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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів чітке уявлення про гістофізіології 

різних сенсорних структур, а також про можливість практичного застосування 

теоретичних знань для розуміння механізмів роботи сенсорних систем у норми та 

патології, системних алгоритмів аналізу та понятійних елементів даної дисципліни у 

галузі науки та інших сферах суспільної діяльності (медицині, біотехнології тощо).  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування навчальних дисциплін "Загальна цитологія", "Молекулярна 

біологія", "Загальна гістологія", "Біологія індивідуального розвитку", "Фізіологія 

людини та тварин", "Анатомія людини". Вміти самостійно застосовувати 

знання з цитології, гістології, молекулярної біології, біохімії, анатомії та інших 

дисциплін, виконувати лабораторні та практичні роботи, працювати з 

науково-методичною літературою. Володіти елементарними навичками 

роботи з матеріалами та обладнанням, що використовуються в морфологічних 

та цитологічних біологічних лабораторіях. 

2.Вміння самостійно застосовувати знання з цитології, гістології, молекулярної 

біології, біохімії, анатомії та ін. дисциплін для рішення конкретних науково-

практичних задач; виконувати лабораторні та практичні роботи, працювати з 

науковою та науково-методичною літературою.  

3.Володіти елементарними навичками роботи з матеріалами та обладнанням, 

що використовуються в морфологічних та цитологічних біологічних 

лабораторіях. 

4.Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

"Гістофізіологія сенсорних систем" – це спеціальна гістологічна дисципліна, що 

вивчає мікроскопічну структура та особливості функціонування структур організму, 

причетних до рецепції сигналів зовнішнього середовища, їх обробки та перетворення. 

Розглядаються особливості цитоархітектоніки різних сенсорних структур та їхні 

зв'язки з регуляцією функцій організму. Аналізуються патологічні та вікові зміни 

різних відділів сенсорної системи. Формується здатність аналізувати та виявляти 

зміни будови сенсорної системи та її регуляції на підставі комплексних методів 

дослідження.  

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. сформувати уявлення про механізму сприйняття, передачі та обробки сигналів; 

2. сформувати уявлення про методологічний арсенал аналізу гістофізіології різних 

сенсорних структур на підставі вивчення макро- і мікропрепаратів та за 

допомогою різних комплексних методів дослідження;  

3. дати студентам уявлення про визначення функціонального стану сенсорних 

систем та її складових підчас філо-, гісто- та онтогенезу  

4. сформувати уявлення про особливості цитоархітектоніки різних органів сенсорних 

систем.  

5. сформувати вміння використовувати теоретичні знання для розуміння механізмів 

роботи сенсорних систем у норми та патології. 
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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. 

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

- ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

 фахових (спеціальних, 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.  

- ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, 

теорій та концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань. 

- ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних задач 

біології. 

- ФК12.12. Розуміння принципів організації субклітинних систем, 

закономірності їхньої взаємодії за різних функціональних станів клітини. 

- ФК13.12. Знання особливостей взаємодії клітин із утворенням тканин та 

тканинних угрупувань. 

- ФК15.12. Розуміння особливостей клітинної та тканинної пластичності за 

різних фізіологічних станів системи, характеру структурно-функціональних 

змін клітин та тканин різних типів.  

5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 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 

 Знати    

1.1. Структуру та функції сенсорних ситем. 
Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2 

10 

1.2. Механізми функціонування сенсорних 

систем;  
Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2 

15 

1.3. Зміни у гістофізіології сенсорних  

систем при патології та в еволюційній 

динаміці;  

Лекція 

Самостійна робота  

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2 

15 

 Вміти    

2.1. На основі поглиблених знань у Лекція Модульна 10 
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лабораторних умовах визначати на 

гістологічних препаратах складові 

сенсорних систем; 

Самостійна робота контрольна 

робота №1, 2 

2.2. У лабораторних умовах, визначати 

адекватність застосування методів 

гістофізіологічного дослідження 

гістофізіології сенсорних систем; 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2 

10 

2.3. На основі поглиблених знань у 

лабораторних умовах застосовувати 

отримані знання для аналізу 

причинно-наслідкових взаємодій у 

науковій роботі з сенсорними 

системами; 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2 

10 

2.4. На основі поглиблених знань 

орієнтуватися у принципових 

питаннях і теоріях сучасної 

гістофізіології сенсорних систем; 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2 

5 

2.5. На основі поглиблених знань вміти 

самостійно проводити підбір та аналіз 

сучасної біологічної наукової 

інформації з цитологічних методів, 

застосованих у дослідженні;  

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2 

5 

 Комунікація    

3.1. Орієнтуватися в принципових 

питаннях і теоріях сучасної 

методології цито-гістологічних 

досліджень; проводити підбір та аналіз 

сучасної літератури за даним 

біологічним напрямком, 

використовувати її.. 

Самостійна робота 

Підготовка 

реферату/пре

зентації / 

доповіді 

20 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 

ПР01. Демонструвати спілкування в 

діалоговому 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. 
+       + + 

ПР05. Використовувати знання і демонструвати 

дотримання положень біологічної етики, 

біологічної безпеки і біологічного захисту.  

 +       + 

ПР08. Демонструвати знання фундаментальних 

біологічних процесів, будови та функцій живих 

організмів. 

