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ВАРЕНЮК Ігор Миколайович, ДЗЕРЖИНСЬКИЙ Микола Едуардович. Альбом для практичних занять з курсу 

"Екологічні аспекти клітинної біології" для студентів спеціальності "екологія".– Київ: Інтерсервіс, 2019. – 72 с. 

 

Альбом з курсу «Екологічні аспекти клітинної біології» для студентів біологічних факультетів ВУЗів, що 

навчаються по спеціальності "екологія" містить в собі аркуші для виконання практичних занять та перелік запитань для 

складання модулів з даного курсу. Електронограми і схеми, наведені в альбомі є власними, або взятими з підручників і 

атласів з цитології, гістології та клітинної біології. Автори вдячні всім колегам-цитологам та гістологам, хто допоміг 

цінними порадами в створенні даного альбому.  
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ПРАВИЛА  КОРИСТУВАННЯ  СВІТЛОВИМ  МІКРОСКОПОМ 
 

1. Поставте мікроскоп дзеркальцем або лампою освітлювальної системи від себе, а окуляром до себе. 

2. Видаліть якщо потрібно пил з оптичних поверхонь за допомогою шматочка м’якої тканини. 

3. Переведіть у робоче положення об’єктив малого збільшення (8х або 10х) так, щоб він був розташований по центру отвору 

предметного столика (при цьому об’єктив фіксується заскочкою револьверної системи). За допомогою відповідного гвинта 

переведіть конденсор у верхнє положення та максимально відкрийте діафрагму. 

4. Наблизивши око до окуляра, за допомогою освітлювального дзеркальця відрегулюйте освітлення поля зору. У деяких 

випадках використання, наприклад, матового білого чи блакитного світлофільтрів дозволяє покращити якість отриманого 

зображення. 

5. Покладіть препарат на предметний столик так, щоб та його частина, що аналізується, була над отвором столика навпроти 

об’єктива. 

6. Рухами макрогвинта намагайтесь знайти більш-менш чітке зображення мікроскопічного об’єкта, сфокусувавши на ньому 

оптичну систему мікроскопа. Після цього рухами мікрогвинта остаточно сфокусуйте зображення,отримавши максимально 

можливе чітке зображення мікроскопічного об’єкта.  

7. Якщо препарат треба проаналізувати більш детально, то плавно, не змінюючи положення тубуса, переведіть револьверну 

систему на об’єктив 40х. 

8. Обережно, плавними рухами макрогвинта встановіть приблизний фокус, а за допомогою мікрогвинта остаточно 

сфокусуйте зображення об’єкта. Пам’ятайте, що при різких поворотах макрогвинта можна розчавити скляний препарат 

об’єктивом та пошкодити  сам об’єктив. 

9. Деякі мікропрепарати потребують вивчення на максимально великому збільшенні. Для вивчення препарату при 

найбільшому збільшенні на поверхню покривного скельця на місці зрізу наносять краплю імерсійного масла, повертають 

револьвер (спочатку піднявши тубус) так, щоб проти  отвору в предметному столику став об’єктив 90х. Потім його опускають 

настільки, щоб фронтальна лінза занурилась у масло  і, обертаючи мікрометричний гвинт, добиваються чіткого зображення. 

10. Після вивчення препарату, повертаючи револьвер, установлюють мале збільшення, і тільки після цього знімають препарат. 
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ЦИТОЛОГІЯ 
 

НАЙВАЖЛИВІШІ  СТРУКТУРНІ  ЧАСТИНИ  КЛІТИНИ 

I. Поверхневий апарат є рецепторно-бар’єрно-транспортною системою клітини: 

• надмембранний комплекс (у тварин – глікокалікс; у рослин – клітинна стінка); 

• плазмолема; 

• під(суб)мембранний комплекс. 

II. Цитоплазма:  

• цитозоль (гіалоплазма) – внутрішнє рідке середовище клітини та система проміжного обміну; 

• цитоскелет – опорно-рухова система клітини; складається з мікротрубочок, мікрофіламентів, проміжних 

філаментів; 

• органели – обов’язкові структури цитоплазми, що виконують визначені функції:  

- одномембранні органели або так звана вакуолярна система клітини – гранулярна ендоплазматична 

сітка, гладенька ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, лізосоми, вакуолі, мікропухирці, а також – 

пероксисоми (всі ці органели мають вигляд пухирців або вакуолей, оточених одною мембраною; це система 

синтезу, сегрегації та внутрішньоклітинного транспорту різних біополімерів за винятком нуклеїнових 

кислот);  

- двомембранні органели – мітохондрії (система енергозабезпечення) та пластиди (система фотосинтезу);  

- немембранні органели – рибосоми (місце біосинтезу білка), клітинний центр (центріолі);  

• включення (білкові, ліпідні, вуглеводні, мінеральні тощо) – непостійні структури, є продуктами метаболізму 

клітини. 

III. Ядро – система збереження, реалізації та передачі генетичної інформації :  

• поверхневий апарат ядра: ядерна оболонка (зовнішня ядерна мембрана, перинуклеарний простір, внутрішня 

ядерна мембрана), ядерна ламіна, ядерно-поровий комплекс; 

• каріоплазма; 

• каріоскелет (ядерний скелет, ядерний матрикс); 

• хроматин, хромосоми; 

• ядерце, рибонуклеопротеїдні (РНП) комплекси. 
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Вступне практичне заняття. 

Дата _________________ 

Тема: ЗАГАЛЬНА БУДОВА КЛІТИНИ.  

БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ БІОЛОГІЧНИХ МЕМБРАН.  
 

 

 

 

Препарат 1. Будова клітини (схема): 1) плазмалема; 2) клітинна 

стінка; 3) глікокалікс; 4) ядро; 5) ядерна оболонка; 6) ядерний сік 

(каріоплазма); 7) хроматин; 8) ядерце; 9) цитозоль; 10) включення; 

11) волокна цитоскелету; 12) центріолі; 13) рибосоми; 

14) гранулярна ендоплазматична сітка; 15) гладенька 

ендоплазматична сітка; 16) апарат Гольджі; 17) лізосоми; 

18) пероксисоми; 19) центральна вакуоля; 20) секреторні везикули; 

21) мітохондрії; 22) хлоропласти. 

Препарат 2. Рідинно-мозаїчна модель будови клітинної мембрани 

(схема):  

1) зовнішній ліпідний шар; 2) внутрішній ліпідний шар; 

3) гідрофільні голівки ліпідів; 4) гідрофобні хвостики ліпідів; 

5) інтегральні білки; 6) поверхневі білки; 7) вуглеводи. 
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Препарат 3. Гепатоцити печінки аксолотля (забарвлення 

гематоксиліном та еозином; об.×40, ок.×10): 1) плазмолема; 

2) цитоплазма; 3) ядро; 4) ядерце.  

Тваринні клітини.  

Препарат 4. Клітини шкірочки луски цибулі у фазово-контрастному 

мікроскопі (тимчасовий незабарвлений препарат; об.×40, ок.×10): 

1) клітинна оболонка; 2) цитоплазма; 3) ядро; 4) ядерце; 5) органели.  

Рослинні клітини.  
Підпис викладача___________________ 
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Практичне заняття № 1. 

Дата _________________ 

Тема: ЦИТОЗОЛЬ. ВКЛЮЧЕННЯ. 
 

 

 

 

 
Препарат 1. Жирові включення у гепатоцитах печінки аксолотля 

(фіксація осмієм, забарвлення сафраніном; об.×40, ок.×10): 

1) ліпідні краплини; 2) ядро; 3) цитоплазма; 4) плазмолема. 

Ліпідні трофічні включення. 

Препарат 2. Глікоген у гепатоцитах печінки аксолотля (забарвлення 

за методом Беста; об.×40, ок.×10):  

1) гранули глікогену; 2) ядро; 3) цитоплазма; 4) плазмолема. 

Вуглеводні трофічні включення. 
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Препарат 3. Секреторні гранули у клітинах Лейдіга шкіри аксо-

лотля (забарвлення гематоксиліном та еозином; об.×40, ок.×10):  

1) ядра епітеліальних клітин; 2) клітина Лейдіга; 3) білкові гранули 

у цитоплазмі клітин Лейдіга; 4) ядро; 5) цитоплазма; 

6) плазмолема. 

Білкові секреторні включення. 

Препарат 4. Пігментні включення у клітинах шкіри пуголовка 

(незабарвлений препарат; об.×40, ок.×10):  

1) пігментні включення; 2) ядро; 3) цитоплазма; 4) плазмолема.  

Пігментні включення. 
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Препарат 5. Жовткові включення у бластомерах амфібії 

(забарвлення гематоксиліном та пікрофуксином; об.×40, ок.×10): 

1) бластомер; 2) жовткові включення; 3) ядро; 4) цитоплазма; 

5) плазмолема. 

Трофічні включення (комплекс білків, ліпідів та РНК). 

Препарат 6. Крохмальні зерна картоплі (незабарвлений препарат; 

об.×40, ок.×10): 

1) крохмальні зерна; 2) ізотропні ділянки; 3) анізотропні ділянки. 

Трофічні вуглеводні включення рослинних клітин. 

 

Підпис викладача___________________ 
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Практичне заняття № 2. 

Дата _________________ 

Тема: ЦИТОСКЕЛЕТ. КЛІТИННИЙ ЦЕНТР. 
 

 

 

 

 

Препарат 1. Нейрофібрили у нейроцитах спинного мозку щура  

(імпрегнація азотнокислим сріблом за Рамон-і-Кахалем; об.×40, 

ок.×10):  

1) перикаріон; 2) відростки; 3) цитоплазма; 4) плазмолема;  

5) ядро; 6) ядерце; 7) нейрофібрили. 

Препарат 2. Ультраструктура аксонеми війок та джгутиків 

(електронограма):  

1) плазмолема; 2) центральна пара мікротрубочок; 3) периферичні 

дуплети мікротрубочок; 4) субфібрила А; 5) субфібрила В; 

6) динеїнові ручки. 
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Препарат 3. Клітинний центр у зиготі кінської аскариди під час 

поділів (забарвлення залізним гематоксиліном; об.×90, ок.×10): 

1) оболонка запліднення; 2) перивітеліновий простір; 

3) плазмолема зиготи; 4) цитоплазма зиготи; 5) хромосоми; 

6) центріолі; 7) веретено поділу. 

Препарат 4. Електронограма клітинного центра: 

А) поперечний зріз центріолі; Б) поздовжній зріз центріолі; 

1) навколоцентріолярний матрикс; 2) триплети з мікротрубочок; 

3) А-мікротрубочка; 4) В-мікротрубочка; 5) С-мікротрубочка. 

