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Розглянуто на засіданні кафедри патологічної фізіології, Протокол № 1 від 

26.08.2020 року. 

1. Загальна інформація про викладачів:  

Ганчева Ольга Вікторівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри патологічної 

фізіології, gancheva@zsmu.pp.ua. 

Абрамов Андрій Володимирович – д.мед.н., професор, професор кафедри 

патологічної фізіології, abramov@zsmu.pp.ua. 

Данукало Максим Вікторович – асистент кафедри патологічної фізіології, 

danukalo@zsmu.pp.ua. 

2. Назва навчальної дисципліни і кількість кредитів:  

«Патологічна фізіологія», 3 кредити ЄКТС. 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Вивчення здійснюється протягом 4-го семестру на 2 курсі навчання, кафедра 

патологічної фізіології Запорізького державного медичного університету. 

4. Пререквізити і постреквізити навчальної дисципліни  

Пререквізити: анатомія, фізіологія, мікробіологія, вірусологія та імунологія, 

патологічна анатомія, гігієна, валеологія,  

Постреквізити: фармакологія, медична біохімія, пропедевтика внутрішньої 

медицини, травматологія та ортопедія, спортивна травматологія, неврологія та 

нейрохірургія 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Основні характеристики навчальної дисципліни: 

а) базується на розумінні студентами основних положень і знань з анатомії, 

гістології, медичної та біологічної фізики, біонеорганічної, біоорганічної та біологічної 

хімії, біології, нормальної фізіології та інтегрується з цими дисциплінами; 

б) створює теоретичні основи для опанування студентами клінічних дисциплін, 

що передбачає як інтеграцію викладання з основними клінічними дисциплінами, так і 

набуття глибоких знань з патофізіології, вміння використовувати ці знання в процесі 

подальшого навчання та в професійній діяльності фізичного терапевта та 

ерготерапевта; 

в) формує методологічні основи клінічного мислення; 

г) забезпечує можливість проведення патофізіологічного аналізу клінічних 

ситуацій з метою подальшої реабілітації хворих. 

5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни  

Підготовка фізичного терапевта та ерготерапевта першого (бакалавр) рівня 

вищої освіти України галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 227 

«Фізична терапія, ерготерапія» згідно з професійними вимогами до випускників 

медичних закладів вищої освіти. 
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Метою викладання навчальної дисципліни «Патологічна фізіологія» є вивчення 

загальних закономірностей та конкретних механізмів виникнення, розвитку, перебігу 

та наслідків патологічних процесів, окремих хвороб і патологічних станів. Задля цього 

студенти мають розуміти значення патофізіології для медицини та системи охорони 

здоров’я, її місце в системі медичних знань, мати уявлення про її становлення, основні 

етапи розвитку; бути здатними поєднати досягнення клінічних досліджень та сучасних 

експериментальних підходів при вирішенні актуальних проблем етіології та 

патогенезу захворювань, мати уявлення про клінічну патофізіологію як сучасний 

напрямок розвитку патофізіологічної науки; розуміти роль експериментального 

методу в вивченні патологічних процесів і хвороб, його можливості, обмеження і 

перспективи. Важливим є вміння використовувати знання з патофізіології для аналізу і 

оцінки стану організму, порушень діяльності його органів і систем з метою 

подальшого планування діагностичних досліджень, лікувальних та профілактичних 

заходів; застосовувати знання про «суто патологічне» і «компенсаторно-захисне» в 

патогенезі, його провідні та побічні ланки при діагностиці та лікуванні захворювань, 

вміти відрізняти саногенетичні механізми від патологічних, а також аналізувати 

причинно-наслідкові зв’язки в патогенезі, в тому числі шляхи формування «порочних 

кіл» (circulus vitiosus). 

