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1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Фізіологія та патологія систем органів тварин має визначальне значення не тільки у 

практичній діяльності спеціалістів ветеринарної і гуманної медицини, а й у дослідній роботі 

науковців. Основне призначення патофізіології є формування у майбутніх науковців 

ветеринарної медицини наукового лікарського мислення. Зрозуміти це слід, перед усім, що лікар 

повинен лікувати не хворобу, а хвору тварину. Фізіолог, лауреат Нобелівської премії, І.П. 

Павлов, підкреслював, що хворий організм принципово нічим не відрізняється від здорового 

організму, маючи на увазі саме його регуляторні механізми. На це вказував також відомий 

клініцист С.П. Боткін. Це положення має надзвичайно велике значення для лікаря: лікувати 

хвору тварину не по шаблону, а з урахуванням перебігу хвороби, стану тварини, діяльності її 

функціональних систем і органів та їх пошкодження, включенням захисних механізмів та їх 

стимуляції з врахуванням сучасних наукових здобутків. Для цього майбутній науковець 

ветеринарної медицини повинен знати та розуміти фізіологію тварин, яка вивчає перебіг 

життєвих функцій організму здорових і хворих тварин  та окремих його частин: клітин, тканин, 

органів, функціональних систем, розкриває механізми  здійснення функцій  організму, їх 

взаємодію між собою, регуляцію і пристосування організму до умов навколишнього 

середовища в процесі еволюції.  

На основі знань фізіології можливо лише констатувати патологію. Серцевиною 

патофізіології є вчення про патогенез – розвиток хвороби. Тільки з урахуванням всього цього 

лікування хворої тварини може бути успішним і не суперечити принципу Гіпократа «Не 

зашкодь», тобто лікування не повинно бути гіршим, ніж сама хвороба. Такий підхід до лікування 

хворої тварини буде принципово відрізняти дії лікаря-науковця від так названого 

«фельдшеризму», коли лікується хвороба, а не хвора тварина. Одна і та ж хвороба може 

протікати у різних тварин по різному в залежності від стану їх центральної нервової системи, 

гуморальних факторів і, в цілому, від стану природної резистентності. Тому найбільш 

ефективним є так назване «етіопатогенетичне» лікування, направлене не тільки на усунення 

причини хвороби, а і на відновлення порушених функцій і процесів, стимуляції захисно-

компенсаторних механізмів організму, та проводити наукові дослідження, що сприятимуть 

розвитку лікарської справи та збереження здоров’я тварин вцілому. Таким чином, в підготовці 

лікаря-науковця ветеринарної медицини патофізіолгічні знання посідають провідне місце.  

Вивчення курсу «Фізіологія та патологія систем органів тварин» проводиться на основі 

узагальнення матеріалу з філософським нахилом і досягнень фізики, хімії, біології, генетики і 

практики з застосуванням сучасних методів діагностичного, гематологічного, морфологічного та 

інших видів дослідження. 

Метою навчальної дисципліни «Фізіологія та патологія систем органів тварин» є 

формування у здобувачів третього рівня освіти компетентностей для розв’язування комплексних 

проблем дослідницько-інноваційного спрямування в сфері ветеринарної медицини, що 

передбачає переосмислення наявних і створення нових цілісних знань щодо діагностики, 

лікування та профілактики патологій заразної і незаразної етіології, на основі знань з перебігу 

фізіологічних та патологічних процесів в організмі тварин різних видів та опанування методів 

управління фізіологічними функціями для збільшення продуктивності, покращення якості 

продукції тваринництва.  

Внаслідок курсу здобувач повинен знати: історію вчення про хворобу, основні причини, 

що викликають хворобу та сприяючі їх виникненню умови, виникнення, розвиток, перебіг 

хвороб та патологічних процесів і інших патологічних явищ, роль центральної нервової 

системи, гуморальних факторів, реактивності, факторів природної резистентності в патогенезі 

хвороб та патологічних процесів. Вміти: виконувати експерименти на лабораторних тваринах і 

інших об’єктах по моделюванню основних патологічних процесів та їх аналізувати; 

досліджувати кров, сечу, секрети з метою вивчення порушень в організмі та характеру їх 

перебігу; досліджувати функціональні системи у різних видів тварин за норми їх діяльності та 

при порушеннях для оцінки стану розвитку патології; використовувати знання патогенезу 

хвороби при лікуванні хворих тварин. 
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Отже, метою курсу є формування у здобувачів теоретичних знань про функції  органів і 

систем організму, механізмів їх регуляції при взаємодії організмів з різними екологічними 

факторами зовнішнього середовища, походження, класифікації, етіології хвороб, патологічних 

процесів, формування у майбутніх лікарів-науковців ветеринарної медицини лікарського 

мислення, розуміння патогенезу – сутності патологічної фізіології та вміння використовувати 

набуті знання при проведенні досліджень і в подальшому при лікуванні хворих тварин, 

керуючись патогенетичним принципом – лікувати не хворобу, а хвору тварину. 

 

 

2. ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування  

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів –  5 

Галузь знань 

21 «Ветеринарна 

медицина» 

Рік підготовки: 2 

Кваліфікація  

 

Доктор філософії в 

галузі ветеринарної 

медицини (Phd in 

Veterinary Medicine) 

Семестр   4 Загальна кількість годин 

− 150 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  4 

сам. роб. студ. −  12 

Третій 

 (освітньо-науковий) 

рівень  

 

Лекції   20 

Лабораторні    32 

Самостійна робота    98 

Співвідношення кількості 

годин аудиторних занять до 

самостійної роботи,  % 

35:65 

Вид контролю: 

залік 
 

3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Здобувач вищої освіти для успішного навчання та опанування компетентностями з 

дисципліни «Фізіологія та патологія систем органів тварин», необхідні знання та результати 

навчання матеріалу дисциплін з філософським нахилом і досягнень фізики, хімії, біології, 

генетики і практики з застосуванням сучасних методів діагностичного, гематологічного, 

морфологічного та інших видів дослідження. 

