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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – сформувати загальні знання про закономірності функціонування 

ендокринної системи організму та системну гормональну регуляцію основних процесів 

життєдіяльності. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни (за наявності): 

1.Успішне опанування курсів «Біохімія», «Цитологія», «Гістологія», «Фізіологія та 

анатомія людини і тварин» «фізіологія травлення». 

2.Вміти самостійно застосовувати знання з цитології, біохімії, гістології,  фізіології та 

анатомії та ін. дисциплін, працювати з науково-методичною літературою. 

3. Володіти навичками конспектування, систематизації та засвоєння інформації. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

 

 Дисципліна «Ендокринологія», є базовою фізіологічною дисципліною, особливостей 

анатомо-гістологічної будови і функціонування ендокринної системи та закономірностей 

перебігу метаболічних процесів у ній і регуляції її функцій відповідно до видової 

специфічності, а також при патологічних змінах в організмі людини і тварин. 

 В ході вивчення курсу розглядаються механізми функціонування та регуляції функцій органів 

ендокринної системи відповідно до видової специфічності та при патології. Значення 

ендокринної системи у підтриманні динамічної постійності внутрішнього середовища в 

організмі людини і тварин у нормі та при патології. 

Знання, отримані з дисципліни «Ендокринологія», можуть застосовуватись як у 

дослідженнях всіх фізіологічних наук (фізіологія ЦНС, фізіологія кровообігу, фізіологія 

травлення, фізіологія праці та спорту та ін.), так і в міждисциплінарних науках (фізіологічна 

фармакологія; екологічна фізіологія, зоопсихологія та ін.). 

 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

Сформувати у здобувача освіти 

1. чітке уявлення про місце ендокринології серед біомедичних наук, її роль і значення для 

розвитку науки і суспільства; 

2. чітке розуміння механізмів функціонування та регуляції ендокринної системи, 

закономірностей перебігу метаболічних процесів у ній відповідно до видової 

специфічності; 

3. систему знань про біосинтез, секрецію та механізм дії гормонів; 

4. систему знань про системні регуляторні ефекти гормонів в нормі та патології; 

5. чітке уявлення про сучасні фундаментально-наукові й прикладні аспекти досліджень 

системних регуляторних ефектів гормонів в нормі та патології, галузі застосування та 

значення набутих знань і вмінь для вирішення конкретних завдань в інших 

фундаментальних і прикладних науках. 

Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 

091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей:  

інтегральної:   

 здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук і на межі предметних 

галузей, що передбачає застосування теорій та методів природничих наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов 
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загальних: 

- ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної 

діяльності. 

- ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово. 

 спеціальні (фахові, предметні): 

- ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, теорій 

та концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань. 

- ФК10. Демонстрування знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних систем. 

- ФК13.6. Уявлення про принципи функціонування людини та тварин. 

- ФК15.6. Знання механізмів пристосування організму людини та тварин до умов їхнього 

існування. 

5.  навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 4. автономність та 
відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 
Код Результат навчання 

1 Знати    

1.1 Знати загальну характеристику гормонів. 

Гормони гіпоталамуса і гіпофіза 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 

іспит 

10 

1.2 Знати секрецію та функції гормонів 

щитовидної та паращитовидних залоз 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 

іспит 

10 

1.3 Знати механізми дії та ефекти гормонів 

підшлункової залози. Наслідки дефіциту 

і надлишку панкреатичних гормонів. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 2, 

іспит 

10 

1.4  Знати механізми дії та ефекти гормонів 

кори наднирників. Наслідки дефіциту і 

надлишку епінефричних регуляторів. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 2, 

іспит 

5 

1.5 Знати статеві залози. Походження, 

механізми дії гонадоліберіну. 

Справжній, несправжній 

гермафродитизм. Статеві і вікові 

відмінності ефектів 

фолікулостимулюючого та 

лютиєнізуючого гормонів. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 2, 

іспит 

5 

2 Вміти    

2.1 Вміти демонструвати уявлення про 

клітинні і молекулярні механізми в 

ендокринній системі . 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 2, 

іспит 

10 

2.2 Вміти вибирати відповідні методи 

дослідження та планувати і проводити 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 2 

5 
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експерименти для дослідження функцій 

органів ендокринної системи. 

