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1. Мета навчальної дисципліни “Порівняльна фізіологія” – ознайомити студентів з 

закономірностями функціонування організмів на різних рівнях філогенетичного 

розвитку. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування курсів знання з зоології, цитології, біохімії, гістології,  

фізіології та анатомії та ін. дисциплін, уміння працювати з науково-

методичною літературою, користуватися комп’ютером. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
 

 «Порівняльна фізіологія» охоплює вивчення функціонування організмів 

різних тварин, визначення спільних механізмів регуляції діяльності систем органів. 

В ході вивчення  дисципліни наводиться та демонструється значення порівняльної 

фізіології  для фізіології людини та тварин, зоології, еволюційної та екологічної 

фізіології.  

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

 

1) сформувати уявлення про фізіологічні особливості функціонування різних 

тваринних організмів. 

2) засвоїти характеристику різних організмів в ракурсі їх положення на еволюційній 

драбині.  

3) дати студентам наукові уявлення про сучасні теорії розвитку типових 

фізіологічних систем організмів тварин.  

 

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:  

 ЗК5. Здатність розробляти та керувати проектами.  

спеціальні (фахові, предметні):  

 СК9. Здатність застосовувати законодавство про авторське право для потреб 

практичної діяльності.  

 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. 
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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 Предмет і завдання порівняльної 

фізіології. 

Лекція 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота, 

реферат,  іспит 

15 

1.2 Знати методи дослідження 

порівняльної фізіології. 

Лекція 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота, 

реферат, іспит 

15 

1.3 Знати основні поняття про 

філогенез тварин. 

Лекція 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота 

реферат, іспит 

15 

1.4 Знати про антропогенез та місце 

людини в тваринному світі. 

Лекція 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота, 

реферат, іспит 

15 
 

 

 

 Вміти                                                                                                                               

2.1  Вміти обирати методи 

порівняльного дослідження 

вісцеральних функцій різних 

тварин. Та проводити дослідження 

застосовуючи сучасні технології та 

методологічні підходи. 

Лекція 

лабораторні 

роботи 

Модульна 

контрольна робота, 

оцінювання лаб. 

робіт 

реферат 

10 

2.2 Вміти за описом морфологічних і 

фізіологічних показників 

класифікувати тварин. 

Лекція 

лабораторні 

роботи 

Модульна 

контрольна робота, 

оцінювання лаб. 

робіт, 

реферат 

10 

 Комунікація  

3.1 Представляти результати 

наукового пошуку у формі 

доповідей з використанням 

сучасних технологій, коректно 

вести дискусію 

Лабораторні 

роботи 

Реферат, 

оцінювання лаб. 

робіт 

 

10 

 Автономність та відповідальність 

4.1 Вміти самостійно працювати з 

науковою та навчально-

методичною літературою, 

здійснювати пошук та 

узагальнювати науково-технічну 

інформацію та використовувати її 

для планування, отримання й 

аналізу результатів власної 

науково-дослідної і науково-

технічної роботи . 

Самостійна 

робота 

Реферат 10 
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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 

ПР3. Здійснювати злагоджену роботу на результат у 

колективі з урахуванням суспільних, державних і 

виробничих інтересів.  
    +    

ПР20. На основі поглиблених знань з природничих наук 

формувати уявлення про закономірності 

індивідуального та історичного розвитку біологічних 

систем на різних рівнях організації, роль системних 

процесів у їхньому формуванні, функціонуванні й 

пластичності, особливості їхньої кооперативної 

взаємодії, а також про системність організації живого.  

+ + + + + +   

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:  

1. Модульна контрольна робота 1:  РН 1.1; 1.2,1.3, 2.1,– 20 балів/10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2:  РН 1.4; 2.2  – 20 балів/10 балів 

3.Лабораторні роботи: РН 2.1–2.2, 3.1 – 10 балів/ 5 балів 

4. Реферат РН 1.1 – 4.1 –10 балів/ 5 балів 

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами 

навчання, які оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-4.1.   

 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковим для іспиту є успішна здача 2 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, і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1, 

і 2 відповідно. Оцінка рефератів та лабораторних 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 
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8. Структура  навчальної  дисципліни.  

