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1. Мета дисципліни –сформувати у студентів уявлення про сучасні відомості щодо 
основних принципів гуморальної регуляції морфо-функціонального стану органів та 
систем органів, загальних закономірностей гормональної регуляції проходження 
різних стадій онтогенезу, а також про можливі наслідки модифікації окремих 
елементів системи внутрішньоорганізменних регуляційних взаємодій в контексті 
індивідуального розвитку організмів.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування навчальних дисциплін "Загальна цитологія", "Гістологія", 
"Молекулярна біологія", "Біологія індивідуального розвитку", «Загальна 
ембріологія», «Гістофізіологія репродуктивної системи». 

2.Вміння самостійно застосовувати знання з цитології, гістології, молекулярної 
біології, біохімії та ін. дисциплін для розв’язання конкретних науково-
практичних задач; вміння працювати з науковою та науково-методичною 
літературою. 

3.Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 
"Гормональна регуляція онтогенезу" – це базова дисципліна, що присвячена 

вивченню загальних принципів гуморальної регуляції становлення ключових етапів 
індивідуального розвитку організмів. Дисципліна направлена на формування у 
студентів чіткого розуміння основних принципів кореляції функціонування різних 
органів, ініціації морфо-функціональних перетворень відповідно до стадії розвитку 
організму, реалізації перехресної регуляції в системі внутрішньоорганізменних 
взаємодій, що лежать в основі процесів розвитку, росту, диференціації та 
спеціалізації, а також про можливі наслідки розвитку ендокринних порушень різної 
етіології на різних етапах онтогенезу. 

4. Завдання (навчальні цілі): 
1. сформувати уявлення про основні принципи гуморальної регуляції 

функціональної активності органів; 
2. сформувати уявлення про молекулярно-клітинні механізми реалізації ефектів 

біологічно-активних сполук; 
3. сформувати уявлення про основні системи регуляції різних етапів індивідуального 

розвитку тварин; 
4. дати студентам уявлення про причинно-наслідкові зв’язки розвитку порушень 

онтогенезу зі дії різноманітних ендо- та екзогенних сполук; 
 

Згідно вимог Проекту Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень 
вищої освіти (шостий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 
091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами наступних 
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 

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

- ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
- ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово. 
- ЗК05. Уміння спілкуватися однією з іноземних мов, міжнародного наукового 

спілкування. 
- ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
- ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 
спеціальних (фахових, предметних): 
- ФК01. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та 

на межі предметних галузей. 
- ФК02. Здатність застосовувати знання та вміння з математики, фізики, хімії та 

інших суміжних наук для вирішення завдань сучасної біології.  
- ФК03. Уміння використовувати знання й практичні навички в галузі 

біологічних наук та на межі предметних галузей для дослідження різних рівнів 
організації живого, біологічних явищ і процесів. 

- ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, 
теорій та концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань. 

- ФК07. Демонстрування знання будови, функцій та процесів життєдіяльності, 
систематики, методів виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, 
прокаріот і еукаріот упродовж онто- та філогенезу. 

- ФК09. Здатність до визначення та аналізу результатів взаємодії біологічних 
систем різних рівнів організації, їхньої ролі у біосфері та можливості 
використання у різних галузях господарства, біотехнологіях, медицині та 
охороні навколишнього середовища. 

- ФК10. Демонстрування знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних 
систем. 

- ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних задач 
біології. 

- ФК12.10. Уявлення про загальні закономірності передзародкового, зародкового 
та позазародкового розвитку. 

- ФК13.10. Уявлення про механізми впливу різних чинників довкілля на перебіг 
різних етапів онтогенезу тваринних організмів різних таксономічних груп. 

