




 

1. Мета дисципліни – придбання теоретичних і практичних навичок, необхід-

них для аналізу структури і функціонального стану тканин на різних стадіях 

розвитку і диференціації  

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Володіти  теоретичним матеріалом з цито- і гістології, цитохімії, спеці-

альної гістології, анатомії, біохімії та фізіології функціональних систем організ-

му людини. Знати молекулярно-генетичні основи регуляції активності генів та 

сигнальних систем  

2. Вміти самостійно за допомогою мікроскопічних приладів розрізняти різні 

види клітин і тканин на цито- і гістологічному рівні. Вміти описувати електроно-

грами різних клітин і тканин. 

3. Володіти методами виготовлення оглядового гістологічного препарату  і 

цитохімічного забарвлення та навичками використання світлового і люмінесцен-

тного мікроскопів. 
 

3. Анотація навчальної дисципліни:  
Дисципліна «Механізми цито- і гістогенезу» належить до переліку дисциплін віль-

ного вибору аспіранта. Ця дисципліна поєднує фундаментальну й прикладну науку 

з клінічною медициною, що висвітлює особливості регуляції  гістогенезу на 

субклітинному та молекулярно-генетичному рівнях. Розглядаються гістогенетичні  

процеси і молекулярні механізми, що лежать в основі розвитку і регенерації 

тваринних тканин. Описуються різні популяції клітин, що вистпають як типові 

клітинні джерела регенерації тканин, так і альтернативні  
 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. Сформувати теоретичні знання про особливості шляхів диференціації різних ти-

пів клітин та процесів гістогенезу в ході нормального розвитку організму та при 

трансформаціях 

2. Навчити оцінювати та описувати ультраструктурні зміни у морфології клітин і 

тканин на різних стадіях розвитку.  

3.   Володіти базовими технологіями отримання і аналізу інформації, технікою пос-

тановки коректного експерименту в галузі вивчення напрямків гістогенезу,  нави-

чками викладення результатів власних досліджень і аналізу методологічних про-

блем, стратегії досліджень.   

Згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій дев’ятого рівня освіти дисци-

пліна забезпечує набуття аспірантами таких компетентностей: 

інтегральної:  

- Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослі-

дницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних 

та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

            загальні: 

  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу  
 Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій  

 



 Здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації з різних джерел  

 Здатність працювати в міжнародному науковому просторі  

 Вміння виявляти, ставити та вирішувати на сучасному рівні наукові пробле-

ми  

спеціальні (фахові, предметні): 

- Здатність застосовувати отримані знання та розуміння для вирішення про-

блем сучасної біології.  

- Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної 

проблеми, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань та/або професійної практики.  

- Здатність обирати адекватні методи для ефективного вирішення конкретних 

науково-практичних задач у галузі біології.  

- Здатність самостійно проводити наукові дослідження, які дають можливість 

переосмислити наявне та створити нове цілісне знання.  

- Здатність інтерпретувати дані, отримані в результаті наукового дослідження і 

зіставляти виявлені факти з сучасними концепціями, гіпотезами та теоріями.  

- .Поглиблене знання за широким колом питань сучасної біології 

  



5. Результати навчання за дисципліною:  

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відпо-
відальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладан-

ня і на-

вчання 

Методи оцінювання 

та пороговий крите-

рій оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток 

у підсу-

мковій 

оцінці з 

дисцип-

ліни 

Ко

д 
Результат навчання 

Знати 

1.1 Основні принципи та молекулярно-генетичні 

механізми клітинної диференціації та гістогене-

зу 

Лекція,  

самостійна  

робота 

Модульна конт-

рольна робота, 

Іспит 

20 

1.2 Особливості морфології тканин на різних стаді-

ях розвитку і регенерації  

 

Лекція,  

самостійна  

робота 

Модульна контро-

льна робота, Іспит 
20 

1.3 Зв‘язок процесів диференціювання клітин і тка-

нин та злоякісної трансформації клітин і засто-

сування знань про механізми клітинної дифере-

нціації для вирішення практичних проблем біо-

логії та медицини. 

Лекція,  

самостійна  

робота 

Модульна конт-

рольна робота, Іс-

пит  

20 

Вміти 

2.1 У лабораторних умовах, виявляти та аналізувати 

відмінності між різними стадіями гістогенезу 

різних тканин та оцінювати їх біологічне зна-

чення.  

Лекція,  

самостійна  

робота 

Модульна контро-

льна робота  
10 

2.2 Аналізувати та інтерпретувати вітчизняну та 

міжнародну наукову літературу по молекуляр-

ним і клітинним основам гістогенезу; вільно 

орієнтуватися в дискусійних проблемах сучасної 

гістології, працювати з сучасним обладнанням в 

гістоморфологічних лабораторіях  

Лекція,  

самостійна  

робота, 
 

Модульна конт-

рольна робота, 

Презентація 

10 

2.3 На підставі аналізу експериментального матері-

алу визначати патологічні відхилення в дифере-

нціації клітин та тканин  

Лекція,  

самостійна  

робота 

Модульна конт-

рольна робота,  
10 

Комунікація 

3.1. Формування здатності в діалоговому режимі 

здійснювати міжособистісне професійне спілку-

вання з іншими аспірантами і науковою громад-

кістю. 

