
 

 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

 

Силабус дисципліни 

 

«ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ ТВАРИН» 

 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

 

Кафедра внутрішніх 

хвороб тварин та 

фізіології 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: 21 «Ветеринарна медицина» 

Спеціальність: 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна 

медицина» 

Кількість кредитів – 6 

Загальна кількість годин – 180 

Рік підготовки - 3, семестр – 5 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Цикл підготовки: загальний 

Мова викладання: українська 

 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач  
Дубовий Анатолій Андрійович  

Веремчук Ярина Юріївна  

Профайл викладача  

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-

vhtf/m-sklad-vhtf/dubovyi-anatolii-andriiovych 
 

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-

vhtf/m-sklad-vhtf/veremchuk-yaryna-yuriivna 

Контактна 

інформація 

Дубовий Анатолій Андрійович 0975709219, 

dubovyivht@gmail.com 

Веремчук Ярина Юріївна 0961117355, 

vetveremchuk@gmail.com 

Сторінка курсу в 

Moodle 
http://beta.znau.edu.ua:3398/enrol/index.php?id=1086 

Консультації 
Очна /Онлайн (за потреби) консультація через 

Vibtr,Telegram,Telefon щочетверга з 15.00 до 17.00 

 

3. Анотація до дисципліни 

Патологічна фізіологія тварин являється основною і перехідною дисципліною для 

студентів ветеринарної медицини, що поєднує до клінічні дисципліни (анатомія, 

морфологія, фізіологія, біохімія, зоологія) з клінічними (клінічна діагностика, внутрішні 

хвороби тварин, хірургія, епізоотологія, акушерство, та інші). Патологічна фізіологія 

тварин це наука про життєдіяльність хворого організму, про виникнення, розвиток та 

завершення патологічних явищ в організмі тварин, котра вивчає патологічні процеси, 

етіологічний чинник, механізм розвитку того чи іншого захворювання у хворої тварини. 

Основною сутністю цієї дисципліни являється формування у студентів лікарського 

мислення на основі усіх патологічних явищ, процесів та морфо-функціональних змін у 

органах і тканинах хворого організму. Наука забезпечує формування у майбутніх 

фахівців ветеринарної медицини лікарського мислення у поєднанні з практичними 

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-vhtf/m-sklad-vhtf/dubovyi-anatolii-andriiovych
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-vhtf/m-sklad-vhtf/dubovyi-anatolii-andriiovych
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-vhtf/m-sklad-vhtf/veremchuk-yaryna-yuriivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-vhtf/m-sklad-vhtf/veremchuk-yaryna-yuriivna
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навичками, що дає змогу реалізувати себе у початкових практичних і теоретичних 

вміннях поводження з тваринами в процесі їх діагностики та лікування.  

В процесі вивчення зазначеної дисципліни студент повинен знати історію вчення 

про хворобу, основні причини, що викликають хворобу та сприяючі їх виникненню умови, 

виникнення, розвиток, перебіг хвороб та патологічних процесів і інших патологічних 

явищ, роль центральної нервової системи, гуморальних факторів, реактивності, факторів 

природної резистентності в патогенезі хвороб та патологічних процесів. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Мета вивчення дисципліни: оволодіти знаннями походження, класифікації, 

етіології хвороб, патологічних процесів і інших патологічних явищ, їх виникнення, 

перебігу з закінченням (патогенезу). Вміти: виконувати експерименти на лабораторних 

тваринах і інших об’єктах по моделюванню основних патологічних процесів та їх 

аналізувати; досліджувати кров, сечу, секрети з метою вивчення порушень в організмі та 

характеру їх перебігу; досліджувати функціональні системи у різних видів тварин за 

норми їх діяльності та при порушеннях для оцінки стану розвитку патології; 

використовувати знання патогенезу хвороби при лікуванні хворих тварин. 

Під час вивчення дисципліни, в процесі опановування теоретичних знань із різних 

розділів патологічної фізіології, знайомства із сучасними методиками роботи, прийнятими 

в галузевих лабораторіях, здобувачі освіти другого рівня набувають таких 

компетентностей:  

СК01. Здатність встановлювати особливості будови і функціонування клітин, тканин, 

органів, їх систем та апаратів організму тварин різних класів і видів – ссавців, птахів, 

комах (бджіл), риб та інших хребетних.  

СК02. Здатність використовувати інструментарій, спеціальні пристрої, прилади, 

лабораторне обладнання та інші технічні засоби для проведення необхідних маніпуляцій 

під час 7 професійної діяльності.  

СК04. Здатність проводити клінічні дослідження з метою формулювання висновків щодо 

стану тварин чи встановлення діагнозу.  

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна 

Лекції 18 

Лабораторні 34 

Самостійна робота 98 

 

5.2. Формат дисципліни 

Очний, змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами 

електронного навчання через систему Moodle) 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№ 

з/п 

Тема 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Т 1 

«Нозологія» 

1. Вступ. Значення дисципліни, її задачі в системі підготовки 

лікаря ветеринарної медицини. Історія вчення про хворобу. 