5.3 Завдання вивчення дисципліни 

По завершенню вивчення дисципліни студент має: 

знати:  

• основні поняття: здоров’я, хвороба, патологічний процес, типовий 

патологічний процес, патологічна реакція, патологічний стан, етіологія, патогенез; 

• роль причин, умов, реактивності і резистентності організму в виникненні, 

розвитку і наслідках хвороб; 

• роль етіологічних факторів, факторів ризику та умов у виникненні і 

розвитку хвороб; 

• причинно-наслідкові зв’язки в патогенезі, прояв дії факторів зовнішнього 

середовища (виділяти зміни місцеві і загальні, патологічні і пристосувально-

компенсаторні, специфічні і неспецифічні; визначати провідну ланку патогенезу) 

• типові патологічні процеси (пошкодження клітини, місцеві порушення 

кровообігу та мікроциркуляції, запалення, гарячка, гіпоксія) за принципами їх 

класифікації, стадіями патогенезу, загальними проявами і варіантами завершення; 

• причини і механізми розвитку типових патологічних процесів, їх прояви і 
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значення для організму людини, зокрема у виникненні та розвитку відповідних груп 

захворювань 

• причинно-наслідкові зв’язки в патогенезі типових патологічних процесів 

(змін місцевих та загальних, патологічних і пристосувально-компенсаторних, 

специфічних і неспецифічних; провідної та допоміжних ланок); 

• типові порушення обміну речовин (енергетичного, вуглеводного, 

білкового, жирового, водно-електролітного, кислотно-основного) з визначенням їх 

понять, критеріїв, принципів класифікації та наслідків, голодування; 

• етіологію, патогенез, клінічні прояви основних типів (1-й, 2-й) цукрового 

діабету та його ускладнення; 

• причини виникнення недостатності зовнішнього дихання, роль порушень 

вентиляції альвеол, дифузії газів через альвеоло-капілярну мембрану, перфузії у 

малому колі кровообігу в розвитку недостатності дихання; причини і механізми 

виникнення задишки; 

• закономірності порушень клітинного складу периферичної крові при 

анеміях, лейкоцитозах, лейкопеніях, лейкозах. 

• основні патогенетичні ланки розвитку найбільш розповсюджених 

синдромів в патології опорно-рухового апарату: суглобовий синдром, остеопатії, 

артрити, артрози;  

• патологічні стани і порушення в системі кровообігу: недостатність 

кровообігу; недостатність серця,; артеріальна гіпертензія, артеріальна гіпотензія, 

атеросклероз; 

• зміни основних параметрів кардіо- та гемодинаміки при недостатності 

серця (частота і сила серцевих скорочень, хвилинний та систолічний об’єми крові, 

систолічний, діастолічний, середній і пульсовий артеріальні тиски крові, венозний 

тиск крові); 

• причини і механізми розвитку вінцевої недостатності, пояснювати її 

можливі наслідки; 

• типові патологічні стани в системі травлення: недостатність травлення (на 

прикладі мальдигестіі) та порушення всмоктування (на прикладі мальабсорбції), 

виразкову хворобу шлунка та/або дванадцятипалої кишки як мультифакторіальну 

хворобу, гастрити, панкреатити; 

• етіологію, патогенез, клінічні прояви печінкової недостатності, печінкової 

коми, портальної гіпертензії. Принципи профілактики; 

• причини та механізми порушень процесів клубочкової фільтрації, 

канальцевої реабсорбції і секреції при гострій та хронічній нирковій недостатності, 

гломерулонефриті, пієлонефриті, нирковій недостатньості, нефротичному синдромі, 

сечовому синдромі, уремічній комі; 
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• причини та загальні механізми розвитку порушень функцій ендокринних 

залоз, первинних і вторинних ендокринопатій, наслідки порушень секреції гормонів 

аденогіпофіза, нейрогіпофіза, надниркових залоз, щитоподібної залози, статевих залоз; 

• загальні принципи діагностики та лікування порушень діяльності 

ендокринної системи; 

• загальнобіологічну роль стресу, його причини та механізми розвитку, мати 

уявлення про загальний адаптаційний синдром та “хвороби адаптації”; 

• типові порушення діяльності нервової системи: сенсорних функцій, 

рухової функції, вегетативної функції, трофічної функції та інтегративної функції; 

• роль гострих та хронічних розладів мозкового кровообігу в порушеннях 

діяльності головного мозку та організму в цілому. 

