Етіологія, патогенез первинних і вторинних імунодефіцитів. 

Типові прояви імунної недостатності. 

14. Етіологія, патогенез СНІДу. Патофізіологічна характеристика періодів ВІЛ-інфекції. Типові 

клінічні прояви. Принципи профілактики і терапії ВІЛ-інфекції. 

15. Визначення поняття “алергія”, принципи класифікації алергічних реакцій. Мультифакторіальна 

природа алергічних захворювань.  

16. Алергічні реакції 1 типу (анафілактичні), за Кумбсом і Джелом. Етіологія, патогенез, клінічні 

прояви місцевих та системної анафілактичних реакцій. Медіатори анафілаксії. “Псевдо 

анафілактичні” реакції. 

17. Алергічні реакції 2 типу (цитотоксичні, опосередковані антитілами), за Кумбсом і Джелом. 

Етіологія, патогенез, клінічні прояви. 

18. Алергічні реакції 3 типу (опосередковані імунними комплексами), за Кумбсом і Джелом. 

Етіологія, патогенез, клінічні прояви місцевих та системних реакцій. Сироваткова хвороба.  

19. Алергічні реакції 4 типу (опосередковані клітинами), за Кумбсом і Джелом. Етіологія, 

патогенез, клінічні прояви.  

20. Алергічні реакції 5 типу (клітинні дисфункції, опосередковані антитілами). Етіологія, 

патогенез, клінічні прояви. 

21. Пошкодження клітини, принципи класифікації. Клітинна смерть (некроз, апоптоз), їх 

ознаки.Універсальні механізми клітинного пошкодження. Механізми клітинного захисту і 

адаптації клітин до дії пошкоджуючих факторів.  

22. Артеріальна і венозна гіперемії: визначення поняття, прояви, види, причини і механізми 

розвитку, варіанти завершення і наслідки. 

23. Ішемія: визначення поняття, прояви, види, причини, механізми розвитку,  наслідки. 

Механізми ішемічного пошкодження клітин. Синдром ішемія – реперфузія. 

24. Тромбоз: визначення поняття, види тромбів. Причини, механізми, наслідки 

тромбоутворення.   

25. Емболія: визначення поняття, види емболів. Особливості патогенезу емболії великого і 

малого кіл кровообігу, системи ворітної вени.  

26. Стаз: визначення поняття, види, причини, патогенез, наслідки. 



27. Порушення мікроциркуляції, класифікація. Сладж - синдром: визначення поняття, причини 

і механізми розвитку. Порушення місцевого лімфообігу, види, причини і механізми 

розвитку.  

28. Запалення: визначення поняття, принципи класифікації. Характеристика гострого та 

хронічного запалення. Загальні прояви та місцеві ознаки запалення.  Етіологія запалення. 

29. Патогенез гострого запалення, стадії. Поєднання патологічних та пристосувально-

компенсаторних змін в динаміці гострого запалення. Альтерація, види, причини, механізми.  

30. Зміни місцевого кровообігу при запаленні (за Ю. Конгеймом). Патогенез окремих стадій 

судинної реакції у вогнищі гострого запалення. 

31. Ексудація в осередку запалення, її причини і механізми. Фази підвищення проникності 

судинної стінки. Види ексудатів. 

32. Еміграція лейкоцитів в осередку запалення. Послідовність, причини і механізми еміграції 

лейкоцитів. Роль лейкоцитів у розвитку місцевих та загальних проявів запалення. 

Механізми знешкодження мікробів лейкоцитами.  

33. Медіатори запалення, їх класифікація. Механізми утворення та  біологічна дія.  

34. Проліферація клітин в осередку запалення, її механізми.  

35. Роль реактивності організму в розвитку запалення. Зв’язок між патологічною імунною 

відповіддю і запаленням. Вплив гормональних чинників на запалення. 

36. Гарячка: визначення поняття, принципи класифікації. Зв’язок між гарячкою і запаленням. 

Види пірогенів.  