 

Підпис викладача___________________ 
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Практичне заняття № 3. 

Дата _________________ 

Тема: ЯДРО  КЛІТИНИ. 
 

 

  

 Препарат 1. Ядра у клітинах печінки аксолотля (забарвлення 

гематоксиліном та еозином; об.×40, ок.×10):  

1) плазмолема; 2) цитоплазма; 3) ядро; 4) ядерна оболонка; 

5) гетерохроматин; 6) еухроматин; 7) ядерце.  

Препарат 2. Електронограма ядра:  

1) зовнішня ядерна мембрана; 2) внутрішня ядерна мембрана; 

3) перинуклеарний простір; 4) ядерна пора; 5) пристінковий 

гетерохроматин; 6) гетерохроматин; 7) еухроматин; 8) каріоплазма; 

9) ядерце. 
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Препарат 3. Електронограма ядерця:  

1) фібрилярний центр; 2) щільний фібрилярний компонент; 

3) гранулярний компонент. 

 

Підпис викладача___________________ 
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Практичне заняття № 4. 

Дата _________________ 

Тема: ОРГАНЕЛИ ВАКУОЛЯРНОЇ СИСТЕМИ КЛІТИНИ. 
 

 

 

 

 

Препарат 1. Тигроїд у нервових клітинах спинного мозку 

(забарвлення за методом Ніссля; об.×90, ок.×10):  

1) цитоплазма; 2) плазмолема; 3) ядро; 4) ядерце; 5) тигроїд 

(цистерни грЕПС); 6) перикаріон; 7) відростки.  

Препарат 2. Електронограма та схема будови гранулярної 

ендоплазматичної сітки:  

1) мембрани гранулярної ендоплазматичної сітки; 2) рибосоми; 

3) порожнини цистерн гранулярної ендоплазматичної сітки.  
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Препарат 3. Комплекс Гольджі у нервових клітинах 

спинномозкового ганглія (забарвлення осмієвою кислотою; об.×90, 

ок.×10):  

1) перикаріон; 2) цитоплазма; 3) плазмолема; 4) ядро; 5) діктіосоми 

комплексу Гольджі.  

Препарат 4. Електронограма апарату Гольджі:  

1) цис-полюс; 2) транс-полюс; 3) цис-компартмент; 4) проміжний 

компартмент; 5) транс-компартмент; 6) транс-сітка; 7) ядро клітини.  
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Препарат 5. Накопичення барвника у гістіоцитах пухкої сполучної 

тканини (трипановий синій, галуновий кармін; об.×40, ок.×10):  

1) ядро; 2) плазмолема; 3) цитоплазма; 4) лізосоми.  

Препарат 6. Електронограма лізосом:  

1) фагосоми; 2) первинні лізосоми; 3) вторинні лізосоми; 

4) залишкові тільця.. 
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Препарат 7. Електронограма гладенької ендоплазматичної сітки:  

1) мембрани гладенької ендоплазматичної сітки; 2) порожнини 

цистерн гладенької ендоплазматичної сітки.  

Препарат 8. Електронограма пероксисом:  

1) мембрана пероксисоми; 2) нуклеоїд.  

 

Підпис викладача___________________ 
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Практичне заняття № 5. 

Дата _________________ 

Тема: МІТОХОНДРІЇ ТА ХЛОРОПЛАСТИ. 
 

 

 

 

 

Препарат 1. Мітохондрії в епітеліальних клітинах кишечника 

аскариди (забарвлення за Альтманом; об.×90, ок.×10):  

1) цитоплазма; 2) плазмолема; 3) ядро; 4) мітохондрії; 5) жирові 

включення; 6) кутикула; 7) базальна мембрана. 

Препарат 2. Електронограма мітохондрії:  

1) зовнішня мітохондріальна мембрана; 2) міжмембранний простір 

(зовнішня мітохондріальна камера); 3) внутрішня мітохондріальна 

мембрана; 4) кристи; 5) матрикс мітохондрії; 6) цитоплазма.   
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Препарат 3. Хлоропласти у клітинах елодеї (тимчасовий 

незабарвлений препарат; об.×40, ок.×10):  

1) клітинна оболонка; 2) цитоплазма; 3) ядро; 4) хлоропласти. 

Препарат 4. Електронограма хлоропласта:  

1) зовнішня мембрана хлоропласта; 2) внутрішня мембрана 

хлоропласта; 3) міжмембранний простір; 4) тилакоїдна мембрана; 

5) тилакоїдний простір; 6) грани; 7) строма хлоропласта.  

 

Підпис викладача___________________ 



 21 

 

Практичне заняття № 6. 

Дата _________________ 

Тема: ПОВЕРХНЕВИЙ АПАРАТ КЛІТИНИ.  

МІЖКЛІТИННІ КОНТАКТИ. 
 

 

 
 

 

 
 

Препарат 1. Електронограма контакту типу "замок":  

1) плазмолеми сусідніх клітин; 2) міжклітинний простір; 

3) цитоплазма.  

Препарат 2. Електронограма та схема будови десмосоми:  

1) плазмолеми сусідніх клітин; 2) міжклітинний простір; 

3) цитоплазма; 4) електроннощільна пластинка; 5) проміжні 

філаменти.  
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Препарат 3. Електронограма та схема будови щільного контакту:  

1) плазмолеми сусідніх клітин; 2) міжклітинний простір; 

3) цитоплазма; 4) зони злипання; 5) інтегральні білки щільного 

контакту. 

Препарат 4. Схема будови щілинного контакту:  

1) плазмолеми сусідніх клітин; 2) міжклітинний простір; 

3) цитоплазма; 4) коннексон; 5) білки-коннексини; 6) канал 

коннексона. 

 

Підпис викладача___________________ 
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Практичне заняття № 7. 

Дата _________________ 

Тема: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В КЛІТИНАХ  

ПРИ РІЗНИХ ФІЗІОЛОГІЧНИХ СТАНАХ.  

ПАТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ КЛІТИН. СПОСОБИ ЗАГИБЕЛІ КЛІТИН.  
 

 

 

 

 

 

 
Препарат 1. Ергастоплазма у плазмоцитах (електронограма):  

1) ядро; 2) плазмолема; 3) концентричні ряди цистерн гранулярної 

ендоплазматичної сітки.  

Препарат 2. Еритроцити жаби (забарвлення гематоксиліном та 

еозином; об.×40, ок.×10):  

1) плазмолема; 2) цитоплазма; 3) ядро; 4) гетерохроматин.  

Ядра клітин з низькою синтетичною активністю. 
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Препарат 3. Гепатоцити аксолотля (забарвлення гематоксиліном 

та еозином; об.×40, ок.×10):  

1) плазмолема; 2) цитоплазма; 3) ядро; 4) гетерохроматин; 

5) еухроматин.  

Ядра клітин з помірною синтетичною активністю. 

Препарат 4. Яйцеклітина жабурниці (забарвлення гематоксиліном та 

еозином; об.×40, ок.×10):  

1) плазмолема;  2) цитоплазма; 3) ядро; 4) подвійне ядерце; 

5) еухроматин. 

Ядра клітин з високою синтетичною активністю. 
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Препарат 5. Апоптоз в клітинах (електронограма).  

.  

 

 

Препарат 6. Некроз в клітинах (електронограма).  

. 
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Препарат 7. Мієліноподібні включення у мітохондріях 

(електронограма):  

1) зовнішня мітохондріальна мембрана; 2) внутрішня 

мітохондріальна мембрана; 3) кристи; 4) матрикс мітохондрії; 

5) мієліноподібні включення; 6) цитозоль клітини.  

Препарат 8. Каріопікноз (електронограма).  

. 
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Препарат 9. Каріорексис (електронограма).  

. 
Препарат 10. Каріолізис (електронограма).  

. 

 

Підпис викладача___________________ 
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Практичне заняття № 8. 

Дата _________________ 

Тема: КЛІТИННИЙ ЦИКЛ. ПОДІЛ КЛІТИНИ. 
 

 
 інтерфаза профаза метафаза 

телофаза анафаза 
 

Препарат 1. Мітоз у рослинних клітинах корінця цибулі (забарвлення залізним гематоксиліном; об.×40, ок.×10): 

1) клітинна оболонка; 2) цитоплазма; 3) ядро; 4) ядерна оболонка; 5) хромосоми; 6) веретено поділу. 
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 інтерфаза профаза метафаза 

телофаза анафаза 
 

Препарат 2. Мітоз у тваринних клітинах печінки аксолотля (забарвлення залізним гематоксиліном; об.×90, ок.×10):  

1) плазмолема; 2) цитоплазма; 3) ядро; 4) ядерна оболонка; 5) хромосоми; 6) веретено поділу; 7) клітинний центр (центріолі). 

 

Підпис викладача___________________ 
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ЗАГАЛЬНА  ГІСТОЛОГІЯ 
 

 

ТИПИ  ТКАНИН  ЛЮДСЬКОГО  ОРГАНІЗМУ 

 
 

ЕПІТЕЛІАЛЬНА ТКАНИНА 

покривний епітелій 

залозистий епітелій 

 

М’ЯЗОВА ТКАНИНА 

гладенька (непосмугована) 

посмугована скелетна 

посмугована серцева 

 

НЕРВОВА ТКАНИНА 

 

 

ТКАНИНИ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

КРОВ 

СПОЛУЧНІ ТКАНИНИ 

власне сполучна тканина  

пухка сполучна тканина  

щільна неоформлена сполучна тканина  

щільна оформлена сполучна тканина 

сполучні тканини зі спеціальними властивостями  

ретикулярна  

пігментна  

жирова (біла жирова, бура жирова) 

СКЕЛЕТНІ ТКАНИНИ 

хрящова тканина 

гіаліновий хрящ  

еластичний хрящ  

волокнистий хрящ 

кісткова тканина (з неї побудована компактна і губчаста речовина 

плоских і трубчастих кісток)  

пластинчаста  

грубоволокниста 
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Практичне заняття № 9. 

Дата _________________ 

Тема: ПОКРИВНИЙ ЕПІТЕЛІЙ. 
 

  
Препарат 1. Мезотелій сальника кроля (забарвлення азотнокислим 

сріблом та гематоксиліном; об.×40, ок.×10):  

1) цитоплазма; 2) ядро; 3) плазмолема; 4) двоядерні клітини.  

Одношаровий плоский епітелій.  