Загальна етіологія. 
20 

2. Етіологічні чинники та їх значення. Розповсюдження 



 

 

хвороботворних чинників. 

Загальний патогенез. Значення нервової системи. 

2 Т 2 

«Типові патологічні процеси» 

1. Гіперемії, ішемії, кровотеча. Компенсаторні механізми 

при крововтратах. Тромбоз, емболія, стаз. Причини, 

наслідки. Компенсаторні механізми. 
48 

2. Запалення. Етіологія. патогенез. Класифікація. Роль цнс і 

гуморальних факторів. 

3. Гіпертермія. Гіпотермія. Гарячка. Класифікація гарячок. 

Патогенез гарячок. Порушення обміну речовин. 

3 Т 3 

«Патологічна фізіологія органів і систем» 

1. Зміни об’єму крові. Гіповолемії, гіперволемії. Анемії. 

Етіологія. Патогенез. Класифікація. Патологія еритроцитів. 

Патологія лейкоцитів. Лейкоцитози. Лейкози. 

82 

2. Патофізіологія кровообігу. Основні ознаки недостатності 

серцевої діяльності. Порушення автоматизму серця. 

Порушення збудливості серця. Порушення провідності 

серця. Порушення скоротливості серця. Основні форми 

порушень серця. Судинна недостатність кровообігу. 

3. Порушення травлення в шлунку. Порушення секреторної 

функції. Порушення моторної функції. Порушення 

травлення в передшлунках. Порушення травлення в 

кишечнику. Порушення секреторної діяльності 

підшлункової залози, печінки. 

4. Патофізіологія нирок. Причини. Патогенез. Кількісні і 

якісні порушення діурезу. Ниркова недостатність. 

5. Порушення ендокринної діяльності. Патофізіологія 

щитоподібної залози, наднирників, гіпоталамуса, гіпофіза 

6. Патологічна фізіологія нервової системи. Причини 

порушення нервової системи. Порушення функції нервової 

клітини і основних властивостей центральної нервової 

системи. Розлад рухової функції нервової системи. Розлад 

чутливості.  Порушення функцій окремих відділів ЦНС. 

Разом 52 год. – аудиторні заняття; 98 год. – самостійна робота 

 

ПРИМІТКА. Особливості виконання самостійної складової дисципліни.  

Рівень засвоєння тем, призначених для самостійного опрацювання студента, оцінюється 

під час захисту презентації, а також – при відповідях на окремі питання тематичного 

опитування та  окремі  ситуаційних завдань та  

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання 

дисципліни 

Рейтинг студента визначається за 100-бальною шкалою. 

Формується із рейтингу виконання семестрової роботи (інтервал 

36-60 балів) та рейтингу підсумкового контролю (мінімальний бал 

– 24, максимальний – 40). 

 

Складові оцінки в 60 балів для кожного семестру: 
 

Тематичне опитування під час лекцій і лабораторних (терміни, 

етіологія і розвиток патологій, обговорення фото- і 

відеоматеріалів) – 10 балів/курс. 

Робота з тваринами (лабораторні заняття. Проведення дослідів з 



 

 

подальшим описом результатів) – 10 балів/курс. 

Вирішення ситуаційних завдань (3р./семестр, усно, в групі по 3-4 

студента) – 9 балів/семестр. 

Індивідуальні контрольні роботи (3 шт., 7 балів кожна) – 21 

бал/семестр. 

Презентація з тем самостійної роботи (10-15 слайдів, доповідь з 

обговоренням) – по 10 балів/курс. 

Деталізація системи оцінювання 

РН01 

Тематичне опитування 

Вирішення ситуаційних завдань 

Підсумковий контроль 

РН03 

Тематичне опитування 

Робота з тваринами 

Вирішення ситуаційних завдань 

Індивідуальні контрольні роботи 

Презентація з тем самостійної роботи 

Підсумковий контроль 

РН05 

Тематичне опитування 

Робота з тваринами 

Вирішення ситуаційних завдань 

Індивідуальні контрольні роботи 

Презентація з тем самостійної роботи 

Підсумковий контроль 

РН19 
Вирішення ситуаційних завдань 

Презентація з тем самостійної роботи 

Вимоги до курсової 

роботи (проекту) 
▬ 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Студента атестований, якщо сума балів за результатами 

семестру дорівнює 36-60. Мінімальний рівень оцінки (36 балів) 

передбачає, що студент володіє основними теоретичними 

положеннями з дисципліни, але з труднощами вирішує практичні 

завдання. Виконання ним лабораторних/ 

контрольних/індивідуальних завдань значно формалізовано: є 

відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння 

принципів та методів роботи з дисципліни, що вивчається. 

Критерії оцінювання 

Тематичне опитування. За вірну відповідь – 2 бали, за 

неточну або неповну – 1 бал. 

Робота з тваринами. За правильно виконане завдання – 1 

бал, за частково виконану роботу – 0.5 бала. 

Вирішення ситуаційних завдань. 3 бали за повну вірну 

відповідь, 1 або 2 бали за відповідь з неточностями або неповну. 