самостійна  

робота, 

практичні  

заняття 

Модульна конт-

рольна робота  
5 

Автономність та відповідальність 

4.1 Здатність працювати у науковому колективі над 

розв’язанням конкретних питань з науко-

дослідної теми на підставі пошуку, аналізу та 

прогнозуванні наукових результатів.  

практичні  

заняття,  

самостійна 

робота 

Модульна конт-

рольна робота  
5 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами на-

вчання:  

 

Результати навчання дисципліни  

 

Програмні результати навчання 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 

 

4.1 

ПР.01.Демонструвати глибоке знання 

передових сучасних концептуальних та 

методологічних знань в галузі науково-

дослідницької та/або професійної 

діяльності й на межі предметних галузей 

знань 

   + + +   

ПР.08. Формулювати самостійно з нових 

дослідницьких позицій загальну методоло-

гічну базу, наукову проблему  власного дос-

лідження, усвідомлювати його актуальність, 

мету і значення для розвитку інших галузей 

науки;  

 

+ + + + + + + + 

ПР.16.Використовувати сучасні інформа-

ційні та комунікативні технології при спіл-

куванні, обміні інформацією, зборі, аналізі, 

обробці та інтерпретації джерел. 

 

+ + +    + + 

 

 

7. Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання здобувачів освіти:   

- семестрове оцінювання:   

1. Модульна контрольна робота 1 (письмова, відкриті питання і тести) РН 1.1-1.2, 2.1-2.3 – 30 

балів/ 15 балів. 

2. Модульна контрольна робота 2 (письмова, відкриті питання і тести) РН 1.2, 1.3, 2.1-2.3 – 30 

балів/ 10 балів.  

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту  

Форма проведення іспиту є письмова контрольна робота ( відкриті питання і тести).  

Результатами навчання, які оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-4.1. Макси-

мальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом, становить 40 балів за 100-

бальною шкалою. 
 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковим для іспиту є написання двох модульних робіт та відпрацювання практичних занять.  

 

7.2 Організація оцінювання:  
Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповід-

но. Оцінювання знання гістологічних препаратів проводиться упродовж лекційного курсу. 
 

7.1. Шкала відповідності 

 

 

 

 

 

 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



 



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій 

№  

п/п 
Назва лекції 

Кількість 

годин 

Л
е
к

ц
ії

 

К
о

н
-

су
л

ь
т
 

С
а

м
. 

р
о

б
о

т
а
 

Розділ 1  

1 Тема 1. Теоретичні основи і механізми диференціації клітин і 

гістогенезу 

8  45 

2 Лекція 1. Загальні особливості диференціації і регенерації тканин  2   

Лекція 2. Стовбурові клітини – іерархія, класифікація. Ембріона-

льні і фетальні стовбурові клітини. 

2   

Лекція 3. Регіональні і гемопоетичні стовбурові клітини. 2   

Лекція 4. Гісто- і органогенез. Механізми гістогенезу. 

Диференціювання стовбурових клітин. 

2   

Самостійна робота: Стадії розвитку зародка.  Ембріобласт і тро-

фобласт. Ембріональні зачатки.  Гаструляція. 

Клінічне застосування гемопоетичних стовбурових клітин. Фено-

типові  маркери гемопоетичних стовбурових клітин  Фенотипові 

маркери мезенхімних стовбурових   клітин. Методи генетичного та 

білкового  аналізу фенотипу клітин.  

  43 

3 Модульна контрольна робота 1   2 

4 Тема 2. Застосування знань і підходів до регуляції гістогенезу у 

експериментальній і клінічній практиці  

10 2 51 

5 Лекція 5. Зміни диференціації клітин  і тканин при 

онкотрансформації 

1   

Лекція 6. Спрямована диференціація клітин in vitro. 1   

Лекція 7. Клітинне і ядерне репрограмування. Методи генетичної 

модифікації клітин. 

1   

Лекція 8. Терапевтичне клонування. Биоматриксы  2   

Лекція 9. Гістогенез у клітинній терапії    

Самостійна робота: Епігенетична регуляція експресії  генів. Ме-

тилювання ДНК. Наукові дослідження по введенню генетично 

модифікованих клітин при пошкодженні органів (скелетних 

м'язів, печінки). Поняття про біореактори. Тримірне культивуван-

ня клітин. Штучні органы. Етапы впровадження методів 

клітинної трансплантації і тканинної інженерії у практичну меди-

цину. 

  49 

6 Модульна контрольна робота 2   2 

7 Консультація  2  

 ВСЬОГО 18 2 96 
Загальний обсяг 120 год., в тому числі:     Лекцій – 18 год. 

Консультації  – 2 год. 

Самостійна робота - 96 год. 
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