вміти:  

• вирішувати ситуаційні задачі із визначенням причинних факторів, 

факторів ризику, головної ланки патогенезу, стадій розвитку, механізмів розвитку 

клінічних проявів, варіантів завершення, принципів надання медичної допомоги при 

типових патологічних процесах та найпоширеніших захворюваннях; 

• схематично зображувати механізми патогенезу (причинно-наслідкові 

зв’язки, основної ланки, варіантів розвитку); 

• обґрунтувати основні принципи профілактики і лікування хвороб на основі 

аналізу етіології, патогенезу і клінічних проявів; 

• аналізувати різні варіанти розвитку причинно-наслідкових взаємовідносин 

в патогенезі хвороб; 

•  виділити та зафіксувати провідний типовий патологічний процес, його 

головну ланку та клінічні ознаки; 

• проводити основні функціональні та навантажувальні проби та 

інтерпретувати їх результати 

• визначати принципи лікування захворювань. 

здатен продемонструвати: виконання функціональних проб, їх інтерпретацію; 

володіти навичками: інтерпретації лабораторних показників та результатів 

інструментальних досліджень із урахуванням розумінь та теоретичних знань загальної 

нозології, типових патологічних процесів і типових порушень обміну речовин в 

дослідженнях питань етіології, патогенезу, проявів та наслідків типових порушень 

діяльності функціональних систем (органів) і найпоширеніших хвороб людини. 

самостійно вирішувати: стоматологічну допомогу пацієнту із урахуванням 

стадії та перебігу патологічного процесу, дотримуватись правил професійної етики та 

деонтології, конфіденційності, провадити професійну діяльність відповідно до потреб 

здоров’я, культурних цінностей та традицій населення України. Навчати 

пацієнта/опікунів самообслуговуванню/догляду, профілактиці ускладнень, 
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захворювань, травм та неповносправності, здоровому способу життя;  

5.4. Зміст навчальної дисципліни  

Програма навчальної дисципліни складається з 1 розділу та 2 змістових 

підрозділів: 

Розділ 1 Загальна нозологія. Патогенна дія факторів зовнішнього середовища. 

Роль внутрішніх факторів в патології. Типові патологічні процеси. Типові порушення 

обміну речовин. Патофізіологія органів і систем 

Змістовий підрозділ 1. Загальна нозологія. Патогенна дія факторів зовнішнього 

середовища. Роль внутрішніх факторів в патології. Типові патологічні процеси. Типові 

порушення обміну речовин. 

Змістовий підрозділ 2. Патологія органів та систем. 

5.5. План вивчення навчальної дисципліни 

Теми практичних занять: 
  № 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Розділ дисципліни 

1 Предмет, задачі й методи патофізіології. Вчення про хвороби. Дія на 

організм фізичних факторів 

2 

2 Значення реактивності у патології. Імунологічна реактивність. 2 

3 Патологія реактивності. Алергічна реактивність. Аутоімунні 

захворювання. Імунодефіцити. 

2 

4 Запалення. Порушення периферичного кровообігу і мікроциркуляції в 

осередку запалення 

2 

5 Патологія вуглеводного обміну. Гіпо- та гіперглікемії. Цукровий діабет. 