37. Гарячка: стадії розвитку, зміни терморегуляції, обміну речовин та фізіологічних функцій. 

Захисне значення та патологічні прояви гарячки. Принципи жарознижувальної терапії. 

Поняття про піротерапію.  

38. Пухлина: визначення поняття, принципи класифікації пухлин. Загальні закономірності 

пухлинного росту. Типові властивості доброякісних та злоякісних пухлин. Види анаплазії. 

Шляхи й механізми метастазування. 

39. Етіологія пухлин. Загальна характеристика канцерогенів. Фактори ризику 

(генетичні/хромосомні дефекти, аномалії конституції) і умови виникнення та розвитку 

пухлин.  

40. Патогенез пухлинного росту. Роль порушень молекулярних (генетичних) механізмів 

регуляції клітинного поділу в процесі пухлинної трансформації. Способи перетворення 

протоонкогенів на онкогени. Властивості онкобілків.  

41. Голодування: визначення поняття, класифікація. Причини голодування. Патофізіологія 

неповного та часткового (якісного) голодування. Види, причини та механізми найбільш 

важливих проявів. Поняття про лікувальне голодування. 

42. Гіпоксія: визначення поняття, класифікація, етіологія, патогенез. Патологічні зміни та 

пристосувально-компенсаторні реакції при гіпоксії.   

43. Характеристика порушень вуглеводного обміну; критерії еуглікемії, гіпоглікемії, 

гіперглікемії, порушень толерантності до глюкози. Роль змін нейрон-гуморальної регуляції 

вуглеводного обміну в патогенезі гіпо- і гіперглікемічних станів.  

44. Визначення поняття, класифікація цукрового діабету (ВООЗ). Загальна характеристика 

основних типів цукрового діабету (тип інсулінової недостатності, її походження, 

особливості перебігу, типові прояви, ускладнення і принципи лікування).  

45. Ускладнення цукрового діабету. Причини та механізми різних видів ком при цукровому 

діабеті. Віддалені ускладнення діабету. 

46. Експериментальне моделювання цукрового діабету. Принципи профілактики і терапії його 

основних типів. Профілактика ускладнень цукрового діабету.  

47. Порушення ліпідного обміну: причини, механізми, прояви. Залежність розвитку 

дисліпопротеїнемій від факторів середовища, спадковості, супутніх захворювань. Принципи 

класифікації дисліпопротеїнемій. Етіологія і патогенез первинних (спадкових) і вторинних 

гіперліпопротеїнемій.   

48. Ожиріння: визначення поняття, класифікації; етіологія і патогенез окремих форм. 

Експериментальне моделювання ожиріння. Медичні проблеми, пов’язані з ожирінням.  

49. Позитивний і негативний баланс азоту. Види гіперазотемії. Зміни білкового складу крові. 

Спадкові порушення обміну амінокислот.  

50. Порушення пуринового та піримідинового обміну. Етіологія, патогенез подагри. 



51. Гіпо- та гіпервітамінози: види, причини і механізми розвитку. Патогенез основних 

клінічних проявів. Принципи корекції вітамінної недостатності.  

52. Порушення водно-сольового обміну. Форми гіпер- і гіпогідрії, їх етіологія, патогенез, 

наслідки. Порушення обміну натрію і калію: причини, механізми, клінічні прояви. 

53. Набряк: визначення поняття, види, причини і механізми розвитку набряків (за Старлінгом).  

54. Порушення кислотно-основного обміну. Ацидоз, алкалоз: визначення поняття, 

класифікація, причини розвитку. Компенсаторні та патологічні реакції.  

55. Порушення загального об’єму крові: класифікація, причини та механізми розвитку. Етіологія, 

патогенез крововтрати. Патогенез постгеморагічного  шоку. 

56. Анемії: визначення поняття, принципи класифікації. Регенеративні, дегенеративні, патологічні 

форми еритроцитів. Постгеморагічні анемії: види, причини, патогенез, картина крові.  