Препарат 2. Одношаровий кубічний і призматичний епітелій збірних 

канальців нирки (забарвлення гематоксиліном і еозином; об.×40, 

ок.×10): 1) цитоплазма; 2) ядро; 3) плазмолема; 4) базальна 

мембрана; 5) апікальний частина; 6) базальний частина; 7) сполучна 

тканина з кровоносними капілярами.  

Одношаровий кубічний та призматичний епітелій. 
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Препарат 3. Миготливий епітелій мантії жабурниці (забарвлення 

залізним гематоксиліном; об.×40, ок.×10):  

1) сполучна тканина мантії; 2) базальна мембрана; 3) ядра 

багаторядного епітелію, 4) цитоплазма; 5) мікровійки. 6) миготливий 

епітеліоцит; 7) келихоподібний епітеліоцит; 8) вставний епітеліоцит. 

Одношаровий багаторядний епітелій. 

Препарат 4. Перехідний епітелій сечового міхура (забарвлення 

гематоксиліном та еозином; об.×40, ок.×10): 1) базальна мембрана; 

2) базальний шар: а) призматичні клітини; б) грушоподібні клітини; 

3) проміжний шар; 4) покривний шар.  

Багатошаровий перехідний епітелій. 

 



 33 

 

 
 

  
Препарат 5. Багатошаровий плоский незроговілий епітелій рогівки 

ока (забарвлення гематоксиліном та еозином; об.×40, ок.×10):  

1) сполучна тканина; 2) базальна мембрана; 3) базальний шар з 

циліндричних клітин; 4) проміжний шар з шипуватих клітин; 

5) покривний шар з плоских клітин. 

Багатошаровий незроговілий епітелій. 

Препарат 6. Багатошаровий плоский зроговілий епітелій шкіри 

пальця людини (забарвлення гематоксиліном та еозином; об.×40, 

ок.×10): 1) дерма; 2) базальна мембрана; 3) епідерміс; 4) базальний 

шар; 5) шипуватий шар; 6) зернистий шар; 7) блискучий шар; 

8) роговий шар.  

Багатошаровий зроговілий епітелій. 
 

Підпис викладача___________________ 
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Практичне заняття № 10. 

Дата _________________ 

Тема: ЗАЛОЗИСТИЙ ЕПІТЕЛІЙ . 
 

  
Препарат 1. Прості альвеолярні залози шкіри аксолотля 

(забарвлення гематоксиліном та еозином; об.×20, ок.×10):  

1) секреторний відділ; 2) вивідна протока; 3) залозисті клітини: 

а) ядра; б) цитоплазма; в) плазмолема; г) краплі секрету.  

Проста нерозгалужена альвеолярна залоза. 

Препарат 2. Трубчасті залози дна шлунка (забарвлення конго 

червоним; об.×40, ок.×10):  

1) просвіт залози; 2) вивідна протока; 3) секреторний відділ; 

4) головні клітини; 5) обкладові клітини; 6) додаткові клітини.  

Проста нерозгалужена (розгалужена) трубчаста залоза, 

мерокриновий тип секреції. 
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Препарат 3. Потова залоза шкіри людини (забарвлення 

гематоксиліном та еозином; об.×20, ок.×10):  

1) епідерміс; 2) дерма; 3) кінцевий відділ потової залози; 4) вивідна 

протока потової залози. 

Проста нерозгалужена трубчаста залоза, мерокриновий та 

апокриновий типи секреції. 

Препарат 4. Сальна залоза шкіри людини (забарвлення 

гематоксиліном та еозином; об.×20, ок.×10):  

1) епідерміс; 2) дерма; 3) волосяний мішок з коренем волосся; 

4) вивідна протока сальної залози; 5) секреторні відділи сальної 

залози; 6) базальні клітини, що діляться; 7) мертві клітини, що 

заповнені сальним жиром. 

Проста розгалужена альвеолярна залоза, голокриновий тип 

секреції. 
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Препарат 5. Зелена залоза рака (забарвлення гематоксиліном та 

еозином; об.×40, ок.×10):  

1) клітини на початковій стадії секреції; 2) клітини у стані активної 

секреції; 3) краплини секрету, які вже відокремились; 4) базальна 

мембрана; 5) апікальна частина клітини; 6) базальна частина клітини.  

Апокриновий тип секреції. 

Препарат 6. Щитоподібна залоза собаки (забарвлення 

гематоксиліном та еозином; об.×40, ок.×10):  

1) фолікул; 2) базальна мембрана; 3) колоїд у просвіті фолікула; 

4) тиреоцити: а) ядро; б) цитоплазма; в) плазмолема.  

Залоза внутрішньої секреції (ендокринна залоза). 

 

Підпис викладача___________________ 
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Практичне заняття №11. 

Дата _________________ 

Тема: ВЛАСНЕ СПОЛУЧНА ТКАНИНА . 
 

  
Препарат 1. Мезенхіма зародка курчати (забарвлення 

гематоксиліном та еозином; об.×40, ок.×10):  

1) тіло клітини; 2)  відростки; 3) ядро; 4) міжклітинна речовина; 

5) кровоносні судини. 

Ембріональна тканина-попередниця сполучних тканин. 

Препарат 2. Пухка сполучна тканина (забарвлення за методом  

Ясвоїна; об.×40, ок.×10):  

1) фібробласти; 2) гістіоцити; 3) тучні клітини; 4) колагенові 

волокна; 5) еластичні волокна; 6) міжклітинна аморфна речовина. 
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Препарат 3. Пухка та щільна неоформлена сполучна тканина шкіри 

пальця людини (забарвлення гематоксиліном, пікрофуксином, 

резорцином і фуксином; об.×40, ок.×10):  

1) епідерміс; 2) сосочковий шар дерми; 3) сітчастий шар дерми; 

4) підшкірна жирова клітковина; 5) пучки колагенових волокон; 

6) ядра фіброцитів; 7) кровоносні судини. 

Препарат 4. Сухожилля теляти у поздовжньому розрізі (забарвлення 

гематоксиліном та еозином; об.×40, ок.×10): 

1) колагенові волокна; 2) ядра фіброцитів; 3) прошарки пухкої 

сполучної тканини; 4) кровоносні судини; 5) пучок колагенових 

волокон першого порядку; 6) пучок колагенових волокон другого 

порядку; 7) пучок колагенових волокон третього порядку; 

8) ендотеноній; 9) перитеноній. 

Щільна оформлена сполучна тканина.  

 

Підпис викладача___________________ 
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Практичне заняття № 12. 

Дата _________________ 

Тема: КРОВ. 
 

  
Препарат 1. Мазок крові дорослої людини (забарвлення за 

Романовським-Гімза; об.×90, ок.×10):  

1) еритроцити: а) цитоплазма; б) плазмолема; 2) нейтрофіли; 

3) базофіли; 4) еозинофіли; 5) лімфоцити; 6) моноцити; 

7) тромбоцити. 

Препарат 2. Мазок крові жаби (забарвлення гематоксиліном та 

еозином; об.×40, ок.×10):  

1) еритроцити: а) ядро; б) цитоплазма; в) плазмолема; 2) лейкоцити; 

3) тромбоцити. 

 

Підпис викладача___________________ 
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Тема: ХРЯЩОВА ТКАНИНА . 
 

  
Препарат 3. Гіаліновий хрящ ребра кроля (забарвлення 

гематоксиліном та еозином; об.×20, ок.×10):  

1) охрястя; 2) зона молодого хряща; 3) зона зрілого хряща; 

4) хондробласти; 5) хондроцити; 6) ізогенні групи; 7) колагенові 

волокна; 8) хрящовий матрикс. 

Препарат 4. Еластичний хрящ вушної раковини свині (забарвлення 

гематоксиліном та орсеїном; об.×20, ок.×10):  

1) охрястя; 2) зона молодого хряща; 3) зона зрілого хряща; 

4) хондробласти; 5) хондроцити; 6) ізогенні групи; 7) колагенові 

волокна; 8) еластичні волокна; 9) хрящовий матрикс. 
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Препарат 5. Волокнистий хрящ міжхребцевого диска теляти 

(забарвлення гематоксиліном та еозином; об.×40, ок.×10): 

1) пучки колагенових волокон; 2) хондроцити; 3) ізогенні групи; 

4) хрящовий матрикс. 

 

 

Підпис викладача___________________ 
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Практичне заняття № 13. 

Дата _________________ 

Тема: КІСТКОВА ТКАНИНА . 
 

  
Препарат 1. Кісткові клітини зябрової кришки оселедця 

(незабарвлений тотальний препарат; об.×40, ок.×10):  

1) мертві остеоцити: а) тіло; б) відростки; 3) кісткові лакуни; 

4) кістковий матрикс. 

Грубоволокниста кісткова тканина. 

Препарат 2. Розвиток кістки на місці мезенхіми. Нижня щелепа 

зародка свині (забарвлення гематоксиліном та еозином; об.×40, 

ок.×10):  

1) мезенхіма; 2) кровоносні судини; 3) остеогенний острівець; 

4) кісткова трабекула;  5) остеобласти; 6) остеоцити; 7) остеокласти; 

8) кістковий матрикс. 

Прямий остеогістогенез. 
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Препарат 3. Розвиток кістки на місці хряща. Трубчаста кістка зародка свині (забарвлення гематоксиліном та еозином; об.×20, ок.×10):  

1) епіфіз; 2) діафіз; 3) охрястя; 4) окістя; 5) кровоносні судини; 6) перихондральна кісткова манжетка; 7) енхондральна кістка; 8) зона 

зруйнованого хряща; 9) зона пухирчастого хряща; 10) зона хрящових колонок (монетних стовпчиків); 11) незмінений гіаліновий хрящ; 

12) остеобласти; 13) остеоцити; 14) остеокласти. 

Непрямий остеогістогенез. 
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Препарат 4. Гомілкова кістка людини в поперечному розрізі (забарвлення тіоніном та пікриновою кислотою за Шморлем; об.×20, ок.×10):  

1) окістя (периост); 2) компактна речовина кістки; 3) губчаста речовина кістки; 4) ендоост; 5) кістковомозкова порожнина; 6) зовнішній шар 

генеральних пластинок; 7) остеонний шар; 8) внутрішній шар генеральних пластинок; 9) остеон: а) канал остеона; б) кровоносна судина 

остеона; в) кісткові пластинки остеона; г) остеоцити; 10) вставні пластинки. 

Пластинчаста кісткова тканина. Трубчаста кістка.  
 

Підпис викладача___________________ 
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Практичне заняття № 14. 

Дата _________________ 

Тема: М'ЯЗОВА ТКАНИНА . 
 

