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1. Пояснювальна записка 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Анатомія, фізіологія і 

гістологія» є набуття теоретичних знань у галузі особливостей будови органів, 

апаратів і систем сільськогосподарських тварин та птиці у нерозривному зв’язку з 

їх функціями від клітинного рівня до рівня цілісного організму у порівняльно-

видовому аспекті; на основі загальних закономірностей визначати видові, вікові і 

функціональні особливості органів, пов’язані з історичним, індивідуальним 

розвитком та умовами існування організму в цілому. 

Завдання дисципліни: вивчення дисципліни «Анатомія, фізіологія і гісто-

логія» є формування у майбутніх спеціалістів уявлення про універсальність зага-

льно біологічних механізмів забезпечення процесів життєдіяльності, а також усві-

домлення ролі умов існування тварин у формуванні видових, індивідуальних і ві-

кових особливостей будови органів, апаратів і систем органів; загальнопатологіч-

них процесів (дистрофії, некрозу, запалення, пухлин тощо) на різних структурних 

рівнях, їх етіології і патогенезу; морфологічних проявів патології різних органів 

хворого організму; етіології і патогенезу неінфекційних, інфекційних й інвазійних 

хвороб, їх клініко-анатомічних форм, патоморфологічної характеристики та ди-

ференційних ознак. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:  

знати: 

 предметну область та розуміти професійну діяльність; 

 морфологію, фізіологію та біохімію різних видів тварин для реалізації 

ефективних технологій виробництва і переробки їх продукції; 

 способи відтворення, закономірності індивідуального розвитку та 

розведення тварин для ефективної професійної діяльності у галузі тваринництва; 

 будову і функцію клітин, тканин, загальні закономірності будови і 

розвитку органів тварини; 

 будову тіла тварин, поділ його складових частин на системи і апарати за 

їх функціональним зв’язком; 

 взаємне розміщення частин тіла і органів (синтопію); 

 проекцію окремих органів на скелет (скелетотопію); 

 загальні принципи будови і розвитку окремих органів і систем у процесі 

їх історичного або індивідуального становлення; 

 особливості будови окремих органів і систем в залежності від функції, 

яку вони виконують; 

 патоморфологічну характеристику найбільш поширених інфекційних та 

інвазійних хвороб сільськогосподарських тварин. 

вміти: 

 навчати співробітників підприємства сучасних та нових компонентів 

технологічних процесів з виробництва і переробки продукції тваринництва; 

 забезпечувати якість виконуваних робіт; 
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 застосовувати знання з відтворення та розведення 

сільськогосподарських тварин для ефективного ведення господарської діяльності 

підприємства; 

 впроваджувати і використовувати на практиці науково обґрунтовані 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва; 

 застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності; 

 визначати топографічне розташування і будова органів і частин тіла 

сільськогосподарських тварин (в тому числі птиці та кролів); 

 характеризувати не тільки особливості будови конкретного органу, але і 

його морфо-функціональний взаємозв’язок з різними системами організму. 

 визначати функціональні і структурні зміни в органах і системах органів 

сільськогосподарських тварин; 

 використовувати особливості будови організмів тварин і фізіологічних 

процесів для отримання продуктів заданої якості і властивостей 

1.2 Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Анатомія, фізіологія і гісто-

логія» здобувач вищої освіти отримує наступні програмні компетентності та про-

грамні результати навчання, які визначені в Стандарті вищої освіти та освітньо-

професійній програмі зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва підготовки бакалаврів 

 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

з технології виробництва і переробки продукції тваринництва або у процесі нав-

чання, що передбачає застосування теорій та методів зооінженерії і характеризу-

ється комплексністю та невизначеністю умов. 

 

 

Загальні компетентності: 

ЗК 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної дія-

льності. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 2. Здатність використовувати сучасні знання про способи відтворення, 

закономірності індивідуального розвитку та розведення тварин для ефективної 

професійної діяльності у галузі тваринництва.  

СК 10. Здатність застосовувати знання морфології, фізіології та біохімії різ-

них видів тварин для реалізації ефективних технологій виробництва і переробки 

їх продукції.  

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 2. Навчати співробітників підприємства сучасних та нових компонен-

тів технологічних процесів з виробництва і переробки продукції тваринництва. 

ПРН 5. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/204b-tvppt2017.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/204b-tvppt2017.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/204b-tvppt2017.pdf
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ПРН 8. Застосовувати знання з відтворення та розведення сільськогосподар-

ських тварин для ефективного ведення господарської діяльності підприємства. 

ПРН 16. Впроваджувати і використовувати на практиці науково обґрунто-

вані технології виробництва і переробки продукції тваринництва. 

ПРН 20. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності. 

 

1.3 Міждисциплінарні зв’язки 

Попередні – шкільний курс біології; послідовні – хімія, загальна та неоргані-

чна хімія основи фахової діяльності цикл дисциплін з технології харчових вироб-

ництв, розведення і генетика сільськогосподарських тварин і птиці. 

1.4 Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 

Навчальна дисципліна викладається на другому курсі у третьому семестрі 

денної форми та заочної форм навчання. 