 
 

№ 
з/п 

Вивчені дисципліни 

Здобуті  
результати 
навчання 

1. РН 2. Проводити критичний аналіз та оцінку нових наукових положень та ідей, результатів 

інтелектуальної та експериментальної діяльності. 

РН 4. Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури аналізу, опису та 

ідентифікації об’єктів досліджень. 

РН 5. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології при спілкуванні та обміні 

інформацією, зборі даних для створення базису досліджень, обробці, аналізі та 

інтерпретації результатів досліджень. 

 

Моделювання 

систем 
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РН 14. Співвідносити емпіричні дані, інтерпретувати факти, процеси, тенденції, виявлені в 

ході науково-дослідницької діяльності з прогнозованими наслідками роботи. 

2. РН 3. Відтворювати професійні судження щодо філософсько-психологічних проблем 

викладання, методів побудови експериментальних моделей, морфогенезу органів тварин, 

питань акушерсько-хірургічної патології, моніторингу та профілактики заразних хвороб в 

усних та письмових продуктах творчої діяльності. 

РН 4. Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури аналізу, опису та 

ідентифікації об’єктів досліджень. 

РН 6. Вміти обирати та використовувати сучасні морфофункціональні, молекулярно-

біологічні методи, акушерсько-гінекологічні маніпуляції для ефективного проведення 

діагностичних досліджень біологічних матеріалів, відібраних від тварин в нормі та при 

патологіях. 

РН 7. Вміти описувати зміни в органах і тканинах, відібраних від тварин в нормі та при 

патологіях. 

РН 13. Організовувати та здійснювати освітньо-наукову діяльність в умовах динамічних 

змін розвитку суспільства, демонструвати навички до автономної та якісної роботи щодо 

поставлених завдань і взятих обов’язків. 

РН 14. Співвідносити емпіричні дані, інтерпретувати факти, процеси, тенденції, виявлені в 

ході науково-дослідницької діяльності з прогнозованими наслідками роботи. 

РН 15. Дотримуватись законодавчих та етичних норм щодо авторського права при 

організації досліджень та представленні їх результатів. 

Морфологічні 

зміни органів 

сільсько-

господарських 

тварин при 

патології 

 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ з/п Зміст результату навчання 

РН 4. Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури аналізу, опису 

та ідентифікації об’єктів досліджень. 

РН 7. Вміти описувати зміни в органах і тканинах, відібраних від тварин в нормі та 

при патологіях. 

РН 10. Установлювати зв'язок між біологічними особливостями збудників та 

перебігом інфекційних та інвазійних хвороб, процесами гаметогенезу, 

запліднення, та акушерсько-гінекологічними патологіями у тварин. 

РН 14. Співвідносити емпіричні дані, інтерпретувати факти, процеси, тенденції, 

виявлені в ході науково-дослідницької діяльності з прогнозованими 

наслідками роботи. 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН4 РН7 РН10 РН14 

ЗК1 + + + + 

ФК2 +   + 

ФК3   + + 

ФК4 +   + 

ФК11  + +  

 
Під час вивчення дисципліни, здобувачі освіти третього рівня набувають таких 

компетентностей: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, оволодіння сучасними 

знаннями для розуміння предметної області професійної діяльності. 

ФК 02. Здатність до планування експерименту, проведення фахових досліджень з метою 

розв’язання конкретної задачі, формулювання висновків щодо наслідків проекту для стану 

навколишнього середовища. 

ФК 03. Здатність визначати перелік необхідних засобів та заходів для проведення наукових 

досліджень з метою отримання достовірних результатів. 

ФК 04. Здатність до оцінки вірогідності даних, використання ІТ для впровадження та 

моделювання змін гомеостазу в організмі тварин різних видів. 
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ФК 11. Здатність розуміти особливості перебігу метаболічних процесів в організмах тварин 

за різного фізіологічного та репродуктивного стану. 

Отже, метою курсу є формування у здобувачів теоретичних знань про функції  органів і 

систем організму, механізмів їх регуляції при взаємодії організмів з різними екологічними 

факторами зовнішнього середовища, походження, класифікації, етіології хвороб, патологічних 

процесів, формування у майбутніх лікарів-науковців ветеринарної медицини лікарського 

мислення, розуміння патогенезу – сутності патологічної фізіології та вміння використовувати 

набуті знання при проведенні досліджень і в подальшому при лікуванні хворих тварин, 

керуючись патогенетичним принципом – лікувати не хворобу, а хвору тварину. 

 

 
6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Систему оцінювання знань аспірантів згідно положень про організацію освітнього 

процесу у ПНУ та положення про навчально методичне забезпечення визначає кафедра. 

Оцінювання навчальних досягнень аспірантів в період навчання відбувається за п’ятибальною 

системою від 1 до 5 балів. Питання теоретичного та практичного спрямування передбачають 

вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці і дозволяють діагностувати 

рівень підготовки аспіранта та рівень його компетентностей з навчальної дисципліни. 

Контроль знань аспірантів з даної дисципліни проводиться згідно системи контролю 

представленої в робочій програмі і є ефективним засобом активізації та  систематичності роботи 

аспірантів, докторантів і об’єктивно відображає ступінь їх підготовки. 

