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1. Мета дисципліни – набуття кожним студентом загальних знань про механізми 

нейрогуморальної регуляції основних процесів життєдіяльності організму людини. 

Навчити методичним підходам до вивчення системної організації біорегуляторних 

функцій та оцінки порушень нейроендокринної системи регуляції фізіологічних функцій. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та 

ембріологія», «Медична хімія», «Медична і біологічна фізика», «Латинська мова та 

медична термінологія». Самостійно застосовувати знання з анатомії, цитології, 

хімії, фізики та ін. дисциплін, працювати з науково-методичною літературою. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна "Основи нейроендокринної регуляції фізіологічних функцій" є частиною 

програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня "Магістр" галузі знань 22 

"Охорона здоров'я" спеціальності 222 "Медицина" освітньо-кваліфікаційного рівня 

"Магістр медицини" професійної кваліфікації "лікар", який передбачає засвоєння 

студентами сучасних уявлень про етіологію та патогенез нейроендокринних 

захворювань, особливості їх клінічного перебігу, опанування сучасних підходів до 

діагностики та лікування системних порушень нейроендокринної системи, а також 

профілактичних заходів. Знання, отримані з дисципліни «Основи нейроендокринної 

регуляції фізіологічних функцій», - це фундамент формування навичок, які можна 

застосувати в галузі клінічної медицини для обґрунтування клінічного діагнозу, 

пояснення особливостей перебігу патологічних процесів, вирішення діагностичних, 

терапевтичних та хірургічних завдань. 

Організація процесу навчання здійснюється відповідно до системи передачі (трансферу) 

кредитів відповідно до вимог Болонського процесу. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. Формування знань про основні закономірності та механізми міжклітинної інтеграції та 

регуляції функцій багатоклітинних організмів, класифікацію сигнальних молекул (СМ) – 

гормонів, нейромедіаторів. Вивчення механізмів дії та фізіологічних ефектів гормонів та 

інших СМ, білково-пептидної природи, стероїдних і тиреоїдних гормонів, біогенних 

амінів та ін.; 
2. Здатність інтерпретувати фізіологічні показники з позицій норми та патології; 

3. Формування навичок застосовувати знання з нейроендокринології для обґрунтування 

діагнозу та розуміння патогенезу різних патологічних процесів; 

4. Формування вміння вибирати найбільш раціональні методи фізіологічного 

дослідження; 

5. Вивчення функцій в експериментах на тваринах, ізольованих органах, клітинах, 

моделях або на основі експериментів, записаних у відео та фільмах, представлених у 

комп’ютерних програмах чи інших видах технології; 
6. Вивчення функцій на здоровій людині; 

7. Розв’язування ситуаційних завдань (оцінка та аналіз функціональних показників, 

параметрів гомеостазу, регуляторних механізмів тощо), які експериментально чи 

клінічно та фізіологічно спрямовані. 
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Відповідно до вимог Стандарту про вищу освіту України (другий (магістерський) рівень 

вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 22 "Охорона здоров'я", 

спеціальність 222 "Медицина") дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти 

наступних компетентностей: 

 

інтегральна: 

Здатність розв’язувати складні задачі, у тому числі дослідницького та інноваційного 

характеру у сфері медицини. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем 

автономії. 

 

загальні: 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК 03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 7. Здатність працювати в команді. 
ЗК 9. Здатність спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 10. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології. 

ЗК 11. Здатність до пошуку та опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

 

спеціальні (фахові, предметні): 

СК 01. Здатність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні дані. 

СК 02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних 

досліджень та оцінки їх результатів. 

СК 23. Здатність розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проекти у сфері 

охорони здоров’я. 

СК 25. Дотримання професійної та академічної доброчесності, нести відповідальність за 

достовірність отриманих наукових результатів 

СК 27. Здатність до розуміння закономірностей реалізації спадковості і мінливості на 

молекулярному, клітинному, організмовому і популяційному рівнях. 
СК 28. Здатність до розуміння патогенезу різних патологічних станів. 

СК 29. Здатність розв’язувати ситуаційні задачі та вирішувати завдання на основі 

розуміння фізіологічних процесів. 

СК 30. Здатність до розуміння основних симптомів та їх взаємозв’язку з гісто- 

фізіологічними змінами органів і систем органів при розвитку певних патологій. 

