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1. Мета дисципліни сформувати загальні знання про фізіологічні основи індивідуального 

розвитку людини і тварин, розкрити механізми та ведучі фактори розвитку фізіологічних функцій 

впродовж онтогенезу, навчити використовувати знання щодо розвитку функцій організму в 

організації власного життя та життя соціуму. 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

1. Володіти знаннями про загальні принципи функціонування живих організмів на різних 

рівнях організації.  

2. Вміти теоретично обґрунтовувати необхідність підтримання гомеостазу як основи 

існування живого. 

3. Знати макро- та мікроструктурну організацію систем органів людини і тварин. 

4. Володіти навичками практичної роботи в науковій лабораторії, вміти обробляти та 

представляти результати експериментів та обстежень. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Основою навчальної дисципліни «Фізіологія онтогенезу» є розгляд механізмів та ведучих 

факторів розвитку фізіологічних функцій протягом онтогенезу. Зокрема детально висвітлюються  

питання про розвиток організму на різних етапах онтогенезу, вікові особливості систем органів, 

критичні етапи онтогенезу людини та тварин, механізми старіння та довголіття. Обґрунтовується 

закономірність виникнення мови, самосвідомості і свідомості як особливого механізму регуляції 

поведінки людини в соціальному середовищі. Розглядаються питання функціональні реакції 

органів в нормі та за умов порушення їх діяльності. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1) сформувати загальні уявлення про онтогенез людини і тварин як неперервний процес якісних 

змін у різні вікові періоди та механізм пристосування до змін зовнішнього та внутрішнього 

середовища організму з метою забезпечення його гомеостазу; 

2) засвоїти знання про нейрофізіологічні механізми онтогенезу фізіологічних функцій, особливо 

таких які притаманні виключно людині: свідомості, мови, навчання і довготривалої асоціативної 

пам’яті як базових для здійснення будь-якої цілеспрямованої поведінкової реакції людини;  

3) сформувати уявлення про закономірність взаємодії функцій під час розвитку організму на 

ранніх та пізніх етапах. 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої освіти 

(восьмий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія») 

дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей: 

інтегральної: 

здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при здійсненні 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

загальних:  

 ЗК2. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

спеціальні (фахові, предметні):  

 СК1. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, необхідними для 

професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності. 

 СК4. Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних рівнів організації 

живого, біологічних явищ і процесів. 

 СК8. Здатність презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних 

досліджень, готувати наукові публікації, брати участь у наукових конференціях та інших 

заходах. 
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 СК49. Здатність застосовувати методи, методичні підходи та алгоритми 

аналізу системних принципів організації механізмів регуляції фізіологічних 

функцій.  

 СК50. Поглиблене розуміння класичних і сучасних теорій щодо процесів 

регуляції фізіологічних функцій організму. 
 

 

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  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати    

1.1 Знати основні фактори онтогенезу 

функцій, основні етапи індивіду-

ального розвитку та критичні періоди.  

Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит 

15 

1.2 Знати основні механізми акселерації та 

ретардації розвитку, а також старіння. 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит 

15 

1.3 Знати основні риси розвитку функцій 

внутрішніх органів у людини  

Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит 

15 

1.4 Знати ведучі фактори розвитку 

функцій нервової та сенсорних, а 

також вищої нервової діяльності 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит 

15 

 

 Вміти    

2.1 Вміти у лабораторних умовах  

вимірювати основні антропометричні 

показники та показники 

функціонування внутрішніх органів, 

нервової та сенсорних систем, 

визначати рівень метаболізму, 

застосовуючи новітні технологічні 

розробки та методологічні підходи для 

біологічних лабораторних досліджень 

Лекція 

Лабораторні роботи 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

лабораторних 

робіт 

10 

2.2 Вміти обирати сучасні методики для 

визначення біологічного віку людини 

за антропометричними даними,  

показниками функціонування 

внутрішніх органів, нервової та 

сенсорних систем  

Лекція 

Лабораторні роботи 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

лабораторних 

робіт 

10 

 Комунікація    

3.1 Представляти результати наукового 

пошуку у формі доповідей з 

використанням сучасних технологій, 

коректно вести дискусію 

Лабораторні роботи Оцінювання 

лабораторних 

робіт, 

реферат 

10 

 Автономність та відповідальність    

4.1 Вміти самостійно працювати з 

науковою та навчально-методичною 

літературою, здійснювати пошук та 

узагальнювати науково-технічну 

Самостійна робота Реферат 10 
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інформацію та використовувати її для 

планування, отримання й аналізу 

результатів власної науково-дослідної і 

науково-технічної роботи. 

 

 

 

 

 

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 3.1 4.1 

ПР2. Використовувати бібліотеки, інформаційні 

бази даних, інтернет ресурси для пошуку 

необхідної інформації. 
    + + +  

ПР6. Аналізувати біологічні явища та процеси на 

молекулярному, клітинному, організменному, 

популяційно-видовому та біосферному рівнях з 

точки зору фундаментальних загальнонаукових 

знань, а також за використання спеціальних 

сучасних методів досліджень. 

+ + + + + +   

ПР17. Застосовувати сучасні технології навчання 

для викладання спеціальних дисциплін. 
      + + 

ПР40. Вміти узагальнювати різноманітні 

експериментальні дані та обґрунтовувати тезу про 

єдність організму людини і тварин як єдиного 

цілого з середовищем їхнього існування на основі 

знань про будову та механізми функціонування 

різних органів та систем організму спираючись на 

поглиблені знання з дисциплін професійно-

практичної підготовки. 