57. Гемолітичні анемії, класифікація; причини та механізми гемолізу еритроцитів. Клінічна та 

гематологічна характеристика різних видів гемолітичних анемій. 

58. Залізодефіцитні анемії: причини і механізми  розвитку, типові зміни периферичної крові, 

патогенез основних клінічних проявів. Залізорефрактерні анемії. 

59. 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. 

60. Лейкоцитози: види, причини і механізми розвитку. Супутні ядерні зрушення нейтрофільних 

гранулоцитів. Лейкемоїдні реакції. 

61. Лейкопенії: види, причини і механізми розвитку. Агранулоцитоз. Нейтропения. Супутні ядерні 

зрушення нейтрофільних гранулоцитів. 

62. Лейкози: визначення поняття, принципи класифікації. Етіологія лейкозів. Аномалії генотипу і 

конституції як фактори ризику виникнення і розвитку лейкозів.   

63. Порушення клітинного складу кісткового мозку і периферичної крові при гострих і хронічних 

лейкозах. Патогенез лейкозів: прогресія, метастазування, системні порушення. Принципи 

діагностики і терапії лейкозів.  

64. Порушення судинно-тромбоцитарного гемостазу. Етіологія і патогенез вазопатій, 

тромбоцитопеній, тромбоцитопатій.   

65. Недостатність коагуляційного гемостазу. Причини та механізми порушень окремих стадій 

згортання крові.  

66. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові, принципи класифікації, 

етіологія, патогенез, клінічні прояви. Роль в патології.   

67. Недостатність кровообігу: визначення поняття, принципи класифікації, причини і механізми 

розвитку її різних типів. Патогенез основних клінічних проявів хронічної недостатності  

кровообігу.  

68. Недостатність серця: визначення поняття, принципи класифікації. Причини перевантаження 

серця об’ємом та опором. Механізми негайної та довготривалої адаптації серця до надмірного 

навантаження. Гіпертрофія серця, її патогенез (за Ф.Меерсоном). Особливості 

гіпертрофованого міокарда.  

69. Міокардіальна недостатність серця. Етіологія, патогенез некоронарогенних ушкоджень 

міокарду. Експериментальне моделювання. 

70. Кардіоміопатія: визначення поняття, принципи класифікації; етіологія, патогенез. 

71. Недостатність вінцевого кровообігу: визначення поняття, причини і механізми розвитку, 

клінічні прояви. Механізми ішемічного і реперфузійного пошкодження кардіоміоцитів.  

72. Ішемічна хвороба серця: види, етіологія, патогенез, клінічні прояви. Патогенез проявів та 

ускладнень інфаркту міокарда.  

73. Аритмії серця. Експериментальне моделювання. Причини, механізми порушень автоматизму, 

збудливості, провідності, типові електрокардіографічні прояви.  

74. Позаміокардіальна недостатність серця. Ураження перикарда. Гостра тампонада серця, прояви 

та наслідки. 

75. Артеріальна гіпертензія: визначення поняття, принципи класифікації. Первинна та вторинна 

артеріальна гіпертензія. Гемодинамічні варіанти. 

76. Причини і механізми розвитку вторинних артеріальних гіпертензій, експериментальне 

моделювання. 



77. Первинна артеріальна гіпертензія як мультифакторіальне захворювання; сучасні уявлення про 

етіологію та патогенез гіпертонічної хвороби. Роль нирок в патогенезі первинної артеріальної 

гіпертензії. 

78. Гіпертензія малого кола кровообігу (первинна, вторинна). Причини та механізми розвитку. 

Клінічні та гемодинамічні прояви.  

79. Артеріальна гіпотензія. Етіологія та патогенез гострих і хронічних артеріальних гіпотензій.  

80. Артеріосклероз: визначення поняття, класифікація. Характеристика основних форм: 

атеросклероз (Маршана), медіакальциноз (Менкеберга), артеріолосклероз.  