 

5. Результати навчання за дисципліною (семестр 3): 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 
4. автономність та відповідальність); 

Форми 

(та/або 
методи і 

 
 

Методи оцінювання 

 

Відсоток у 

підсумкові   

Код 
Результати навчання 

технології) 
викладання і 

 й оцінці з 
дисципліни 

  навчання   

1 Знати    

1.1. предмет та задачі Лекція, оцінка усних та письмових 7 
 нейроендокринології, класифікацію лабораторні відповідей; підсумкова  

 та принципи функціонування заняття, модульна контрольна робота  

 рецепторів; принцип зворотньої самостійна   

 регуляції нейроендокринного робота   



5 
 

 впливу.    

1.2. механізми функціонування всіх Лекція, оцінка усних та письмових 7 
 частин гіпофізу та його гормонів. лабораторні відповідей; оцінка виконання  

 Нейрогормональний контроль заняття, лабораторної роботи;  

 процесів росту та розвитку самостійна підсумкова модульна  

 організму людини. робота контрольна робота  

1.3. нейроендокринні механізми стресу Лекція, оцінка усних та письмових 7 
 та агресивної поведінки лабораторні відповідей; оцінка виконання  

  заняття, лабораторної роботи;  

  самостійна підсумкова модульна  

  робота контрольна робота  

1.4. нейроендокринний контроль Лекція, оцінка усних та письмових 7 
 процесів репродукції, пубертатного лабораторні відповідей; оцінка усної доповіді,  

 та статевого розвитку, батьківської заняття, підсумкова модульна контрольна  

 поведінки. самостійна робота  

  робота   

1.5. механізми циркадних ритмів Лекція, оцінка усних та письмових 7 
 нейроендокринних системах. лабораторні відповідей; оцінка виконання  

 механізми нейрогомональної заняття, лабораторної роботи;  

 регуляції активності серцево- самостійна підсумкова модульна  

 судинної системи. робота контрольна робота  

 нейроендокринна регуляція роботи    

 травної системи та підтримка    

 сталого осмотичного тиску крові.    

1.6. Патології нейроендокринної Лекція, оцінка усних та письмових 7 
 регуляції. Синдроми та лабораторні відповідей; підсумкова  

 захворювання, пов’язані з заняття, модульна контрольна робота  

 дисфункцією нейроендокринної самостійна   

 системи на різних рівнях регуляції. робота   

2 Вміти    

2.1. інтерпретувати та графічно Лекція, оцінка усних / письмових 7 
 зображати механізми лабораторні відповідей; підсумкова модульна  

 нейрогормональної регуляції за заняття, контрольна робота  

 принципом зворотнього зв’язку. самостійна   

  робота   

2.2. Назвати та проаналізувати Лекція, оцінка усних / письмових 7 
 принципи дії гормонів гіпофіза та лабораторні відповідей; оцінка виконання  

 гормонів, що впливають на ріст, заняття, лабораторної роботи, підсумкова  

 розвиток та метаболічну активність самостійна модульна контрольна робота  

 організму. Вміти схематично робота   

 зображати дію цих гормонів у    

 вигляді контурів нейрогуморальної    

 регуляції.    

2.3. робити висновки про Лекція, оцінка усних / письмових 7 
 нейроендокринну регуляцію стану лабораторні відповідей; оцінка виконання  

 стресу та агресії людини. заняття, лабораторної роботи, підсумкова  
  самостійна модульна контрольна робота  

  робота   

2.4. проаналізувати зміни Лекція, оцінка усних та письмових 7 
 нейроендокринних факторів під час лабораторні відповідей; оцінка усної  

 пубертатного розвитку, статевій заняття, доповіді, підсумкова модульна  

 диференціації та процесу самостійна контрольна робота  

 репродукції; схематично малювати робота   

 контури регуляції активності    

 відповідних гормонів.    
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2.5. проаналізувати регульовані 

параметри та зробити висновки про 
стан регуляторних гормональних 

механізмів серцево-судинної та 

травної систем. Вміти пояснити 

основні механізми циркадної 

регуляції активності 

нейроендокринної системи. 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

оцінка усних / письмових 

відповідей; оцінка виконання 

лабораторної роботи, підсумкова 

модульна контрольна  робота 

6 

2.6. проаналізувати та вміти за 

представленими даними дати оцінку 

та визначити специфіку 

нейроендокринних розладів 

організму. 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

оцінка усних / письмових 

відповідей; підсумкова модульна 

контрольна робота 

6 

3 Комунікація    

3.1. Спілкуватися з колегами та 

аудиторією як в усній, так і в 

письмовій формі; забезпечити 

професійну наукову дискусію з 

питань нейроендокринології 

Лабораторн 

і заняття, 

самостійна 

робота 

 