 

Тематичний план занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

лекції 

лабо-

ратор-

ні 

Самост. 
робота 

Кон-
сульта-

ції 

Змістовий модуль 1.  

  1 Тема 1.  Історія вивчення порівняльної 

фізіології  Методи дослідження. 

Дихання. Кров. Кровообіг. 

 

 2   

 

Лекція 1.   Предмет та завдання 

порівняльної фізіології.  Історія 

порівняльної фізіології.  

2    

 
Лекція 2.   Склад атмосферного повітря. 

Дихання в воді і на повітрі.   
2    

 
Лекція 3.  Перенесення кисню в організмі 

тварин.  
2    

 

Самостійна робота . Транспорт СО2. 

Кровообіг у хребетних. Циркуляція рідин 

у безхребетних. 

  10  

2 

Тема 2. Особливості харчування, 

травлення та енергетичного обміну у 

різних тварин. 

 2   

 Лекція 4. Способи харчування. 2     

 Лекція 5. Травлення у безхребетних.   2    

 Лекція 6. Травлення у хребетних тварин. 2    

 Самостійна робота.  Інтенсивність 

метаболізму і розміри тіла. 

Терморегуляція у гомойотермних та 

пойкілотермних тварин  

  10  

  3 Тема 3. Вода і осморегуляція  2   

 Лекція 7.  Осморегуляція у водних тварин 

та наземних тварин.   
2    

 Лекція 8.  Різноманітність органів 

виділення.  Виділення надлишків азоту. 
2    

 Самостійна робота . Пуриновий обмін. 

Обмін вуглеводів. Білковий обмін у 

різних тварин. 

  10  

Змістовий модуль 2. 

  4 Тема 4. Мязи, рух, локомоція.  2   

 Лекція 9. Рух у безхребетних. 2    

 Лекція 10. Локомоція у хребетних тварин.  2    

 Самостійна робота. Біомеханіка 

локомоції. Скелетні структури.  
  20  
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  5 Тема 5. Інформація і органи чуття.  2   

 Лекція 11. Перетворення і передача 

інформації у тварин 
2    

 Самостійна робота. Органи чуття у 

безхребетних  
  10  

  6 Тема 6. Нервова і гуморальна 

регуляція. 
 2   

 Лекція 12. Регуляція і теорія керування. 2    

 Лекція 13. Будова нервової системи у 

ссавців. Типи нервової системи у 

безхребетних. 

2    

 Самостійна робота. Головний мозок 

людини. Гормони хребетних. 

 Гуморальна регуляція у комах.  

  20 2 

 ВСЬОГО 26 12 80 2 
 

Загальний обсяг 120 год. , в тому числі:  

Лекцій – 26 год.  

Лабораторні заняття - 12 год. 

Самостійна робота - 80 год. 

Консультації - 2 год. 

 

 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні: 

1. Сравнительная физиология животных (под ред. Л. Проссера)  в 3-х томах.- М.: 

Мир, 1977-1978. – т.1. – 608 с.; т.2. 571 с.; т.3. – 653 с. 

2. Шмидт-Ниельсен К. Физиология животных: в 2-х частях. – М.: Мир, 1982. – 800 с. 

3. Экологическая физиология: в 3-х томах. – Л., 1979-1982. – т.1 - 440 с.; т.2 – 528 с.; 

т.3 – 504 с.  

4. Эволюционная физиология: в 2-х томах. – Л., 1983. – 625 с. 

5. Шилов И.А Физиологическая экология животных. – М.:Высшая школа, 1985. – 

328 с. 

6. Чайченко Г.М. Фізіологія ВНД. – К.:Либідь, 1993. – 216 с. 

7. Коштоянц Х.С. Основы сравнительной физиологии. – М,: Издательство Академии 

наук СССР, 1957. – т.1 – 523 с.; т.2 – 634 с. 

 

Додаткові: 

1. Симаков Ю.Г. Удивительный мир животных. – М.: Рипол Классик, 2007. – 319 с. 

2. Лисица М.П., Валах М.Я. Физиологическая оптика. Мир животных, К.: Логос, 

2006. – 510 с. 

 
 


