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1. Мета дисципліни – сформувати знання особливостей анатомо-гістологічної 

будови і функціонування печінки та закономірностей перебігу метаболічних 

процесів у ній і регуляції функцій гепато-біліарної системи відповідно до 

видової специфічності, а також при патологічних змінах в організмі людини і 

тварин. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної 

дисципліни: 

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

«Анатомія та фізіологія людини і тварин». 

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 "Гепатологія” є базовою фізіологічною дисципліною, 

особливостей анатомо-гістологічної будови і функціонування печінки та 

закономірностей перебігу метаболічних процесів у ній і регуляції функцій 

гепато-біліарної системи 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 гепато-біліарної системи відповідно до видової специфічності 

та при патології 

значення печінки та гепато-біліарної системи у підтриманні динамічної 

постійності внутрішнього середовища в організмі людини і тварин у нормі та 

при патології. 

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

дослідженнях фізіологічних наук (фізіологія кровообігу, основи патологічної 

фізіології, фізіологія онтогенезу, фізіологія регіонального кровообігу, фізіологія 

харчування і травлення та ін.), так і в інших науках (фармакологія, біохімія та 

ін.).   

4. Завдання (навчальні цілі): 

Сформувати у здобувача освіти 

1) чітке уявлення про фізіологічну роль в організмі та специфіку 

нервово-гуморальної регуляції функцій печінки; 

2) чітке розуміння про перебіг процесів обміну речовин у печінці та 

значення гепатобіліарної системи у підтриманні гомеостазу; 

3) сучасні наукові уявлення про патологічні зміни в діяльності печінки 

і біліарної системи та про можливі методи їх профілактики і лікування. 

4). систему знань про сучасні фундаментально-наукові й прикладні 

аспекти досліджень системних регуляторних ефектів гепатобіліарної системи в 

нормі та патології, галузі застосування та значення набутих знань і вмінь. 
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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. 

-  загальні: 

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

професійної діяльності. 

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

- ЗК09. Здатність  працювати  як  самостійно,  так  і  в команді. 

- спеціальні (фахові, предметні): 

- ФК04. Здатність здійснювати збір і реєстрацію даних біологічного аналізу 

за допомогою відповідних методів, прийомів і засобів у польових і 

лабораторних умовах і звітувати про результати.  

- 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. 

- ФК12.6. Уявлення про будову фізіологічних систем організму людини та 

тварин. 

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

умов їхнього існування. 

1. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1 Знати    

1.1 Знати особливості будови, 

функціонування та регуляції функцій 

органів гепато-біліарної системи 

відповідно до видової специфічності та 

при патології 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 

іспит 

10- 

1.2 Знати значення печінки та гепато-

біліарної системи у підтриманні 

динамічної постійності внутрішнього 

середовища в організмі людини і 

тварин у нормі та при патології 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 

іспит 

10 

1.3 Знати які порушення виникають при Лекція, Модульна 10 
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різних патологічних станах гепато-

біліарної системи 

самостійна 

робота 

контрольна 

робота 2, 

іспит 

2 Вміти    

2.1  Вміти формулювати основні поняття 

гепатології 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 

іспит 

5 

2.2 Вміти визначати роль гепато-біліарної 

системи у підтриманні гомеостазу за 

різних фізіологічних та патологічних 

станів організму людини і тварин 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 2, 

іспит 

10 

2.3 Вміти демонструвати уявлення про 

клітинні і молекулярні механізми 

обмінних процесів у печінці та 

принципи їх регуляції. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 2, 

іспит 

5 

2.4 Вміти вибирати відповідні методи 

дослідження та проводити 

експерименти для дослідження 

функцій органів гепато-біліарної 

системи 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 2, 

іспит 

5 

3 Комунікація    

3.1 Вміти самостійно працювати з 

науковою та навчально-методичною 

літературою, здійснювати пошук та 

узагальнювати науково-технічну 

інформацію.  

Самостійна 

робота 

Реферат 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 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 

ПР05. Використовувати знання і демонструвати 

дотримання положень біологічної етики, біологічної 

безпеки і біологічного захисту. 
+ + + +    +  

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. 
+ + + + + + + +  

ПР19. Вирішувати  прикладні  задачі  біології 

відповідними методами 
       +  

ПР23.6. Розробляти  рекомендації  з  оптимізації 

функціонального стану людини.  
    + + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1(дистанційно) – РН 1.1, 1.2, 2.1,– 20 балів/10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.3, 2.2, 2.3, 2.4– 30 балів/15 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 1.1-2.4. 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 

 

 



 

 

8. Структура  навчальної  дисципліни.  

 

Тематичний план лекцій  

 

№ 

п/п 
Назва лекції 

Кількість годин 

лекції С/Р 

Розділ 1 Структурно-функціональні особливості гепато-біліарної системи в нормі та 
при патології. 

1 

Лекція 1 Місце гепатології серед фізіологічних наук та у 
медицині. Методи дослідження функцій гепато-
біліарної системи.  