 

Загальна система оцінювання 

дисципліни 

Рейтинг здобувача визначається за 100-бальною шкалою. 

Формується із рейтингу виконання семестрової роботи 

(інтервал 36-60 балів) та рейтингу підсумкового контролю 

(мінімальний бал – 24, максимальний – 40). 

Складові оцінки в 60 балів: наскрізне опитування під час 

лекцій і лабораторно-практичних занять (0-5 балів за 1 

заняття), захист практичних робіт, вирішення ситуаційних 

завдань, індивідуальні письмові контрольні роботи (0-5 

балів за завдання чи роботу). Самостійна робота – 0-5 

балів. Підсумкові тести, залікова робота – 24-40 балів 

Деталізація системи оцінювання 

РН 04.  Наскрізне опитування під час лекцій і лабораторних 

занять. Вирішення ситуаційних завдань на заняттях. 

Робота з реальними об’єктами та моделями. Індивідуальні 

письмові контрольні роботи. Залікові тести 

РН 07.  Наскрізне опитування під час лекцій і лабораторних 

занять. Вирішення ситуаційних завдань на заняттях. 

Робота з реальними об’єктами та моделями. Індивідуальні 

письмові контрольні роботи. Залікові тести 

РН 10.  Наскрізне опитування під час лекцій і лабораторних 

занять. Вирішення ситуаційних завдань на заняттях. 

Робота з реальними об’єктами та моделями. Індивідуальні 

письмові контрольні роботи. Залікові тести 

РН 14.  Наскрізне опитування під час лекцій і лабораторних 

занять. Вирішення ситуаційних завдань на заняттях. 

Робота з реальними об’єктами та моделями. Індивідуальні 

письмові контрольні роботи. Залікові тести 
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Критерій оцінки знань при проведенні  занять 

 Наскрізне опитування під час лекцій і лабораторно-практичних занять дає змогу 

здобувачу отримати 0-5 балів (5 за змістовну, логічну, повністю обґрунтовану вірну відповідь, 4 

за неповну вірну відповідь, 3 за неточну відповідь зі спробами обгрунтування, 2 за 

необгрунтовану неточну відповідь, 1 за спробу обгрунтувати неправильну відповідь, 0 за 

відсутність відповіді). 

Оцінка «відмінно» 5 балів виставляється тим аспірантам, які виявили всебічні, 

систематичні та глибокі знання учбово-програмного матеріалу, вміють вільно виконувати всі 

практичні завдання, передбачені програмою, що засвоїли основну і знайомі з додатковою 

літературою, рекомендовані програмою. Оцінка «відмінно» виставляється здобувачам, які 

засвоїли взаємозв’язок основних понять в їх значенні для набуття професії лікаря ветеринарної 

медицини, що виявили творчі здібності в пізнанні, викладі та використанні учбово-програмного 

матеріалу. 

Оцінки «добре» 4 бали заслуговує аспірант, який виявив повні знання учбово-

програмного матеріалу, успішно виконав усі практичні роботи, добре знає методологічні 

прийоми у ветеринарній науці, засвоїв основну літературу. Оцінка «добре» виставляється 

здобувачам, що показували систематичну характеристику знань із предмету протягом семестру і 

здатні до їх самостійного поповнення в ході подальшого навчання та наукової діяльності. 

Оцінки «задовільно» 3 бали заслуговує аспірант, що виявив знання основного учбово-

програмного матеріалу із дисципліни в обсязі, що необхідний для подальшого навчання і 

майбутньої роботи, що справляється з виконанням завдань, передбачених програмою, знайомий з 

основною літературою, рекомендованою програмою. Оцінка «задовільно» виставляється 

здобувачам, які допускаються помилки у відповідях і при виконанні письмових завдань, але 

мають необхідні знання із предмету для їх усунення під керівництвом викладача. 

Оцінка «незадовільно» 2 бали виставляється аспіранту, що має прогалини в знаннях 

основного програмного матеріалу, що допускає принципові помилки у виконанні передбачених 

програмою завдань.  

Оцінка «незадовільно» 1 бал виставляється аспіранту, за присутність на практичному 

занятті без активної участі в засвоєнні навчального матеріалу, наявності конспекту самостійних 

робіт. 

Відмітку «зараховано» виставляється здобувачам, які виконали всі завдання, які включені 

до практичного заняття, не мають пропусків занять (лекційних, практичних), захистили всі 

практичні завдання та тест контроль на позитивну оцінку, набули навиків самостійної роботи, 

проаналізували та зробити вірні висновки із практичних завдань у відповідності фахової 

підготовки, а також виявили творчі здібності в пізнанні, викладі та використанні учбово-

програмного матеріалу. 

Критерії оцінки виконання контрольних та самостійних робіт 

Оцінка рівня виконання контрольної та самостійної робіт здійснюється за п’ятибальною 

шкалою від 1 до 5 балів.  

Оцінка «незадовільно» 1 бал ставиться, якщо на всі завдання контрольної роботи надано 

не вірні відповіді. 

Оцінка «незадовільно» 2 бали ставиться, якщо на всі завдання контрольної роботи 

відповіді поверхневі і не розкривають основного змісту, передбаченого питаннями. Незадовільна 

оцінка ставиться також в тих випадках, коли в більшості відповідей допущено грубі помилки, 

несумісні з правильними відповідями, а ситуаційні задачі не розв’язані. 

Оцінка «задовільно» 3 бали ставиться за розкриття основного матеріалу більшості 

завдань контрольної роботи. При цьому відповіді повинні містити загальне описання 

поставлених задач. Ситуаційні задачі повинні бути розв’язані без належного їх пояснення чи 

обґрунтування. 

