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1. Мета дисципліни – Опанування методами вивчення будови жіночих і чоловічих 

репродуктивних органів, а також інших функціональних систем організму людини і тварин, для 

виявлення змін на макро- і мікроскопічному рівнях з основами патоморфології. Ознайомлення 

студентів з сучасними досягненнями в генетиці онтогенезу, методами діагностики генних та 

геномних аномалій та захворювань. Сформування у студентів на сучасному науковому рівні 

розуміння основних молекулярних та генетичних процесів, які відбуваються під час 

передзародкового періоду, ознайомлення студентів із структурно-функціональною організацією 

хромосом, молекулярними механізмами їх сегрегації при поділах клітини, а також сформування 

у студентів чіткого уявлення про молекулярно-генетичні та клітинні механізми гаметогенезу, 

запліднення та механізмів клітинного поділу, гормональний контроль статевих клітин. 

Формування у студентів чіткого уявлення про зміни структурно-функціональної організації 

органів та клітин імунної системи та закономірності їхньої кооперативної взаємодії у 

динамічній системі функціонуючого організму у різні періоди онтогенезу, за різних умов 

оточуючого середовища, в нормі та при патології; розуміння різних стратегій формування 

імунної відповіді та можливих шляхів розвитку імунної системи у філогенезі та 

закономірностей її розвитку в онтогенезі. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

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

«Молекулярна біологія», «Біологія індивідуального розвитку», «Загальна генетика», 

«Фізіологія та анатомія людини і тварин». 

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

фізіології та інших дисциплін, виконувати лабораторні та практичні роботи, працювати з 

науково-методичною літературою. 

3. Володіти елементарними навичками роботи з матеріалами та обладнанням, 

дотримуватися техніки безпеки при роботі з хімічними речовинами, що використовуються в 

цитологічних, цитохімічних, цитогенетичних,  гістологічних, ембріологічних лабораторіях. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни:  

«Лабораторний практикум з репродуктивної біології» є складовою освітньої програми 

професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» напрямку підготовки 

«Репродуктивна біологія». Дисципліна є базовою для отримання практичних навичок та 

засвоєння основних методів цитогенетики, імуноцитології, спецгістології, гістофізіології 

репродуктивної системи та молекулярної ембріології.  

Лабораторний практикум є комплексною дисципліною, що складається з розділів 

лабораторних занять у відповідності до дисциплін напрямку підготовки, що викладаються на 4 

курсі освітнього рівня «Бакалавр». У циклі лабораторних робіт опановують елементарні 

методичні підходи для проведення дослідження, діагностики та постановки методів в таких 

спеціалізованих напрямках як гістофізіологія репродуктивної системи, генетика онтогенезу, 

механізми передзародкового розвитку, імуноцитології, спеціальної гістології.  

Під час лабораторних занять студенти оволодіють методичними прийомами аналізу 

функціонального стану органів і тканин для ідентифікації їх клітинного і тканинного складу на 

макро- і мікроскопічному рівнях не тільки органів репродуктивної системи, але і всього 

організму. Звертається увага на ознайомлення з базовими методами та прийомами 

цитогенетичних і молекулярно-клітинних досліджень, які можуть застосовуватися при 

проведенні дослідів у суміжних галузях біологічних та медичних наук з практичною метою. 
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Студенти засвоюють основні принципи аналізу гістологічних препаратів різних систем органів, 

що в подальшому широко використовуються як у навчальному процесі й наукових 

дослідженнях, так і у клінічній практиці лікарів, лаборантів, ембріологів, репродуктивних 

біологів.  

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

 

1. Освоїти вміння на гістологічних препаратах самостійно аналізувати різний 

функціональний стан жіночих і чоловічих репродуктивних органів і виявляти 

загальнопатологічні зміни. 

2. Надати студентам знання та практичні навички з аналізу загально-генетичних та 

молекулярно-генетичних процесів у людини в нормі та патології, основні методичні 

підходи до визначення наслідування спадкових хвороб у людини. 

3. Сформувати уявлення про - структурно-функціональну організацію гамет; гормональну 

регуляцію статевих клітин; молекулярно-генетичну організацію хромосом; гаметогенез; 

мейоз та його регуляцію; генетичні та молекулярні механізми передзародкового 

розвитку. 

4. Оволодіти вміннями на гістологічних препаратах і електронних мікрофотографіях 

самостійно визначити орган, їх тканинні компоненти; оволодіти вміннями співставляти 

дані мікроскопічної та ультрамікроскопічної будови органів і систем органів та 

самостійно аналізувати гістологічні препарати органів при різних функціональних 

станах. 