3 Комунікація    

3.1 Вміти самостійно працювати з 

науковою та навчально-методичною 

літературою, здійснювати пошук та 

узагальнювати науково-технічну 

інформацію.  

Самостійна 

робота 

Реферат з 

обраної теми 

самостійної 

роботи. 

5 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 

ПР04. Розуміти  основні  терміни,  концепції, 

принципи, теорії і закони в галузі біологічних наук і 

на межі предметних галузей. 

+ + + + +    

ПР17. Шляхом самостійного навчання освоїти нові 

знання  та сучасні методи експериментальних 

досліджень  для  вирішення  проблемних  завдань 

біології. 

      + + 

ПР18. Демонструвати  знання  основних  принципів 

збереження й зміцнення здоров’я, формування 

ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя. 

+ + + + + +   

ПР21.6. Розраховувати, аналізувати та 

інтерпретувати фізіологічні показники, які 

відображають реактивні та адаптивні зміни 

організму людини  на  різні  впливи  та  робочі 

навантаження. 

      +  

ПР22.6. Прогнозувати можливість адаптації 

фізіологічних систем організму до фізичних та 

розумових навантажень. 

     + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1(дистанційна) – РН 1.1, 1.2, 2.1,– 30 балів/15 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.3, 1.4,1.5, 2.2– 20 балів/10 балів 

3. Реферат РН 3.1 –10 балів/ 5 балів 

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами 

навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не 

додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Формою проведення іспиту є письмова контрольна робота. Результатами навчання, які оцінюються 

в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-2.1. Максимальна кількість балів, яка може бути отримати 

здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. 

 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є написання всіх модульних контрольних робіт та 

реферату. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 

балів. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Контрольну модульну роботу 1 студенти виконують  у міжсесійний час дистанційно і 

здають в перший день наступного семестру. Контрольну роботу №2 студенти виконують 

протягом другого семестру і здають до іспиту.  Оцінювання рефератів відбувається 

впродовж семестру. 

 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 

Назва  лекції 

лекції с/р 

Змістовий модуль 1 “ Вступ. Гормони гіпоталамуса і гіпофіза та 

система щитовидної та паращитовидних залоз” 

1 Лекція 1. Вступ до курсу. Загальна характеристика 

гормонів. Гормони гіпоталамуса і гіпофіза.   
1  

2 Самостійна робота. Фізіологія гормональних 

рецепторів. Механізми дії стероїдних, білкових 

гормонів та похідних амінокислот. Ейкозаноїди 

(класифікація, фізіологія, патологія). Принципи 

регуляції в ендокринній системі. Теорія стресу за 

Сельє. Стрес, адаптація до стресу та участь 

глюкокортикоїдів.  

 23 

3 Лекція 2. Синтез і метаболізм гормонів.  

 

1  

 Самостійна робота. Протизапальна дія 

глюкокортикоїдів. Секреція та функції гормонів 

щитовидної та паращитовидних залоз. Циркадний 

ритм секреції адренокортикортикотропного 

гормону.  

 

 20 

4 Модульна контрольна робота 1 1  

Змістовий модуль 2. “Підшлункова залоза, наднирники та статеві 

залози” 

5 Лекція 3. Гормони підшлункової залози. Гормони 

наднирників.  

1  

6 Класифікація і властивості панкреатичних 

гормонів. Інсулінзалежний та  інсуліннезалежний 
діабети. Метаболічний синдром. Біосинтез, 

секреція і механізм дії гормонів кори наднирників. 

Хвороба Аддісона (темна і біла). Глюкокортикоїди 

як регулятори вуглеводного метаболізму.  Мозковий 

шар наднирників як частина симпатичної нервової  

системи. Катехоламіни (синтез, метаболізм, 

патологя).  

 30 

7 Лекція 4. Статеві залози 

Самостійна робота.  Походження, механізми дії 

гонадоліберіну. Справжній, несправжній 

гермафродитизм. Статеві і вікові відмінності 

ефектів фолікулостимулюючого та лютиінізуючого 

гормонів. Гормональні механізми детермінування 

статі у людини. 