Порушення обміну білків і ліпідів. Голодування, ожиріння, подагра 

2 

6 Проміжний контроль знань, вмінь і практичних навичок: «Загальна 

нозологія. Типові патологічні процеси» 

2 

7 Гіпоксії. Патологія дихання. Дихальна недостатність. Задишки. 2 

8 Патологія системи крові. Анемії, лейкоцитози, лейкози. 2 

9 Патологія опорно-рухового апарату. Артрити, артрози, остеопатії. 2 

10 Ішемічна хвороба серця. Серцева недостатність гостра та хронічна. 2 

11 Патологія судинного тонусу: артеріальні гіпер- та гіпотензії, 

атеросклероз. 

2 

12 Патологія травної системи (гастрити, виразкова хвороба, панкреатит), 

печінки (гепатити, цирози, печінкова недостатність), нирок 

(гломерульнефрити, пієлонефрити, ниркова недостатність гостра та 

хронічна) 

2 

13 Патологія ендокринної системи (гіпер- та гіпофункції щитовидної залози, 

пара щитовидних залоз, наднирникових залоз). Гіпоталамо-гіпофізарна 

система.  

2 

14 Патологія нервової системи. Порушення рухової активності та чутливості 

(центральні та периферичні), неврози 

2 

15 РОЗДІЛ . ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 2 

Разом 30 
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Теми лекцій: 
 

№п/п Теми лекцій Години 

1 Реактивність і резистентність організму, їх значення у патології. Гуморальні і 

клітинні механізми первинної імунної відповіді. Первинні і вторинні 

імунодефіцити. Алергія. Аутоімунні захворювання. 

2 

2 Запалення: визначення, етіологія, стадії, патогенез, ознаки. Основні явища при 

запаленні. Класифікація і біологічне значення запалення. Порушення 

периферичного кровообігу та мікроциркуляції в осередку запалення 

2 

3 Порушення вуглеводного обміну. Гіпер- та гіпоглікемії. Цукровий діабет: 

визначення, етіологія, патогенез, класифікація, клінічні проявлення і 

ускладнення. Порушення кислотно-лужного балансу і водно-сольового 

обміну. Набряки. Порушення білкового і жирового обміну. Голодування і 

ожиріння 

2 

4 Ішемічна хвороба серця. Серцева недостатність. Класифікація, етіологія 

патогенез. Патологія судинного тонусу. Механізми гіпо- та гіпертензій. 

Етіологія та патогенез гіпертонічної хвороби. Атеросклероз 

2 

5 Патологія травлення. Гастрит, виразкова хвороба, панкреатит, ентеро-коліт, 

гепатит. Порушення жовчоутворення і жовчовиділення, холецистит. 

Синдроми ураження печінки. Печінкова недостатність. 

Патологія нирок. Пієлонефрит, гломерулонефрит, ниркова недостатність 

(гостра та хронічна).  

2 

6 Загальні патофізіологічні механізми порушень функцій ендокринних залоз. 

Патологія гіпофіза, надниркових залоз, щитовидної і паращитовидних залоз. 

Вчення Сельє про стрес. Стадії стресу, роль гормональної та ендокринної 

систем. 

2 

РАЗОМ: 12 

 

Самостійна робота: 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Хімічні патогенні чинники. Інтоксикації. Природні механізми захисту від дії 

токсинів і отрут. 
3 

2.  Патофізіологічні аспекти алкоголізму, наркоманії, токсикоманії. 2 

3.  Старіння: загальні риси, закономірності, теорії. Старіння і хвороби. 

Теоретичні основи подовження тривалості життя. Реактивність. Порушення 

імунологічної реактивності 

5 

4.  Загальні закономірності розвитку інфекційного процесу. Роль властивостей 

збудника і реакції організму в розвитку інфекційних хвороб. 
2 

5.  Біологічні особливості пухлинного росту: безмежність росту, ліміт ділення, 

контактне гальмування. Структурні, функціональні, фізико-хімічні, 

біохімічні і антигенні особливості пухлинної тканини. Етіологія пухлин. Роль 

фізичних, хімічних, біологічних факторів і спадковості у виникненні пухлин. 

Фактори ризику, передпухлинні стани. 