- ФК14.10. Уявлення про можливі «способи керування» онтогенезом. 
- ФК15.10. Знання закономірностей зміни онтогенезу організмів різних 

таксономічних груп у залежності від певних змін умов довкілля. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 

4. автономність та відповідальність) 

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 

 Знати    
1.1. Основні принципи гуморальної 

регуляції функціонального стану 
клітин та органів; 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульні контрольні 
роботи №1, 2; 

оцінювання виконання 
реферату / презентації / 

доповіді 

15 

1.2. Роль різних біологічно-активних 
речовин у становленні та 
проходженні онтегенезу; 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульні контрольні 
роботи №1, 2; 

оцінювання виконання 
реферату / презентації / 

доповіді 

15 

1.3. Основні онтогенетичні наслідки 
впливу ендо- та екзогенних речовин 
різного походження. 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульні контрольні 
роботи №1, 2; 

оцінювання виконання 
реферату / презентації / 

доповіді 

15 

 Вміти    
2.1. На основі поглиблених знань 

орієнтуватися у принципових 
питаннях і теоріях сучасної 
ендокринології; 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульні контрольні 
роботи №1, 2; 

оцінювання виконання 
реферату / презентації / 

доповіді 

15 

2.2. На основі знань про принципи 
структурно-функціональних 
взаємодій, прогнозувати наслідки 
впливу біологічно-активних 
речовин, в тому числі ксенобіотиків; 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульні контрольні 
роботи №1, 2; 

оцінювання виконання 
реферату / презентації / 

доповіді 

15 

2.3. Використовуючи сучасні технології, 
проводити критичний аналіз 
наукових джерел для вирішення 
конкретного науково-дослідного 
завдання;  

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульні контрольні 
роботи №1, 2; 

оцінювання виконання 
реферату / презентації / 

доповіді 

15 

 Комунікації    
3.1. Представляти результати наукового 

пошуку у формі доповідей з 
використанням сучасних технологій, 
коректно вести дискусію, критично 
оцінювати . 

Самостійна 
робота 

Оцінювання 
виконання реферату / 
презентації / доповіді 

10 



6 
 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  
 

Результати навчання дисципліни  (код) 
Програмні результати навчання (назва) 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 

ПР01. Демонструвати спілкування в діалоговому режимі з 
колегами та цільовою аудиторією, ведення професійної наукової 
дискусії, письмово відображувати та презентувати результати 
своїх досліджень українською мовою. 

      + 

ПР03. Використовувати теорії і закони математики, фізики, хімії 
та інших наук для вирішення завдань сучасної біології.     + +   

ПР04. Розуміти основні терміни, концепції, принципи, теорії і 
закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей. + +    +  

ПР07. Демонструвати знання про структурну організацію 
біологічних систем на молекулярному рівні організації.  + +      

ПР08. Демонструвати знання фундаментальних біологічних 
процесів, будови та функцій живих організмів.  +  + +   

ПР10. Встановлювати закономірності взаємодії живих організмів 
різних форм структурної організації між собою, особливості 
впливу різних чинників на живі організми та оцінювати їх роль у 
біосферних процесах біотичної трансформації речовин і енергії. 

 + +     

ПР15. Застосовувати у професійній діяльності методи визначення 
структурних та функціональних характеристик біологічних систем 
на різних рівнях організації.  

+    + +  

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. Вирішувати прикладні задачі біології відповідні методи.   +  +   
ПР22. На основі базових знань з природничих та математики наук 
формувати загальні уявлення про закономірності індивідуального 
та історичного розвитку біологічних систем на різних рівнях 
організації та особливості їхньої кооперативної взаємодії. 

 + + +    

ПР23.10. Аналізувати й описувати зміни онтогенезу та пояснювати 
закономірності їхнього перебігу у відповідності до конкретних 
умов середовища. 

  +  + +  

ПР25.10. Прогнозувати можливість, напрямок та рівень 
структурно-функціональних змін організмів при зміні перебігу 
їхнього онтогенезу та обирати адекватні методи для аналізу таких 
змін 

    + +  
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7. Схема формування оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 – 2.3 (блок Розділу 1) – 30 балів/ 15 балів 
2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1 – 2.3 (блок Розділу 2) – 30 балів/ 15 балів 
3. Підготовка реферату/презентації/доповіді РН 1.1 – 3.1 – 40 балів / 20 балів  
 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 
встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня (нижчі за 50% від 
максимально можливої для визначеної в програмі форми поточного контролю кількості 
балів) до підсумкової оцінки не додаються. Максимальна кількість балів, які можуть бути 
отримані студентом за освітній компонент в цілому , становить 100 балів.  

