
Для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 211 «Ветеринарна 

медицина» (2017 року набору – скорочений термін навчання) 

2. Опис дисципліни 

2.1. Шифр. ОПП 18. 

2.2. Назва. Патологічна фізіологія.  

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2 курс.  

2.6. Семестр. ІІІ.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3,5.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Дмитренко Н. І.  

2.9. Заплановані результати навчання:  
-  Відтворювати термінологію з компонентів освітньої програми. 

-  Описувати фізико-хімічні та біологічні процеси, які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології. 

-  Визначати особливості функціонування, патоморфологічні зміни в органах і 

системах організму за різного фізіологічного стану тварини. 

-  Установлювати зв'язок між клінічними проявами захворювання та 

результатами лабораторних досліджень. 

-  Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, знаходити 

рішення щодо вибору ефективних методів діагностики, лікування та профілактики хвороб 

тварин. 

-  Пояснювати сутність та динаміку розвитку патофізіологічних процесів, які 

виникають в організмі тварин під впливом факторів зовнішнього середовища, дії 

інфекційних агентів, хірургічних та акушерсько-гінекологічних втручань. 

-  Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів утримання, 

годівлі, профілактики заразних і незаразних хвороб та лікування тварин, виробничих і 

технологічних процесах, запроваджених у підприємствах. 

 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 
Характеристика основних понять патологічної фізіології. Патогенна дія факторів 

зовнішнього середовища. Резистентність. Алергія. Ушкодження клітини. Запалення. 

Лихоманка. Порушення тканинного росту. Голодування. Порушення обміну речовин. 

Гіпоксія. Патофізіологія системного та периферичного кровообігу і мікроциркуляції. 

Патофізіологія печінки, органів травлення, нирок та системи органів дихання. 

Патофізіологія ендокринної та нервової системи.  

 

 

2.11. Рекомендована література. 
1) Патофізіологія тварин, А.Й.Мазуркевич, В.Т.Тарасевич, Дж. Клугі. Київ „Вища школа” 

2000р. 

2) Патофизиология с.-х. животных, А.И.Мазуркевич. Практикум. К. „Вища школа”, 

1991г. 

3) Патофизиология с.-х. животных, под ред. А.А.Журавля. М. „Колос”, 1985г. 

4) Патофизиология с.-х. животных, под ред. Н.Н.Зайко, К. „Вища школа”, 1985г. 

5) Патофизиология с.-х. Животных, под ред. А.Д.Адо, Л.М.Ишимовой. М. „Медицина”, 

1980г. 

6) Практикум по патофизиологии с.-х. животных, С.И.Лютинский, В.С.Степин. М. 

„Колос”, 1989г. 

7) Пособие для практических занятий по патофизиологии, под ред. Н.Н.Зайко, 

Л.Я.Даниловой, К. „Вища школа”, 1987 г. 

 



2.12. Методи контролю:
 

− поточний контроль – (відвідування лекцій та лабораторних занять; усний контроль 

відповідно теми заняття (у вигляді опитування), тестові завдання за темами занять, 

самостійна робота (доповіді з презентаціями).); 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 