3 

6.  Енергетичні потреби організму. Основний обмін як фактор впливу на 

енергетичний баланс. Патологічні зміни основного обміну: етіологія, 

патогенез. Порушення енергозабезпечення клітин. Голодування. Види, 

процеси, що відбуваються в організмі при голодуванні.  

3 

7.  Порушення всмоктування вуглеводів, процесів синтезу, депонування і 

розщеплення глікогену, транспорту вуглеводів у клітини. Порушення 

нервової,  гормональної регуляції вуглеводного обміну. 

1 

8.  Порушення жирового обміну (перетравлення, всмоктування транспорту) . Гіпер-, 

гіпо-, дисліпопротеінемії. 
1 
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9.  Порушення основних етапів білкового обміну. Азотемія, продукційна та ретенційна. 

Порушення білкового складу крові: гіпер-, гіпо-, диспротеїнемія.. 
2 

10.  Порушення мінерального обміну. Гіпер- і гіпонатріємія. Гіпер- і гіпокаліємія. 

Причини і механізми розвитку. Основні прояви порушень обміну іонів калію. 

Порушення фосфорно-кальцієвого обміну. Порушення обміну 

мікроелементів. Етіологія, патогенез. 

4 

11.  Сучасні принципи кисневої терапії. Ізо - і гіпербарична оксигенація. Токсична дія 

кисню. Гіпероксія і вільнорадикальні реакції. 
3 

12.  Патофізіологія зовнішнього дихання. Дихальна недостатність 2 

13.  Патологія опорно-рухового апарату. Дегенеративно-дистрофічні 

захворювання хребта.  
2 

14.  Поняття про «критичний стеноз». Наслідки ішемії міокарда: депресія 

скоротливої активності, електрична нестабільність, пошкодження/некроз 

кардіоміоцитів, додаткове пошкодження при реперфузії. 

2 

15.  Міокардит: визначення, етіологія, патогенез, принципи класифікації, клінічні 

прояви. 
1 

16.  Кардіоміопатії: класифікація, характеристика причин і механізмів 

виникнення, клінічних проявів. 
1 

17.  Механізми розвитку первинної і вторинної гіпертензії малого кола 

кровообігу. 
2 

18.  Порушення моторної функції стравоходу. Етіологія, патогенез печії. 0,5 

19.  Порушення бар'єрної функції кишечника: кишкова аутоінтоксикація, коми, 

сепсис, дисбактеріоз. 
0,5 

20.  Жовчнокам’яна хвороба. 1 

21.  Нирково-кам'яна хвороба. Визначення поняття, етіологія, патогенез, клінічні 

прояви. Механізми каменеутворення 
0,5 

22.  Принципи терапії ниркової недостатності. Поняття про екстракорпоральному 

і перитонеальному гемодіалізі, лімфодіалізі, лімфосорбції. 
0,5 

23.  Периферичні розлади ендокринної функції. Порушення транспорту і 

метаболічної інактивації гормонів. Порушення рецепції гормонів, механізми 

десенситизації та гормональної резистентності (пререцепторні, рецепторні, 

пострецепторні). 

2 

24.  Сучасні уявлення про причини і патогенезі болю: теорія розподілу імпульсів 

(«воротна теорія»), теорія специфічності. Принципи класифікації болю. 
1 

25.  Патологічна біль: невралгія, каузалгія, фантомний, таламічна. Емоційно-

больовий стрес, больовий шок. Природні антиноцицептивні механізми. 

Принципи та методи знеболювання. 

1 

26.  Разом  46 

 

6. План вивчення навчальної дисципліни  

Види навчальних занять: лекція, практичне, консультація. 

Форми навчання: денна. 

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, репродуктивний, 

дослідницький, метод проблемного викладання. 

Методи контролю: усний (виступи на практичних заняттях, опитування), 

письмовий (завдання, рішення ситуаційних задач, розв’язання складних «кейсів»), 

тестовий, практичний (практичні навички). 