Оцінка «добре» 4 бали ставиться за достатньо глибоке і повне висвітлення більшості 

завдань контрольної роботи, з описанням всіх завдань. Відповіді повинні також відображати 

вміння студента інтерпретувати матеріал, висловлювати думки. Ситуаційні задачі повинні бути 

розв’язані і обґрунтовані. 



 

 8 

Оцінка «відмінно» 5 балів ставиться за повне і глибоке розкриття не менше двох третин 

завдань контрольної роботи з ґрунтовним, вичерпним поясненням поставлених задач, за уміння 

розв’язання ситуаційних проблем і логічного аналізу, ілюстрацію відповідей графіками, схемами, 

малюнками. Відповіді на «відмінно» повинні також містити дані додаткової літератури, знання 

праць вчених. 

Критерії оцінки  підсумкового контролю (залік) 

Семестрова підсумкова робота, як заключна форма  контролю знань  здобувачів, 

проводиться комплексно в усній, письмовій та тестовій формі. Залікова робота, як підсумковий 

контроль знань, включає п’ять завдань. 

Оцінка рівня відповідей здійснюється  за п’ятибальною шкалою: за кожне із трьох 

теоретичних запитань окремо і оцінюється як правильність відповіді (1-5 балів) так і здатність 

логічно висловлювати свої думки по кожному запитанню залікової роботи (1-5 балів), а також 

оцінюється практичне виконання одного завдання (1-5 балів) і тестовий контроль знань (1-5 

балів).  

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей аспірантів з навчальної 

дисципліни може проводитись також лише у формі тестування на ПК. 

Підсумковий контроль (залікова робота) оцінюється сумою всіх балів (за п’ять завдань 

залікової роботи) в межах від мінімального порогового рівня 24 балів до 40 балів, де оцінка 

«відмінно» - 40-36 балів, оцінка «добре» - 35-30, оцінка «задовільно» - 29-24 бали. 

5 балів (відмінно) – здобувач самостійно, грамотно і послідовно, з вичерпною повнотою, 

використовуючи дані додаткової літератури, відповів на запитання, проявив вміння логічного 

мислення, чітко та правильно дає визначення та розкриває зміст наукових термінів та понять, 

самостійно та правильно виконав практичне завдання. Грамотно, логічно і чітко відповідає на всі 

поставлені уточнювальні питання, переконливо аргументує відповіді та виявляє особливі творчі 

здібності. Виявляє глибокі та міцні знання з теоретичного курсу.  

4 бали (добре) – здобувач вільно володіє матеріалом, дає повні змістовні відповіді на 

запитання, але не завжди впевнено, допущені окремі неточності у висвітлені питання, кількість 

яких незначна, які виправлені в процесі відповіді. Відповідь аспіранта є недостатньо змістовною 

і аргументованою, характеризується недостатньою логічністю викладу, відсутністю творчого 

підходу до вирішення нестандартних питань. Самостійно та правильно виконав практичне 

завдання. 

3 (задовільно) – здобувач неповно розкриває зміст поставлених теоретичних запитань, знає 

основні поняття, допускає незначні помилки, які виправляє в ході відповіді, виявляє знання і 

розуміння практичного завдання, разом з тим при виконанні його допускає помилки та 

неточності. Слабко використовує набуті знання і вміння у поставлених уточнювальних 

запитаннях. Не чітко та некомпетентно аналізує  явища і процеси. Не вміє формулювати 

грамотно побудовану розгорнуту усну або письмову відповідь, демонструє поверхневе знання 

предмету. 

2 (незадовільно) – здобувач має фрагментарні знання з усіх запитань, не володіє 

термінологією, не має сформованого понятійного апарату, нездатний аналізувати, 

узагальнювати, порівнювати, систематизувати матеріал, що вивчався. Не розкриває зміст 

навчального матеріалу, не вірно виконав практичне завдання. Мова невиразна, бідна, обмежена, 

рівень наукової термінології не дає змогу сформувати відповідь. 

1 (незадовільно) – здобувач повністю не знає програмного матеріалу, не розкриває зміст 

теоретичних запитань, не виконав практичне завдання. Демонструє  відсутність зацікавленості у 

вивченні предмета. 

 

Підсумковий контроль знань виставляється після обов’язкового відпрацювання всіх 

пропущених лекцій, практичних занять та самостійної роботи. У випадку відсутності аспіранта, 

він може відпрацювати пропущене заняття через написання реферату, усне опитування та захист 

практичного заняття у позааудиторний час. У аспірантів з’ясовують знання теоретичного і 

практичного матеріалу згідно програми, а також виконання засвоєних практичних навичок 

вміннями застосувати їх у практичній діяльності. 

До заліку допускаються здобувачі, які виконали всі види робіт, передбачені начальною 
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програмою, відпрацювали усі навчальні заняття (лекції та практичні заняття) та при вивчені 

матеріалу набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. 

Здобувач не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, одержаних 

за результатами перевірки успішності під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі не 

досягла 36 балів. Аспіранта слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за 

результатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 36- 60 балам.  

Підсумковий контроль здійснюється по завершенню вивчення усіх тем. Підсумкова 

оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час заліку (24-40 балів) та 

балів, отриманих під час поточного контролю (36-60). Результати складання заліків оцінюються 

за національною двобальною шкалою: "Зараховано" чи "Незараховано" та відповідно до «шкали 

переведення середньозваженої оцінки в оцінку за національною шкалою та шкалою ECTS» у 

балах та оцінках ECTS і фіксується у відомості, заліковій книжці, індивідуальному плані 

здобувача. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

7.  ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

ТА ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Контроль знань і умінь здобувачів (поточний і підсумковий) із навчальної дисципліни 

здійснюється відповідно до положення про організацію навчального процесу та положення про 

навчально методичне забезпечення. Форму проведення поточного та підсумкового контролю і 

систему оцінювання знань визначає кафедра. 