  
Препарат 1. Непосмугована м’язова тканина (гладенька) сечового 

міхура (забарвлення гематоксиліном та еозином; об.×40, ок.×10):  

1) міоцит: а) плазмолема (сарколема); б) ядро; в) цитоплазма 

(саркоплазма). 

Препарат 2. Посмугована скелетна м’язова тканина. Язик кроля. 

(забарвлення залізним гематоксиліном; об.×40, ок.×10):  

1) посмуговане м’язове волокно: а) сарколема; б) ядра; 

в) міофібрили; г) А-диск (темний); д) І-диск (світлий). 
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Препарат 3. Посмугована серцева м’язова тканина міокарда коня 

(забарвлення залізним гематоксиліном; об.×40, ок.×10):  

1) кардіоміоцит: а) ядро; б) міофібрили; 2) вставні диски;  

3) анастомози. 

Препарат 4. Електронограма скелетного м'язового волокна:  

1) міофібрили; 2) мітохондрії; 3) цистерни саркоплазматичної сітки; 

4) А-диски; 5) І-диски; 6) Z-лінія.  

 

Підпис викладача___________________ 
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Практичне заняття № 15. 

Дата _________________ 

Тема: НЕРВОВА ТКАНИНА . 
 

  
Препарат 1. Нейроцити спинного мозку щура (імпрегнація 

азотнокислим сріблом; об.×40, ок.×10):  

1) плазмолема; 2) цитоплазма; 3) ядро; 4) ядерце; 5) перикаріон; 

6) відростки. 

Препарат 2. Немієлінові нервові волокна селезінкового нерва бика 

(забарвлення гематоксиліном та еозином; об.×40, ок.×10):  

1) нервові волокна; 2) ядра Шваннівських клітин.  
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Препарат 3. Мієлінові нервові волокна сідничного нерва (оброблено 

осмієвою кислотою; об.×40, ок.×10):  

1) мієлінова оболонка; 2) перехват Ранв’є; 3) насічки Шмідта-

Лантермана; 5) осьовий циліндр. 

Препарат 4. Мієлінові нервові волокна гомілкового нерва в 

поперечному розрізі (оброблено осмієвою кислотою; об.×40, ок.×10):  

1) мієлінова оболонка; 2) осьовий циліндр. 

 

Підпис викладача___________________ 
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МОДУЛІ З КУРСУ  

«ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КЛІТИННОЇ БІОЛОГІЇ» 

 
Загальна кількість балів, які можуть отримати студенти  

з дисципліни «Екологічні аспекти клітинної біології» 
Вид роботи Бали 

Змістовий модуль 1.  

Усні відповіді та доповнення на практичних заняттях 12 

Оформлення альбомів для лабораторних занять 8 

Модульна контрольна робота 1. 10 

Сума 30 

Змістовий модуль 2.  

Усні відповіді та доповнення на практичних заняттях 12 

Оформлення альбомів для лабораторних занять 8 

Модульна контрольна робота 3. 10 

Сума 30 

Підсумковий екзаменаційний модуль 40 

РАЗОМ 100 
 

Шкала відповідності кількості балів модульно-рейтингової системи  

оцінці за національною шкалою та шкалою Університету 
100-бальна 

шкала 
Оцінка за національною шкалою та шкалою Університету 

90 – 100 5 відмінно 

зараховано 
85 – 89 

4 добре 
75 – 84 

60 – 74 3 задовільно 

35 – 59 
2 незадовільно не зараховано 

1 – 34 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ  
 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1:  

"СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ КЛІТИНИ В НОРМІ,  

ПРИ ДІЇ РІЗНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ТА ПРИ ПАТОЛОГІЇ". 

 
Розділ "Загальна морфологія клітини. Основні типи клітин" 

1. Опишіть загальний план будови прокаріотичної клітини.  

2. Перерахуйте головні відмінності прокарітичних клітин від еукаріотичних. 

3. Які спільні ознаки в організації про- та еукаріот? 

4. Опишіть загальний план будови еукаріотичної клітини.  

5. Порівняйте рослинну та тваринну клітину.  

6. Які спільні ознаки мають рослинна і тваринна клітина?  

7. Чим відрізняються рослинна і тваринна клітина?  

8. Які особливості будови притаманні клітинам грибів? 

9. З чим пов’язане різноманіття форм клітин? Наведіть приклади зв’язку форми клітини з її функцією. 

 

Розділ "Клітинна теорія" 

1. Перерахуйте постулати сучасної клітинної теорії. 

2. Дайте визначення поняття «клітина». 

3. Розшифруйте перший постулат клітинної теорії: «клітина – елементарна одиниця живого». 

4. Що таке тотипотентність? Чому вважають, що всі клітини одного організму є тотипотентними?  

5. Поясніть вислів: «клітини різних організмів гомологічні». 

6. Що таке клітинний клон? 

 

Розділ "Методи цитологічних та гістологічних досліджень" 

1. Перерахуйте елементи оптичної частини мікроскопа. Яке їх призначення?  

2. Перерахуйте елементи механічної частини мікроскопа. Яке їх призначення?  

3. Хід променів у світловому мікроскопі.  

4. Яка різниця між роздільною здатністю та кратністю збільшення мікроскопа? 

5. Як приготувати тимчасовий препарат? 

6. Перерахуйте основні етапи приготування постійного гістологічного препарату. 
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Розділ "Цитозоль" 

1. Хімічний склад цитозолю. 

2. Фізико-хімічні властивості цитозолю. 

3. Які механізми забезпечують переходи золь-гель? 

4. Які метаболічні процеси відбуваються в цитозолі?  

5. Які хімічні реакції відбуваються в цитозолі? 

6. Чи відбуваються в цитозолі реакції проміжного обміну? Наведіть приклади.  

7. Яка функція шаперонів та фолдаз у цитозолі? 

8. Функції цитозолю.  

9. У чому полягає буферна функція цитозолю? 

 

Розділ "Включення" 

1. Типи включень за функціональним призначенням.  

2. Охарактеризуйте трофічні включення рослинних клітин. 

3. Охарактеризуйте трофічні включення тваринних клітин. 

4. Що таке секреторні включення? Приклади.  

5. Які включення можуть виконувати захисну функцію? Приклади.  

6. Яка роль пігментних включень? Приклади.  

7. Типи включень за хімічною природою.  

8. Охарактеризуйте жирові включення.  

9. Дайте характеристику білковим включенням. 

10. Дайте характеристику вуглеводним включенням. 

11. Які ви знаєте мінеральні включення?  

12. Які із включень є маркером старіння клітин?  

 

Розділ "Цитоскелет. Клітинний центр" 

1. Ультраструктурна будова мікротрубочок.  

2. Ультраструктурна будова актинових мікрофіламентів.  

3. Що таке тредмілінг? 

4. Ультраструктурна будова проміжних філаментів.  

5. Які функції виконують проміжні філаменти?  

6. Як відрізняються за хімічним складом проміжні філаменти в клітинах різних тканин? 

7. Яким чином мікрофіламенти можуть зумовлювати рух внутрішньоклітинних компонентів? 
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8. Яким чином мікротрубочки можуть зумовлювати рух внутрішньоклітинних компонентів? 

9. Які функції мають білки динеїн та кінезин? 

10. Які функції виконують білки міозини? 

11. Які типи руху клітин забезпечують мікротрубочки?  

12. Які типи руху клітин забезпечують мікрофіламенти?  

13. Які особливості будови кортикального шару цитоплазми? 

14. Будова центріолі. 

15. Як змінюється будова та кількість центріолей протягом клітинного циклу?  

16. Будова базального тільця.  

17. Структура й функції війок. 

18. Структура й функції джгутиків.  

19. Структура й функції мікроворсинок. 

20. Чим відрізняється будова центріолі та джгутика? 

 

Розділ "Ядро" 

1. Структурно-функціональна організація нуклеоїда у клітин прокаріотів.  

2. З яких основних компонентів складається ядро?  

3. Хімічний склад каріоплазми (ядерного соку).  

4. Будова та функції каріоскелету. 

● Поверхневий апарат ядра 

5. З яких основних компонентів складається ядерна оболонка (поверхневий апарат ядра)? 

6. Порівняйте будову та хімічний склад зовнішньої та внутрішньої мембран ядра. Що таке перинуклеарний простір? 

7. Що таке ядерна ламіна? Де вона розміщена? Яка її будова? Які функції ядерної ламіни? 

8. Як побудована ядерна пора? 

9. Яким чином білки проникають із цитоплазми в ядро? Як відрізнити білки, що транспортуються в ядро, від решти білків 

цитоплазми?  

10. Як здійснюється активний транспорт із ядра в цитоплазму?  

11. Як здійснюється активний транспорт із цитоплазми в ядро?  

● Хроматин 

12. Перерахуйте основні рівні компактизації ДНК. 

13. Будова подвійної спіралі ДНК. Завдяки яким зв’язкам стабілізується подвійна спіраль ДНК? 

14. Що таке гістони? Які гістони ви знаєте? Де зустрічаються гістонові білки? Яка їх функція й розташування?  

15. Функції негістонових білків. Приклади.  
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16. Що таке нуклеосома? Які гістонові білки входять у нуклеосому? 

17. Що таке лінкерна ділянка? Де розташований гістон Н1? 

18. Як утворені 30 нм фібрили ДНП? 

19. Будова метафазної хромосоми. 

20. Що таке теломери? Їх функції. 

21. Що таке плечі хромосоми? На які типи поділяються хромосоми залежно від співвідношення довжини плечей?  

22. Що таке центромера? 

23. Хроматин, його різновиди. 

24. Відмінності гетеро- та еухроматину. 

25. Що таке конститутивний та факультативний гетерохроматин? Яка між ними різниця?  

26. Що відбувається з ділянкою ДНП при її переході зі стану еухроматину в стан факультативного гетерохроматину? Відповідь 

поясніть.  

27. Що відбувається з ділянкою ДНП при її переході зі стану факультативного гетерохроматину в стан еухроматину? Відповідь 

поясніть.  

28. Що таке статевий хроматин? Де він зустрічається? 

29. Як закріплені хромосоми в ядрі?  

● Ядерце 

30. Ультраструктурна будова ядерця.  

31. Що таке фібрилярний та гранулярний компонент ядерця? Їх взаємне розміщення.  

32. Що таке "тінь ядерця"?  

33. Порівняйте ультраструктурну будову активного та неактивного ядерця.  

34. Яку функцію і в який спосіб виконує ядерце? 

35. Де знаходиться ядерцевий організатор? 

36. Як можна визначити найбільшу можливу кількість ядерець у клітині? 

● Реплікація, транскрипція, трансляція, репарація 

37. Що таке реплікація ДНК? Основні етапи цього процесу.  