 
Оцінка усних / письмових 

відповідей 

6 

3.2. Продемонструйте навички 
письмового пояснення та 

презентації власних результатів 

досліджень 

Лабораторн 

і заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінка усної доповіді 6 

4. Автономність та відповідальність    

4.1. Орієнтуватися у ключових питаннях 

з фізіології людини; проводити 

відбір та аналіз сучасної літератури 

за заданим науковим напрямом, 

мати навички аналізу первинних 

даних. 

Самостійна 

робота 

Оцінка усної доповіді 6 

 

 

 

6. Співвідношення результатів вивчення дисципліни з результатами програмного навчання 

(семестр 3) 
 

 

 

 
 

Результати навчання 

дисципліни (код) 

Програмні результати 

навчання (назва) 

 

 

1.1 

 

 

1.2 

 

 

1.3 

 

 

1.4 

 

 

1.5 

 

 

1.6 

 

 

2.1 

 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

 

2.4 

 

 

2.5 

 

 

2.6 

 

 

3.1 

 

 

3.2 

 

 

4.1 

ПРН 2. Розуміння та знання фундаментальних 

і клінічних біомедичних наук на рівні 

достатньому для вирішення професійних задач 

у сфері охорони здоров’я. 

    

+ 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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ПРН 05. Збирати скарги, анамнез життя та 

захворювання, оцінювати психомоторний та 

фізичний розвиток пацієнта, стан органів та 

систем організму, на підставі результатів 

лабораторних та інструментальних досліджень 

оцінювати інформацію щодо діагнозу (за 

списком 4), враховуючи вік пацієнта. 

      

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

ПРН 07. Призначати та аналізувати додаткові 

(обов’язкові та за вибором) методи 

обстеження (лабораторні, функціональні 

та/або інструментальні) (за списком 4), 

пацієнтів із захворюваннями органів і систем 

організму для 17 проведення диференційної 

діагностики захворювань (за списком 2). 

      

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

ПРН 27. Вільно спілкуватися державною та 

англійською мовою, як усно так і письмово 

для обговорення професійної діяльності, 

досліджень та проектів. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ПРН 28. Приймати ефективні рішення з 

проблем охорони здоров’я, оцінювати 

потрібні ресурси, враховувати соціальні, 

економічні та етичні наслідки. 

      

+ 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

 

ПРН 29. Планувати, організовувати та 

проводити заходи зі специфічної 

профілактики інфекційних захворювань, в 

тому числі згідно з Національним календарем 

профілактичних щеплень, як обов‘язкових так 

і рекомендованих. Управляти залишками 

вакцин, організовувати додаткові вакцинальні 

кампанії, у т.ч. заходи з імунопрофілактики. 

            

 

 
+ 

 

 

 
+ 

 

 

 
+ 

 

 

 
+ 

ПРН 30. Застосовувати сучасні методи 

цитологічного та гістологічного аналізу для 

визначення фізіологічного статусу клітини 

та/або тканини в нормі та при патології, на 

різних етапах онто- та гістогенезу, при зміні 

параметрів локального оточення. 

 
 

+ 

 
 

+ 

     
 

+ 

 
 

+ 

     
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

ПРН 31. Застосовувати сучасні методи 

клінічного аналізу для визначення 

фізіологічного статусу клітини та/або тканини 

в нормі та при патології. 

 

+ 

 

+ 

     

+ 

 

+ 

     

+ 

 

+ 

 

+ 

ПРН 32. Формувати систему аналізу та 

інтерпретувати нові результати, спираючись 

на поглиблені знання етіології та патогенезу 

певного патологічного стану. 

    

+ 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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7. Схема формування оцінки (семестр 3). 

7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Оцінювання усних і письмових відповідей студентів на 16 лабораторних заняттях 

- РН 1.1. – 1.6; 2.1. – 2.6; 3.1 – 50 балів / 25 балів 

2. Оцінювання усної доповіді - РН 1.4; 2,4; 3,2; 4,1 - 10 балів / 5 балів 

3. Оцінювання виконання лабораторних робіт – РН 1.2; 1.3; 1,5; 2.2; 2.3; 2,5; - 

20 балів / 10 балів 

4. Підсумкова модульна контрольна робота - РН 1.1. – 1.6; 2.1. – 2.6. 