Упродовж семестру здобувачі вивчають матеріал і отримують відповідну кількість балів за 

його засвоєння. Поточний контроль знань і умінь з дисципліни проводять під час практичних 

занять та самостійної роботи. Поточний контроль знань здійснюється на кожному практичному 

занятті відповідно з конкретними цілями кожної теми і включає перевірку знань теоретичного 

матеріалу, практичних навичок та самостійних завдань з теми, що передбачається робочою 

програмою:  усного опитування та захисту виконаних практичних завдань.  

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення 

комплексного письмового заліку за програмою навчальної дисципліни, що включає теоретичну, 

практичну та тестову частини. Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей 

аспірантів з навчальної дисципліни може проводитись також лише у формі тестування на ПК. 

Умови допуску до підсумкового контролю наступні: здобувач атестований, якщо сума 

балів за результатами семестру дорівнює 36-60. Мінімальний рівень оцінки (36 балів*) 
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передбачає, що студент володіє основними теоретичними положеннями з дисципліни, але з 

труднощами вирішує практичні завдання. Виконання ним лабораторно-

практичних/контрольних/індивідуальних завдань значно формалізовано: є відповідність 

алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння принципів та методів роботи з дисципліни, що 

вивчається. 

Підсумкові завдання дозволяють перевірити розуміння аспірантом програмного матеріалу 

в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для 

вирішення практичних задач тощо. Залікові питання мають теоретичне та практичне 

спрямування, які передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому 

місці та дозволяють діагностувати рівень підготовки аспіранта і рівень його компетентності з 

навчальної дисципліни. 

 

Політики дисципліни 

Вимоги та правила поведінки учасників освітнього процесу: 

 відвідування занять. В разі пропущення занять без поважних причин здобувач здає лише 

завдання лабораторно-практичних робіт (максимальна кількість семестрових балів – 36). 

Додаткове опитування для підвищення семестрової оцінки не проводиться.  

 правила поведінки на лабораторно-практичному занятті. У випадку порушення 

техніки безпеки при роботі в лабораторії (з наявної загальної оцінки вилучається по 2 бали за 

кожне порушення). 

 гарантування рівного доступу до здобуття вищої освіти особами з особливими 

потребами. За бажанням осіб з особливими потребами опитування, прийом практичних завдань 

здійснюється викладачами в індивідуальному порядку. Прийом здійснюється в часи, відведені 

для консультацій, і проводиться в умовах лабораторії чи он-лайн (терміни – згідно даного 

силабусу).  

 академічна активність. Відповіді на ситуаційні практичні завдання та питання 

наскрізного опитування залежать від рівня знань студента і здійснюються за його бажанням.  

За певних обставин (пропуски занять з поважних причин, запровадження дистанційного 

навчання тощо) спілкування між викладачем і студентом для оцінювання рівня підготовки 

останнього може здійснюватись індивідуально: під час тематичних консультацій в аудиторіях 

кафедри або онлайн-консультацій через Телеграм, Viber впродовж вівторка-четверга кожного 

тижня (згідно умов даного силабусу). 

 рекомендації щодо виконання індивідуальних практичних робіт. При захисті 

лабораторно-практичної роботи (ситуаційних завдань) здобувач отримує 0-5 балів (5 за 

змістовну, логічну, повністю обґрунтовану вірну відповідь, 4 за неповну вірну відповідь, 3 за 

неточну відповідь зі спробами обгрунтування, 2 за необгрунтовану неточну відповідь, 1 за 

спробу обгрунтувати неправильну відповідь, 0 за відсутність відповіді). 
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8. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

8.1 Теми лекцій та їх короткий зміст (20 год.) 

 
№

 з
/п

 

Т
ем

а 

Назва теми  Кількість 

годин 

денна 

форма 

1 Т1 Вступ. Рівні вивчення будови і процесів життєдіяльності  організму. 

Гомеостаз, його значення і регуляція. Загальна етіологія. 

Етіологічні чинники та їх значення. Розповсюдження 

хвороботворних чинників. Загальний патогенез. 

2 

2 Т2 Фізіологія та патологія нервової системи.  Загальна фізіологія 

центральної нервової системи (ЦНС). Спеціальна фізіологія ЦНС 

Вегетативна (автономна) нервова система. Вища нервова діяльність 

(ВНД).  Роль ЦНС у виникненні хвороб. 

2 

3 Т3 Фізіологія та патологія системи крові. Еволюція, значення та 

функції крові. Кровотворення  та його регуляція. Вплив екзогенних 

і ендогенних факторів на кровотворення. Вчення про групи крові. 

Гемотрансфузія. Фізіологія імунної системи. Вплив шкідливих 

екологічних факторів на природну резистентність 

2 

4 Т4 Фізіологія та патологія системи кровообігу. Фізіологія серця. 

Електрокардіографія та її використання в ветеринарній медицині. 

Регуляція роботи серця: нервово-рефлекторна та гуморальна. 

Фізіологія судин. Вплив екологічних факторів на серцево- судинну 

систему. Патологічна фізіологія системного кровообігу. 

2 

5 Т5 Фізіологія та патологія дихання. Значення, сутність дихання. Обмін 

газів у легенях. Транспорт газів кров’ю. Тканинне дихання. 