38. Механізми репарації ДНК. Яке її значення?  

39. Що таке транскрипція? Як вона відбувається?  

40. Які типи РНК ви знаєте і які функції вони виконують? 

41. Які види РНК-полімераз ви знаєте і які типи РНК вони синтезують?  

42. Що таке процесинг РНК? Як відбувається процесинг тРНК?  

43. Що таке процесинг РНК? Як відбувається процесинг рРНК?  

44. Що таке процесинг РНК? Як відбувається процесинг іРНК?  
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45. Які процеси повинні відбутися з молекулою мРНК (іРНК) до того, як вона буде транспортована в цитоплазму? 

46. Що таке сплайсинг? Як він відбувається?  

47. Як відбувається ініціація біосинтезу білка?  

48. Що відбувається на стадії елонгації в процесі біосинтезу білка?  

49. Як відбувається термінація біосинтезу білка?  

50. Що таке екзон та інтрон? 

 

Розділ "Ендоплазматична сітка" 

1. Які різновиди ендоплазматичної сітки ви знаєте? Які їхні функції?  

2. Як на електронограмі відрізнити гранулярну ендоплазматичну сітку від гладенької, а також,– від інших органел клітини?  

3. Про що свідчить збільшення товщини й кількості цистерн гранулярної ендоплазматичної сітки? Відповідь поясніть.  

4. Чим відрізняється синтез білків "на експорт" від синтезу трансмембранних білків плазмолеми? 

5. Чим відрізняється синтез білків "домашнього господарства" від синтезу білків для плазмолеми? 

6. Чим відрізняється синтез білків "домашнього господарства" від синтезу білків на "на експорт"? 

7. Як відбувається фіксація рибосом на ендоплазматичній сітці?  

8. Що таке N-сигнальна послідовність? Яка її функція?  

9. Яка будова та функції сигнал-розпізнаючої частки (СРЧ-частки, SRP-частки)?  

10. Що таке проміжний ретикулум (проміжна ендоплазматична сітка)?Яка її функція?  

11. Які посттрансляційні модифікації білків відбуваються в гранулярній ендоплазматичній сітці? 

12. Сучасні уявлення про механізм транспорту поліпептидного ланцюга через мембрану гранулярної ендоплазматичної сітки.  

13. Що таке ергастоплазма? Про що свідчить її наявність у клітині? Відповідь обґрунтуйте.  

14. В яких органелах клітини відбувається синтез мембранних ліпідів та складання біомембран? Опишіть цей процес.  

15. Синтез яких речовин активується в клітині при збільшенні кількості мембран гладенької ендоплазматичної сітки? Відповідь 

обґрутуйте.  

16. Що таке саркоплазматична сітка? В яких клітинах вона знаходиться? Опишіть її функції в цих клітинах.  

17. Яка роль гладенької ендоплазматичної сітки в процесах детоксикації? 

 

Розділ "Апарат Гольджі" 

1. Будова діктіосоми апарату Гольджі.  

2. Які функції виконує комплекс Гольджі?  

3. Що таке цис- та транс-полюси апарату Гольджі? Яка між ними різниця?  

4. Яка мінімальна кількість цистерн може бути в складі діктіосоми апарату Гольджі? Чому?  

5. Які процеси відбуваються в цис-компартменті апарату Гольджі? Опишіть їх. 

6. Які процеси відбуваються в проміжному компартменті апарату Гольджі? Опишіть їх. 
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7. Які процеси відбуваються в транс-компартменті апарату Гольджі? Опишіть їх.  

8. Які процеси відбуваються в транс-сітці апарату Гольджі? Опишіть їх. 

9. Опишіть механізм сортування білків у апараті Гольджі.  

10. Як розрізнити апарат Гольджі на електронограмі?  

11. Які органели беруть участь в утворенні секреторних гранул? Опишіть процес їхнього формування.  

12. Яка роль клатринових облямованих пухирців? 

13. Які посттрансляційні модифікації білків відбуваються в апараті Гольджі?   В яких компартментах апарату Гольджі кожна з 

них відбувається? 

14. В яких компартментах клітини відбувається приєднання олігосахаридів до білків та їхня модифікація? Опишіть ці процеси.  

 

Розділ "Лізосоми" 

1. Класифікація лізосом.  

2. Біогенез лізосом. 

3. Як утворюються аутофагосоми? Яку функцію вони виконують? 

4. Як відбувається руйнування пошкоджених чи старих частин клітини (органел, мембран тощо)? 

5. Яке рН у лізосомах? Завдяки якому механізму воно підтримується на цьому рівні? Яке це має значення  для забезпечення 

функціонування лізосом? 

6. Які ферменти знаходяться в первинних лізосомах? Яку функцію виконують ці органели? 

7. Що таке первинні лізосоми? Як вони утворюються? 

8. Як функціонує вторинна лізосома? Як вона утворюється? 

9. Що таке постлізосоми? Як вони утворюються? 

10. Чому при порушенні цілісності однієї чи декількох лізосом лізису клітини не відбувається? 

11. У клітині виявлена велика кількість вторинних лізосом, залишкових тілець, фагосом. На якій функції спеціалізується ця 

клітина? 

12. Навіщо в мембрані лізосом знаходиться Н+-насос (Н+-помпа)?  

13. Опишіть механізм сортування гідролітичних ферментів лізосом у апараті Гольджі.  

 

Розділ "Пероксисоми" 

1. Яка роль пероксисом в організмі? 

2. Які функції виконують пероксисоми? 

3. Як можна на електронограмі відрізнити пероксисоми від інших органел у клітині? 

4. Які ферменти пероксисом ви знаєте? Які функції вони виконують? 

5. Який вигляд має нуклеоїд у пероксисомі на електронограмі? Із чого складається нуклеоїд? 

6. Як відбувається окислення субстратів у пероксисомах?  
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7. Яка роль пероксисом у процесах детоксикації? 

 

Розділ "Мітохондрії та пластиди" 

1. Характеристика  зовнішньої мітохондріальної мембрани. Яка її роль? 

2. Характеристика зовнішньої мітохондріальної камери (міжмембранного простору). Які його функції?  

3. Характеристика внутрішньої мітохондріальної мембрани. Які процеси відбуваються у внутрішній мітохондріальній мембрані? 

4. Характеристика внутрішньої мітохондріальної камери (матриксу мітохондрій). Які процеси відбуваються в матриксі 

мітохондрій? 

5. Роль АТФ-синтетазного комплексу в мітохондріях. Де він знаходиться та як функціонує?  

6. Характеристика дихального електронтранспортного ланцюга мітохондрій.  

7. Хімічний склад матриксу мітохондрій. 

8. Яке значення має цикл трикарбонових кислот (цикл Кребса) у життєдіяльності клітин еукаріот? Де він відбувається? 

9. Що таке кристи? Яку роль вони виконують? Яку форму вони можуть мати? 

10. Дайте характеристику генетичного апарату мітохондрій. 

11. Охарактеризуйте білок-синтезуючу систему мітохондрій.  

12. Які ознаки в будові мітохондрій вказують на їх ендосимбіотичне походження? Відповідь поясніть.  

13. Класифікація пластид.  

14. Характеристика  зовнішньої мембрани хлоропласта. Яка її роль? 

15. Характеристика міжмембранного простору хлоропласта. Які його функції? 

16. Характеристика  внутрішньої мембрани хлоропласта. Яка її роль? 

17. Характеристика  мембрани тилакоїда. Які процеси відбуваються на тилакоїдній мембрані? 

18. Характеристика  порожнини тилакоїда. Які процеси відбуваються в порожнині тилакоїда? 

19. Характеристика строми хлоропласта. Які процеси відбуваються у стромі хлоропласта? 

20. Опишіть реакції світлової фази фотосинтезу.  

21. Опишіть реакції темнової фази фотосинтезу.  

 

Розділ "Поверхневий апарат клітини" 

● Будова біомембран 

1. Опишіть рідинно-мозаїчну модель будови біологічних мембран. 

2. Хімічний склад біомембран. 

3. Класифікація мембранних ліпідів та їх властивості. 

4. Напишіть загальну формулу фосфоліпідів.  

5. Опишіть способи з’єднання білків із мембранами.  
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6. Чим відрізняються інтегральні та поверхневі білки клітинних мембран? 

7. Де в біомембранах розташовані вуглеводи? З якими молекулярними компонентами мембран пов’язані вуглеводи? 

8. Яку роль виконують вуглеводи мембран? 

9. У чому полягає суть визначення мембрани, як твердо-каркасно-рідинно-мозаїчної системи? 

10. Які функції біологічних мембран? 

● Особливості будови плазмолеми 

11. Особливості хімічного складу плазмолеми.  

12. Чим відрізняється плазмолема від ендоплазматичних мембран? 

13. Перерахуйте основні функції плазмолеми. 

14. Як залежить жорсткість мембрани від її хімічного складу? 

15. Що таке глікокалікс, де він розташований, чи є він на всіх мембранах, яка його хімічна природа, як він з’єднаний із білками та 

ліпідами плазмолеми? 

● Рецепторні функції плазмолеми 

16. У чому полягають рецепторні функції плазмолеми? 

17. Що таке вторинні посередники (медіатори)? Які вторинні посередники ви знаєте?  

18. Яку хімічну природу та будову має рецептор біологічної мембрани? 

19. Опишіть спосіб передачі сигналу через рецептор, спряжений з іонним каналом.  

20. Опишіть спосіб передачі сигналу через каталітичний рецептор. 

21. Опишіть спосіб передачі сигналу через рецептор, спряжений з G-білком за допомогою аденілатциклази.  

22. Опишіть спосіб передачі сигналу через рецептор, спряжений з G-білком за допомогою фосфоліпази C.  

● Транспорт через плазмолему 

23. Чим відрізняється пасивний та активний транспорт через біологічні мембрани? 

24. За допомогою чого відбувається полегшена дифузія через клітинну мембрану? Механізм цього процесу.  

25. Що таке уніпорт, симпорт та антипорт?  

26. Перерахуйте іони, вміст яких у цитоплазмі в нормі більший, ніж у навколишньому середовищі. Перерахуйте іони, вміст яких 

у навколишньому середовищі в нормі більший, ніж у цитоплазмі. 

27. Яка відмінність між іонними каналами та іонними насосами?  

28. Типи ендоцитозу та їхнє фізіологічне значення в організмі. 

29. Як відбувається простий ендоцитоз? 

30. Що таке рецептор-опосередкований ендоцитоз? Як він відбувається?  

