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1. Мета дисципліни – З’ясування ролі гуморальних факторів в регуляції різних етапів 

онтогенезу. Оволодіння принципами і практичними навичками, необхідними для отримання, 

аналізу та  інтерпретації експериментальних та клініко-лабораторних даних в галузі патології 

репродуктивної системи. Здобуття та поглиблення знань студентів з основами цитогенетики, 

набуття навичок для визначення оптимального методу діагностики біологічного матеріалу, 

аналізу та інтерпретації результатів цитогенетичних, біохімічних, молекулярно-генетичних 

обстежень 

 

 

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, біології розвитку, гістопатології 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 гормональна регуляція онтогенезу, патологія репродуктивної 

системи, цитогенетичні основи ембріонального розвитку. 

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. 

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.  
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4. Завдання (навчальні цілі): 

 

1. Опанувати методичними прийоми для контрольованої зміни ходу різних етапів 

онтогенезу. 

2. Оволодіти основними методами виготовлення мазків і постійних гістологічних 

препаратів різних органів репродуктивної системи та проведення їх патогістологічного 

аналізу. 

3. Набути вміння самостійно аналізувати гістологічні препарати органів репродуктивної 

системи при різних функціональних станах і при розвитку патології; оволодіти  

основними прийомами порівняльного аналізу в нормі і при патологічних станах, обробці 

і інтерпретації отриманих даних; 

4. Ознайомити студентів із основними методами діагностики генетичних захворювань 

людини та плода: цитогенетичними, біохімічними, молекулярно-генетичними методами 

досліджень. 

 

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. 

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. 
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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 

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. 

Лабораторні Контрольна 15 
 роботи, робота  

 самостійна Звіт по  

 робота лабораторній  

  роботі 
Оцінювання 
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 
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 і 
ембріологічного матеріалу 

робота лабораторній  

 різних органів і мазків  роботі 
Оцінювання 
препаратів 
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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. 

+ +    

 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 
препаратів 

 

 їх цито- та ембріологічного аналізу для 
досягнення 

   

 поставленої наукової мети, правильно під-    

 готувати об’єкти для проведення 
цитогенетичних 

   

  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 
Оцінювання 
препаратів 
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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 

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 

 +    
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7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів: 

  

- семестрове оцінювання: 

Контрольні роботи/письмові звіти з лабораторних робіт/оцінювання якості 

виготовлених гістологічних, цитологічних і ембріологічних препаратів/оцінювання 

знання гістологічних, цитологічних 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 – 25 

балів/12,5 балів; розділ 2 - 25 балів/12,5 балів; розділ 3 – 50 балів/25 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 виготовлених гістологічних, цитологічних,  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. ГОРМОНАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ ОНТОГЕНЕЗУ 

 

1.1 

Тема. Вплив андрогенів на онтогенез. Проведення повної та 

часткової гонадектомії щурів. 

6 
  

Тема. Оцінка впливу гонадектомії на показники сперматогенезу 4   

Самостійна робота. Правила і вимоги при роботі з лабораторними 

тваринами згідно міжнародних норм у різних країнах. Загальні 

правила проведення хірургічних маніпуляцій. Оцінка 

післяопераційного стану тварини. Методи кількісного та якісного 

аналізу сперматогенезу  

 

10  

 

1.2 

Тема. Отримання тварин з датованою вагітністю.  Аналіз стадій 

естрального циклу щурів 

4 
  

Тема. Стимуляція овуляції та отримання бластоцист ссавців 4   

Самостійна робота. Отримання мазків епітелію піхви щурів. 

Методи забарвленя препаратів епітелію. Кореляція клітинного 

складу вагінальної мазку з етапом овогенезу та гормональним 

статусом самки. Особливості запліднення у ссавців. Гормональний 

контроль оогенезу. Ендо- та екзогенні чинники, що впливають на 

оогенез. Стимуляція суперовуляції. Умови отримання та зберігання 

яйцеклітин та зигот ссавців. 

 

10  

 

1.3 

Тема. Гормональний контроль метаморфозу.  Коригування ходу 

метаморфозу амфібій 

2 
  

Самостійна робота. Загальна характеристика метаморфозу. Основні 

структурно-функціональні перебудови, що супроводжують 

метаморфоз амфібій. Нейрогуморальний контроль метаморфозу. 

Ендо- та екзогені чинники, що впливають на хід метаморфозу. 

Неотенія та прогенез.  

 

5  

Розділ  2. ПАТОЛОГІЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ 

2.1 Тема. Виготовлення і  цитоморфологічний аналіз мазків 

вагінального і цервікального епітелію, PAP-тест  

4   

2.2 

 

Тема. Методи цитогенетичного аналізу при патологіях  

репродуктивної системи   

4   

Самостійна робота Правила забору матеріалу для цитологічного 

дослідження. Морфометричні методи у цитоморфологічних 

дослідженнях  Кольпоскопічні ознаки патологічних процесів у 

репродуктивній системі.  