5. Сформувати у здобувачів освіти чітке розуміння основних принципів структурно-

функціональної організації імунної системи, особливостей взаємодії елементів імунної 

системи (регуляторних, структурно-функціональних, клітинних, медіаторних) у різних 

за віком та фізіологічним статусом організмів, у різні періоди онтогенезу та за різних 

впливів на організм чинників довкілля. 

 

 

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 таких компетентностей:  

інтегральна:  

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. 

загальні: 

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. 

ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК08 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 

ЗК09. Здатність працювати як самостійно, так і в команді. 
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ЗК10. Дотримання морально-етичних аспектів професійної діяльності й інтелектуальної 

чесності, правил біологічної безпеки і біологічного захисту. 

спеціальні (фахові, предметні): 

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. 

ФК06. Розуміння необхідності збереження біорізноманіття, охорони навколишнього 

середовища, раціонального природокористування. 

ФК07. Демонстрування знання будови, функцій та процесів життєдіяльності, систематики, 

методів виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, прокаріот і еукаріот упродовж 

онто- та філогенезу. 

ФК09. Здатність до визначення та аналізу результатів взаємодії біологічних систем різних 

рівнів організації, їхньої ролі у біосфері та можливості використання у різних галузях 

господарства, біотехнологіях, медицині та охороні навколишнього середовища. 

ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних задач біології. 

для спеціалізації «Репродуктивна біологія» 

ФК13.10. Уявлення про механізми впливу різних чинників довкілля на перебіг різних етапів 

онтогенезу тваринних організмів різних таксономічних груп. 

ФК14.10. Уявлення про можливі «способи керування» онтогенезом. 

ФК15.10. Знання закономірностей зміни онтогенезу організмів різних таксономічних груп у 

залежності від певних змін умов довкілля. 

 

 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 
технології) 

Методи 

оцінювання та 
пороговий 

Відсоток у 

підсумковій 
оцінці з   

Код Результат навчання 
викладання і 
навчання 

критерій 
оцінювання (за 

дисципліни 

   необхідності)  

1.1 Знати: 

- основні етапи виготовлення цито- 

гістологічних препаратів органів, мазків та 

Лабораторні Контрольна 15 
 роботи, робота.  

 самостійна Звіт по  

 робота лабораторній  
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 цитогенетичних методів; 

- методичні основи застосування гістоло- 

гічних, морфологічних, імуноцитохімічних і 

цитогенетичних досліджень та їхніх 

результатів в фундаментальних та 

прикладних наукових напрямках біології, 

медицини, та ін. 

 роботі. 
Оцінювання 

якості та знання 
препаратів 

 

1.2 Знати: Лабораторні Контрольна 15 
 - структурно-функціональну організацію роботи, робота.  

 різних органів та систем органів; самостійна Звіт по  

 - закономірності розподілу і перетворень робота лабораторній  

 хімічних компонентів клітини і тканин в  роботі. 
Оцінювання 

якості та знання 
препаратів 

 

 процесі метаболізму.    

2.1 Вміти у лабораторних умовах з Лабораторні Контрольна 30 
 використанням мікроскопічної і роботи, робота.  

 гістологічної техніки проводити самостійна Звіт по  

 системний аналіз гістологічного матеріалу робота лабораторній  

 різних органів і мазків  роботі. 
Оцінювання 

якості та знання 
препаратів 

 

 та описувати отриманий результат.    

2.2 На основі поглиблених знань принципів Лабораторні Контрольна 30 
 хімічної і структурно-функціональної ор- роботи, робота.  

 ганізації клітини і тканин, застосовуючи самостійна Звіт по  

 загальні і спеціальні методи цитоідентифі- робота лабораторній  

 кації, обирати об’єкти і адекватні методи  роботі. 
Оцінювання 

якості та знання 
препаратів 

 

 їх цито- та ембріологічного аналізу для 
досягнення 

   

 поставленої наукової мети, правильно під-    

 готувати об’єкти для проведення 
цитогенетичних, імуноцитологічних 

   

  реакцій    

3.1 Формування здатності в діалоговому Лабораторні Контрольна 10 
 режимі здійснювати міжособистісне роботи, робота  

 професійне спілкування зі студентами самостійна Звіт по  

 групи і науковою громадськістю. робота лабораторній  

   роботі  
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

начання:  

Результати навчання дисципліни  

 

Програмні результати навчання 

1.1 1.2 2.1 2.2 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. 