Регуляція та порушення у системі дихання. Вплив шкідливих 

факторів середовища на дихання. 

2 

6 Т6 Обмін речовин і енергії. Фізіологія та патологія травлення. 

Особливості травлення у шлунку жуйних. Особливості травлення у 

молодняка жуйних, у коней, свині, с.-г. птиці. Травлення в 

кишечнику. Обмін речовин та його значення. Патогенез гарячок. 

Порушення білкового, вуглеводного і жирового обмінів. Порушення 

водно-сольового і кислотно-лужного балансу. Ацидоз. Алкалоз. 

Мікроелементози. 

4 

7 Т7 1. Фізіологія та патологія системи виділення. Фізіологія 

сечовиділення. Значення і механізм сечовиділення його регуляція. 

Роль нирок у підтриманні водно-сольового і кислотно-лужного 

балансу організму. Патофізіологія нирок. Причини. Патогенез. 

Кількісні і якісні порушення діурезу. Ниркова недостатність. 

Фізіологія шкіри. Роль шкіри в обміні речовин 

2 

8 Т8 Фізіологія та патологія ендокринної системи. Порушення 

ендокринної діяльності. Гіперфункція. Гіпофункція. Роль 

гіпоталамо-гіпофізарної системи. 

2 

9 Т9 Фізіологія та патологія розмноження і лактації. Гаметогенез. 

Статевий цикл у різних видів тварин і його регуляція. Вплив 

підвищеного радіаційного фону і інших екологічних факторів на 

гаметогенез. Вагітність. Пологи та їх регуляція. Фізіологія лактації. 

Порушення розмноження і лактації. Порушення статевого циклу. 

Ендометрити. Патогенез. Мастити. Патогенез. 

2 

  Разом 20 год 
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8.2. Теми лабораторних занять  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вивчення рефлексів та їх патології. Аналіз рефлекторної дуги. 

Визначення часу рефлексу. Вивчення властивостей нервових центрів. 

Сумація збудження. Радіація збудження. Дія стрихніну і ефіру на 

збудливість нервових центрів. 

2 

2 Роль нервово-рефлекторних і нейрогуморальних механізмів в розвитку 

хвороби. Захисно-пристосувальні процеси при пошкодженнях. Шляхи 

поширення хвороботворних агентів в організмі. 

2 

3 Гальмування в центральній нервовій системі. Отримання Сєченівського 

гальмування. Гальмування спинномозкових рефлексів. Гальмування 

квакального рефлексу у самця жаби. Вивчення значення різних відділів 

головного мозку. Видалення півкуль, проміжного і середнього мозку, 

руйнування половини мозочка  у жаби. 

2 

4 Дослідження функцій вегетативної нервової системи та їх патології. Дія 

адреналіна на кроля. Дія пілокарпіну, атропіну і адреналіну на серце і 

на зіницю жаби.. Дія пілокарпіна на кроля. Дія атропіна на кроля. 

2 

5 Вивчення функцій  вищої нервової діяльності та їх патологій. 2 

6 Патофізіологія крові. Фізіологічні показники крові. Зміни загального 

об’єму крові. Порушення фізико-хімічних властивостей крові. 

Порушення біохімічного складу крові. Анемії. Патологія клітин крові. 

Визначення швидкості згортання крові і груп крові. 

2 

7 Імунітет. Імунна система: структура і функції. Види імунітету. Антигени. 

Імуноглобуліни. Клітини імунної системи. Фактори природної 

резистентності. Вивчення імунологічних реакцій. Вивчення методів 

імунологічної реакцій. 

2 

8 Запалення. Історія вивчення запалення. Запалення та його ознаки. 

Етіологія запалення. Патогенез запалення. Класифікація. запалення. 

2 

9 Патологічна фізіологія місцевого кровообігу. Мікроциркуляторне русло 

та його роль в порушенні місцевого кровообігу. Гіперемії. Ішемія. Стаз. 

Тромбоз. Емболія. Відновлення кровотоку при крововтратах 

2 

10 Фізіологічні показники та патологія системи дихання 2 

11 Патологія обміну речовин. Патогенна дія високої температури: загальна і 

місцева. Патогенна дія низької температури. Значення реактивності в 

розвитку гіпотермії. Гарячка. Отримання гарячки у кроля. Дослідження 

функціональних систем. Гіпопротеїнемія. Отримання у кроля 

гіпоглікемічного шоку. 

2 

12 Порушення травлення в шлунку. Дослідження кислотності шлункового 

соку. Дослідження кислотності вмісту рубця. Дослідження моторики 

рубця. Порушення травлення в кишечнику. Дослідження моторики 

кишечника. 

2 

13 Порушення функції підшлункової залози. Порушення травлення в 

товстому кишечнику. Порушення функції печінки. Токсична дія жовчі на 

організм. Порушення жовчоутворювальної функції. 

2 

14 Патологічна фізіологія нирок. Вивчення фізико – хімічних властивостей 

сечі і регуляції діурезу. Отримання поліурії. Дослідження сечі: реакцію, 

наявність білка, цукру, циліндрів. 

2 

15 Патофізіологія ендокринної системи. Дія адреналіна і пітуїтрина на 

жабу. Отримання у кроля гіпоглікемічного шоку. Вивчення дії гормонів 

на тваринний організм. Вплив адреналіну і пітуітрину на пігментні 

клітини жаби. Вплив адреналіну і ацетилхоліну на ширину  зіниці у 

2 
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жаби. Вплив інсуліну на рівень цукру в крові у мишей. 