Генні мутації і хромосомні синдроми, що впливають на розвиток 

репродуктивної системи. Застосування цитогенетичних методів у 

пренатальній діагностиці.    

 10  

2.3 Тема. Методи дослідження рівня гормонів, задіяних в регуляції 

репродуктивної системи, аналіз гормонального статусу   . 

4    

2.4 Тема. Гістологічний аналіз новоутворень жіночої та чоловічої  4   
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репродуктивної системи  

Самостійна робота. Взаємозв’язок ендокринної і репродуктивної 

систем. Вікові зміни гормонального статусу жіночого і чоловічого 

організмів.  

 Стадії розвитку неоплазій. Гормон-залежні пухлини репродуктивної 

системи.  Роль віруса папіломи людини (ВПЛ) в генезі  раку шийки 

матки. Виявлення  віруса папіломи людини - ВПЛ-тестування.  

 10  

2.5 Тема. Цитоморфологічний аналіз порушень сперматогенезу  4   

Самостійна робота. Будова сперматозоїдів людини в нормі і при 

патології. Характеристики сперми. Фактори, що  впливають на зміни 

сперми. Теоретичні і практичні підходи застосування 

екстракорпорального запліднення при лікуванні жіночого і 

чоловічого безпліддя. 

 5  

Розділ  3. ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕМБРІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

3.1 Тема. Основи роботи в цитогенетичній лабораторії.   Правила 

роботи та безпеки в цитогенетичній лабораторії. 

2 
  

 Тема. Основи роботи з пацієнтами та міжнародною документацією. 2   

Самостійна робота. Правила безпеки в цитогенетичній лабораторії в 

період пандемії.  Основи роботи з біологічним матеріалом. Етичні 

питання в роботі з пацієнтами. 

 

6  

3.2 Тема. Клінічна цитогенетика. Принципи культивування клінічного 

матеріалу. 

4 
  

Тема. Основи принципу ПЛР та його використання в генетичній 

лабораторії. 

6 
  

Тема. Основи принципу FISH методу та його використання в 

генетичній лабораторії.   

6 
  

Самостійна робота. Каріотип людини. Методи диференційного 

фарбування хромосом Цитогенетичний аналіз виявлення синдромів. 

Секвенування ДНК. Електрофорез. Методи блот-гібридізації. 

 

12  

3.3 Тема. Етапи проведення цитогенетичного аналізу.  Етапи 

проведення дослідження: відбір, фіксація зберігання матеріалу для 

генетичного аналізу;  аналіз та інтерпретація отриманих даних. 

6 

  

Самостійна робота. Вибір методу діагностики, складання 

орієнтовного плану лікування та профілактики. Аналіз клінічних 

карт пацієнтів зі спадковою патологією. Виявлення причин і виду 

патології. 

 

12  

3.4 Тема. Основи пренатальної генетичної діагностики.  Методи 

діагностики для виявлення генних і хромосомних спадкових 

патологій у плода на різних стадіях розвитку. Неінвазивні методи 

дослідження. 

6 

  

Самостійна робота. Методи забору матеріалу для пренатальної 

діагностики. Методи пренатального скринінгу вроджених вад 

розвитку та хромосомних хвороб.  

 

10  

3.5 Тема. Сучасні тенденції пренатальної та постнатальної 

діагностики.  Аналіз хвороб, зчеплених зі статтю. Позахромосомне 

цитоплазматичне наслідування. Пренатальна діагностика моногенних 

хвороб. 

6 
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* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 

Загальний обсяг 180 год., в тому числі: Лабораторні заняття – 78 год. 

                                                                       Консультації  – 1 год. 

                                                                       Самостійна робота - 101 год. 

Самостійна робота. Принципи виникнення генних хвороб. 

Неонатальний масовий скринінг в Україні. Значення цитогенетичної 

діагностики в клінічній практиці. 

 

11  

 
Консультації   1 

 ВСЬОГО 78 101 1 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основна (Базова): 

1. Дзержинський М.Е., Гарматіна С.М., Бузинська Н.О., Воронін К.Ю. Практикум з курсу 

«Ембріологія» для студентів біологічного факультету. – К.: ВПЦ «Київський 

університет».  – 2000. – 85 с. 

2. Пазюк Л.М. Методичні рекомендації до спецпрактикуму з хірургії для студентів 

біологічного факультету. – К.: РВЦ «Київський університет». – 1997. – 20 с. 

3. Астауров, Б. Л. Методы биологии развития.  – М: Наука. – 1974. –  346 с. 

4. Шабалова И.П., Полонская Н.Ю., Касоян К.Т.  Теория и практика лабораторных 

цитологических исследований : учебник / И. П. Шабалова, Н. Ю. Полонская, К. Т. 