 

    + 

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. 

 

+ +    

ПР09. Демонструвати знання про спадковість і 

мінливість, молекулярні механізми збереження та 

реалізації генетичної інформації та значення в 

еволюційних процесах. 

 

+ +    

ПР10. Встановлювати закономірності взаємодії живих 

організмів різних форм структурної організації між 

собою, особливості впливу різних чинників на живі 

організми та оцінювати їх роль у біосферних процесах 

біотичної трансформації речовин і енергії. 

  +   

ПР15. Застосовувати у професійній діяльності методи 

визначення структурних та функціональних 

характеристик біологічних систем на різних рівнях 

    + 
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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. 

  + +  

ПР21. Вирішувати прикладні задачі біології відповідні 

методи. 

 

+ +    

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. 

+ +   + 

ПР23.10. Аналізувати й описувати зміни онтогенезу та 

пояснювати закономірності їхнього перебігу у 

відповідності до конкретних умов середовища. 

 

  +  + 

ПР24.10. Обирати та застосовувати адекватні методи 

для проведення морфо-функціонального аналізу 

організмів на певній стадії їхнього розвитку. 

 

+     

ПР25.10. Прогнозувати можливість, напрямок та 

рівень структурно-функціональних змін організмів при 

зміні перебігу їхнього онтогенезу та обирати адекватні 

методи для аналізу таких змін 

 +    

 



 

9 
 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів: 

  

- семестрове оцінювання: 

Контрольні роботи/письмові звіти з лабораторних робіт/оцінювання якості 

виготовлених гістологічних і ембріологічних препаратів/оцінювання знання 

гістологічних і ембріологічних препаратів (перевіряється викладачем за допомогою 

світлового мікроскопа та письмовим/усним описом гістологічної будови залікових 

препаратів) РН 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1.: розділ 1 – 20 балів/10 балів; розділ 2 - 20 балів/10 

балів; розділ 3 – 20 балів/10 балів; розділ 4 - 20 балів/10 балів; розділ 5 - 20 балів/10 

балів. 

 

- 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.  

Для отримання позитивної оцінки за залік, студент має набрати не менше ніж 60 балів. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є 

відпрацювання усіх лабораторних занять.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

7.2. Організація оцінювання:. 

Оцінювання виконання лабораторних робіт студента здійснюється протягом 

семестру на підставі контрольних робіт або письмового звіту з лабораторного 

заняття. 

Оцінка якості виготовлених гістологічних і ембріологічних препаратів та їх знання 

проводиться упродовж семестру. 

 
 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять 

№ п/п Назва  теми 

Кількість годин 

л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

і 
за

н
я

т
т
я

  

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

к
о
н

су
л

ь
т
а
ц

ії
 

Розділ 1. Вивчення будови жіночих і чоловічих репродуктивних органів  

з основами загальної патоморфології 

1.1 

Тема: Знайомство з анатомією чоловічих і жіночих 

репродуктивних органів у лабораторних тварин. 

1. Знайти та видалити для фіксації і виготовлення препаратів 

ендокринні залози і репродуктивні органи у щурів. 

2. Знайти та видалити гіпоталамус і гіпофіз у щурів і вивчити 

його будову на нефіксованому матеріалі. 

4 

 

 

 

 

 

  

1.2 

Тема: Вивчити цитоархітектоніку ядер гіпоталамуса та будову 

гіпофіза на гістологічних препаратах 

1. Фронтальні зрізи гіпоталамуса (забарвлення  паральдегід-

фуксином - ПАФ). 

2. Сагітальний зріз гіпофізу (забарвлення гематоксиліном, 

еозином). 

3. Нейросекреторні клітини СОЯ гіпоталамуса (забарвлення 

ПАФ). 

4. Нейросекреторні клітини ПВЯ гіпоталамуса (забарвлення 

ПАФ). 

5. Фронтальні зрізи серединного підвищення гіпоталамуса 

(забарвлення ПАФ). 

6. Нейрогіпофіз (забарвлення ПАФ). 

7. Аденогіпофіз (забарвлення сумішшю Маллорі за 

Гендейгайном). 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Самостійна робота: Вивчити цитоархітектоніку крупно- і 

дрібноклітинних ядер гіпоталамуса.   
 4  

1.3 

Тема. Вивчити будову периферичних ендокринних органів на 

гістологічних препаратах. 

1. Щитоподібна залоза (забарвлення гематоксилін та еозином). 

2.  Паращитоподібна залоза (забарвлення гематоксилін та еозином). 

