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1. Мета дисципліни – сформувати уявлення про особливості хімічної природи 

клітинних структур, розподіл хімічних сполук всередині клітини та їх 

перетворення у взаємозв’язку з функціями клітини та її окремих компонентів, 

особливості обміну речовин у тканинах  в цілому і в міжклітинних 

середовищах, а також про можливості практичного застосування окремих 

методичних прийомів цито- і гістохімії в фундаментальних наукових 

дослідженнях в біології і медицині та інших сферах суспільної діяльності (в 

клінічній діагностиці, судово-медичній практиці, тваринництві тощо).. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування курсів «Загальна цитологія», «Гістологія», 

«Біохімія»,  «Молекулярна біологія»,. «Фізіологія людини і тварин»   

2.Вміти самостійно застосовувати знання з цитології, гістології, біохімії, 

фізіології та ін. дисциплін, працювати з науково-методичною 

літературою. 

3.Володіти елементарними навичками роботи з цитологічними 

препаратами, методами приготування гістологічних препаратів та 

хімічних розчинів   

3. Анотація навчальної дисципліни: 
 

 Навчальна дисципліна «Цитохімія» є складовою освітньої програми 

професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр», дисципліною 

вільного вибору. «Цитохімія» є базовою цито-/гістологічною дисципліною, що 

висвітлює питання взаємозв’язку цитохімічних і морфо-функціональних змін 

клітин при зміні їхнього фізіологічного статусу, на різних стадіях розвитку, в 

нормі й при патології, що є об’єктом діяльності широкого кола цитологів, а 

також методів та прийомів цитологічних досліджень, які можуть 

застосовуватися при постановці дослідів у суміжних науках та в рамках 

міждисциплінарних проектів з біології та медицини, які вимагають глибоких 

знань з цитології. 

 

 4. Завдання (навчальні цілі): 

1. сформувати уявлення про основні принципи хімічної організації клітин та 

тканин 

2. сформувати уявлення про взаємозв’язок хімічної та структурно-

функціональної організації клітинних і тканинних структур та 

закономірності кооперативної взаємодії між ними у різні періоди їх 

існування та за різних умов оточуючого середовища;  

3. навчити методам та методичним прийомам визначення й порівняльного 

аналізу особливостей хімічної організації клітин та тканин в умовах 

збереження морфологічної цілісності клітин і тканин;  

4. сформувати уявлення про особливості проведення хімічних реакцій в 

цито- і гістологічних препаратах  
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5. Навчити основам вибору методів дослідження, адекватних меті 

експерименту, постановки цитохімічного експерименту, обробці і 

інтерпретації отриманих  даних  

6. сформувати уявлення про сучасні фундаментально-наукові і прикладні 

аспекти застосування цито- і гістохімічних методів у фундаментальних і 

прикладних наукових дослідженнях, для майбутньої професійної 

орієнтації. 

 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти (шостий рівень НРК України), галузь знань 

09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття 

студентами наступних компетентностей:  

- інтегральної:  

Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук за відповідною 

спеціалізацією і на межі предметних галузей, що передбачає застосування 

теорій та методів природничих наук і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

−  загальних: 

 ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області 

професійної діяльності. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово. 

ЗК05. Уміння спілкуватися однією з іноземних мов, міжнародного наукового 

спілкування. 

ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

ЗК09. Здатність працювати як самостійно, так і в команді. 

        

     –  спеціальних (фахових, предметних): 

 

ФК01. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та на 

межі предметних галузей. 

ФК02. Здатність застосовувати знання та вміння з математики, фізики, хімії та 

інших суміжних наук для вирішення завдань сучасної біології.  

ФК03. Уміння використовувати знання й практичні навички в галузі 

біологічних наук та на межі предметних галузей для дослідження різних рівнів 

організації живого, біологічних явищ і процесів. 

ФК04. Здатність здійснювати збір і реєстрацію даних біологічного аналізу за 

допомогою відповідних методів, прийомів і засобів у польових і лабораторних 

умовах і звітувати про результати.  

ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, 

теорій та концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань. 
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ФК07. Демонстрування знання будови, функцій та процесів життєдіяльності, 

систематики, методів виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, 

прокаріот і еукаріот упродовж онто- та філогенезу. 

ФК08. Розуміння молекулярних механізмів збереження та реалізації генетичної 

інформації у організмів. 

ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних задач 

біології. 

ФК12.12. Розуміння принципів організації субклітинних систем, закономірності 

їхньої взаємодії за різних функціональних станів клітини. 

ФК15.12. Розуміння особливостей клітинної та тканинної пластичності за 

різних фізіологічних станів системи, характеру структурно-функціональних 

змін клітин та тканин різних типів. 

 

1. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати основні особливості структурно-

функціональної організації різних груп 

хімічних сполук живого організму 

Лекція Модульна 

контрольна 

робота 1.  