Форми підсумкового контролю: диференційований залік (4 семестр). 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, презентації, 
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питання для поточного та проміжного контролю, тести, задачі, практичні навички. 

Мова навчання: українська, англійська, російська. 

7. Самостійна робота студента  

1) Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та оволодіння 

практичними навичками (30 годин). 

2) Індивідуальна СРС (46 години). 

 

8. Список літератури 

8.1. Обов`язкова література 

1. Патофізіологія : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / 

М. Н. Зайко [та ін.] ; за ред.: М. Н. Зайка, Ю. В. Биця, М. В. Кришталя. - 6-е вид., 

перероб. і допов. - Київ : Медицина, 2017. - 736 с. 

2. Атаман О. В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях : навчальний 

посібник / О. В. Атаман. - 5-те вид. - Вінниця : Нова книга, 2017. - 512 с. 

3. Атаман O. B. Патофізіологія : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня 

акредитації. У 2-х т. Т. 2 : Патофізіологія органів і систем / O. B. Атаман. - 

Вінниця : Нова книга, 2016. - 448 с.  

8.2. Додаткова література: 

4. Сиволап, В. Д. Фізіотерапія : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. / В. Д. 

Сиволап, В. Х. Каленський. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2016. - 171 с.  

5. Фізіотерапія : навч. посіб. / Я.-Р.М. Федорів [та ін.] ; за ред. Я.-Р. М. Федоріва ; 

рец.: Л. Д. Тондій, П. П. Добра, О. І. Федів ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького МОЗ України, ТзОВ "Львів. мед. ін-т". - Львів : Магнолія 2006, 2011. - 

542 с. 

6. Карпухіна Ю. В. Основи фізичної реабілітації / Ю. В. Карпухіна. – Херсон : 

ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 308 с. 

7. Медицинская реабилитация : учеб. для студ. и врачей / В. Н. Сокрут [и др.] ; под 

ред.: В. Н. Сокрута, Н. И. Яблучанского. - Краматорск : Каштан, 2015. - 576 с. 

8. Медицинская реабилитация: Учебник для студентов  врачей / Под ред. В.Н. 

Сокрута, Н.И. Яблучанского. – Славянск: «Ваш имидж», 2015. – 576 с. 

9. Медична реабілітація: сучасні стандарти, тести, шкали та критерії ефективності. 

Низькоінтенсивна резонансна фізіотерапія і її застосування в реабілітаційній 
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медицині : посібник / за ред. В.П. Лисенюка, І.З. Самосюка, Л.І. Фісенко. – К.: 

ВПЦ "Київський університет", 2007. – 264 с. 

9. Контроль і оцінка результатів навчання  

Формою підсумкового контролю дисципліни є диференційований залік (ДЗ), 

який проводиться згідно встановленому графіку на останньому занятті.  

Допуск до ДЗ визначається у балах ПНД, а саме:  min - 70, max - 120 балів. 

Безпосередньо ДЗ оцінюється від - 50 до – 80 балів. Оцінка з дисципліни є сума балів за 

поточної навчальної діяльності  студентів (ПНД)  та ДЗ у балах від min – 120 до max - 200 

і відповідає національній шкалі та шкалі ECTS . 

ОЦІНКУ “ВІДМІННО” отримує студент, який твердо знає програмовий матеріал, 

глибоко його засвоїв, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно його викладає, у відповіді 

якого тісно пов'язується теорія з практикою. При цьому студент не вагається з відповіддю 

при видозміні завдання, вільно справляється з задачами та питаннями другого та третього 

рівня оцінки знань, виявляє знайомство з монографічною літературою, вірно обґрунтовує 

прийняте рішення, володіє елементами лікарської техніки, різносторонніми навиками та 

прийомами виконання практичних робіт. Практичні навички виконує без помилок, вміє в 

професійній діяльності ефективно використовувати набуті знання.  