3. Наднирники (забарвлення гематоксилін та еозином). 

4. Тимус (забарвлення гематоксилін та еозином). 

5. Епіфіз (забарвлення гематоксилін та еозином). 

4 

 

 

 

 

 

 

  

Самостійна робота. Вивчити зміни у будові наднирників, тимусу 

при стрес-реакції та характер змін у гістоструктурі епіфізу у 

старих тварин. 

 4  

1.4 

Тема: Вивчити будову жіночої репродуктивної системи тварин 

на гістологічних препаратах. 

1. Яєчник (забарвлення гематоксилін та еозином). 

2. Жовте тіло (забарвлення гематоксилін та еозином). 

3. Матка (забарвлення гематоксилін та еозином). 

4. Маткові труби (забарвлення гематоксилін та еозином). 

5. Піхва (забарвлення гематоксилін та еозином). 

4 
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6. Молочні залози (забарвлення гематоксилін та еозином).  

1.5 

Тема: Вивчити будову чоловічої  репродуктивної системи 

тварин на гістологічних препаратах. 

1.  Сім’яник статевозрілих тварин (забарвлення гематоксилін та 

еозином). 

2. Сім’яник статевонезрілих тварин (забарвлення гематоксилін та 

еозином). 

3. Придатки сім’яника (забарвлення гематоксилін та еозином). 

4. Сім’яні міхурці (забарвлення гематоксилін та еозином). 

5. Простата (забарвлення гематоксилін та еозином).  

6. Бульбоуретральні (Куперові) залози. 

4 

 

 

 

 

 

 

  

1.6 

Тема. Загальна характеристика ультраструктурної патології. 

Паренхіматозні дистрофії. Вивчити патогістологічні препарати 

органів людини світлооптичними методами.  

Білкові дистрофії (диспротеїнози).  

1.  Міокард (норма).  

2. Зерниста дистрофія міокарду.  

3. Нирки (норма).  

4. Зерниста дистрофія нирки. 

Жирові та вуглеводні дистрофії (ліпідози).   

1. Ліпофусцин у нейроцитах головного мозку:  

2. Печінка (норма). 

3. Жирова дистрофія печінки. 

4. Жирова дистрофія міокарду - «тигрове» серце. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Самостійна робота. Розглянути та вивчити електронограми 

патологій органел за атласом. Характеристика спадкових 

диспротеїнозів, ліпідозів глікогенозів. Особливості розвитку 

вуглеводної дистрофії у печінці і нирках при цукровому діабеті.  
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1.7 

 

 

 

 

Тема. Стромально-судинні дистрофії. Вивчити патогістологічні 

препарати органів людини світлооптичними методами. 

1. Наднирники (норма). 

2. Амілоїдоз наднирників. 

3. Яєчники (норма). 

4. Гіаліноз яєчників. 

5. Гіаліноз наднирників. 

6. Аорта (норма). 

7. Ліпідоз аорти. 

8. Просте ожиріння серця. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1.8 

 

 

 

Тема. Змішані та мінеральні дистрофії. Вивчити патогістологічні 

препарати органів людини світлооптичними методами. 

1. Легені (норма). 

2. Гемосидероз легенів.  

3. Пігментний невус (гіпермеланоз).  

4. Бура індурація легенів. 

5. Гемомеланоз печінки  

6. Артерія (норма). 

7. Кальциноз стінки артерії. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Самостійна робота: Відмінності гіалінозу від амілоїдозу та їх 

наслідки. Ожиріння серця, атеросклероз та їх наслідки для 

організму людини. Характеристика порушення обміну кальцію. 

Особливості розвитку стадій цирозу на прикладі печінки. 

 

 

 

7 
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1.9 

 

 

 

 

Тема. Некроз і склероз. Вивчити патогістологічні препарати 

органів людини світлооптичними методами.  

1. Інкапсуляція некрозу. 

2. Ценкерівський некроз м’язів. 

3. Ішемічний некроз нирки. 

4. Цироз печінки. 

5. Кардіосклероз. 

2 

 

 

 

 

 

 

  

Самостійна робота: Цитологічні відмінності апоптозу і некрозу.  4  

 

1.10 

 

Тема. Порушення кровообігу. Вивчити патогістологічні 

препарати органів людини світлооптичними методами. 

1. Тромб артерії. 

2. Організація тромбу. 

3. Венозне повнокров’я в печінці. Мускатна печінка 

4. Венозне повнокров’я легень. Бура індурація легень 

(гемосидероз, склероз). 