+ + + +  + + + + 
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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.  

 + + + +   +  

ПР18. Демонструвати знання основних 

принципів збереження й зміцнення здоров’я, 

формування ціннісних орієнтацій щодо 

здорового способу життя. 

+  +   +    

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 – 2.5 (блок Розділу 1) – 40 балів/ 20 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1 – 2.5 (блок Розділу 2) – 40 балів/ 20 балів 

3. Підготовка реферату/презентації / доповіді РН 3.1 –20 балів (по 10 балів за кожну 

роботу) / 10 балів (по 5 балів за кожну роботу) 
 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

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

результатами навчання. 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.  

Позитивну оцінку за залік  (60 балів і вище та «зараховано») студент отримує лише за умови 

успішного виконання всіх видів запланованих робіт (по кожній не менше 50% від максимально 

можливої кількості балів), успішного виконання завдань двох модульних контрольних робіт (по 

кожній не менше 50% правильних відповідей). 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається.  

 

7.2. Організація оцінювання:.   

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

відповідно.  

Оцінка  підготовлених доповідей за рефератами проводиться упродовж лекційного курсу. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план лекцій  

 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

лекції СР 

 Розділ 1. Загальне поняття про сенсорні системи (аналізатори). 

Зоровий та слуховий аналізатори. 
17 30 

1 Тема 1. Загальний план організації сенсорних систем (аналізаторів).  2  

2 

Самостійна робота. Історія дослідження сенсорних систем. Внесок 

І.П.Павлова у вчення про аналізатори. Загальні тенденції еволюції 

сенсорних систем.  

 6 

3 Тема 2. Зорова сенсорна система.  6  

4 
Самостійна робота. Патології зору та їх профілактика. Еволюційна 

динаміка зорового аналізатору.  
 12 

5. Тема 3. Слуховий аналізатор.  6  

6.  
Самостійна робота. Патології слуху. Порівняльна гістологія слухової 

сенсорної системи.  
 12 

7.  Модульна  контрольна  робота 1 1  

 
Розділ 2. Система хімічного чуття та соматосенсорна система.  13 28 

8 Тема 4. Системи сприйняття смаку та запахів.  4  

9 
Самостійна робота. Історія дослідження системи хімічного чуття. 

Патологічні зміни. Еволюційна динаміка системи хімічного чуття.  
 9 

10 
Тема 5. Загальне уявлення про соматосенсорну систему. Сприйняття 

дотику та температурна чутливість. 
4  

11 

Самостійна робота. Історія досліджень соматосенсорної системи. 

Патологічні зміни. Порівняльна та еволюційна гістологія та фізіологія 

дотикової та температурної чутливості.  

 11 

12 Тема 6. Пропріоцепція та ноцицепція. Інтеграція сенсорних систем.  4  

13 

Самостійна робота. Патологічні зміни сприйняття болі та 

пропріоцепції. Еволюційна динаміка та порівняльна гістологія пропріо- 

та ноцицепції.   

 8 

14 Модульна  контрольна  робота 2 1  

 ВСЬОГО 30 58 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 30 год. 

Самостійна робота – 58 год. 

Консультації – 2 год. 

 

 



9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. Дзержинський М.Е. та ін. Загальна цитологія і гістологія. Підручник. - К.: ВПЦ “Київський університет”,  

2010. - 575 с.  

2. Гистология. Введение в патологию / под ред. проф. Э.Г. Улумбекова, проф. Ю.А. Челышева. – М.: 

Медицина, 2001. – 672с. 

3. Макарчук М.Ю., Куценко Т.В. Фізіологія центральної нервової системи. - К.: ВПЦ “Київський 

університет”,  2011. - 335с.  

4. Чайченко Г.М. та інш. Фізіологія людини і тварин / за ред. проф. В.О. Цибенка. – К.: Вища школа, 2003. – 

463с. 

5. Луцик О.Д. та інш. Гістологія людини.  – Київ: Книга плюс, 2010. – 584 с. 

 

 

Додаткова: 

1. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. Гистология. – М.: Медицина, 2002. – 744с. 

2. Дзержинський М.Е. та ін. Навчальний посіб-ник. Частина 2. Гістологія. – К.: ВПЦ 

“Київський університет”, 2011. - 223 с.  

3. Матвиенко М.Г., Пустовалов А.С., Дзержинский Н.Э. Моноамины и кисспептин в 

регуляции репродукции. Морфофункциональный анализ гипоталамо-гонадного комплекса. 

Saarbruken: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 279 c. 

4. Остапченко Л.І. та інш. Біохімія. - К.: ВПЦ “Ки-ївський університет”, 2012. - 796 с. 

5. Пустовалов А.С., Матвієнко М.Г., Дзержинський М.Е.Эпифиз и иммунизация в регуляции 

репродукции птиц. Гистофизиологический анализ.- Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 

2020. – 197с. 

6. Хем. А., Кормак Д. Гистология  . М.: Медицина.,1983 . – Т. 3.-293 с. 

 

10. Додаткові ресурси: 
1. www.cytology.net 

2. www. cytology-education.com/ 

3. www.cytology.com.ua 

 

http://www.cytology.net/
http://www.virology-education.com/