Іспит 

10 

1.2 Знати характерні відмінності в 

організації і фізико-хімічних 

особливостях різних груп хімічних 

сполук живого організму, що є 

необхідним для правильного вибору і 

застосування методів цитохімії 

Лекція Модульна 

контрольна 

робота 1.  

Іспит 

15 

1.3 Знати закономірності розподілу і 

перетворень хімічних компонентів 

клітини і тканин в процесі метаболізму 

Лекція Модульна 

контрольна 

робота 2.  

Іспит 

10 

1.4 Знати методичні основи застосування 

цитохімічних досліджень та їхніх 

результатів в фундаментальних та 

прикладних наукових напрямках 

біології, у медицині, судово-медичній 

практиці та галузях сільського 

господарства 

Лекція Модульна 

контрольна 

робота 2.  

Іспит 

10 

2.1 Вміти обирати об’єкти і адекватні методи їх 

цитохімічного аналізу для досягнення 

поставленої наукової мети 

Лекція Модульна 

контрольна 

робота 1 

10 

2.2 Вміти користуватись приладами та 
обладнанням, необхідними для підготовки 

матеріалу, проведення цитохімічних 

реакцій, їх аналізу та інтерпретації . 

Лекція Модульна 

контрольна 

робота 1 

10 

2.3 Вміти описувати отриманий результат і Лекція Модульна 14 



6 

 

проводити системний аналіз вмісту та 

характеру розподілу хімічних компонентів 
в клітинах та тканинах 

контрольна 

робота 2 

2.4 На основі поглиблених знань принципів 

взаємозв’язку хімічної і структурно-

функціональної організації клітини 
аналізувати причинно-наслідкові взаємодії 

у процесі клітинного розвитку за умов 

норми та патології;    

Лекція Модульна 

контрольна 

робота 2 

15 

3.1 Вміти працювати в групі при опануванні 
цитохімічних методів та аналізі їх  

результатів  

Лекції Модульна 
контрольна 

робота 2 

6 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання 

(назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 

ПР01. Демонструвати спілкування в діа-

логовому режимі з колегами та цільовою 

аудиторією, ведення професійної наукової 

дискусії, письмово відображувати та 

презентувати результати своїх досліджень 

українською мовою 

      +  + 

ПР02. Виявляти можливість спілкування 

іноземною мовою в діалоговому режимі з 

колегами та цільовою аудиторією. 

   +    + + 

ПР03. Використовувати теорії і закони 

математики, фізики, хімії та інших наук 

для вирішення завдань сучасної біології.  

+ + +    +   

ПР04. Розуміти основні терміни, 

концепції, принципи, теорії і закони в 

галузі біологічних наук і на межі 

предметних галузей. 

+ + + +   + +  

ПР05. Використовувати знання і 

демонструвати дотримання положень 

біологічної етики, біологічної безпеки і 

біологічного захисту.  

   + +     

ПР06. Застосовувати принципи 

систематики, методи виявлення та 

ідентифікації неклітинних форм життя, 

прокаріот і еукаріот 

+   +    +  

ПР07. Демонструвати знання про 

структурну організацію біологічних 

систем на молекулярному рівні 

організації. 

+ + + + +  + +  

ПР08. Демонструвати знання 

фундаментальних біологічних процесів, 

будови та функцій живих організмів 

+ + + +      

ПР10. Встановлювати закономірності 

взаємодії живих організмів різних форм 

структурної організації між собою, 

+ +     +   
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особливості впливу різних чинників на 

живі організми та оцінювати їх роль у 

біосферних процесах біотичної 

трансформації речовин і енергії. 
ПР14. Використовувати знання і 

розуміння основ загальної екології, 

принципів оптимального 

природокористування й охорони природи. 

   + +   +  

ПР15. Застосовувати у професійній 

діяльності методи визначення 

структурних та функціональних 

характеристик біологічних систем на 

різних рівнях організації.  

   + + +    

ПР16. Обирати методи, алгоритми 

планування та проведення польових, 

лабораторних, клініко-лабораторних 

досліджень, у т.ч. математичні методи та 

програмного забезпечення для 

проведення досліджень, обробки та 

представлення результатів. 

    + +    

ПР17. Шляхом самостійного навчання 

освоїти нові знання та сучасні методи 

експериментальних досліджень для 

вирішення проблемних завдань біології.  

    +   + + 

ПР18. Демонструвати знання основних 

принципів збереження й зміцнення 

здоров’я, формування ціннісних 

орієнтацій щодо здорового способу 

життя. 

   +    +  

ПР19. Реалізувати свої права і обов’язки 

як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні. 

   +    + + 

ПР22. На основі базових знань з 

природничих та математики наук 

формувати загальні уявлення про 

закономірності індивідуального та 

історичного розвитку біологічних систем 

на різних рівнях організації та 

особливості їхньої кооперативної 

взаємодії. 

