
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

Силабус дисципліни 

 

« ФІЗІОЛОГІЯ ТВАРИН» 

 

1. Профіль дисципліни 

Кафедра внутрішніх 

хвороб тварин та 

фізіології 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: 21 «Ветеринарна медицина» 

Спеціальність: 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітньо- професійна програма «Ветеринарна медицина» 

Кількість кредитів – 7 

Загальна кількість годин – 210 

Рік підготовки – 2 курс, семестр - 3,4 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач  
Пінський Олег Вікентійович, кандидат ветеринарних 

наук, доцент 

Профайл викладача  
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-

vhtf/m-chief-vhtf 

Контактна інформація 
номер телефону: 067-7428830, контактний E-mail: 

pinsky.o.v@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/enrol/index.php?id=1048 

Консультації 

Тематичні консультації 1 раз/місяць, остання середа 

місяця, 15.00-16.00 

Онлайн консультація через Телеграм, Viber 

вівторок-четвер кожного тижня, з 15.00 до 16.00 

   

3. Анотація до дисципліни 

Фізіологія тварин – біологічна наука, яка вивчає перебіг життєвих функцій організму 

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. Велике 

значення цієї дисципліни полягає в тому, що нею завершується  перший  етап  доклінічної 

підготовки студента. Фізіологія тварин є також основою для опанування клінічними  

дисциплінами  і ветеринарною  медициною  в цілому. 

Корифей фізіології І.П. Павлов, звертаючись у вступній лекції з фізіології до 

студентів – медиків, так підкреслював значення фізіології для підготовки лікаря: «Не 

будете знати фізіологію, будете знахарями, фельдшерами, ким завгодно, тільки не 

лікарями». 

Фізіологія вивчає процеси життєдіяльності здорового організму у взаємодії із 

зовнішнім середовищем, пояснює причини і механізми цієї діяльності, досліджує 

закономірності і функції тваринного організму. Фізіологія є єдиною з базових дисциплін 

для клінічних дисциплін і в цілому для спеціальності «Ветеринарна медицина». Курс 

«Фізіологія тварин» є основою теоретичної і практичної підготовки магістрів 

ветеринарної медицини. 

 

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-vhtf/m-chief-vhtf
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-vhtf/m-chief-vhtf


4. Мета та цілі дисципліни 

Головна мета навчальної дисципліни «Фізіологія тварин» - дати здобувачам 

теоретичні і практичні знання з перебігу фізіологічних процесів в організмі тварин різних 

видів і навчити їх методів управління фізіологічними функціями для збільшення 

продуктивності, покращення якості продукції тваринництва. Метою викладання фізіології 

є формування у магістрів теоретичних знань про функції  органів і систем організму, 

механізмів їх регуляції при взаємодії організмів з різними екологічними факторами  

зовнішнього середовища. 

Вивчення курсу забезпечить засвоєння наступних компетентностей: 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області і професії. 

СК1. Здатність встановлювати особливості будови і функціонування клітин, тканин, 

органів, їх систем та апаратів організму тварин різних класів і видів – ссавців, птахів, 

комах (бджіл), риб та інших хребетних.. 

СК2. Здатність використовувати інструментарій, спеціальні пристрої, прилади, 

лабораторне обладнання та інші технічні засоби для проведення необхідних маніпуляцій 

під час  професійної діяльності. 

 

 

5. Організація навчання 

 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна 

Лекції 20 

Лабораторні 54 

Самостійна робота 136 

 

 

5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни «Фізіологія  тварин»: очний, змішаний (поєднання 

традиційних форм навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle).  

 



Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/

п
 

Т
ем

а Назва теми  Кількість 

годин 

1 Т1 

Введення в дисципліну. Завдання фізіології і її значення для 

підготовки лікаря ветеринарної медицини в сучасних економічних і 

екологічних умовах. Фізіологія збудливих тканин. Фізіологія нервів 

і м’язів. Механізм і біохімізм скорочення м’язів. Закони проведення 

збудження по нервових волокнах. 

24 

2 Т2 

Фізіологія центральної нервової системи (ЦСН). Загальна фізіологія 

ЦНС. Спеціальна фізіологія ЦНС.  Вегетативна нервова система 

особливості її будови і функції.  

24 

3 Т3 

Вища нервова діяльність (ВНД).  Фізіологія кори  великих півкуль 

головного мозку. Вчення про типи ВНД. Фізіологія аналізаторів. 