81. Атеросклероз. Етіологія атеросклерозу: фактори ризику, причинні фактори. Сучасні теорії 

атерогенезу - “запальна” і “рецепторна”. Роль спадкових і набутих порушень рецептор-

опосередкованого транспорту ліпопротеїнів в атерогенезі. 

82. Недостатність зовнішнього дихання: визначення поняття, принципи класифікації. Патогенез 

основних клінічних проявів. Задишка: види, причини, механізми розвитку. 

83. Дисрегуляторні порушення альвеолярної вентиляції. Причини і механізми патологічного 

дихання (порушення частоти, глибини, ритму). Патогенез періодичного дихання. 

84. Порушення альвеолярної вентиляції. Обструктивні та рестриктивні механізми розвитку.   

85. Причини і механізми порушень дифузії газів у легенях. Порушення легеневого кровообігу. 

Порушення загальних і регіональних вентиляційно-перфузійних взаємовідношень у легенях.  

86. Асфіксія: визначення поняття, причини, патогенез. Термінальне дихання. 

87. Причини і механізми порушення травлення в порожнині рота. Етіологія, патогенез, 

експериментальні моделі карієсу та пародонтозу. Причини, механізми порушень 

слиновиділення.   

88. Загальна характеристика порушень моторної і секреторної функцій шлунка. Патологічна 

шлункова секреція, її типи. Роль нервових та гуморальних механізмів у порушенні секреції.  

89. Етіологія, патогенез виразкової хвороби шлунка та/або дванадцятипалої кишки. Етіологія, 

патогенез симптоматичних виразок шлунка та/або дванадцятипалої кишки. 

90. Порушення порожнинного травлення в кишках; причини, механізми, прояви. Розлади, пов’язані 

із секреторною недостатністю підшлункової залози. Панкреатити: види, причини; патогенез 

гострого панкреатиту. Панкреатичний шок. 

91. Порушення всмоктування. Причини і механізми мальабсорбції, патогенез основних клінічних 

проявів.  

92. Кишкові дискінезії. Причини і механізми закрепів та проносу. Кишкова непрохідність: види, 

етіологія, патогенез.  

93. Недостатність печінки: визначення поняття, принципи класифікації, причини виникнення, 

експериментальне моделювання.  

94. Типові порушення вуглеводного, білкового, ліпідного, водно-електролітного обмінів, обміну 

вітамінів і гормонів, системні порушення в організмі при недостатності печінки. 

95. Причини, механізми, клінічні прояви недостатності антитоксичної функції печінки. Теорії 

патогенезу печінкової коми. 

96. Недостатність екскреторної функції печінки: причини, механізми, клінічні прояви. Порушення 

обміну жовчних пігментів при різних видах жовтяниць. Холемічний і ахолічний синдроми.  

97. Порушення гемодинамічної функції печінки. Синдром портальної гіпертензії: етіологія, 

патогенез, клінічні прояви.  

98. Причини та механізми порушень процесів фільтрації, реабсорбції та секреції в нирках. 

Функціональні проби для з’ясування порушень ниркових функцій. 

99. Причини та механізми розвитку кількісних і якісних змін складу сечі: олігурія, анурія, поліурія; 

гіпостенурія, ізостенурія; протеїнурія, гематурія, циліндрурія, лейкоцитурія. 

100. Синдром гострої ниркової недостатності: визначення поняття,  причини та механізми розвитку, 

клінічні прояви. Нефротичний синдром. 

101. Синдром хронічної ниркової недостатності: визначення поняття, причини та механізми 

розвитку, клінічні прояви. Патогенез уремічної коми.  

102. Загальні прояви недостатності ниркових функцій. Патогенез  набряків, артеріальної гіпертензії, 

анемії, порушень гемостазу,  кислотно-основного стану, остеодистрофії.  

103. Гломерулонефрит: визначення поняття, принципи класифікації, експериментальні моделі. 

Етіологія, патогенез дифузного гломерулонефриту.  



104. Типові порушення діяльності ендокринних залоз, їх причини та механізми розвитку. 