      + +  

ПР23.12. Проводити цито- й 

гістофенотипування. 
  + +   + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 –  РН 1.1;  1.2,  2.1,  2.2  , 3.1 ,– 30 балів/ 15 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.3; 1.4, 2.3, 2.4, 3.1   – 30 балів/ 15 балів 

 

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю, за 

яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання під час семестру та оцінки, отриманої під час іспиту. Оцінки 

нижче мінімального порогового рівня (нижчі за 50% від максимально можливої для 

визначеної в програмі форми поточного контролю кількості балів) до підсумкової оцінки не 

додаються. Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом за 

освітній компонент в цілому, становить 100 балів.  

Форма проведення іспиту - письмова, вид письмових завдань - запитання з відкритими 

відповідями. Результатами навчання, які оцінюються під час проведення іспиту, є РН 1.1-

1.4. Максимальна кількість балів, яка може бути отримати здобувачем освіти під час 

іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою. У випадку, коли оцінка студента на 

іспиті є нижчою від мінімального порогового рівня (60% від максимально можливої), то 

бали за іспит не додаються до семестрової оцінки (вважаються рівними нулю), а 

підсумкова оцінка з дисципліни є незадовільною.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 
- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковим для іспиту є успішне написання  2 модульних контрольних робіт, по кожній не 

менше 50% правильних відповідей, Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру 

набрав менше ніж 20 балів. 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 

відповідно.  

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни.  

 

Тематичний план лекцій  

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції СР конс 

Розділ 1 

1 Тема 1. Задачі, можливості і загальні принципи 

цитохімії. Хімія фіксаторів і барвників. Цитохімічне 

виявлення білків і білкових сполук, нуклеїнових кислот 

і нуклеопротеїдів 

16 25  

 Лекція 1. Предмет і завдання цитохімії. Вимоги до 

цитохімічних методів. Загальні особливості фіксації і 

забарвлення тканин..  

4   

Лекція 2. Властивості цитохімічних барвників. Загальна 

характеристика і класифікація цитохімічних методів 

2   

Лекція 3. Цитохімічне виявлення амінокислот та білків 4   

Лекція 4Принципи цитохімічного аналізу нуклеїнових 

кислот та нуклеопротеїдів 
6   

 Самостійна робота Особливості вивчення нефіксованих 

тканин. Кріоультрамікротомія. Вибір фіксаторів для 

певних цитохімічних досліджень. Фактори, що 

впливають на фіксацію: рН, ізотонія, температура. 

Фіксація перфузією, в парах. Артефакти, що виникають 

при застосуванні різних фіксуючих розчинів. 
Можливості використання різних методів для 

кількісного визначення речовин. Принципи мікроскопії 

цитохімічних препаратів. Виявлення сульфгідрильних і 

дисульфідних груп білків в препаратах. Застосування 

цитохімічних реакцій на білки в експериментальній 

практиці. Ядерні флуоресцентні барвники. Цитохімія 

нуклеїнових кислот на ультраструктурному рівні. 

Особливості підготовки тканин і препаратів для 

гістохімічного аналізу хромосом 

 25  

Розділ 2 

2 Тема 2. Цитохімічне виявлення простих і складних 

вуглеводів, ліпідів, ферментів, гомонів, вітамінів, 

мінералів, пігментів 

18 30  

 Лекція 5. Цитохімічне виявлення простих і складних 

вуглеводів  
6   

 Лекція 6. Цитохімічні методи виявлення ліпідів   2   

Лекція 7. Загальні принципи цитохімічного виявлення 

ферментів   
4   

Лекція 8. Цитохімічні методи вивчення гормонів, 

біогенних амінів і мінеральних речовин в клітині 
4   

Лекція 9. Цитохімічне визначення пігментів 2   

Самостійна робота Застосування методів цитохімії 

вуглеводів в електронній мікроскопії. Діагностичне 

 30  
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значення цитохімічного виявлення глікозаміногліканів. 

Комплексні контрольні реакції для ідентифікації типу 

вуглеводів  гістохімічними методами. Поляризаційна і 

флюоресцентна мікроскопія при дослідженні ліпідів. 

Особливості використання солей діазонію в цитохімії 

ферментів. Електронно-мікроскопічне та 

імуноцитохімічне визначення ферментів. Застосування 

цитохімічного визначення ферментів в діагностиці 

захворювань людини. Особливості змін вмісту сполук і 

іонів кальцію і заліза в процесі розвитку і змінах 

метаболізму. Цитохімічне виявлення локалізації інших 

мінеральних речовиню. 

 консультація   1 

 ВСЬОГО 34 55 1 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 34 год. 

Консультації – 1 год 

Самостійна робота – 55  год. 
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