Значення аналізаторів. Класифікація аналізаторів. Загальна  будова і 

властивості аналізаторів. 

16 

4 Т4 

Фізіологія крові. Еволюція крові. Значення крові. Функції крові. 

Склад крові. Фізіологія клітин крові. Фізіологія імунної системи. 

Вплив шкідливих екологічних факторів на природну  

резистентність 

32 

5 Т5 

Фізіологія системи кровообігу.  Фізіологія серця. Історія вчення про 

кровообіг. Характеристики роботи та регуляція  роботи серця.  

Фізіологія судин. Види судин і особливості їх будови. Рух крові по 

двох колах кровообігу. 

22 

6 Т6 

Фізіологія дихання. Значення, сутність дихання. Еволюція дихання. 

Зовнішнє дихання, його механізм. Обмін газів у легенях. Транспорт 

газів кров’ю. Тканинне дихання. Регуляція  дихання. Вплив 

шкідливих факторів середовища на дихання. 

16 

7 Т7 

Фізіологія травлення. Еволюція травлення. Функції травної 

системи. Травлення в ротовій порожнині і у шлунку. Особливості 

травлення у шлунку сільськогосподарських тварин. Травлення в 

кишечнику. Секреторна функція підшлункової залози і її регуляція. 

Секреторна функція печінки і її регуляція. Всмоктування в 

кишечнику. Моторна функція кишечника і її регуляція. Травлення в 

товстому кишечнику. 

26 

8 Т8 

Обмін речовин і енергії. Суть і значення обміну речовин. Обмін 

енергії при різних фізіологічних станах. Регуляція обміну енергії. 

Терморегуляція. Фізична і хімічна терморегуляція. Особливості 

терморегуляції у молодняка тварин. Внутрішня секреція. Роль 

внутрішньої секреції. Загальні механізми дії гормонів. Вітаміни і їх 

біологічна роль. Загальний механізм дії вітамінів. 

14 

9 Т9 

Фізіологія виділення. Фізіологія сечовиділення. Значення і еволюція 

сечовиділення. Механізм сечовиділення. Регуляція сечовиділення. 

Фізіологія шкіри. Роль шкіри в обміні речовин. 

16 

10 Т10 

Фізіологія розмноження та лактації. Еволюція розмноження. 

Становлення статевої функції.. Статевий цикл у різних видів тварин 

і його регуляція. Склад та утворення молока і його регуляція 

молока, їх роль. Молоковіддача і його регуляція. Фізіологічні 

основи машинного доїння корів.   

20 

  Разом 210 год 
ПРИМІТКА. Особливості виконання самостійної складової дисципліни. 

Рівень засвоєння тем, призначених для самостійного опрацювання, оцінюється в ході захисту 

конспекту з самостійної роботи, а також –  при наскрізному опитування під час лабораторних занять 

(лекцій) та в окремих завданнях підсумкового контролю. 



5.3. Система оцінювання та вимоги 

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 лабораторних занять – до 20 

балів/семестр; 

Робота з реальними об’єктами та моделями (з оцінюванням  матеріалів в 

робочому зошиті з лабораторних робіт) – 10 балів/семестр; 

Захист конспекту із самостійної роботи – 5 балів / семестр  

Поточне тестування із застосуванням комп’ютерних засобів – 25 балів 

/семестр 

Деталізація системи оцінювання 

РН 01  Наскрізне опитування під час лекцій і лабораторних занять 

Захист конспекту із самостійної роботи 

Залікові, екзаменаційні тести 

РН 03  Наскрізне опитування під час лекцій і лабораторних занять 

Робота з реальними об’єктами та моделями  

Захист конспекту із самостійної роботи 

Поточне тестування із застосуванням комп’ютерних засобів  

Залікові, екзаменаційні тести 

РН 04  Наскрізне опитування під час лекцій і лабораторних занять  

Робота з реальними об’єктами та моделями 

Поточне тестування із застосуванням комп’ютерних засобів  

Екзаменаційні тести 

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Здобувач атестований, якщо сума балів за результатами семестру 

дорівнює 36-60. Мінімальний рівень оцінки (36 балів) передбачає, що 

студент володіє основними теоретичними положеннями з дисципліни, але 

з труднощами вирішує практичні завдання. Виконання ним завдань 

лабораторних робіт значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але 

відсутнє глибоке розуміння принципів та методів роботи з дисципліни, що 

вивчається. 