Самостійна робота Основні структурно-функціональні 
одиниці печінки. Особливості організації печінкової 
часточки та печінкового ацинуса. Анатомія жовчних 
шляхів. Морфологічна характеристика основних 
типів клітин гепато-біліарної системи та їх роль в 
розвитку патології печінки.  

 

1 25 

2 

Лекція 2 Ембріогенез і еволюція органів гепато-біліарної 
системи. Функціональна анатомія печінки. 

Самостійна робота Особливості ембріогенезу гепато-
біліарної системи людини. Будова і функції печінки 
та жовчовивідних шляхів у фетальному та ранньому 
неонатальному періодах. 

1 18 

3 Модульна контрольна робота 1 1  

Розділ 2 Роль печінки в обміні речовин, жовчосекреторна функція. 

4 

Лекція 3 Метаболічні перетворення вуглеводів і білковий 
обмін у печінці.  

Самостійна робота Холерез та його регуляція. Роль 
вегетативної невової ситсеми в регуляції печінки. 
Холеретичні і холестатичні гуморальні регулятори. 
Роль печінки в метаболізмі ендогенних регуляторних 
сполук і метаболічних перетвореннях екзогенних 
речовин. Пігментний обмін в тканині печінки. Участь 
печінки в ліпідному обміні. 

1 20 

5 

Лекція 4 Участь печінки у водно-сольовому обміні. 
Жовчосекреторна і жовчовидільна функції. Участь 
печінки в обміні ліпідів. 

Самостійна робота Печінка як орган виділення надлишку 
ендогенного азоту. Особливості проліферації і 
апоптичної загибелі клітин печінки. Гепатит, гепатоз, 
фіброз та цироз печінки.Механізми і регуляція 
холікінезу. Паренхіматозні і синусоїдальні клітини 
печінки при її патології. 

1 20 

6 Модульна контрольна робота 2  1  

7 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. 

Консультацій – 1 год. 

 

 



 

 

  

9.Рекомендовані джерела: 

Основна література:  

 

1. Мельничук Д.О., Томчук В.А., Янчук П.І., Грищенко В.А., Решетнік Є.М., Синельник 

Т.Б., Цапенко П.К., Картіфузова Ж.В., Говоруха Т.М., Макарчук М.Ю., Весельський 

С.П. Методи дослідження функціонального стану печінки та біліарної системи. 

Навчальний посібник. – К.: НУБіП України. – 2015. – 415 с.  

2. Гепатоцит: Функционально-метаболические свойства / Гулак П.В., Дудченко А.М., 

Зайцев В.В. и др. – Москва: Наука. – 1985. – 272 с. 

3. Лиир Г. Важная триада: печень, желчные пути, поджелудочная железа. – Москва: 

Уникум Пресс. Инфра-М. – . 2003. – 364 с. 

4. Ганиткевич Я.В. Роль желчи и желчных кислот в физиологии и патологии организма. 

Киев. Наукова думка. 1980. 179с. 

5. Мардар Г.І., Хлус Л.М., Хлус К.М. Анатомія, гістофізіологія та методи дослідження 

функцій печінки: Навчальний посібник. – Чернівці: Вид-во ЧДУ. – 1998. – 76с. 

6. Руководство по физиологии. Физиология пищеварения. Ленинград. 1974, 762с. 

7. Zakim and Boyer's Hepatology: A Textbook of Liver Disease. Edited by: Arun J. Sanyal, 

Thomas D. Boyer, Seventh Edition- 2018 

8. Романенко В.Д. Печень и регуляция межуточного обмена. Киев. Наукова 

думка.1978.183 с. 

9. Саратиков А.С., Скакун Н.П. Желчеобразование и желчегонные средства. Томск, 

1991.260 с. 

10. Шерлок Ш., Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей – Москва: Медицина, 

1999 –924 с. 

 

Додаткова: 

1. Гастроентерологія / Харченко Н.В., Бабак О.Я. – К.: НМАПО ім.. П.Л. Шупика, 2007. – 

720 с. 

2. Дроговоз С.М., Сальникова С.И., Скакун Н.П., Слышков В.В. Методические 

рекомендации по экспериментальному изучению желчегонной, холеспазмолитической 

и гепатопротекторной активности новых лекарственных средств. – Киев: ФКМЗ 

Украины. – 1994. – 45с. 

3. Цитофізіологія і біохімія травлення / за ред. Остапченко Л.І., Рибальченко В.К. 

Практикум.: Навчальний посібник. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр 

«Київський університет». – 2006. – 271с. 

4. Boyer J.L. Bile Formation and Secretion // Compr. Physiol. – 2013. – V 3(3). – P.1035–

1078. 

5. Boyer J.L., Nathanson M.H. Bile formation // Schiff`s diseases of the liver / ed. E.R. Schiff., 

M.F. Sorrell, W.C. Maddrey. Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia, 1999. – P. 119-146. 

6. Guicciardi et all. Lysosomal pathway of apoptosis in hepatocytes // Gastroenterology. – 

2005. – V.129, N1. – P.272-284. 
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