5. Інфаркт міокарда  

2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Консультація   1 

Розділ  2. Генетика онтогенезу 

2.1 Тема. Сучасні розділи та методи генетики онтогенезу людини.  

Методи визначення ДНК еукаріот. 
6   

Самостійна робота. Розвиток генетики в Україні. Медична 

генетика. Застосування цитогенетичних методів дослідження 

хромосом в діагностичній практиці. 

 5  

2.2 Тема. Основи генетичної діагностики.  Генетичні діагностичні 

методи. 
6   

Самостійна робота. Можливості використання методів ДНК-

діагностики. Коли та чому призначаються різноманітні 

діагностичні методи при генетичному тестуванні. 

 5  

2.3 Тема. Основи генетичного тестування при репродуктивних 

розладах.   Методи тестування завмерлих вагітностей раннього 

терміну. 

4   

Самостійна робота. Інтерпретація наданих результатів при 

завмерлих вагітностях. 
 4  

2.4 Тема. Клінічна генетика.  Молекулярно-генетичні методи у 

діагностиці спадкових хвороб. 
6   

Самостійна робота. Спадкові варіанти генетичних захворювань. 

Соціальна значимість. Показання до біохімічного дослідження для 

діагностики спадкових захворювань. 

 5  

2.5 Тема. Доімплантаційна генетична діагностика.  Цитогенетичні та 

біохімічні методи  предімплантаціної діагностики ембріона 
6   

Самостійна робота. Оцінка стану ембріонів різних груп пацієнтів.  

Типи матеріалу для досліджень. 
 5  

2.6 Тема. Якісна генетика та геноміка.  Аналіз, анотація та інтерпретація 

результатів генетичного тестування. 
2   

Самостійна робота. Практичне застосування геноміки в сучасній 

медицині. Принципові основи різноманітних скринінгів 

новонароджених.  

 5  

 Консультація   1 

Розділ  3. Молекулярно-генетичні механізми передзародкового розвитку 

3.1 Тема: Цитогенетична характеристика статевих клітини та 

відмінності від соматичних клітин. Будова статевих клітин. 
6   



 

13 
 

Оогенез і сперматогенез 

Самостійна робота. Загальна характеристика розвитку ссавців та 

тварин різних таксономічних груп. Утворення первинних статевих 

клітин. Морфологія і фізіологія гамет. Статеве розмноження 

одноклітинних і багатоклітинних організмів. Гаплоїдна і диплоїдна 

стадія у розвитку багатоклітинних організмів. Мейоз. Молекулярні 

та генетичні механізми, які призводять до генетичної 

різноманітності гамет. 

 6  

3.2 Тема: Морфофункціональна характеристика жіночих та чоловічих 

гамет 
6   

Самостійна робота. Морфофункціональна характеристика 

статевих клітин. Порівняльна структурно-функціональна 

характеристика жіночих та чоловічих статевих клітин. Типи 

живлення яйцеклітин. Поляризація яйцеклітин. Оболонки 

яйцеклітин. Оогенез. Ріст та розвиток фолікулів. Активація ооциту. 

Сперматогенез та капацитація сперматозоїдів. Клітини Сертолі і 

Лейдіга. Гематотестикулярний барьер. Сперматогенез та 

капацитації сперматозоїдів. Вплив андрогенів на сперматогенез, 

процесинг сперматозоїдів, вікова інтенсивність гаметогенеза. 

 6  

3.3 Тема: Молекулярно-генетичні особливості передзародкового 

періоду онтогенезу. Запліднення 
6   

Самостійна робота. Спадковий апарат еукаріотичних клітин. 

Біосинтез білку. Особливості будови та функції рибосом. Будова та 

функції клітинного ядра. Клітинний цикл. Регулятори клітинного 

поділу. Будова та типи ДНК. Будова РНК. Функції ДНК і РНК. 

Генетичний код та його особливості. Ген як елементарна одиниця 

спадковості. Властивості гена. Цитологічна спадковость. Рівні 

компактизації хромосом. Будова хромосом. Гормональна регуляція 

статевих клітин. 

 6  

3.4 Тема: Кортикальна і акросомна реакції 6   

Самостійна робота. Ооплазматична сегрегація. Загальна 

характеристика процесу запліднення і його біологічне значення. 

Стадії запліднення. Дистантна взаємодія гамет. особливості 

запліднення у ссавців. Контактна взаємодія стетевих кліти. 

Акросомна реакція сперматозоїдів та її роль в з'єднанні гамет. 