Індивідуальні письмові контрольні роботи. 

Текст кожної роботи складено із тестових питань з вибором 

відповіді (4 шт. , 0,5 бали за вірну відповідь) та трьох письмових 

питань (100%, повна, логічна відповідь на 3 питання оцінюється в 

5 балів. Інші % результати, за наявності неповних, нелогічних 

відповідей  також переводяться в бальну шкалу). 

Презентація з тем самостійної роботи.  

10 балів – студент грамотно, логічно і чітко розкриває зміст 

наукових термінів та понять, аргументує відповіді, виявляє 

глибокі та міцні знання з теоретичного курсу, вміє 

використовувати дані додаткової літератури. 



 

 

9-7 балів – студент вільно володіє матеріалом, дає змістовні 

відповіді на запитання, допускає окремі неточності, виклад 

матеріалу недостатньо логічний. 

6-5 балів – студент неповно характеризує тему, допускає 

значні помилки та неточності, демонструє поверхневе знання 

предмету.  

4-1 бали – студент має фрагментарні знання з курсу, 

нездатний аналізувати, узагальнювати матеріал, робота не 

відповідає вимогам 

Підсумковий контроль результатів навчання  
здійснюється у формі тестування за програмою навчальної 

дисципліни на платформі Moodle. Тестові питання теоретичного 

та практичного спрямування передбачають вирішення 

професійних завдань. 

На екзамені студент отримує 40 тестів із тестової бази. 100% 

правильних відповідей дорівнює 40 балам. Після закінчення 

підсумкового контролю набрані % переводять в бали (від 1 до 40). 

В журнал та залікову відомість виставляють результати, які 

потрапляють в інтервал 24-40 балів. 

 

6. Результати навчання 

№ з/п Зміст результату навчання 

РН 01 Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної 

медицини. 

РН03 Описувати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які 

відбуваються в організмі тварин у нормі та за патології. 

РН05 Встановлювати зв'язок між клінічними проявами захворювання та 

результатами лабораторних досліджень. 

РН19 Здійснювати просвітницьку діяльність серед працівників галузі та 

населення 

 

7. Пререквізити 

Здобувач вищої освіти для успішного навчання та опанування компетентностями з 

дисципліни «Патологічна фізіологія» має володіти необхідними знаннями та результатами 

навчання з попередньо вивчених дисциплін: «Вступ до фаху»; «Неорганічна та органічна 

хімія»; «Анатомія свійських тварин» «Цитологія, гістологія, ембріологія», «Біохімія 

тварин тз основами фізичної і колоїдної хімії», «Фізіологія тварин». 

 

8. Політики дисципліни 

Політика навчальної дисципліни «Патологічна фізіологія тварин» налічує такі вимоги: 

 академічна доброчесність. Здобувачам пояснюють цінність набуття нових знань; 

цінність та функції академічної доброчесності; повідомляють про неприпустимість 

плагіату, заохочують до самостійного виконання навчальних завдань, коректного 

посилання на джерела інформації у разі запозичення наукових матеріалів. 

 відвідування занять. В разі пропущення занять без поважних причин здобувач 

захищає самостійну роботу, здає 3 індивідуальні контрольні та 3 ситуаційні завдання 

(максимальна кількість семестрових балів – 40). Додаткове опитування для підвищення 

семестрової оцінки не проводиться.  

 гарантування рівного доступу до здобуття вищої освіти особами з 

особливими потребами. За бажанням осіб з особливими потребами опитування, прийом 

практичних завдань здійснюється викладачами в індивідуальному порядку. Прийом 



 

 

здобувачів, для набору семестрових балів, проводиться в часи, відведені для консультацій,  

в умовах лабораторії чи он-лайн (терміни – згідно даного силабусу); 

 техніка безпеки на лабораторних заняттях. До лабораторних занять студенти 

допускаються після проведення з ними інструктажу з техніки безпеки, ознайомлення з 

правилами поведінки в умовах аудиторії, навчально-науково-виробничої клініки 

ветеринарної медицини Поліського національного університету та мультиферми. 

Виконувати завдання можна лише після вивчення порядку проведення роботи, з дозволу 

та під контролем викладача. 

 академічна активність. Відповіді на питання тематичного опитування залежать 

від рівня знань студента і здійснюються за його бажанням.  

 

9. Технічне та програмне забезпечення 

Лабораторні, дрібні та продуктивні тварини, термометри, шприци, стетоскоп, 

фонендоскоп, зонди, хірургічні інструменти, засоби для загальної та місцевої анестезії, 

сушильні шафи, світловий мікроскоп, центрифуга, реактиви, шприци, голки, системи, 

бинти, вата, спирт етиловий, фіксаційні дошки, столи, мотузки, повали, прилади 

лабораторні, скляний, пластиковий та фарфоровий лабораторний посуд різних видів.  

Фотоматеріали, відеоматеріали, конспект лекцій, методичні поради для проведення 

лабораторних занять і самостійної роботи, матеріали презентацій для інтерактивного 

обговорення тем. 
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