31. Типи екзоцитозу та їхнє фізіологічне значення в організмі. 

32. Як відбувається регульований екзоцитоз? 
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33. Що таке облямовані ямки та яка їх роль у транспорті через плазмолему? 

● Міжклітинні контакти 

34. Які компоненти поверхневого апарату клітини забезпечують його адгезивні властивості? 

35. Яке значення мають білки родини інтегринів, кадгеринів та селектинів? 

36. Охарактеризуйте адгезивний контакт.  

37. Охарактеризуйте фокальний контакт.  

38. На електронограмі ви бачите, що плазматичні мембрани сусідніх клітин утворюють складки. Який тип контакту 

представлений на електронограмі? Яку функцію він виконує? 

39. Ультраструктура десмосоми. 

40. Яка будова й роль десмосом? 

41. Яка будова й роль напівдесмосом? 

42. Будова та функції щільного контакту.  

43. Яка будова й роль нексусів? 

44. Яка будова й роль щілинних контактів? 

45. Яка будова й роль синапсів?  

46. Яка будова та роль плазмодесм у рослинних клітинах?  

47. Які типи контактів забезпечують перехід органічних молекул із клітини в клітину? 

48. Які молекули можуть переміщуватись з однієї клітини до іншої? Які структури забезпечують їх переміщення? 

49. Як на електронограмі відрізнити десмосому від щільного контакту? 

50. Як на електронограмі відрізнити щільний контакт від простого контакту? 

51. Як на електронограмі відрізнити десмосому від простого контакту? 

● Надмембранний комплекс (клітинна стінка, глікокалікс) 

52. Будова, хімічний склад та функції клітинної стінки у бактеріальних клітин.  

53. Чим відрізняється будова надмембранного комплексу у грампозитивних та грамнегативних бактерій? 

54. Що таке глікокалікс? Яка його структурна організація? Функції глікокаліксу.  

55. Будова, хімічний склад та функції клітинної стінки у рослинних клітин.  

56. Будова, хімічний склад та функції клітинної стінки у клітин грибів.  

 

Розділ "Структурно-функціональні зміни в клітинах при різних фізіологічних станах" 

1. Які морфологічні критерії функціональної активності клітини вам відомі? 

2. Що таке ядерно-цитоплазматичне співвідношення? Як його підрахувати?  

3. Про що свідчить збільшення та зменшення ядерно-цитоплазматичного співвідношення?  

4. Які зміни відбуваються в ядрі при зростанні функціональної активності клітини?  
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5. Які зміни відбуваються в ядрі при зниженні функціональної активності клітини?  

6. В першій клітині спостерігається велике ядро з незначною кількістю гетерохроматину, в другій – ядро середніх розмірів, у 

каріоплазмі видно численні брилки гетерохроматину. Порівняйте синтетичну активність цих двох клітин.  

7. В першій клітині спостерігається ядро середніх розмірів із помірною кількістю гетерохроматину, в другій – мале темне ядро. 

Порівняйте синтетичну активність цих двох клітин.  

8. В першій клітині спостерігається велике світле ядро з незначною кількістю гетерохроматину, в другій – мале темне ядро. 

Порівняйте синтетичну активність цих двох клітин.  

9. Які ультраструктурні зміни відбуваються у ендоплазматичній сітці при зростанні її функціональної активності?  

10. Про що свідчить збільшення товщини й кількості цистерн гранулярної ендоплазматичної сітки? Відповідь поясніть.  

11. Що таке ергастоплазма? Про що свідчить її наявність у клітині? Відповідь обґрунтуйте.  

12. Синтез яких речовин активується в клітині при збільшенні кількості мембран гладенької ендоплазматичної сітки? Відповідь 

обґрутуйте.  

13. Які ультраструктурні зміни відбуваються в апараті Гольджі при зростанні його функціональної активності?  

14. У клітині виявлена велика кількість вторинних лізосом, залишкових тілець, фагосом. На якій функції спеціалізується ця 

клітина?  

15. Які ультраструктурні зміни відбуваються у мітохондріях при зростанні їх функціональної активності?  

 

Розділ "Патологічні зміни клітин. Апоптоз. Некроз" 

1. Які зміни відбуваються у клітині при дії стресорних чинників?  

2. Що таке "білки теплового шоку"?  

3. Які ультраструктурні зміни спостерігаються у ядрі при патологічних змінах у клітині?  

4. Що таке каріопікноз, каріорексис та каріолізис?  

5. Які ультраструктурні зміни спостерігаються в ендоплазматичній сітці при патологічних змінах у клітині?  

6. Які ультраструктурні зміни спостерігаються в апараті Гольджі при патологічних змінах у клітині?  

7. Основні зміни в лізосомному апараті при різних патологічних станах.  

8. Що таке хвороби накопичення? Які їх молекулярно-клітинні механізми?  

9. Що таке І-клітинна хвороба? Які її молекулярно-клітинні механізми?  

10. Які наслідки для клітини може мати розрив лізосомальних мембран і вихід лізосомних ферментів із лізосом?  

11. Які ультраструктурні зміни відбуваються з мітохондріями при патологічних змінах у клітині?  

12. Що таке мієліноподібні включення у мітохондріях? Коли вони можуть з’являтися і який механізм їхнього утворення?  

13. Що таке онкогенне переродження клітини?  

14. Опишіть морфо-функціональні зміни у клітині під час некрозу.  

15. Опишіть морфо-функціональні зміни у клітині під час апоптозу.  

16. Основні механізми запуску апоптозу.  
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17. Дайте порівняльну характеристику некрозу і апоптозу.  

 

Розділ "Вплив фізико-хімічних факторів на клітину"  

1. Що таке нормальні (фізіологічні) та патологічні концентрації хімічних речовин?  

2. Що таке ксенобіотики?  

3. Механізми проникнення ксенобіотиків у клітину.  

4. Від чого залежить характер дії ксенобіотиків всередині клітини?  

5. Основні шляхи метаболізму ксенобіотиків у клітині.  

6. Механізми впливу ксенобіотиків на клітину.  

7. Як впливає на клітину підвищення температури вище оптимальної?  

8. Що таке тепловий шок клітини?  

9. Як впливає на клітину зниження температури нижче оптимальної?  

10. Які наслідки для клітини має гіперосмотична концентрація речовин? Що таке гіперосмотичний шок клітини?  

11. Які наслідки для клітини має гіпоосмотична концентрація речовин?  

12. Що таке ізотонічний розчин?  

13. Який механізм впливу мутагенних хімічних речовин?  

14. Який механізм мутагенного впливу іонізуючої радіації?  

15. Що таке напівлетальна доза (ЛД50) для токсичних речовин?  

 

Розділ "Клітинний цикл. Поділ клітини" 

1. Як відбувається поділ у прокаріотичних клітин? 

2. Які періоди можна виділити в клітинному циклі еукаріотичних клітин?  

3. Що таке G0-період? Для яких клітин він характерний?  

4. Дайте характеристику пресинтетичному G1-періоду. Які процеси відбувається в цей період у клітині? 

5. Дайте характеристику синтетичному S-періоду. Які процеси відбувається в цей період у клітині? 

6. Дайте характеристику постсинтетичному G2-періоду. Які процеси відбувається в цей період у клітині? 

7. Як змінюється кількість ДНК протягом клітинного циклу? 

8. Що таке точка рестрикції?  

9. Як регулюється клітинний цикл?  

10. Значення циклінів у регуляції клітинного циклу.  

11. На які фази можна поділити процес мітотичного поділу клітини? Як на світлооптичному рівні можна відрізнити клітини, що 

знаходяться на різних стадіях мітозу? 

12. Дайте характеристику профази. Які процеси відбувається в цей період у клітині? 

13. Дайте характеристику метафази. Які процеси відбувається в цей період у клітині? 
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14. Що забезпечує розташування хромосом у метафазі у вигляді метафазної пластинки? 

15. Дайте характеристику анафази. Які процеси відбувається в цей період у клітині? 

16. Як переміщуються хромосоми під час мітозу? Який механізм забезпечує ці рухи? 

17. Що таке кінетохор? Яку він має функцію? 

18. Які порушення можуть відбутися під час розходження хромосом? Які їх можливі наслідки?  

19. Дайте характеристику телофази. Які процеси відбувається в цей період у клітині? 

20. Що таке цитокінез? Як відбувається цитокінез у клітинах тварин? 

21. Що таке цитокінез? Як відбувається цитокінез у клітинах рослин? 

22. Порівняйте процес цитокінезу у тваринних та рослинних клітинах.  

23. Чим відрізняється мітоз від амітозу? 

24. Чим відрізняється мітоз тваринної та рослинної клітин? 

25. Що таке мейоз? В яких клітинах і коли він відбувається? Яке його біологічне значення?  

26. Відмінність мейозу від мітозу. 

27. Охарактеризуйте профазу першого поділу мейозу. 

28. В якій фазі мейозу відбувається кросинговер? Як відбувається цей процес? Яке його біологічне значення?  

29. Які патологічні зміни можуть відбутися під час поділу клітини?  

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2:  

"СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ПЛАСТИЧНІСТЬ ТКАНИН ОРГАНІЗМУ ЗА ДІЇ РІЗНИХ 

ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ В НОРМІ ТА ПРИ ПАТОЛОГІЇ". 
 

Розділ "Покривний епітелій" 

1. Перерахуйте основні ознаки епітеліальної тканини. 

2. Будова базальної мембрани. 

3. Який контакт між клітинами епітеліального пласта перешкоджає проникненню молекул із зовнішнього середовища у 

внутрішнє? 

4. Характеристика епітеліальної клітини. 

5. Морфологічна класифікація епітеліальних тканин. 

6. Як побудований та де зустрічається одношаровий циліндричний епітелій? 

7. Як побудований та де зустрічається одношаровий кубічний епітелій? 

8. Як побудований та де зустрічається одношаровий плоский епітелій? 
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9. Будова одношарового багаторядного епітелію на прикладі епітелію дихальних шляхів.  

10. Як побудований та де зустрічається перехідний епітелій? 

11. Будова багатошарового незроговілого епітелію на прикладі епітелію рогівки ока.  

12. Будова багатошарового зроговілого епітелію на прикладі епідермісу шкіри. 

13. Що таке процес зроговіння? Як він відбувається? 

 

Розділ "Залозистий епітелій" 

1. Будова секреторних клітин. 

2. Класифікація екзокринних залоз. 

3. Які типи секреції існують? Охарактеризуйте кожен з них. 

4. Наведіть приклади залоз з мерокриновим типом секреції. Охарактеризуйте цей тип секреції. 