16 Патофізіологія розмноження і лактації. Порушення статевого циклу. 

Дослідження статевих клітин. Дослідження молока: рН, кислотність та 

соматичні клітини. 

2 

 Разом 32 

8.3. Самостійна робота  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вчення видатних учених фізіологів І.М. Сєченова, М.Є. 

Введенського, В.Ю. І.П. Павлова. Розвиток фізіології в епоху 

Середньовіччя. Методи фізіологічних досліджень  

10 

2 Загальна фізіологія тварин. Фізіологія збудливих тканин 4 

3 Загальна етіологія. Етіологічні чинники та їх значення. 

Розповсюдження хвороботворних чинників. Загальний патогенез 

4 

4 Фізіологія центральної нервової системи Еволюція нервової системи 

Структура та функції нейронів та нейроглії. Тонічні та статокінетичні 

рефлекси. Зміна поведінкової діяльності після видалення мозочка. 

Фізіологічне значення ретикулярної формації.  Координаційна 

діяльність нервової системи 

4 

5 Морфологічні і функціональні особливості вегетативної нервової 

системи. Ефекти збудження вегетативної нервової системи. Фізіологія 

медіаторів вегетативної нервової системи. Фізіологія вищої нервової 

діяльності та аналізаторів. Вчення І.П. Павлова про типи вищої нервової 

діяльності Сон і гіпноз. Форми поведінки сільськогосподарських тварин 

Адаптація тварин до змінних умов середовища. Розвиток поведінки 

тварин. Групова поведінка Види гальмування умовних  

8 

6 Фізіологія системи крові  Групи крові тварин.Особливості процесів 

кровотворення у тварин Процес гемопоезу. Зовнішні фактори гемопоезу 

Номенклатура факторів зсідання крові Процеси, що відбуваються в 

еритроцитах під час поглинання і віддачі  кисню та вуглекислого газу. 

10 

7 Фізіологія серцево-судинної системи. Фізіологічні особливості і 

показники серцево-судинної системи у коней, свиней, овець, собак, 

птахів. Історія вивчення фізіології кровообігу. У.Гарвей – творець 

вчення про кола кровообігу. Основні функціональні показники 

діяльності  серцево – судинної системи у тварин. Особливості 

кровообігу в окремих органах Флебограма. Рефлекторні впливи на 

тонус судин із рефлексогенних судинних зон  Механізм утворення і 

руху лімфи. 

4 

8 Типові патологічні процеси. Порушення мікроциркуляції. Гіперемії 

(визначення, причини, ознаки, патогенез, наслідки) Ішемії (визначення, 

причини, ознаки, патогенез, наслідки). Кровотеча. Компенсаторні 

реакції організму. Тромбоз (визначення, причини, класифікація, 

патогенез, наслідки). Емболія (причини, класифікація, патогенез, 

наслідки). Стаз. Запалення. Запалення. Історія. Причини. Ознаки. 

Патогенез. Класифікація.  Роль центральної нервової системи і 

гуморальних факторів в розвитку запалення. Запалення в умовах дії 

посиленого радіаційного фону 

10 

9 Патофізіологія крові та кровообігу Анемії. Класифікація. Патогенез 

Лейкоцитози. Лейкоз. Порушення згортання крові. Гіпо- і 

гіперкоагуляція. Порушення фізико-хімічних властивостей крові. 

Порушення біохімічного складу крові Порушення серцевої діяльності . 

Хвороби ендокарда, перикарда, міокарда. Їх етіологія і патогенез. 

Наслідки хвороб серця. Колапс 

4 
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10 Фізіологія дихального апарату. Особливості дихання у птахів. Дихання 

в умовах високого і низького тиску. Дихання як показник обміну 

енергії.  Повітряпровідні шляхи  та їх роль. Фізіологічні особливості і 

показники дихання у коней, овець, свиней, собак, птахів. 

4 

11 Етіологія, патогенез захворювань органів дихання. Запалення легень. 

Класифікація пневмоній. Етіологія, патогенез.Вплив факторів 

навколишнього середовища на органи дихання. 

4 

12 Фізіологія системи травлення Біологічна обробка корму Всмоктування 

ліпідів Особливості травлення у птахів Пристінкове травлення. 

Особливості процесів слиновиділення у жуйних тварин. Регуляція 

всмоктування Регуляція жовчоутворення та жовчовиділення. 

Всмоктування поживних речовин у різних відділах шлунково-

кишкового тракту Моторика передшлунків Румено-гепатична 

циркуляція азоту Регуляція шлункового соковиділення  

4 

13 Патофізіологія травлення і печінки Порушення секреторної і моторної 

функції шлунка. Порушення травлення в передшлунках.Порушення 

травлення в кишечнику. Патологія печінки, підшлункової залози. 

Етіологія, патогенез і наслідки хвороб печінки і підшлункової залози. 

4 

14 Фізіологія обміну речовин і енергії. Регуляція обміну води.Методи 

дослідження обміну енергії. Нейрогуморальні механізми регуляції 

сечоутворення і сечовиділення. Обмінні процеси у шкірі. Особливості 

визначення балансу азоту у тварин різних видів. Токсичні 

мікроелементи. Проміжний обмін ліпідів. Антивітаміни  

4 

15 Фізіологія виділення  Особливості кровообігу в нирці. Процес 

утворення сечі (фільтрація, реабсорбція, секреція і синтез). 

Нейрогуморальні механізми регуляції сечоутворення і сечовиділення. 