Біохімічні особливості, молекулярний механізм реакції, основні 

етапи проникнення сперматозоїда в яйцеклітину. Механізм 

 6  

3.5 Тема: Екстракорпоральне запліднення 6   

Самостійна робота. Морфофункціональна характеристика 

чоловічих та жіночих гамет. Запліднення і його біологічне 

значення. Активація яйцеклітини. Стимуляція суперовуляції. Забір 

яйцеклітин. Запліднення in vitro. Відбір активних сперматозоїдів. 

Замороження яйцеклітин. 

 5  

 Консультація   1 

Розділ  4. Основи імуноцитології 

4.1 

 

Тема. Гістофізіологічний аналіз системи органів кровотворення та 

імунного захисту. 
6   

Самостійна робота. Мікрооточення кровотворних клітин 

червоного кісткового мозку: строма кісткового мозку (ретикулярна 

тканина), остеогенні, жирові, адвентиціальні, ендотеліальні 

клітини та макрофаги. Жовтий кістковий мозок. Будова жовтого 

кісткового мозку. 

 7  
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Васкуляризація тимусу. Кровоносна капілярна мережа. 

Лімфатична система. Вікова та акцидентальна інволюція тимусу.  

Розвиток селезінки в онтогенезі. Васкуляризація, іннервація, вікові 

зміни та регенерація селезінки.  

Розвиток лімфатичних вузлів в онтогенезі. Васкуляризація, 

іннервація, вікові зміни та регенерація лімфатичних вузлів. 

Лімфатичні вузли травного тракту як місце надбання 

кістковомозковими лімфоцитами рецепторів для розпізнання 

антигенів вмісту травного тракту. Гемолімфатичні вузли: розвиток, 

особливості будови, вікові зміни. Єдина імунна система слизових 

оболонок. 

4.2 Тема. Цитофізіологічний аналіз імунокомпетентних клітин. 6   

Самостійна робота. Рециркуляція Т- та В-лімфоцитів в організмі. 

Тривалість їхнього життя. Участь В-лімфоцитів у гуморальних 

формах імунної відповіді. Супресорні властивості В-клітин.  

Участь Т-лімфоцитів у розвиткові клітинних імунологічних 

реакцій гіперчутливості уповільненого типу, включно з 

контактною гіперчутливістю.  

Реакції трансплантаційного імунітету та протиракового захисту. 

Забезпечення резистентності проти бактеріальних інфекцій. 

Регуляторні функції Т-лімфоцитів. Мононуклеарна фагоцитарна 

система в організмі. 

 7  

4.3 Модульна контрольна робота 1. 2   

4.4 Тема. Системно-фізіологічний аналіз механізмів формування 

імунної відповіді. 
8   

Самостійна робота. Триклітинна схема кооперації. Подвійне 

розпізнавання. Роль взаємодії клітин при первинній та вторинній 

імунній відповіді. Імунологічна пам'ять. Схема дії гормонів та 

медіаторів імунної системи. Фактор переносу. Фактор, що гальмує 

міграцію макрофагів. Гормони тимусу. Стимулятор 

антитілопродуцентів.  

Специфічність антигенів. Білки, складні полісахариди, 

ліпополісахариди, поліпептиди, штучні високополімерні сполуки 

як антигени. Неантигенність гомополімерів. Імунологічна 

специфічність білків. Структурні основи антигенної специфічності 

полісахаридів та інших органічних макромолекул. Штучні 

антигени.  

Фізико-хімічні характеристики взаємодії антитіл з антигеном: 

потреба в електролітах, швидкість, зворотність, екзотермічність. 

Динаміка вироблення антитіл. Особливості вироблення антитіл 

різних класів. 

 8  

4.5 Тема. Принципи, алгоритми та методи імуноцито- та 

імуногістофенотипування.  
6   

Самостійна робота. Основні сфери застосування 

імуноцитолгічних та імуногістологічних методів. Скринінгові 

дослідженнях матеріалу.  

Визначення гетерогенності клітинних популяцій за антигенами 

поверхневих мембран, що експресуються.  

 7  

4.6 Модульна контрольна робота 2 2   

 Консультація   1 
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Розділ  5. Вивчення будови серцево-судинної, травної і сечової систем, органів 

кровотворення, дихання, чуття та зовнішнього покриву організму світлооптичними 

методами 

5.1 Тема. Серцево-судинна система. Розглянути, вивчити та 
замалювати препарати: 

1. Артерія еластичного типу. Аорта. 

2. Артерія м’язового типу. 