Порушення прямих та зворотних регуляторних зв’язків в патогенезі дисрегуляторних 

ендокринопатій.  

105. Залозисті ендокринопатії. Причини та механізми порушень біосинтезу, депонування та 

секреції гормонів. 

106. Периферичні розлади ендокринної функції. Розлади транспорту та інактивації гормонів. 

Порушення рецепції гормонів. Механізми гормональної резистентності.  

107. Патологія нейроендокринної системи. Причини виникнення та механізми розвитку 

синдромів надлишку та нестачі гіпофізарних гормонів, їх загальна характеристика.  

108. Недостатність кори наднирників, гостра і хронічна: причини і механізми розвитку, 

патогенез основних клінічних проявів.  

109. Гіперфункція кори наднирників. Синдром Іценка-Кушинга. Первинний та вторинний 

гіперальдостеронізм.  Синдром вродженої гіперплазії надниркових залоз (адреногенітальний 

синдром). Причини, механізми, клінічні прояви. 

110. Гіпотиреоз: причини і механізми розвитку, патогенез основних клінічних проявів.  

111. Гіпертиреоз: причини і механізми розвитку, патогенез основних клінічних проявів.  

112. Зоб: види, етіологія, патогенез; порушення функціонального стану щитоподібної залози.  

113. Гіпо- та гіперфункція паращитоподібних залоз: етіологія, патогенез, типові порушення в 

організмі. 

114. Порушення функції статевих залоз: первинні та вторинні стани гіпер- і гіпогонадизму. 

Етіологія, патогенез, типові клінічні прояви.  

115. Стрес. Визначення поняття, причини та механізми розвитку, стадії. Поняття про “хвороби 

адаптації".  

116. Біль. Принципи класифікації. Соматичний біль. Сучасні уявлення про причини і механізми 

розвитку болю: теорія розподілу імпульсів, теорія специфічності. Патологічний біль. Реакції 

організму на біль. Природні антиноцицептивні механізми.  

117. Порушення рухової функції нервової системи. Експериментальне моделювання рухових 

розладів. Периферичні та центральні паралічі та парези: причини, механізми, прояви. 

Спінальний шок. Рухові порушення підкіркового походження. Порушення, пов’язані з 

ураженням мозочка. Судоми. Міастенія. 

118. Порушення вегетативних функцій нервової системи, методи експериментального 

моделювання. Синдром вегетосудинної дистонії. 

119. Порушення трофічної функції нервової системи. Нейрогенні дистрофії. Структурні, 

функціональні та біохімічні зміни в денервованих органах і тканинах.  

120. Гострі і хронічні розлади мозкового кровообігу. Інсульт. Набряк і набухання головного 

мозку. Внутрішньочерепна гіпертензія.  

121. Уявлення про екстремальні стани. Загальна характеристика. 

122. Причини та механізми розвитку шокових станів, клінічні та патофізіологічні прояви. 

123. Кома: визначення поняття, різновиди; причини і механізми розвитку коматозних станів.  

 

Оцінювання вступних іспитів: 

 

Комплексне оцінювання здійснюється виставленням традиційної оцінки: 

Від 81% до 100% відповіді – оцінка «5» 

Від 61% до 80% відповіді – оцінка «4», 

Від 51% до 60% відповіді – оцінка «3», 

Від 50% і менше відповіді – оцінка «2». 

 

Перелік навчально - методичної літератури: 
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Здоров'я, 2001. 
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Хендерсон Дж.М. Патофизиология органов пищеварения: Пер. с англ. - М. - СПб: Невский диалект – 

Изд-во БИНОМ, 1999, 2-е изд., испр. 

Гриппи М.А. Патофизиология легких: Пер. с англ. - М.-СПб: – Изд-во БИНОМ Невский диалект, 

2000, 2-е изд., испр. 

Шиффман Ф.Дж. Патофизиология крови: Пер. с англ. - М. - СПб: – Изд-во БИНОМ Невский диалект, 
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Медицина, 1995. 
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