Склад, властивості сечі тварин різних видів. Фізико – хімічні  

властивості сечі. Сечовиділення у птахів. Екскреторна функція органів 

дихання і травлення. Фізіологія шкіри. Значення шкіри як органу 

виділення.  Потові залози. Склад, властивості і значення поту. Регуляція 

потовиділення. Сальні залози, їх значення. Фізіологія линяння. 

4 

16 Фізіологія залоз внутрішньої секреції. Механізми дії гормонів 

Гіпоталамічні рилізінг-гормони за міжнародною номенклатурою. 

Метаболічний ефект інсуліну. Тканинні гормони. Простагландини 

Гормони і продуктивність тварин. 

4 

17 Фізіологія розмноження. Сперматогенез. Сперма, її склад і фізико-

хімічні властивості. Нервова і гуморальна регуляція .Статевий цикл і 

статевий сезон у самок сільськогосподарських тварин. Парування як 

складно рефлекторний акт. Типи осіменіння. Процес запліднення, 

розвиток заплідненого яйця. Зміна розмірів плода тварин різних видів у 

період внутрішньо утробного розвитку. Типи і функції плацент. Процес 

родів і його регуляція. Післяродовий період відновлення. Фізіологічні 

основи штучного осіменіння і пересадки ембріонів.  Фактори, що 

порушують відтворювальну функцію. Методи регуляції 

відтворювальної функції тварин. 

4 

18 Молоко і молозиво, їх склад у тварин різних видів Фізіологія 

машинного доїння.Ємкісна система вимені Розмноження свійської 

птиці. Утворення статевих клітин у самців і самок птиці. Формування 

яйця, яйцекладка. Фактори, які стимулюють яйцекладку. Нервова і 

гуморальна регуляція цих процесів. 

4 

19 Патофізіологія виділення, ендокринної регуляції, розмноження, 

лактації, нервової системи. Патологія нирок. Порушення складу сечі 

Порушення ендокринної діяльності. Гіпер- гіпофункція ендокринних 

4 
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залоз. Порушення статевого циклу. Ендометрити Патофізіологія 

молочної залози. Мастит. Зміни якості молока. Субклінічний мастит. 

Кількість соматичних клітин в молоці 

Разом  98 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Лекційний курс ведеться з використанням презентацій на мультимедійному проекторі. 

Демонструються основні таблиці, схеми, котрі сприяють розкриттю  змісту теми.  Лабораторні 

заняття проводяться згідно методичних вказівок у спеціалізованих лабораторіях з використанням 

світлового мікроскопу, біохімічного, гематологічного аналізаторів, сушильних шаф, 

фотоелектрокалориметра, реактивів та лабораторних тварини.  Аспіранти виконують самостійні 

завдання з кожної теми, що включає теоретичні  питання. 

Таким чином, використовуються наступні методи навчання: словесний, наочний, 

практичний, пояснювально-ілюстративний, демонстраційний, перевірка та оцінювання знань, 

умінь і навичок.  

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Базова 

1. Мазуркевич А. Й. Фізіологія сільськогосподарських тварин. Словник-довідник фізіологічних т 

а патофізіологічних термінів/ Мазуркевич А. Й, Камбур М. Д., Карповський В. І. та ін. Полтава : 

ЧП Крюков, 2007. 252 с. 

2. Мазуркевич А. Й. Фізіологія тварин / Мазуркевич А. Й., Карповський В. I., Камбур М. Д. та ін. 

- Вінниця : Нова книга, 2010.  418 с. 

3. Мазуркевич А. Й. Практикум по фізіології сільськогосподарських тварин / Мазуркевич А. Й., 

Замазій М. Д., Карповський В. І. та ін.  К. : НАУ, 2004.276 с. 

4. Науменко В. В. Фізіологія сільськогосподарських тварин : практикум / Науменко В. В., 

Дячинський А. С, Демченко В.Ю., Дерев'янко І.Д. та ін.  К.: Агропромвидав України, 1999. 229 с. 

5. Чайченко Г. М. Фізіологія людини і тварин / Чайченко Г. М., Дибенко В. О., Сокур В. Д.  К.: 

Вища шк., 2003.  464 с. 

6. Влізло В. В. Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній 

медицині : довідник / Влізло В. В., Федорук P. С, Макар І. А. та ін.  Львів, 2004. - 399 с. 

7. Мазуркевич А.Й., Тарасевич В.Л., Клугі Дж. І ін. Патофізіологія тварин.- К.: «Вища школа», 

2002, 350с.  

8. Мазуркевич А.Й. та ін.  Патофізіологія тварин. Практикум. К.: «Мета», 2003, 172с 

Допоміжна 

1. Ganong W.F. Review of Medical Physiology.  New York : Lange Medical Books McGraw-Hill, 

2001.  732 p. 

2. Kolb E. Lehrbuch der Physiologie der Haustiere.  Stuttgart, 1988.  587 S. 

3. Loefiler K. Anatomie und Physiologie der Haustiere.  Stuttgart, 2002. 614 S.9 

4.  Шмідт-Нильсен К. Физиология животных: Кн.1.2.М.: Мир,1982. 

5. Р.Эккерт, Д. Рэнделл, Дж. Огастин. Физиология животных: Механизмы и адаптация: В 2-х т. 

Пер. с англ. М.: Мир, 1991. 768 с. 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Сайт кафедри внутрішніх хвороб тварин та фізіології  http://www.znau.edu.ua 

2.  Освітній портал ЖНАЕУ  http://moodle.znau.edu.ua 

3. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на електронних 

носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 

Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33), 

Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. 

Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших бібліотек (на розсуд викладача). 

4.  Репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та дисертації, навчальні 

матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, комп'ютерні програми, 

статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 

http://www.znau.edu.ua/



