
Опис навчальної дисципліни 

 
ППН. 01 Біологія індивідуального розвитку 
Тип дисципліни: 
обов’язкова. 
Семестр: 
другий. 
Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин –  90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, 
практичні – 16. 
Лектори: 
канд. біол. наук, доцент  Івасівка Анжеліка Степанівна 
Результати навчання: 
знати: 

• основні закономірності онтогенетичних перетворень;  
• послідовні стадії онтогенезу, особливості онтогенезу хребетних організмів різних 

таксономічних груп; 
• закономірності зміни онтогенезу організмів різних таксономічних груп в 

залежності від змін умов довкілля;  
• базові принципи еволюції онтогенезу.  

 
вміти:  

• аналізувати, описувати та пояснювати зміни онтогенезу у відповідності до 
конкретних умов середовища; 

• застосовувати отримані знання для аналізу причино - наслідкових взаємодій в 
онтогенезі, орієнтуватися в принципових питаннях і теоріях сучасної біології 
індивідуального розвитку; 

• вміти самостійно проводити підбір та аналіз сучасної біологічної наукової 
інформації.  
Спосіб навчання: аудиторне 

 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні навчальної дисципліни: 
• Біохімія 
• Біофізика 
• Фізіологія людини та тварини 
• Гістологія 
Зміст навчальної дисципліни: 

Вступ. Предмет і методи БІР. Значення для сучасної біології та медицини. 

Передзародковий розвиток. Первинні статеві клітини. Проліферація клітин. Мітоз. Мейоз. 

Гаметогенез. Сперматогенез. Гаметогенез. Овогенез. Запліднення. Генетична детермінація 

статі. Дроблення. Гаструляція. Ранній розвиток анамній. Ранній розвиток амніот. 

Механізми клітинної диференціації. Органогенез. Ріст органів і підтримання нормальної 

організації тканин. Постембріональний розвиток. Генетичні та еволюційні аспекти 

індивідуального розвитку. 
Рекомендована література: 

1.Белоусов Л.В. Основы общей эмбриологии. – М.: Изд-во Моск. Ун-та: Наука, 2005 
2.Валькович Э.И. Общая и медицинская эмбриология. – С-Пб.: Фолиант, 2003.  



3.Іванова А.Й. Міжнародна гістологічна та ембріологічна номенклатура. – Львів: 
Львівський медінститут, 1993. 

4.Луцик О.Д. Гістологія людини. Підручник. – Львів: Мир, 1993. 
5.Прийма О.Б. Загальна гістологія та основи ембріології. Посібник. – Дрогобич: Вимір, 

2004. 
Форми та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
– поточний контроль: захист практичних робіт, виконання контрольних робіт та 
індивідуальних завдань. 
– підсумковий контроль: екзамен. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  
українська. 
Кафедра: 
біології та хімії. 
 

 
 

 


