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ВСТУП 
Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Порівняльна анатомія хребетних тварин» 

складена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців за освітнім рівнем «Магістр» галузі 

знань 0401 "Природничі науки" зі спеціальності 04010207 «Зоологія», за програмою підготовки 

Зоологія. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Порівняльна анатомія хребетних тварин» є системи 

зовнішньої і внутрішньої будови організму хребетних тварин, їх еволюційні перетворення і тренди 

морфологічних змін організму у цілому. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна є базовою для засвоєння знань і вмінь у системі професійної 

підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Актуальність вивчення цієї дисципліни 

визначається необхідністю і важливістю розуміння студентом причин та шляхів перетворень планів 

будови цілих організмів, окремих органів та систем органів під час еволюційного процесу. 

Порівняння будови органів у зв’язку з їх функціями дозволяє зрозуміти пристосування до умов 

існування організмів як цілісних систем, походження і шляхи еволюції різних груп тварин. 

Теоретичне ядро дисципліни «Порівняльна анатомія хребетних тварин» такі науки як анатомія, 

морфологія, загальна зоологія, екологія. Разом з тим, вона тісно пов’язана з такими дисциплінами, як 

еволюційні вчення, систематика і таксономія, біорізноманіття. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Предмет порівняльної анатомії. Історичний огляд становлення та розвитку порівняльної анатомії хребетних. 

Покриви хребетних, будова скелетної системи.  

2. Еволюційні тренди перебудов травної, дихальної, кровоносної, статево-видільної систем органів. 

Загальні тенденції еволюційних змін  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Порівняльна анатомія хребетних тварин» є 

ознайомлення студентів із основами будови органів, їх систем, а також організму тварин в цілому, 

закономірностями виникнення і становлення цієї будови в процесі еволюції.. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Порівняльна анатомія хребетних тварин» є: 

сформувати у студентів уявлення про різноманіття планів будови тварин, закономірності виникнення і 

становлення цієї будови в процесі еволюції; ознайомити із закономірностями пристосування тварин 

до конкретних умов існування; ознайомити з практичними методами досліджень у галузі порівняльної 

анатомії тварин. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 

знати: 

– основні плани будови тварин і критерії, за якими їх можна порівнювати між собою; 

– напрямки морфологічної еволюції в межах типів і класів тварин; 

– головні особливості будови різних систем органів хребетних тварин; 

– принципи виникнення і розвитку тканин, органів і систем органів у тварин; 

– принципи і риси адаптації організму до умов існування; 

– основні методи здобування фактичних даних в порівняльній анатомії; 

– основні методи порівняння і аналізу морфологічних даних. 

вміти: 

– визначати рівень структурної організації і органологічної диференціації тварин; 

– обирати методи для здійснення конкретних досліджень у галузі порівняльної анатомії; 

– планувати проведення анатомо-морфологічних досліджень тварин; 

– визначати систематичну приналежність різних представників тварин виходячи з їх 

морфологічних особливостей 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин/5 кредитів ECTS. Зокрема: лекції – 44 год., 

лабораторні робота – 30 год., самостійна робота – 102 год., консультації – 4 год. 

 

2. Форма підсумкового контролю успішності навчання           іспит 

3. Засоби діагностики успішності навчання Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-2, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – тема 3-4. Обов’язковим для заліку 

є написання всіх поточних і модульних контрольних робіт. 
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

  

Змістовий модуль 1    Предмет порівняльної анатомії. Історичний огляд 

становлення та розвитку порівняльної анатомії хребетних. 

Покриви хребетних, будова скелетної системи. 

 

Вступ: Предмет, завдання і понятійний апарат порівняльної анатомії.  

ТЕМА 1. Історія і методологія порівняльної анатомії хребетних. Покриви 

хребетних та їх похідні (17 год.) 

Історія розвитку порівняльної анатомії. Методологія порівняльної 

анатомії. Прогрес, регрес і спеціалізація. Загальний план будови організму 

хребетних тварин. Важливість палеонтологічних даних. Значення фактів 

геології, зоогеографії, ембріологічних та біохімічних даних. Огляд основних 

гіпотез походження хребетних. Функції зовнішніх покривів. Риси будови 

покривів анамній та амніот. Рогові похідні покривів. Шкірні залози: 

класифікації, будова, функції. 

ТЕМА 2.   Різноманіття ссавців: характеристика основних систематичних груп (50 

год.) 

Класифікація скелетних елементів. Зовнішній та внутрішній скелет: 

аналіз тенденцій перебудов. Осьовий скелет: хорда і хребетний стовп. Типи 

хребців, їх будова і розвиток. Грудна клітка: ребра і грудина. Скелет поясів і 

вільних відділів кінцівок. Перебудови кінцівок в різних адаптивних групах. 

Походження черепа. Стадії його розвитку. Напрямки еволюції черепа. 

Порівняльний аналіз топографії основних елементів. Осьовий і вісцеральний 

відділи скелета голови.  

Підсумкова модульна контрольна робота 1 (2 год.) 

 

Змістовий модуль 2   Еволюційні тренди перебудов травної, дихальної, 

кровоносної, статево-видільної систем органів. Загальні 

тенденції еволюційних змін  

ТЕМА 3.  Еволюційні тренди перебудов травної, дихальної, кровоносної систем 

(43 год.) 

Розвиток травної трубки на різних етапах ембріогенезу. Первинна 

кишка. Будова кишкового тракту в різних групах тварин. Зуби хребетних: 

класифікації, теорії походження, форма і функція. Травні залози: печінка і 

підшлункова залоза. Органи водного дихання: внутрішні і зовнішні зябра. 

Додаткові органи дихання. Порівняльна характеристика легень хребетних. 

Тенденції перетворень органів повітряного дихання. Органи кровотворення. 

Порівняльна характеристика серця в ряду хребетних. Розвиток серця. Відділи і 

камери серця. Артеріальні дуги хребетних: їх розвиток і перебудова. 

Особливості артеріальної системи анамній та амніот. Особливості венозної 

системи анамній та амніот. Перетворення кардинальних вен. Ворітні системи 
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хребетних. Кола кровообігу і розподіл потоків крові. Лімфатична система 

хребетних. 

ТЕМА 4.   Порівняльний аналіз статево-видільної системи. Тенденції анатомічних 

змін хребетних в процесі еволюції (32 год.) 

Розвиток і будова статевих залоз. Статеві протоки, їх співвідношення з 

видільними. Клоака хребетних. Копулятивні органи та допоміжні утворення. 

Будова і функції нефрону у різних групах хребетних. Розвиток і будова нирок. 

Архінефричний канал. Видільні протоки, їх перетворення. Елементи нервової 

системи. Спинний і головний мозок: їх розвиток в ряду хребетних. Відділи 

головного мозку. Шлуночки головного мозку. Черепно-мозкові нерви.  

Підсумкова модульна контрольна робота 2 (2 год.) 
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