+ + + +  + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

Модульна контрольна робота 1: РН 1.1-РН.1.2; РН 2.1 — 15  балів / 7,5 балів. 

 Модульна контрольна робота 2: РН 1.3; РН 2.2 — 15  балів / 7,5  балів. 

Модульна контрольна робота 3: РН 1.4; РН 2.2 — 15  балів / 7,5 балів. 

Оцінювання лабораторних робіт. РН 2.1- 2.2;РН 3.1 — 10  балів / 5 балів. 

Реферат РН 3.1 – 4.1 – 5 балів /2,5 балів 

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому 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 тестова контрольна робота. Результатами навчання, які 

оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-РН 1.4. Максимальна кількість балів, яка може 

бути отримана здобувачем освіти – 40 балів за 100-бальною шкалою. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

 - умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковим для іспиту є успішна здача 3 модульних контрольних робіт, за кожну з 

модульних робіт не менше 50% правильних відповідей, лабораторних робіт не нижче 5 балів та 

рефератів, за реферат оцінка не нижче 5 балів. Студент не допускається до іспиту, якщо під час 

семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1, 2, та 3 проводяться після завершення лекцій з розділів 1,  2 

та 3 відповідно. Оцінка рефератів та лабораторних робіт проводиться упродовж лекційного 

курсу.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



7 

 

88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

лекції 

Лабо-

ра-

торні 

Самост. 
робота 

Кон-
сульта-

ції 

Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

ЛЮДИНИ І ТВАРИН  
 

1 

Лекція 1. Вступ до курсу. Предмет фізіології 

онтогенезу, її зв’язок з іншими фізіологічними 

дисциплінами. Вплив середовища на ріст і 

розвиток впродовж онтогенезу. Акселерація та 

ретардація розвитку. 

Завдання для самостійної роботи:  

1. Методи фізіології онтогенезу.  

2. Теорії старіння. 

2 
 

4  

2 

Лекція 2. Критерії вікової периодизації. 

Розвиток фізіологічних функцій у 

пренатальному онтогенезі.  

Завдання для самостійної роботи:  

Переломні етапи пренатального онтогенезу 

2   2 2 

3 

Лекція 3. Розвиток фізіологічних функцій у 

постнатальному онтогенезі.  

Лабораторна робота 1. Визначення 

біологічного віку у людини за фізіологічними 

показниками 

Завдання для самостійної роботи: 

Морфологічні критерії визначення біологічного 

віку 

2  2 8   

4 

Лекція 4. Співвідношення нервових і 

гуморальних механізмів регуляції на різних 

етапах онтогенезу. Роль процесів регулювання в 

різні періоди онтогенезу. 
Лабораторна робота 2. Антропометрія 

Завдання для самостійної роботи: Визначення 

ідеальної ваги.  

Модульна контрольна робота 1 

2  4  16  

Змістовий модуль 2. Онтогенез вісцеральних функцій 

5 

Лекція 5. Розвиток функцій системи крові 

Лабораторна робота 3. Дослідження різних 

показників крові у щурів різного віку 

Завдання для самостійної роботи: Групи крові 

у тварин.  

2 2  6 2 

6 

Лекція 6. Онтогенез системи кровообігу 

Лабораторна робота 4. Електрокардіограма у 

щурів різного віку. 

Завдання для самостійної роботи: Кровообіг у 

плода.  

2  12  

7 

Лекція 7.  Онтогенез дихальних систем тварин і 

людини. Газообмін 

Завдання для самостійної роботи:  

2 2  8  
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1. Становлення легеневої вентиляції у різних 

класів хребетних.  

2. Вікові особливості регуляції дихання у 

тварин. 

8 

Лекція 8. Травлення та обмін речовин у 

онтогенезі. Видільна система. Вікові особливості 

ендокринних функцій. 

Лабораторна робота 5. Складання харчового 

раціону для дітей різного віку. 

Завдання для самостійної роботи.  
Основні критерії складання харчового раціону 

для дітей та юних спортсменів. 

Модульна контрольна робота 2 

4 2 8 2 

      

Змістовий модуль 3. Фізіологічні основи розвитку опорно-рухової системи, 

репродуктивних органів, ЦНС, сенсорних систем і поведінки 
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Лекція 9. Розвиток функцій опорно-рухової 

системи та репродуктивних органів. 

Завдання для самостійної роботи  

Статеве дозрівання і статеві функції. Закладання 

скелету в нтогенезі тварин. Розвиток кісток.  

Кісткова тканина у різні вікові періоди. 

Особливості формування і осифікації кісток 

окремих відділів скелету у постнатальний 

період. 

2   6  

10. 

Лекція 10. Онтогенез нервової системи у різних 

типів тварин. Рефлекторні реакції у різні періоди 

онтогенезу. Уроджені рефлекси з різних 

аналізаторів.  Розвиток сенсорних систем. 

Завдання для самостійної роботи.  
Психофізіологічні показники у людей різного 

віку 

4  2 18  

11. 

Лекція 11. Онтогенез сенсорних систем.  

Завдання для самостійної роботи Змінені 

стани свідомості та штучні психічні стани у 

людей різного віку. 

Модульна контрольна робота 3 

4  12 2 

 ВСЬОГО 28 14 100 8 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі (вибрати необхідне): 

Лекцій – 28 год.  

Лабораторні заняття  14 год. 

Консультації - 8 год. 

Самостійна робота 100 год. 
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