Касоян Изд-во: Гэотар-Медиа: М,  2018. 176 с. 

5. Киселев ВИ, Сидорова ИС, Унанян АЛ, Муйжнек ЕЛ. Гиперпластические процессы 

органов женской репродуктивной системы: теория и практика. Медпрактика: М, 2010. 

468 с. 

6. Манухин ИБ, Тумилович ЛГ, Геворкян МА, Манухина ЕИ. Гинекологическая 

эндокринология: клин. лекции. ГЭОТАР-Медиа: 2017, М. 296 с. 

7. Горпинченко И. И. и соавт. Мужское бесплодие: этиология, патогенез, классификация, 

диагностика и методы лечения. Днепр: ООО «Акцент ПП», 2016. 344 с. 

8. Jenjaroenpun P, Kremenska Y, Nair VM, Kremenskoy M, Joseph B, Kurochkin IV. 2013. 

Characterization of RNA in exosomes secreted by human breast cancer cell lines using next-

generation sequencing. PeerJ 1:e201 

9. Sudoma, I., Kremenska, Y., Kremenskoy, M., Mykytenko, D., Masliy, Y., & Goncharova, Y. 

(2010). Cytokines and hormone receptor gene expression in peripheral blood mononuclear cells 

(PBMCs) of women with multiple implantation failures in ART cycles: T35. American Journal 

of Reproductive Immunology, 63, 34-35. 

10. M. Kremenskoy, Y. Kremenska, M. Suzuki, k. Imai, s. Takahashi, k. Hashizume, s. Yagi, k. 

Shiota. (2006) DNA Methylation Profiles of Donor Nuclei Cells and Tissues of Cloned Bovine 

Fetuses. Journal of Reproduction and Development, 6(2), 259-266 

  

 

Додаткова: 
 

1. Практикум по эмбриологии / Под ред. О.М. Ивановой-Казас. – Л.:Изд-во Ленингр. Ун-та. 

– 1986. – 232 с. 

2. Behringer, R. (2014) Manipulating the Mouse Embryo: A Laboratory Manual. 4th ed.  – New York: Cold 

Spring Harbor Laboratory Press. – 2014. – 814 p. 

3. Kalynovskyi, V. Effects of gold and silver nanoparticles on kisspeptin-mediated regulation of the 

hypothalamo-pituitary-gonadal axis / V. KAlynovskyi, A. Pustovalov, G. Grodzyuk, N. Andryushina and 

M. Dzerzhynskyi // Neurophysiology. – 2017. – Vol.49, №3. – P. 194-199.  

4. Практическая гинекология / Под ред. акад. РАМН В.И. Кулакова и проф. В.Н. 

Прилепской. –2-е изд. –М.: МЕДпресс-информ, 2002. 

5. Сингер, А. Предраковые заболевания шейки матки, влагалища, вульвы: диагностика и 

лечение / А. Сингер, А. Хан ; пер. с англ. ред. С. И. Роговской. –Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. –312 с.  
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6. Гінекологія [Текст] : керівництво для лікарів : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. 

К. Ліхачов ; рец.: Ю. С. Паращук, О. М. Юзько, О. В. Булавенко. -Вінниця : Нова Книга, 

2018. -688 с. 

7.  Курило Л.Ф., Андреева М.В., Коломиец О.В., Сорокина Т.М., Черных В.Б., Шилейко 

Л.В., Хаят С.Ш., Демикова Н.С., Козлова С.И. Генетические синдромы с нарушениями 

развития органов половой системы. Андрология и генитальная хирургия. 2013;14(4):17-

27.  

8. Маслова О.О., Островська Г.В.  Модифіковані умови культивування як спосіб впливу на 

морфофункціональні властивості мезенхімальних клітин пуповини людини // Вісник 

КНУ. Серія Біологія. -  2014. – Вип. 1(66).  – С 33-36. 

9. Sudoma I, Pylyp L, Kremenska Y, Goncharova Y. Application of autologous adipose-derived 

stem cells for thin endometrium treatment in patients with failed ART programs. J Stem Cell 

Ther Transplant. 2019; 3: 001-008. 

10. Sudoma, I., Kremenska, Y., Kremenskoy, M., Chernyshov, V., Masliy, Y., Goncharova, Y., & 

Chornyj, V. (2009). Administration of intrauterine autologous peripheral blood mononuclear 

cells in patients with multiple implantation failures: correlation with peripheral blood Th1/Th2 

ratio and PBMN cell gene expression: S-17. American Journal of Reproductive 

Immunology, 61(6), 399-400. 

 

10. Додаткові ресурси: 

 

1. https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php 

2. http://www.embryology.ch 

3. https://www.eshre.eu/Specialty-groups/Special-Interest-Groups/Reproductive-Genetics 

 

https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php
http://www.embryology.ch/
https://www.eshre.eu/Specialty-groups/Special-Interest-Groups/Reproductive-Genetics