5. Наведіть приклади залоз з апокриновим типом секреції. Охарактеризуйте цей тип секреції. 

6. Наведіть приклади залоз з голокриновим типом секреції. Охарактеризуйте цей тип секреції. 

7. Яку будову мають прості нерозгалужені альвеолярні залози? Наведіть приклади.  

8. Яку будову мають прості розгалужені альвеолярні залози? Наведіть приклади.  

9. Яку будову мають прості нерозгалужені трубчасті залози? Наведіть приклади.  

10. Яку будову мають прості розгалужені трубчасті залози? Наведіть приклади.  

11. Яку будову мають складні нерозгалужені залози? Наведіть приклади.  

12. Яку будову мають складні розгалужені залози? Наведіть приклади.  

13. Які залози називаються ендокринними? Наведіть приклади.  

14. Порівняйте екзокринні та ендокринні залози.  

15. Що таке залози змішаної секреції? Приклади.  

 

Розділ "Кров" 

1. Функції крові.  

2. Фізико-хімічні властивості крові. 

3. Які клітини входять до складу крові?  

4. Хімічний склад плазми крові.  

5. Назвіть білки плазми крові і функції які вони виконують. 

6. Гемограма. 
7. Опишіть ультраструктурну будову еритроцитів.  
8. Яка функція гемоглобіну? Будова гема. Різновиди гемоглобіну.  

9. Що відповідає за підтримку форми еритроцита? 
10. Класифікація лейкоцитів. Лейкоцитарна формула.  
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11. Ультраструктурна будова та функції нейтрофілів. 
12. Опишіть механізм знищення мікроорганізмів нейтрофілами. Що таке опсонізація? 
13. Яка будова та функції еозинофілів? 
14. Яка будова та функції базофілів? 
15. Які є різновиди лімфоцитів? Назвіть їхні функції.  
16. Як Т-кілери знищують чужі або змінені власні клітини?  
17. Що таке антитіла? Якими клітинами вони виробляються?  
18. Яка будова моноцитів? Яка роль цих клітин?  
19. Яка ультраструктурна будова тромбоцитів?  
20. Яка роль тромбоцитів у згортанні крові?  
21. Де утворюються нові формені елементи крові?  
22. Опишіть перші етапи диференціації стовбурової клітини крові.  
23. Як утворюються нові тромбоцити?  
24. Опишіть процес еритропоезу.  
25. Де і як утворюються нові лімфоцити? 
26. Що таке гранулоцитопоез?  

27. Як утворюються нові моноцити? На які клітини вони потім перетворюються? 

28. Які клітини відносяться до системи мононуклеарних фагоцитів? 

 

Розділ "Власне сполучна тканина" 

1. Що таке гістогенетичний ряд, або диферон? 
2. Класифікація тканин внутрішнього середовища. 

3. Функції тканин внутрішнього середовища. 
4. Назвіть основні функції пухкої сполучної тканини. 
5. Що являє собою строма органів? 
6. Як за допомогою сполучної тканини забезпечується метаболічна функція? 
7. Перерахуйте усі клітинні елементи, які можна зустріти в пухкій сполучній тканині. 
8. З якими клітинами сполучної тканини пов'язаний захист організму від патогенних мікроорганізмів? 
9. Охарактеризуйте хімічний склад і фізичні властивості колагенових волокон. Як вони побудовані? 

10. Які клітини синтезують колаген? Як це відбувається? 

11. Синтез колагену, будова колагенових волокон. 
12. Охарактеризуйте хімічний склад і фізичні властивості еластичних волокон. Як вони побудовані? 

13. Характеристика еластичних волокон. 

14. Характеристика  ретикулярних волокон. 
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15. Дайте характеристику основної речовини сполучних тканин. 
16. За якими показниками може відрізнятися позаклітинний матрикс різних типів сполучних тканин? 

17. Будова і функції фібробластів. 

18. Будова і функції фіброцитів. 

19. Будова і функції тканинних макрофагів. 

20. Будова і функції тучних клітин. 

21. Будова і функції плазмоцитів. 

22. Характеристика  перицитів та адвентиційних клітин. 

23. Будова і функції жирових клітин (адипоцитів). 

24. В якій тканині зустрічаються меланоцити? Що це за клітини? Яка їх будова? 

25. Характеристика ретикулоцитів. 

26. За якими ознаками щільна сполучна тканина відрізняється від пухкої? 
27. Які функції в організмі забезпечують щільні сполучні тканини? 

28. Будова щільної неоформленої сполучної тканини. Де вона зустрічається? 

29. Чим відрізняється щільна неоформлена сполучна тканина від щільної оформленої? 

30. Будова сухожилля. 

31. Будова еластичної зв’язки. 

32. Чим відрізняється еластична зв’язка від сухожилля? 

33. Які тканини відносяться до тканин зі спеціальними властивостями? 

34. Морфофункціональні особливості ретикулярної тканини. Де в організмі зустрічається ретикулярна тканина? 

35. Опишіть жирову тканину. 

36. Чим відрізняється бура жирова тканина від білої? 

37. Морфофункціональні особливості пігментної тканини. Де в організмі зустрічається пігментна тканина? 

 

Розділ "Хрящова тканина" 
1. Загальний план будови хряща.  
2. Будова та функції охрястя. 
3. Який хімічний склад міжклітинної речовини хряща? 

4. Особливості ультраструктурної будови та функції хондробластів. 

5. Особливості ультраструктурної будови та функції хондроцитів. 

6. Ріст хряща. 
7. Що таке ізогенні групи? Чим зумовлене їхнє утворення? 
8. Які є різновиди хрящової тканини? 
9. Опишіть морфофункціональні особливості гіалінового хряща. 
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10. Опишіть морфофункціональні особливості еластичного хряща. 
11. Назвіть морфофункціональні особливості волокнистого хряща. 
12. Маємо два препарати. На одному – еластичний хрящ, на другому – гіаліновий. За якими ознаками їх можна відрізнити? 

13. В чому відмінність волокнистого хряща від гіалінового? 

14. Фізіологічна регенерація хряща. 

15. Особливості живлення хряща. 

 

Розділ "Кісткова тканина" 
1. Загальний план будови кісткової тканини.  
2. Ультраструктурна будова та функції остеоцитів. 
3. Ультраструктурна будова та функції остеобластів. 
4. Морфофізіологічна характеристика остеокластів. 
5. Як остеокласти руйнують кісткову тканину? 
6. Який хімічний склад і фізичні особливості міжклітинної речовини кісткової тканини? 
7. Як відбувається мінералізація кістки? 
8. Будова та функції окістя. 
9. Роль і значення окістя в регенерації кісткової тканини. 

10. Які є різновиди кісткової тканини? 

11. Які відмінності грубоволокнистої кісткової тканини від пластинчастої? 

12. Якою кістковою тканиною утворені  черепні шви? Характеристика цієї тканини. 
13. Як розвивається кістка зі скелетогенної мезенхіми? 
14. Опишіть розвиток кістки на місці хряща. 
15. Як відбувається окостеніння діафіза при утворенні трубчастої кістки? 
16. Як відбувається окостеніння епіфіза при утворенні трубчастої кістки? 
17. Опишіть будову плоскої кістки. 
18. Опишіть будову трубчастої кістки. 
19. Опишіть будову остеона. 
20. Що таке ендоост? Яка його будова і функції? 

21. Як ростуть трубчасті кістки в довжину та в ширину? 

22. Будова метаепіфізарної пластинки та її значення. 
23. Васкуляризація кісткової тканини.  

24. Регенерація кісткової тканини. 

25. Чому трубчасті кістки припиняють свій ріст у довжину? Коли і як це відбувається? 
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Розділ "М’язова тканина" 

1. Які існують різновиди м’язової тканини? 

2. Ультраструктурна будова гладенького міоцита. 

3. Як відбувається скорочення гладенького міоцита? 

4. Який молекулярний механізм скорочення гладеньких міоцитів?  

5. Система транспорту Са2+  в гладком’язевих клітинах. 

6. Де знаходиться гладенька м'язова тканина?  

7. Де знаходиться посмугована м'язова тканина?  

8. Яка будова посмугованого скелетного м'язового волокна?  

9. Яку будову мають міосателітоцити? Яка їхня функція?  

10. Що таке саркомер? Опишіть будову саркомера.  

11. Як побудовані тонкі актинові міофіламенти?  

12. Як побудовані товсті міозинові міофіламенти? 

13. Опишіть механізм скорочення посмугованого м'язового волокна.  

14. Що таке Т-трубочки та тріади? Яка їхня роль при скороченні посмугованого м'язового волокна? 

15. Що таке А- та І-диски? Які частини саркомера їм відповідають? 

16. Що таке Z-лінія? Який її білковий склад?  

17. Ультраструктурна будова кардіоміоцита.  

18. Які існують відмінності в будові скелетного та серцевого м'язового волокна?  

19. Що таке вставні диски? Яка їхня будова та функції?  

20. Які контакти між кардіоміоцитами в області вставних дисків ви знаєте? Яка їхня будова? 

21. Що таке провідні кардіоміоцити? Чим вони відрізняються від робочих кардіоміоцитів за будовою та функціями?  

22. Як скорочується посмугована серцева м'язова тканина?  

23. Порівняйте особливості скорочення посмугованої скелетної та гладенької м'язової тканин.  

24. Порівняйте особливості скорочення посмугованої скелетної та посмугованої серцевої м'язової тканин.  

25. Відмінності у будові гладеньких і скелетних м’язів. 

26. Чи можлива регенерація скелетних м’язів? Відповідь поясніть. 

27. Чи можлива регенерація серцевого м’яза? Відповідь поясніть. 

 

Розділ "Нервова тканина" 

1. З якого зародкового листка утворюється нервова тканина? 

2. Охарактеризуйте ультраструктуру нервових клітин. 

3. Охарактеризуйте цитоскелет нейрона. 

4. Як відбувається аксонний та дендритний транспорт? 
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5. Яка різниця між аксонами та дендритами? 

6. Опишіть будову та функції дендритних шипиків. 

7. Класифікація нейронів за типом медіатора, який вони виділяють. 

8. Класифікація нейронів за кількістю відростків. 

9. Класифікація нейронів за напрямком передачі нервового імпульсу. 

10. Що таке потенціал дії? Як він виникає? 

11. Як відбувається проведення нервового імпульсу?  

12. Що таке синапс? Які бувають синапси? 

13. Класифікація синапсів за морфологічними та функціональними ознаками. 

14. Опишіть будову хімічного синапса. 

15. Опишіть будову електричного синапса. 

16. Яка будова нервово-м'язового синапса? 