Критерії 

оцінювання 

Наскрізне опитування під час лекцій і лабораторних занять – від 

3 до 5 балів. 

5 балів – студент грамотно, логічно і чітко розкриває зміст наукових 

термінів, понять та методик, аргументує відповіді; 

4 бали – студент вільно володіє матеріалом, дає недостатньо логічні 

відповіді на запитання, допускає окремі неточності. 

3 бали – студент неповно характеризує тему, допускає значні 

помилки та неточності, демонструє поверхневе знання предмету.  
 

Робота з реальними об’єктами та моделями (з оцінюванням  

матеріалів в робочому зошиті з лабораторних робіт). 

За правильно виконане завдання – 1 бал, за частково виконану 

роботу – 0,5 бала. 
 

Захист конспекту із самостійної роботи. Максимальна оцінка – 5 

балів. 

5 балів – студент грамотно, логічно і чітко розкриває зміст наукових 

термінів та понять, аргументує відповіді, виявляє глибокі та міцні знання з 

теоретичного курсу, вміє використовувати дані додаткової літератури. 



4 бали – студент вільно володіє матеріалом, дає змістовні відповіді на 

запитання, допускає окремі неточності, виклад матеріалу недостатньо 

логічний. 

3 бали – студент неповно характеризує тему, допускає значні 

помилки та неточності, демонструє поверхневе знання предмету.  

2 бали – студент має фрагментарні знання з курсу, нездатний 

аналізувати, узагальнювати матеріал, робота не відповідає вимогам. 

 

Поточне тестування. Використовуються комп’ютерні засоби ауд. 

217, корп.5. Тестування проводиться 5 разів/семестр (100% виконаних 

тестів – 5 балів. Інші набрані % переводять в бали, заокруглюються до 

цілого числа відповідно до правил і результат виставляють в журнал). 

 

Підсумковий тестовий контроль (залік, екзамен). 
Використовується університетська платформа Moodle. 

Студент отримує 60 тестів на заліку, 80 – на екзамені ( із бази тестів в 

250 питань).  

100% правильних відповідей дорівнює 40 балам. Після екзамену 

набрані % переводять в бали (від 1 до 40). В журнал та відомість 

виставляють результати, які потрапляють в інтервал 24-40 балів. 

 

6. Результати навчання 

№  з/п Зміст результату навчання 

РН 01. Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної 

медицини. 

РН 03. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які 

відбуваються в організмі тварин у нормі та за патології. 

РН 04. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, 

приймати рішення щодо вибору ефективних методів діагностики, 

лікування та профілактики хвороб тварин. 

 

7. Пререквізити 

Здобувач вищої освіти для успішного навчання та опанування компетентностями з 

дисципліни «Фізіологія тварин» повинен володіти необхідними знаннями та результатами 

навчання з попередньо прослуханих дисциплін: «Неорганічна та органічна хімія», 

«Біофізика», «Анатомія свійських тварин», «Цитологія, гістологія, ембріологія», «Біохімія 

тварин з основами фізичної та колоїдної хімії». 

 

8. Політики дисципліни 

Політика навчальної дисципліни «Фізіологія тварин» налічує такі вимоги: 

 академічна доброчесність. Здобувачам пояснюють цінність набуття нових знань; 

цінність та функції академічної доброчесності; повідомляють про неприпустимість 

плагіату, заохочують до самостійного виконання навчальних завдань, коректного 

посилання на джерела інформації у разі запозичення наукових матеріалів. 

 відвідування занять. В разі пропущення занять без поважних причин здобувач 

захищає самостійну роботу, здає поточні тести із застосуванням комп’ютерних засобів та 

методики роботи з реальними об’єктами, представлені в оформленому зошиті з 

лабораторних робіт (максимальна кількість семестрових балів – 40). Додаткове 

опитування для підвищення семестрової оцінки не проводиться.  

 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 



здобувачів, для набору семестрових балів, проводиться в часи, відведені для консультацій,  

в умовах лабораторії чи он-лайн (терміни – згідно даного силабусу).  

 академічна активність. Відповіді на питання наскрізного опитування залежать 

від рівня знань студента і здійснюються за його бажанням.  

 

9. Технічне та програмне забезпечення 

Методичні вказівки до проведення лабораторних занять, лабораторні та 

сільськогосподарські тварини, лабораторні прилади, інструменти, скляний посуд, 

реактиви, мікроскопи, аналізатори крові та сечі. 

 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
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