 
Кількість кредитів ECTS - 6,0 (денна форма навчання) 6,0 (заочна форма нав-

чання), годин - 180,0 (денна форма навчання), 180,0 (заочна форма навчання) 

 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 88 40 48 

заочна 32 16 16 

Самостійна робота, годин Денна - 92 Заочна – 148 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

2.1 Програма змістових модулів 

Змістовий модуль 1: Анатомія, фізіологія і гістологія 

 
№ 

теми 
Зміст теми 

Кількість годин 

денна заочна 

1 Поняття про клітини, тканини, органи і системи органів. 

Морфологія, фізіологія та біохімія різних видів тварин. 
4 1 

2 Методи вивчення будови клітин та тканин. Гістологічна 

будова тканин.  
4 1 

3 Мʼязова система.  4 1 

4 Кісткова система.  4 1 

5 Система органів травлення. Механізм травлення у тварин 

та птиці.  
4 2 

6 Кровоносна та лімфатична система.  4 2 

7 Система розмноження як основа відтворення та розведення 

сільськогосподарських тварин для ефективного ведення 

господарської діяльності підприємства 

4 2 

8 Система нейро-гуморальної регуляції.  4 2 

9 Система шкіряного покриву та його похідні.  4 2 

10 Особливості будови та функціонування організму птиці.  4 2 

 Всього 40 16 
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2.2 Перелік практичних робіт 

№ 

з/п 
Назва практичної роботи 

Кількість годин 

денна заочна 

1 Будова мікротому і правила роботи з ним. Техніка приго-

тування гістологічних препаратів. 

Морфологія, фізіологія та біохімія різних видів тварин. 

6 2 

2 Будова опорно - рухового апарату. 6 2 

3 Нервова система. Головний мозок. Спинний мозок.  6 2 

4 Серцево-судинна і лімфатична система. Будова серця. 

Судини великого і малого кола кровообігу. 
6 2 

5 Органи дихання. Їх будова та функції. 6 2 

6 Система розмноження як основа відтворення та розве-

дення сільськогосподарських тварин для ефективного 

ведення господарської діяльності підприємства 

6 2 

7 Травний апарат. Будова порожнинних і паренхіматозних 

органів 
6 2 

8 Органи ендокринного апарату 6 2 

Всього 48 16 

2.3 Перелік завдань до самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна заочна 

1 Будова мікротому. Правила роботи на мікротомі. Техніка 

безпеки при роботі на мікротомі 

8 12 

2 Методика отримання гістологічних зрізів тваринних тка-

нин. Фіксація зразків, заливка зразків, заморожування зраз-

ків, фарбування. 

12 18 

3 Будова саркомеру. Структура міофібрил м’язової тканини. 

Білки м’язової тканини. Білки саркомеру. 

12 18 

4 Механізм скорочення м’язового волокна. Джерела енергії 

для скорочення м’язового волокна. Роль мінеральних речо-

вин в процесі скорочення м’язового волокна. 

10 18 

5 Будова остеону. Хімічний склад остеону. Хімічний склад 

кісткової тканини. Типи з’єднань кісток. 

10 16 

6 Ферменти травного тракту. Травні залози. Відмінності у 

будові та функціонуванні шлунку моногастричних та жуй-

них тварин.  

10 18 

7 Хімічний та морфологічний склад крові. Хімічний та мор-

фологічний склад лімфи. Роль еритроцитів, лейкоцитів, 

тромбоцитів в організмі тварини. 

10 16 

8 Гормони тваринного організму. Залози внутрішньої секре-

ції. Залози зовнішньої секреції. Залози змішаної секреції.  

10 16 

9 Особливості кісткової системи птиці. Будова травного тра-

кту птиці. Похідні шкіри птиці. 

10 16 

ВСЬОГО 92 148 
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3. Критерії оцінювання результатів навчання 

Види контролю: поточний, підсумковий – диференційований залік 

Нарахування балів за виконання змістового модуля  

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min max 
Кількість 

робіт 

Сумарні 

бали 
Кількість 

робіт 

Сумарні 

бали 

min mах min mах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Анатомія, фізіологія і гістологія 

 

Робота на лекціях 0,25 0,5 20 5 10 8 2 4 

Виконання практичних 
робіт 

3,5 5 8 28 40 8 28 40 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
1 2 9 9 18 9 9 18 

Проміжна сума    42 68  39 62 

Поточний контроль 

(тестовий) 
  1 18 32 1 21 38 

Оцінка за змістовий 

модуль 1 
   60 100  60 100 
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4. Інформаційні ресурси 

Базові (основні): 

1. Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин [Текст] : 

підручник / І. Ю. Горбатенко, М. І. Гиль, М. О. Захаренко та ін. ; за ред. 

М. І. Гиль. — Херсон : Гельветика, 2018. — 600 с. 

https://elc.library.onaft.edu.ua/library-

w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1648915 

2. Цехмістренко Світлана Іванівна. Біохімія м'яса та м'ясопродук-

тів [Текст] : навч. посіб. / С. І. Цехмістренко, О. С. Цехмістренко. — Біла 

Церква, 2014. — 192 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-

w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.149830 

3. Віннікова, Людмила Георгіївна. 

    Основи птахівництва та переробки птиці [Текст] / Л. Г. Віннікова, 
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