– 20 балів / 10 балів 

 
 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 
Підсумкова оцінка з навчального компонента, підсумкова форма контролю, для якої встановлюється залік, 

визначається як сума оцінок (балів) за всі успішно оцінені результати навчання. Оцінки нижче мінімальної межі не 

додаються до кінцевої оцінки. 

Обов’язковим для позитивного підсумкового балу (60 балів і вище та "зараховано") є завершення всіх 

лабораторних занять. 

Забороняється перескладати семестровий контроль з метою покращення позитивної оцінки. 

7.2 Організація оцінювання: 
Модульна контрольна роботи проводиться після закінчення лабораторних занять. 

Оцінювання усних відповідей, виконання та оформлення лабораторних робіт проводиться протягом 

семестру на лабораторних заняттях. Проводиться оцінювання індивідуальної усної доповіді за поданими для 

самопідготовки темами. 

 
7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано 60-100 

Не зараховано 0-59 

 

 

 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план (семестр 3) 

 

 

 
 

№ 

 

 
 

Назва роботи 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

за
н

я
т
т
я

 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

ії
 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
*

 

1 
Лекція 1. Предмет та задачі нейроендокринології. 
Нейросекреція. Принцип зворотнього зв’язку в 
нейроендокринології. 

2 
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2 Лабораторне заняття 1. Предмет та задачі 

нейроендокринології. Нейроендокринна трансдукція та 
основні аспекти нейроендокринної інтеграції. Нервовий 
контроль роботи гіпофіза. 

 2   

 

3 
Самостійна робота. Принципи та класи рецепторів у 

нейроендокринній передачі сигналів. Загальна будова та 

класифікація. Селективна передача сигналів, індукована 
лігандом, десенсибілізація, дисфункція передачі сигналів. 

   5 

4 Лабораторне заняття 2. Вивчення принципу зворотнього 

зв’язку в регуляції нейрогуморальної активності організму. 

 2   

5 Лекція 2. Нейроендокринна регуляція розвитку, росту та 
метаболізму. 

2    

6 Лабораторне заняття 3. Нейрогуморальний контроль 

передньої та середньої часток гіпофіза. Секреція 

гормонів. Гормональний вплив гіпофіза на нервову 
систему. Хвороба Кушинга. 

 2   

7 Лабораторне заняття 4. Нервовий контроль задньої 

частки гіпофіза (Нейрогіпофіз). Фізіологічні функції 

вазопресину. Фізіологічні функції окситоцину. 
Патофізіологія нейрогіпофізарних систем 

 2   

8 Лабораторне заняття 5. Нейрогормональна регуляція 

активності гіпоталамусу. Регуляція секреції гормону 
росту. 

 2   

9 Лабораторне заняття 6. Нейроендокринна регуляція 
розвитку, росту та обміну речовин - вивчення роботи 

щитовидної залози. 

 2   

10 Самостійна робота Проопіомеланокортин. Статево- 

стероїдні детермінанти секреції гормону росту. 

   5 

11 Лекція 3. Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова вісь і 

нейроендокринні реакції на стрес. Нейроендокринологія 
агресії. 

2    

12 Лабораторне заняття 7. Гіпоталамо-гіпофізарно- 

надниркова вісь. Вплив стресу на інші нейроендокринні 
системи. Вплив гормонів стресу на роботу мозку. 

 2   

13 Самостійна робота. Хронічний соціальний стрес: вплив 
на нейроендокринну функцію. Соціальний стрес і 

афективні розлади. 

   5 

14 Лабораторне заняття 8. Нейроендокринологія 

агресивної поведінки. Нейронні ланцюги агресії. Вплив 
стероїдів на агресивну поведінку. 

 2   

15 Самостійна робота. Вплив гормонів стресу на 
поведінкові реакції людини. Вплив білкових і пептидних 

гормонів на агресивну поведінку 

   5 

16 Лекція 4. Нейроендокринний контроль процесу 
репродукції. Статева диференціація мозку та поведінки. 

2    

17 Лабораторне заняття 9. Еволюція статевих 

нейрогормонів. Рецептори статевих нейрогормонів. 