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 
«зараховано») є написання всіх контрольних робіт.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається.  

 
7.2 Організація оцінювання:  
Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 
відповідно. Оцінювання підготовлених презентацій /доповідей, усних відповідей / доповнень 
проводиться упродовж семестру.  
 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Зараховано / Satisfactory 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
 



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план лекцій  
 

№ 
п/п Назва  тем Кількість годин 

лекції СР* конс. 

Розділ 1. Гормональна регуляція ембріогенезу   
 

1 Тема 1. Особливості регуляції гаметогенезу хребетних. 8 10 
 

 

Лекція 1-2. Ендокринна регуляція сперматогенезу. 4  
 

Лекція 3-4. Ендокринна регуляція оогенезу. 4  
 

Самостійна робота. Основні принципи функціонування 
гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної системи. Роль тестостерону, 
дигідротестостерону, кетотестостерону, естрадіолу, 
прегненолону, прогестерону, активіну, інгібіну, фолістатіну, 
ФСГ, ЛГ, ГнРГ, ГнІГ та кіссептину. Основні системи 
гормонального гомеостазу в гаметогенезі. 
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2 Тема 2. Гуморальний контроль пренатального розвитку. 12 20 
 

 

Лекція 5. Ендокринна регуляція запліднення. 2  
 

Лекція 6-7. Особливості гуморальної регуляції імплантації та 
ранніх етапів ембріогенезу ссавців. 4  

 

Лекція 8-10. Вплив ендокринних факторів матері та плоду на 
закладку та розвиток систем органів ссавців. 6  

 

Самостійна робота. Гуморальні умови активації гамет. 
Хемоатрактанти. Регуляція запліднення та імплантації. Основні 
принципи гуморального контролю морфогенезу. Особливості 
розвитку нервової, серцево-судинної, сечовидільної, статевої, 
опорно-рухової, дихальної, імунної, ендокринної системи 
ембріону ссавців в контексті ендокринного впливу організму 
матері.    

 20 

 

3 Модульна  контрольна  робота 1 1  
 

Розділ 2. Гормональна регуляція пери- та постнатального онтогенезу.    

4 Тема 3. Гуморальний контроль процесу народження 4 6  

 

Лекція 11. Особливості гормональної регуляції перинатального 
етапу онтогенезу. 4  

 

Самостійна робота. Основні ендокринні фактори, що регулюють 
пологову діяльність. Роль плаценти. Гіпоталамо-гіпофізарний 
контроль останніх етапів ембріогенезу плоду. Ключові зміни 
нейроендокринних взаємодій організму після народження. 
Селективна активація елементів ендокринної системи як 
адаптація до автономного постнатального онтогенезу. 

 6 

 

5 Тема 4. Постнатальний онтогенез 14 14  

 Лекція 12. Принципи ендокринної регуляції в препубертатному 
періоді онтогенезу. 2  
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Лекція 13. Статеве дозрівання. 2  
 

Лекція 14. Метаморфоз. 2  
 

Лекція 15-16. Вплив компонентів ендокринної системи на 
системи органів хребетних. 4  

 

Лекція 17-18. Основні вікові зміни в ендокринній системі. 4  
 

Самостійна робота. Молекулярно-клітинні механізми впливу 
гормонів щитоподібної, паращитоподібних, вилочкової, 
підшлункової, статевих, наднирникових залоз на морфо-
функціональний стан органів і систем органів. Молекулярно-клітинні 
механізми впливу факторів росту та гормоноподібних речовин на 
морфо-функціональний стан органів і систем органів. 
Нейроендокринні особливості становлення та реалізації статевого 
дозрівання. Молекулярно-клітинні особливості регуляції метаморфозу 
хребетних. Основні вікові зміни в роботі щитоподібної, 
паращитоподібних, вилочкової, підшлункової, статевих та 
наднирникових залоз 

 14 

 

Модульна  контрольна  робота 2 1   

 Консультація    2 

6 ВСЬОГО 38 50 2 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 
 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 38 год. 
Конс. – 2 год. 
Самостійна робота – 50 год. 
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