17. Яка різниця між збуджуючими та гальмівними синапсами? 

18. Класифікація клітин нейроглії. 

19. Функції нейроглії. 

20. Яка будова та функції олігодендроцитів і шваннівських клітин? 

21. Що таке мієлінізація? 

22. Яка будова та функції епендимоцитів. 

23. Поняття про гематоенцефалічний бар'єр. 

24. Дайте характеристику астроцитам. 

25. Походження мікроглії та її функції. 

26. Яка ультраструктурна будова та функції гліальних макрофагів? 

27. Охарактеризуйте загальну будову нервів. 

28. Охарактеризуйте мієлінові нервові волокна. 

29. Що таке мієлінова оболонка, як вона утворюється? 

30. Які функції перехватів Ранв'є у складі мієлінових нервових волокон? 

31. Для яких нервових волокон характерне сальтаторне проведення нервових імпульсів? Як воно відбувається? 

32. Охарактеризуйте немієлінові нервові волокна. 

33. Відмінність у будові мієлінового і безмієлінового нервового волокна. 

34. Регенерація нервової тканини. 

35. Уявлення про нейросекреторні клітини, їхня локалізація в організмі. 

36. Опишіть загальну будову спинномозкових гангліїв. 

37. Будова чутливого нейрона спинномозкових гангліїв. 

38. Що таке рецептори, яка їхня природа та функції? 
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Розділ "Особливості функціонування тканин організму за змінених екологічних умов" 

1. Що таке гіпертрофія та гіперплазія? Наведіть приклади.  

2. Вплив факторів зовнішнього середовища на морфо-функціональний стан покривного епітелію.  

3. Вплив факторів зовнішнього середовища на морфо-функціональний стан епітелію кишково-шлункового тракту.  

4. Вплив факторів зовнішнього середовища на морфо-функціональний стан крові.  

5. Вплив факторів зовнішнього середовища на морфо-функціональний стан власне сполучної тканини.  

6. Вплив факторів зовнішнього середовища на морфо-функціональний стан скелетних тканин (кісткової та хрящової).  

7. Функціональна гіпертрофія скелетних м’язів.  

8. Вплив факторів зовнішнього середовища на морфо-функціональний стан м’язевої тканини.  

9. Вплив факторів зовнішнього середовища на морфо-функціональний стан нервової тканини.  

10. Особливості регенерації епітеліальної тканини після впливу пошкоджуючих факторів.  

11. Особливості регенерації сполучної тканини після впливу пошкоджуючих факторів.  

12. Особливості регенерації крові після крововтрати.  

13. Особливості регенерації скелетних м’язів після впливу пошкоджуючих факторів.  

14. Особливості регенерації гладеньких м’язів після впливу пошкоджуючих факторів.  

15. Особливості регенерації міокарда після впливу пошкоджуючих факторів.  

16. Особливості регенерації нейронів після впливу пошкоджуючих факторів.  

17. Особливості регенерації клітин нейроглії після впливу пошкоджуючих факторів.  
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ЗРАЗКИ БІЛЕТІВ ДО МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 

Приклади тестових запитань до змістового модуля 1: 
1. Доза токсичнї хімічної речовини, яка викликає загибель 50 % клітин в культурі in vitro називається ____________________ .  

2. Запрограмована загибель клітини називається ____________________ .  

3. До систем пасивного транспорту відносяться: а) Na+-K+-насос; б) Н+-насос; в) полегшена дифузія; г) ендоцитоз; д) екзоцитоз; 

е) транспорт за допомогою білків-носіїв; ж )Са2+-канал.  

4. Більш рідкий стан цитозолю називається __________________ .  

5. Які трофічні включення можуть міститись в клітинах рослин: а) включення глюкози; б) включення глікогену; в) включення 

крохмалю; г) жирові краплини; д) алейронові зерна; ж) жовткові включення.  

6. Проміжні філаменти в клітинах сполучної тканини побудовані з білка ________________ .  

7. Центріолі мають формулу: а) 9×3+0; б) 9×2+2; в) 9×3+2; г) 9×2+0.  

8. Мікрофіламенти (виберіть вірні твердження): а) взаємодіють з кінезином; б) беруть участь у внутрішньоклітинному транспорті 

макромолекул та органел; в) складаються з актину; г) забезпечують опорну функцію; д) взаємодіють з динеїном; е) є стійкими 

структурами.  

9. Синтез нового ланцюга ДНК при її реплікації в ядрі клітини під час S-періоду інтерфази каталізує фермент: а) ДНК-лігаза; 

б) ДНК-полімераза; в) РНК-полімераза; г) нуклеаза.  

10. Негістонові білки, які формують остов, до якого прикріплюються петлі хроматину при формуванні петельної структури 

хроматину, називаються _________________ .  

11. Що є маркером лізосомних ферментів при їх сортуванні в апараті Гольджі: а) глюкозо-6-фосфат; б) маннозо-6-фосфат: 

в) галактозо-6- фосфат; г) маркера не існує.  

12. Який тип лізосоми містить лише речовини для перетравлення і утворився шляхом ендоцитозу ? _________________ .  

13. Синтез яких білків відбувається на рибосомах гранулярної ендоплазматичної сітки? а) білків "хатнього господарства"; б) білків 

"на експорт"; в) трансмембранних білків плазмалеми; г) білків ядра.  

14. Реакції окиснення органічних речовин за участю кисню у пероксисомах каталізують ферменти __________________ .  

15. Структура, яка приєднується до рибосоми після синтезу на ній N-сигнального пептида перед прикріпленням цієї рибосоми до 

мембрани гранулярної ендоплазматичної сітки, називається _______________ .  

16. Які з цих функцій здатна виконувати гладенька ендоплазматична сітка? а) сортування білків та полісахаридів; б) синтез 

мембранних білків; в) синтез мембранних ліпідів; г) участь в процесах детоксикації.  

17. В якому компартменті апарату Гольджі відбувається приєднання до олігосахаридного компонента частини глікопротеїдів 

залишків галактози та сіалових кислот: а) у цис-компартменті; б) у проміжному компартменті; в) у транс-компартменті; г) у 

транс-сітці.  
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18. Де у мітохондрії локалізовані ферменти циклу Кребса: а) у зовнішній мітохондріальній мембрані; б) у внутрішній 

мітохондріальній мембрані; в) у міжмембранному просторі; г) у матриксі мітохондрії.  

19. Які з перерахованих міжклітинних контактів відносяться до комунікативних: а) десмосома; б) напівдесмосома; 

в) плазмодесма; г) щілинний контакт; д) щільний контакт; е) простий контакт; ж) контакт типу "замок".  

20. Чим зумовлено розбирання ядерної оболонки під час мітозу: а) фосфорилюванням білків мікротрубочок; б) фосфорилюванням 

білків ядерної ламіни; в) метилюванням хроматину; г) глікозилюванням білків каріоскелету; д) фосфорилюванням хромосом; 

е) метилюванням білків ядерної ламіни.  
 

 

Приклади тестових запитань до змістового модуля 2: 
1. Який тип міжклітинних контактів забезпечує прикріплення епітеліоцитів до базальної мембрани? а) десмосома; б) 

напівдесмосома; в) щільний контакт; г) контакт типу "замок"; д) плазмодесма.  

2. Біологічно активні речовини, що виділяються ендокринними залозами у кров, називаються ___________.  

3. З пухкої сполучної тканини побудовані: а) фіброзні мембрани, б) сухожилля, в) капсула сім'яника та яєчника, г) зв'язки, д) 

строма внутрішніх органів.  

4. Для посмугованої скелетної тканини характерно: а) присутність нексусів, б) відсутність нексусів, в) Т-трубочки формують із 

цистернами саркоплазматичної сітки тріади, г) ядра розташовуються по периферії волокна, д) ядра розташовуються в центрі 

волокна, е) має клітинну будову, є) є симпластом.  

5. Які з нейромедіаторів містяться в синапсах парасимпатичної нервової системи: а) дофамін, б) серотонін, в) ацетилхолін, г) 

адреналін, д) норадреналін, е) ГАМК.  

6. Розрізняють 3 типи хрящів: 1)___________, 2)____________, 3)____________.  

7. Який тип сполучної тканини знаходиться у сітчастому шарі дерми шкіри людини? а) пухка сполучна тканина; б) щільна 

неоформлена сполучна тканина; в) щільна оформлена сполучна тканина; г) хрящова тканина; д) жирова тканина; е) слизова 

тканина.  

8. Кістки у дорослої людини побудовані з ___________ кісткової тканини.  

9. До якого типу нейронів відноситься нейрон, який має 1 дендрит і 1 аксон? а) уніполярний; б) біполярний; в) 

псевдоуніполярний; г) мультиполярний.  

10. Який різновид клітин нейроглії формує мієлінову оболонку у мієліновому нервовому волокні? а) епендимоцити; б) 

Шваннівські клітини; в) олігодендроцити; г) клітини мікроглії; д) астроцити.  

11. Вивільнення яких іонів з саркоплазматичного ретикулума ініціює скорочення м’язового волокна? а) Na+; б) K+; в) Ca2+; г) Cl–; 

д) PO4
3–. 

12. Поверхню шкіри вистеляє ____________ тип епітелію.  

13. Гіпофіз відноситься до залоз ____________ секреції.  

14. Розрізняють такі типи секреції: а) голокриновий; б) мерокриновий; в) мікрокриновий; г) внутрішньокриновий; д) апокриновий; 
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е) зовнішньокриновий.  

15. Гладенька м’язова тканина знаходиться: а) у стінці шлунка; б) у скелетній мускулатурі; в) у печінці; г) у міокарді серця; д) у 

стінці сечового міхура.  

16. Тип секреції залозистих клітин, який відбувається з руйнуванням апікальної частини цих клітин, називається 

_________________ .  

17. Екзокринна залоза, яка має нерозгалужену вивідну протоку, в яку відкривається один кінцевий секреторний відділ  

альвеолярної форми, належить до типу ______  ______  ______ .  

18. Які з цих функцій здатні виконувати Т-лімфоцити ? а) фагоцитоз мікроорганізмів; б) синтез антитіл; в) участь в алергічних 

реакціях організму; г) представлення чужорідного антигена імунокомпетентним клітинам; д) вибіркове знищення мутантних 

клітин власного організму.  

19. Кількість еритроцитів  у 1 мкл крові в нормі становить: у чоловіків ___________ , у жінок ___________ .  

20. Клітини, основною функцією яких є запасання жирових включень у сполучній тканині, називаються ________________ .  
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ДЛЯ  НОТАТОК 

 