1 10 

   8 Модульна контрольна робота 2 1  

   9 Консультація 1  

 ВСЬОГО 7 83 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1. 

Загальний обсяг 90 год, в тому числі: 

Лекцій –6 год. 

Самостійна робота -  83 год. 
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Консультацій – 1 год. 

 

9.Рекомендовані джерела: 

Основна література:  

 

1. Эндокринология: учебник для медицинских вузов / Я.В. Благосклонная, Е.В. Шляхто, 

А.Ю. Бабенко – СПб: СпецЛит, 2012. - 421 с. 

2. Ендокринологія: підручник для лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів 

IV рівня акредитації / А.С. Єфімов, П.М. Боднар, О.В. Большова-Зубковська, О.О. 

Сергієнко та ін.; За ред. А.С. Єфімова. – К.: Вища шк., 2004. – 494 с. 

3. Ендокринологія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / П.М. 

Боднар, Ю.І. Комісаренко, Г.П. Михальчишин- за редакцією Ю.І. Комісаренко. – 

Вінниця: Нова Книга, 2020. – 536 с. 

4. Ендокринологія: навч. посібник / О.О. Сергієнко, В.О. Сергієнко, Р.Д. Макар та ін.; за 

ред. П.М. Боднара. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 360 с. 

5. Ендокринологія: навч. посібник для студентів та лікарів / О.І. Бумбар, А.Я. Величко, 

Ю.М. Вендзилович та ін.; за ред. Я. Томашевського, О. Сергієнка. – Львів: Вид-во 

НТШ, 2009. – 291 c.  

6. Antonino Belfiore, Derek LeRoith. Principles of Endocrinology and Hormone Action 

Springer; 1st ed. 2018 edition (February 8, 2018) – 815 pages 

7. Edited By Oliver C. Schultheiss, Pranjal H. Mehta. Routledge International Handbook of 

Social Neuroendocrinology, 2021– 772 Pages 

8. Klinefelter Syndrome: Integrating Genetics, Neuropsychology, and Endocrinology / Claus H 

Gravholt, Simon Chang, Mikkel Wallentin, Jens Fedder, Philip Moore, Anne Skakkebæk - 

Endocrine Reviews, Volume 39, Issue 4, 2018, Pages 389–423 

 

Додаткова література 

1. Обмін вуглеводів. Біохімічні та клінічні аспекти / О.Я. Скляров, О.О. Сергієнко, Н.В. 

Фартушок, І.П. Федорович, М.Є. Гоцко.– Львів: Світ Львів, 1999. – 112 с. 

2. Raul I. Wayland Hsiao. Update on male reproductive endocrinology // Transl Androl Urol. 

2018 Jul; 7(Suppl 3): S367–S372. 

3. John P Bilezikian, Daniel Bikle, Martin Hewison, Marise Lazaretti-Castro , Anna Maria 

Formenti, Aakriti Gupt MECHANISMS IN ENDOCRINOLOGY: Vitamin D and COVID-

19 // European Journal of Endocrinology. 2020, Volume 183: Issue 5 -Page Range: R133–

R147 

4. Morssinkhof M. W. L. van Wylick, D. W., Priester-Vink, S. van der Werf, Y. D. den Heijer, 

M. van den Heuvel, O. A. Broekman, B. F. P. (2020). Associations between sex hormones, 

sleep problems and depression: A systematic review // Neuroscience and Biobehavioral 

Reviews, 118, 669–680. 

5. Elisa Rehbein, Jonas Hornung, Inger Sundström Poromaa, Birgit Derntl. Shaping of the 

Female Human Brain by Sex Hormones: A Review // Neuroendocrinology. 2021;111(3):183-

206. 

6. Мороз О.Ф., Весельський С.П., ЛященкоТ.П., Нурищенко Н.Є. Зміни співвідношення 

ліпідних компонентів жовчі щурів при застосуванні нейропептиду бомбезину // Укр. 

біохім. журн. – т. 81, № 1, 2009. – с. 52-58 
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