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Мета дисципліни – створення у студентів уявлення про загальні 
закономірності ембріонального розвитку хребетних тварин, впливу зовнішнього та 
внутрішнього середовища  на цей процес, різноманітність  шляхів розвитку основних 
класів хребетних тварин та детальна характеристика ембріонального розвитку органів 
та окремих систем органів. Сформувати у студентів чітке уявлення про механізми 
реалізації послідовних періодів ембріогенезу, особливості мікроскопічної та 
субмікроскопічної організації органів та систем органів тваринного організму на 
різних етапах ембріогенезу в нормі та при патології, а також про значення та 
можливості практичного застосування окремих методів та  методичних прийомів 
даної дисципліни у галузі науки та інших сферах суспільної діяльності  (медицині, 
тваринництві) тощо).  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування навчальних дисциплін «Загальна цитологія», «Гістологія», 
«Зоологія хребетних», «Біохімія», «Генетика», «Анатомія», «Фізіологія 
тварин». 

2.Вміння самостійно застосовувати знання з цитології, гістології, зоології, 
біохімії,фізіології, генетики та ін. дисциплін для рішення конкретних науково-
практичних задач; працювати з науковою та науково-методичною 
літературою. 

3.Володіння елементарними навичками роботи з ембріональним матеріалом.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Ембріологія хребетних» є складовою циклу професійної 

підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за освітньою програмою «Біологія» . 
Дисципліна є базовою дисципліною, що висвітлює питання про закономірності 
ембріонального розвитку основних класів хребетних тварин, особливості 
мікроскопічної та субмікроскопічної організації органів та систем органів тваринного 
організму на різних етапах ембріогенезу у нормі й при патології, що є об’єктом 
дослідження широкого кола біологів розвитку, а також окреслює коло методів та 
прийомів досліджень, які можуть застосовуватися при постановці дослідів у 
суміжних науках та в рамках міждисциплінарних проектів, та які вимагають глибоких 
знань з даної дисципліни.  
        В ході вивчення  дисципліни значна увага приділяється значенню і практичному 
застосуванню дослідження ембріонального розвитку тварин різних таксономічних 
груп в галузях медицини, сільського господарства, фундаментальній науці.  

4. Завдання (навчальні цілі): 
1) сформувати уявлення про основні закономірності ембріонального розвитку 

організмів; 
2) навчити методам та методичним прийомам проведення визначення й 

порівняльного аналізу особливостей структурно-функціональної організації 
органів та систем органів хребетних тварин на різних стадіях ембріогенезу;  

3) сформувати уявлення про основні макро- і мікроморфологічні, фізіологічні, 
біохімічні, молекулярні й генетичні процеси, що протікають на різних етапах 
ембріонального розвитку основних класів хребетних тварин; 
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4) сформувати уявлення про загальні закономірності передзародкового, зародкового 
та позазародкового розвитку хребетних тварин; 

5) сформувати уявлення про сучасні фундаментально-наукові й прикладні аспекти 
досліджень особливостей ембріологічних перетворень, галузі застосування та 
значення цих знань і вмінь для вирішення завдань в інших фундаментальних і 
прикладних науках, для майбутньої професійної орієнтації. 

 
Згідно вимог 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 за відповідною 
спеціалізацією і на межі предметних галузей, що передбачає застосування теорій та 
методів природничих наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

- загальних: 
ЗК05. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово. 
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК08. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 
ЗК09. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо з метою збереження 
природного навколишнього середовища. 
 

- спеціальних (фахових, предметних): 
СК02. Здатність демонструвати базові теоретичні знання в галузі біологічних 
наук та на межі предметних галузей. 
 СК03. Здатність досліджувати різні рівні організації живого, біологічні явища і 
процеси.  
СК05. Здатність до критичного осмислення новітніх розробок у галузі біології і 
професійній діяльності. 
 СК06. Усвідомлення необхідності збереження біорізноманіття, охорони 
навколишнього середовища, раціонального природокористування. 
 СК07. Здатність до аналізу будови, функцій, процесів життєдіяльності, онто- та 
філогенезу живих організмів.  
СК08. Здатність до аналізу механізмів збереження, реалізації та передачі 
генетичної інформації в організмів 
СК09. Здатність аналізувати результати взаємодії біологічних систем різних 
рівнів організації, їхньої ролі у біосфері та можливості використання у різних 
галузях господарства, біотехнологіях, медицині та охороні навколишнього 
середовища.  
СК10. Здатність демонструвати знання механізмів підтримання гомеостазу 
біологічних систем. 
СК13.11. Знання особливостей взаємодії клітин із утворенням тканин та 
тканинних угрупувань. 
 СК14.11. Уявлення про механізми онтогенезу, закономірності його перебігу в 
різних організмів.  
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СК15.11. Розуміння особливостей клітинної та тканинної пластичності за 
різних фізіологічних станів системи, характеру структурно-функціональних 
змін клітин та тканин різних 
 
 
 
5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 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 етапи ембріогенезу; походження 

первинних статевих клітин. 
  