3. Глюкозаміноглікани в стінці аорти. 

4. Схема будови кровоносних капілярів. 

5. Артеріоли, капіляри і венули в м’якій мозковій оболонці. 

6. Верхня порожнинна вена (поперечний зріз). 

7. Стегнова вена кішки (поперечний зріз). 

8. Судинно-нервовий пучок. 

9. Стінка серця: ендокард. 

10. Зріз міокарда, забарвлення залізним гематоксиліном. Стінка 

серця бика: атипові кардіоміоцити. 

4   

Самостійна робота. Джерело розвитку судин. Загальний план 

будови стінки артерій. Класифікація артерій. Тканинний склад 

оболонок артерії. Уявлення про мікроциркуляторне русло. 

Клітинний склад стінки судин мікроциркуляторного русла. 

Оновні типи капілярів. Класифікація артеріоло-венулярних 

анастомозів. Будова клапанів вен. Будова та функції 

лімфатичних капілярів. Відвідні лімфатичні капіляри. 

Васкуляризація судин. Загальний план будови стінки серця. 

Тканинний склад оболонок серця. Будова клапанів серця. 

Типові і атипові міокардіоміоцити. 

 6  

5.2 Тема. Органи кровотворення та імунного захисту. 

Розглянути, вивчити та замалювати препарати : 

1. Мазок червоного кісткового мозку. 

2. Тимус. 

3. Схема будови лімфовузла. 

4. Лімфатичний вузол. 

5. Накопичення фарби в лімфовузлі. 

6. Ретикулярні волокна в лімфовузлі. 

7. Селезінка. Капсула і трабекули. Селезінка. Біла і червона 

пульпа. 

2   

Самостійна заняття. Унітарна теорія кровотворення. 

особливості ембріонального і постембріонального 

кровотворення. основні закономірності ультраструктурних змін 

кровотворних клітин в процесі їх диференціювання. Роль органів 

кровотворення у формуванні гуморального і клітинного 

імунітету Складові елементи і функціональне значення системи 

крові. Види формених елементів крові і їх функціональне 

значення. Тинкторіальні ознаки лейкоцитів крові. Локалізація 

постембріонального гемопоезу. Поняття про мієлоїдну і 

лімфоїдну тканини. Особливості структурно- функціональної 

організації червоного кісткового мозку та тимусу при 

патологічних змінах. Вікові зміни тимо-лімфоїдної системи. 

 4  

5.3 Тема. Травна система. Розглянути, вивчити та замалювати 
препарати: 

1. Схема будови стінки травної трубки. 
2. Сосочки язика: 

6   
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а) нитковидні і грибоподібні сосочки; б) листоподібні сосочки; 
в) жолобуваті сосочки; 

3. Нижня поверхня язика. 

4. Привушна слинна залоза. Підщелепова слинна залоза. 

5. Під’язикова залоза. 
6. Розвиток зуба: стадія гістогенезу зуба. Зріз щелепи зародка. 
7. Стравохід собаки. Поперечний зріз. 
8. Перехід стравоходу в шлунок. Поздовжній зріз. 
9. Дно шлунка. Слизова оболонка. Забарвлення конго-рот і 

гематоксиліном. 
10. Дно шлунка. Оболонки шлунка. Забарвлення гематоксиліном 

і еозином. 
11. Перехід стравоходу в шлунок. Поздовжній зріз. 
12. Тонка кишка. Слизова оболонка. 
13. Тонка кишка. Оболонки кишки. 
14. Дванадцятипала кишка 
15. Товста кишка. Слизова оболонка і підслизова основа. 
16. Товста кишка. М’язова і серозна оболонки. 
17. Печінка свині. 
18. Печінка людини. 
19. Схема жовчних капілярів в печінковій дольці. 
20. Підшлункова залоза. Схема будови. Підшлункова залоза. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. 

 Самостійна робота. Загальний план будови стінки порожнинних 

органів травної системи. Оболонки, шари, тканинний склад 

органів переднього, середнього і заднього відділів травної 

системи. Клітини залоз шлунка. Особливості будови ділянки 

переходу стравоходу в шлунок і шлунка в дванадцятипалу 

кишку. Основні види ендокринних клітин шлунка і тонкої 

кишки. Будова і гістохімічна характеристика слизистих і 

серозних залозистих клітин. Система ворсинка-крипта. Поняття 

про порожнинне і пристіночне травлення в тонкому кишечнику. 

Будова жовчних капілярів. Будова класичної часточки печінки. 