ОЦІНКУ “ДОБРЕ” отримує студент, який знає програмовий матеріал грамотно і 

змістовно його викладає, який не допускає значних неточностей у відповіді на запитання, 

правильно використовує теоретичні положення при вирішенні практичних запитань і 

задач, володіє необхідними навиками і технікою їх виконання.  

ОЦІНКУ “ЗАДОВІЛЬНО” отримує студент, який знає основний матеріал, але не 

засвоїв його деталей, допускає неточності, недостатньо правильні формулювання, 

порушує послідовність у викладанні програмового матеріалу і відчуває труднощі при 

виконанні практичних навиків або виконує їх з істотними помилками, з помилками 

вирішує ситуаційні задачі третього рівня контролю знань. 

ОЦІНКУ “НЕЗАДОВІЛЬНО” отримує студент, який не знає значної частини 

програмового матеріалу, допускає значні помилки у його викладанні, невпевнено, з 

великими труднощами виконує практичні навики. 

Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за 

традиційною п’ятибальною системою незалежно від кількості занять в розділі. 
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Оцінювання результатів вивчення дисциплін проводиться безпосередньо під час 

ДЗ. Оцінка з дисципліни визначається як сума балів за ПНД та ДЗ і становить min – 

120 до max – 200.  

Відповідність оцінок за 200 бальною шкалою,  

чотирибальною (національною) шкалою та шкалою ЄСТS 
Оцінка  

за 200 бальною 

шкалою 

Оцінка за шкалою 

ECTS 

Оцінка за  

чотирибальною 

(національною) 

шкалою 

180–200 А Відмінно 

160–179 В Добре 

150–159 С Добре 

130–149 D Задовільно 

120–129 E Задовільно  

Менше 120 F, Fx Незадовільно 

   

Оцінка ЄCTС не конвертується у традиційну чотирибальну шкалу і не пов'язана 

з нею, оскільки шкала ЄCTС та чотирибальна шкала є незалежними. Багатобальна та 

чотирибальна шкали характеризують фактичну успішність кожного студента із 

засвоєння навчальної дисципліни. Шкала ЄCTС є відносною, порівняльною, 

рейтинговою, яка встановлює належність студента до групи кращих чи гірших серед 

референтної групи однокурсників (спеціальність, факультет).  

Кінцева оцінка з завершеної дисципліни включає 50 % оцінювання поточної 

успішності та 50 % іспиту.  

10. Політика навчальної дисципліни  

Політика дисципліни полягає у дотриманні Етичного Кодексу, укладеного 

університетською спільнотою, в якому визначено основні моральні принципи (Кодекс 

корпоративної етики ЗДМУ представлений на сайті http://zsmu.edu.ua)  

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених 

робочою програмою даної начальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

- поточний контроль передбачає 100 % опитування студентів групи на практичному 

http://zsmu.edu.ua/
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занятті з обов'язковим оцінюванням всіх складових елементів заняття – тестового 

контролю, усного опитування, вирішення ситуаційних задач, опису препаратів, 

рентгенограм, тощо. За кожний етап заняття студент отримує оцінку «5-4-3-2», із 

яких викладач визначає середню арифметичну оцінку, яку переводять у бали згідно 

розподілу, який проведено кафедрою на початку вивчення дисципліни. Якщо під час 

визначення балів за заняття середня арифметична оцінка становить «2», то це 

відповідає 0 кількості балів. Студент має право покращити свої знання з теми, якщо 

він отримав загальну оцінку «2» впродовж наступного навчального заняття, під час 

поточного контролю (без отримання балів). 

- студент має право пропустити до 25% занять та лекцій (за годинами). Пропуски 

занять відпрацьовують шляхом написання реферату або підготовки доповіді з 

оцінюванням. Пропущені лекції відпрацьовують. Якщо студент пропустив більше 

25% навчальних занять разом із лекціями (за годинами), то це потребує повторного 

вивчення дисципліни. 

 