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 

робота  
іспит 

10 

1.2.   Морфологічні, функціональні і 
біохімічні зміни в ході передзародкового 
і зародкового періодів. 
 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 

робота  
іспит  

15 

1.3. Методи визначення особливостей 
структурної організації зародків 
хребетних тварин на різних стадіях 
ембріонального розвитку.  
 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 

робота  
іспит 

15 

1.4. Закономірності зміни ембріогенезу 
організмів основних класів вищих 
хребетних в залежності  від умов 
довкілля; причини появи аномалій 
розвитку  ембріона; 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 

робота  
іспит 

10 

 Вміти    
2.1. На основі поглиблених знань 

закономірностей ембріогенезу різних 
таксономічних груп, застосовуючи 
загальні і спеціальні методи 
ембріологічних досліджень, аналізувати  
зміни ембріонального розвитку за різних 
фізіологічних станів організму;  

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 

робота  
іспит 

10 

2.2. У лабораторних умовах, з метою 
проведення системної діагностики  
описувати морфо-функціональні зміни 
ембріонального розвитку органу, систем 
органів та пояснювати закономірності 
їхнього протікання у відповідності до 
конкретних умов середовища;  

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 

робота  
іспит 

10 

2.3. У лабораторних умовах, для проведення 
системної діагностики прогнозувати  
напрямок та рівень структурно-

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 

робота  
10 



6 
 

функціональних змін ембріонального 
розвитку при зміні в системі взаємодії 
органів, системі мати-плід та обирати 
відповідні методи для аналізу таких 
змін; 

іспит 

2.4. На основі поглиблених знань 
закономірностей ембріогенезу органів 
аналізувати причинно-наслідкові 
взаємодії у процесі органного розвитку за 
умов норми та патології;   

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 

робота  
іспит 

10 

 Комунікації    
3.1. Орієнтуватися в принципових питаннях і 

теоріях сучасної ембріології; самостійно 
проводити пошук та аналіз інформації в 
області  сучасної ембріології для 
використання її в процесі науково-
практичної діяльності і власної науково-
дослідної роботи. 

Самостійна 
робота 

Підготовка 
презентації / 

доповіді 
іспит 

10 

 
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 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 

ПР08. Знати та розуміти основні терміни, 
концепції, теорії і закони в галузі біологічних 
наук і на межі предметних галузей.  

+     +     + 

ПР10. Знати основи систематики, методи 
виявлення та ідентифікації неклітинних форм 
життя, прокаріот і еукаріот й застосовувати їх 
для вирішення конкретних біологічних завдань. 
 

+          + 

ПР14. Аналізувати взаємодії живих організмів 
різних рівнів філогенетичної спорідненості 
між собою, особливості впливу різних 
чинників на живі організми та оцінювати їхню 
роль у біосферних процесах трансформації 
речовин і  

  + + +   +  + + 

ПР17. Розуміти роль еволюційної ідеї 
органічного світу..  
 

+ +  +   +  +   

ПР18. Уміти прогнозувати ефективність та 
наслідки реалізації природоохоронних заходів + + +  +  +  +   

ПР19. Застосовувати у практичній діяльності 
методи визначення структурних та 
функціональних характеристик біологічних 
систем на різних рівнях організації.  
 

+   +  + + + +  + 

ПР21. Аналізувати інформацію про    +   +  +   
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різноманіття живих організмів.  

ПР26. На основі базових знань з природничих 
наук формувати загальні уявлення про 
закономірності індивідуального та історичного 
розвитку біологічних систем на різних рівнях 
організації 

  +  + + + + + +  

ПР27.11. Проводити цито- й 
гістофенотипування. +   +  +   +  + 

ПР29.11. Аналізувати причинно-наслідкові 
взаємодії у процесі клітинного та тканинного 
розвитку у тварин різних таксономічних груп. 
 

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

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота (дистанційно)  – РН 1.1-3.1-30 балів/15 балів 
2. Підсумкова модульна контрольна робота  – РН 1.1- 3.1– 30 балів / 15 балів 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 
Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за 
яким встановлено іспит, визначається як сума балів за всіма успішно оціненими 
результатами навчання (дистанційно та під час проведення аудиторних занять; оцінки 
нижче мінімального порогового рівня  до підсумкової оцінки не додаються) та до оцінки, 
отриманої під  час іспиту. Формою проведення іспиту є контрольна робота. 
Результатами навчання , які оцінюються в контрольні  роботі є РН 1.1-3.1. 
Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом, становить 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 написання 1 модульної контрольної роботи.Студент не 
допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 
7.2. Організація оцінювання:  
Модульна контрольна робота проводиться дистанційно; підсумкова модульна контрольна 
робота після завершення лекцій/  

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 лекцій  
 

№ 
п/п Назва  тем 

Кількість годин 

лекції сам.
роб конс 

 Розділ 1. Ранній ембріогенез 2 43 

 