Будова гепатоцитів. Особливості морфо-функціональної 

організації підшлункової залози за умови норми та 
патології. 

 10  

5.4 Тема. Система органів дихання. Розглянути, вивчити та 
замалювати препарати: 

1. Трахея. Поперечний зріз. 

2. Клітинний склад епітелію трахеобронхіального дерева. 
3. Легені. Великий внутрішньолегеневий бронх. 
4. Легені. Середній бронх. 
5. Легені. Дрібний бронх. 
6. Альвеоли легень.. 

2   

Самостійна робота. Загальний принцип організації дихальної 

системи. Джерела розвитку органів дихання. особливості будови 

повітроносних шляхів. Будова структурно-функціональної 

одиниці респіраторного відділу ацинусу. Будова одношарового 

багаторядного епітелію. Особливості кровообігу і іннервації 

легень. Вікові зміни тканин легень. Особливості морфо-

функціональної організації легень за умови патології. 

 4  
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5.5 Тема. Сечова система. Розглянути, вивчити та 
замалювати препарати:  
1.Схема функціонування нирок. 
2. Нирка. Ниркове тільце. 
3. Нирка. Канальці кіркової речовини.  
4. Нирка. Канальці мозкової речовини.  
5. Сечівник (поперечний зріз).  

6. Сечовий міхур. 
 

2   

Самостійна робота. Основні стадії ембріонального розвитку 
сечової системи. Поняття про нефрон як структурно-
функціональну одиницю нирки. Будова і кровонаповнення 
кіркових і юкстамедулярних нефронів. Будова і ендокринна 
функція юкстагломерулярного апарату нирок. Будова 
кровоносних капілярів фенестрованого типу і їх участь в обміні 
речовин. Будова і роль облямівки клітин. Загальний план будови 
сечовивідних шляхів. Кровообіг нирки. Перехідний епітелій,його 
будова і функції. Фізіологія сечового міхура 

 4  

5.6 Тема. Зовнішній покрив організму. Розглянути, 

вивчити та замалювати препарати: 
1. Шкіра пальця. 
2. Шкіра з волоссям. 
3. Потові залози в шкірі пальця. 
4. Сальні залози в «тонкій» шкірі. 

5. Волосся в «тонкій» шкірі. 

2   

Самостійна робота. Джерело розвитку шкіри. Загальний план 
будови і тканинний склад шкіри. Рецептори шкіри. Похідні 
шкіри. Будова епітеліальної тканини. Будова власне сполучної 
тканини. Будова волосся. Будова залоз зовнішньої секреції. 
Мерокриновий, апокриновий, голокриновий тип секреції. 
Будова шкіри при загарі. 

 4  

5.7 Тема. Будова органу зору. Розглянути, вивчити та замалювати 
препарати: 
1. Циліарне тіло ока. 
2. Райдужка. 
3. Рогівка ока. 
4. Задня стінка ока. Сітківка ока. 
5. Будова сітківки. Схема будови. 
6. Жовта пляма. 
Схема будови світлочутливих нейронів сітківки. 

6   

Тема. Будова слухового аналізатору та рівноваги. Розглянути, 
вивчити та замалювати: 
1. Зріз завитка. 
2. Кортієв орган. 
3. Спіральний ганглій. 
4. Пляма мішечка передсінка. 

5. Орган рівноваги. 

4   

Самостійна робота. Уявлення про аналізатори. Оболонки 

очного яблука і їх похідні функціональні апарати. Структурні 

компоненти, які входять до складу рецепторного апарату ока. 

Структурні компоненти, які входять до діоптричного апарату 

ока. Структурні компоненти, які входять до складу 

акомодаційного апарату ока. Будова повік. Слізні залози. 

Локалізація рецепторних клітин органів слуху, рівноваги і смаку. 

 10  
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* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 

Загальний обсяг 330 год., в тому числі: Лабораторні  заняття –154 год. 

                                                                       Консультації  – 8 год. 

                                                                       Самостійна робота - 168 год. 

Будова вестибулярної частини перетинчастого лабіринту. 

Особливості організації рецепторних клітин органу рівноваги і 

гравітації. Патології органу зору , слуху і рівноваги. 

5.8 Тема. Особливості обробки сенсорної інформації у 

центральних відділах аналізаторів. 

Ілюзії. Розглянути приклади оптичних та інших сенсорних ілюзій. 

6   

Самостійна робота. Пояснити механізми формування ілюзій. 
Патології органів чуття. 

 10  

 Консультація   4 

 ВСЬОГО 154 168 8 
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