Гіпофізарний зв'язок між мозком і гонадами. 
Гонадотропні гормони гіпофіза. 

 2   

18 Самостійна робота. Кіспептин і його рецептори. 
Розвиток системи GnRH та їх локалізація всередині 
мозку. 

   5 
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19 Лабораторне заняття 10. Відмінності в репродуктивній 

поведінці та фізіології. Вплив стероїдних гормонів на 

розвиток організму. Нейроендокринний механізм 

статевого дозрівання. Статева поведінка. Батьківська 

поведінка та перинатальне програмування розвитку 
немовляти. Гормональний вплив на поведінку батьків. 

 2   

20 Самостійна робота. Позаядерний (негеномний) вплив 

гонадних стероїдних гормонів у мозку. 

   5 

21 Лекція 5. Циркадні ритми нейроендокринних системах. 
Серцево-судинна нейроендокринологія. Нейроендокринна 

регуляція травної системи. 

2    

22 Лабораторне заняття 11. Основні механізми, що 
контролюють нейроендокринні та ендокринні ритми. 

 2   

23 Самостійна робота. Умови зміненого сну та циркадної 
ритмічності. 

   5 

24 Лабораторне заняття 12. Серцево-судинна 

нейроендокринологія. Функції паравентрикулярного ядра 

гіпоталамуса. Протилежні дії ангіотензину II і 
натрійуретичних пептидів. 

 2   

25 Лабораторне заняття 13. Метаболічні гормони та їх вплив 
на мозок. Нейроендокринна регуляція води та електролітів 

в організмі. 

 2   

26 Самостійна робота. Продукція ангіотензиногенів. Моделі 
інтеграції нейроендокринних, вегетативних і поведінково- 
моторних компонентів. 

   5 

27 Лекція 6. Патології нейроендокринної регуляції. 
Синдроми та захворювання, пов’язані з дисфункцією 

нейроендокринної системи на різних рівнях регуляції. 

2    

28 Лабораторне заняття 14. Синдром Каллмана та інші 
причини гіпоталамічного гіпогонадизму та пов'язані з ним 
розлади розвитку. 

 2   

29 Лабораторне заняття 15. Розлади осі гіпоталамус- 
гіпофіз-щитовидна залоза. Нейроендокринні розлади 

росту (карликовість, гігантизм). 

 2   

30 Лабораторне заняття 16. Розлади гіпоталамо- 
гіпофізарно-надниркової системи. Аденоми гіпофіза. 

 2   

31 Самостійна робота. Розлади гіпоталамо-гіпофізарно- 
гонадної осі. Нейроендокринні успадковані або індуковані 

дефіцити ферменту ароматази. 

   6 

 
РАЗОМ 12 32 

 
46 

 

 

Загальний об’єм 90 годин, включаючи: 

Лекції– 12 годин 

Лабораторні заняття – 32 годин 

Самостійна робота– 46 годин 
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9. Рекомендована література: 

1. Ендокринологія : навч. посіб. / О. О. Сергієнко, В. О. Сергієнко, Р. Д. Макар та ін. ; 

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

2. Залози внутрішньої секреції та обмін речовин : навч. посіб. / С. Є. Швайко, В. С. 

Пикалюк, О. Р. Дмитроца [та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 512 с. 

3.  Ганонг В. Ф. Фізіологія людини : підруч. для студ. вузів / В. Ф. Ганонг : [пер. з 

англ.]. – Львів. Бак, 2002. – 784 с. 

4.  Ендокринологія / П. М. Боднар, О. М. Приступюк, О. В. Щербак [та ін.] ; за ред. 

проф. П. М. Боднара. – К. : Здоров’я, 2002. – 512 с. 

 

 
Інформаційні ресурси: 

 

1. http://www.freebookcentre.net/medical_text_books_journals/endocrinology_ebooks_onli 

ne_texts_download.html 

2. http://www.nbuv.gov.ua 

3. https://books.google.com.ua/books?id=_PTUCQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=u 

k#v=onepage&q&f=false 

http://www.freebookcentre.net/medical_text_books_journals/endocrinology_ebooks_online_texts_download.html
http://www.freebookcentre.net/medical_text_books_journals/endocrinology_ebooks_online_texts_download.html
http://www.nbuv.gov.ua/
https://books.google.com.ua/books?id=_PTUCQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=uk%23v%3Donepage&q&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=_PTUCQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=uk%23v%3Donepage&q&f=false