1 

Лекція 1. Предмет ембріології хребетних. Методи вивчення 
ембріонального розвитку.  Гаметогенез. Запліднення і 
овоплазматична сегрегація. Дроблення. Гаструляція і формування 
основних закладок 

2  

2 

Самостійна робота. Історія ембріології. Прикладне 
значення ембріології – розвиток біотехнології.  
         Методи ембріологічних досліджень: безпосереднє 
спостереження за живими зародками, вивчення фіксованого 
матеріалу, гістохімічні методи, радіоавтографія, метод 
маркування, метод мікрохірургії, метод культури на штучному 
середовищі, дисоціація і агрегація клітин, біохімічні методи, метод 
опромінення, інгібітори і тератогени, генетичні маркери. 
Ріст і живлення овоцитів. Особливості сперматогенезу. 
Функціональне значення клітин Сертолі та клітин Лейдіга. Будова 
і функції фолікулярного епітелію сім’яників хребетних. Контактні 
взаємодії гамет -  акросомна і кортикальна реакції. Швидкий блок 
поліспермії. Повільний блок поліспермії. Вміст кортикальних 
гранул. Диспермне запліднення. Переміщення компонентів яйця 
після запліднення. Овоплазматична сегрегація. Ознака формування 
дорсовентральності – утворення сірого серпа. Підготовка зиготи 
до дроблення і початок першого ділення. Дроблення і утворення 
бластули. Біологічне значення дроблення. Особливості клітинних 
циклів при дробленніХарактеристика типу дроблення у людини. 
Морула. Зміна потенцій клітин: збереження тотипотентності. 
Утворення бластоцисти. Будова бластоцисти. Вивільнення від 
оболонки запліднення. Гаструляція у амфібій, риб, птахів і ссавців. 
Карти презумптивних зачатків зародків амфібій. Нейруляція і 
формування осьових органів у зародків амфібій. Первинна 
ембріональна індукція (Г.Шпеман). Поняття компетенції 
ембріональної тканини. Ранній розвиток вищих ссавців. 
Імплантація і типи плацент- напівплацента, десмохоріальна, 
ендотеліохоріальна, гемохоріальна.. Струкутра плаценти у ссавців. 
Плацента наприкінці вагітності. Кровопостачання плаценти. 
Функції плаценти. Амніон і пупковий канатик. Амніотична рідина. 
Плодові оболонки у близнюків. 

 43 

 Розділ 2. Розвиток систем органів 4 40 1 

16 Лекція 2. Розвиток нервової системи .Розвиток серцево-
судинної системи 

2   

17 

Самостійна робота. Первинна ембріональна індукція і вторинні 
індукції, обумовлені головним і спинним мозком, що розвивається. 
Міграція клітин, яку можна спостерігати при формуванні багатьох 
ділянок нервової системи в різні періоди розвитку. Диференціація 
нейронів і глії, яка включає структурне і функціональне дозрівання 
клітин. Формування специфічних зв’язків між групами нейронів. 

 40 
 1 
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Стабілізація або елімінація міжнейронних зв’язків в результаті 
загибелі клітин, які не включені в ці зв’язки. Розвиток інтегруючої 
функції нервової системи, яка дозволяє зародку здійснювати 
координовані рухи. Нейроглія. Оболонки мозку. Регіональна 
диференціювання спинного і головного мозку. Розвиток нервової 
функції зародка. Розвиток судин. Жовткові та пуповинні артерії. 
Серце. Закладка кардіогенної ділянки. Утворення та локалізація 
серцевої трубки. Утворення серцевої петлі і відділів серця. 
Початок функціонування серця. Утворення перегородки серця. 
Напрямок і баланс кровообігу в серці плоду. Розвиток провідної 
системи серця. Кровообіг до і після народження. 

20 Лекція 3. Розвиток дихальної системи. Розвиток видільної 
системи. Порушення ембріогенезу людини. 

2 

21 

Самостійна робота. Розвиток трахеї. Бронхи і легені. Положення 
легенів. Дозрівання легень. Дихальні рухи плода. Сурфактант 
легенів. 

       Аномалії легеневого та бронхіального дерева. 
Примітивні органи виділення – протонефридії. Метанефридії. 
Еволюція  видільної системи у хордових -  пронефрос, мезонефрос 
і метанефрос. Гістогенез метанефросу. Топографія нирок. Зміни в 
положенні нирок. Аномалії розміщення нирок.Пухлини і вади 
нирок. 

Класифікація вад розвитку в залежності від механізму розвитку. 
Причини виникнення вад розвитку. Критичні періоди 
внутрішньоутробного розвитку. Загальні положення про вплив 
тератогенних чинників на ембріогенез. 

 

 Консультація   1 
 ВСЬОГО 6 83 1 

• За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 
 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 6 год. 
Конс. – 1 год. 
Самостійна робота – 83 год. 
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