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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів чітке уявлення про патологічні зміни у 

репродуктивній системі на різних рівнях її функціонування, дослідження 

патологічних станів репродуктивної системи та шляхи корекції патологічний 

репродуктивної системи, а також про можливість практичного застосування окремих 

методичних прийомів, 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", "Анатомія 

та фізіологія людини". 

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

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

практичних задач; працювати з науковою та науково-методичною 

літературою. 

3.Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

"Патологія репродуктивної системи" – це прикладна галузь біології, що має 

завданням визначення різних типів патологічних змін у функціонуванні 

репродуктивної системи на різних рівнях її системної організації.  

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. сформувати уявлення про різні типи патологічних змін у репродуктивній системі; 

2. сформувати уявлення про основні підходи корекції патологічних змін у 

репродуктивній системі;  

3. дати студентам уявлення про сучасні тенденції та напрямки фундаментально-

наукових досліджень у патології репродуктивної системи і суміжних з нею науках.  

 

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. 

- ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

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



4 

 

- ЗК10. Дотримання морально-етичних аспектів професійної діяльності й 

інтелектуальної чесності, правил біологічної безпеки і біологічного захисту 

 фахових (спеціальних, предметних): 

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

на межі предметних галузей. 

- 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. 

- 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. 

- ФК10. Демонстрування знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних 

систем. 

- - для спеціалізації «Репродуктивна біологія» 

- ФК12.10. Уявлення про загальні закономірності передзародкового, зародкового 

та позазародкового розвитку. 

- 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; 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. Основний план будови та 

функціонування репродуктивної 

системи в нормі та при патологічних 

станах ;  

Лекція 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2, 

іспит 

20 

1.2. фізичні, хімічні та математичні основи 

сучасних методів дослідження 

патології репрродуктивної системи;  
Лекція 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2, 

іспит 

20 

1.3. переваги та недоліки сучасних методів 

дослідження репродуктивної системи в 

нормі та при патологічних станах;  
Лекція 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2, 

іспит 

20 

 Вміти    

2.1. На основі поглиблених знань у 

лабораторних умовах планувати 

дослідження патологічних змін 

репрродуктивної системи; 

Лекція 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2 

5 

2.2. У лабораторних умовах, визначати 

типи патологічних змін 
Лекція 

Модульна 

контрольна 
5 



5 

 

репродуктивної системи; робота №1, 2 

2.3. На основі поглиблених знань у 

лабораторних умовах застосовувати 

отримані знання для аналізу 

причинно-наслідкових взаємодій у 

патології репродуктивної системи; 

Лекція 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2 

10 

2.4. На основі поглиблених знань 

орієнтуватися у принципових 

питаннях і теоріях сучасної патології 

репродуктивної системи; 

Лекція 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2 

5 

2.5. На основі поглиблених знань вміти 

самостійно проводити підбір та аналіз 

сучасної біологічної наукової 

інформації з патології репродуктивної 

системи;  

Лекція 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2 

5 

 Автономність та відповідальність    

4.1. Орієнтуватися в принципових 

питаннях і теоріях сучасної 

методології патогістологічних 

досліджень; проводити підбір та аналіз 

сучасної літератури за даним 

біологічним напрямком, 

використовувати її.. 

Самостійна робота 

Підготовка 

реферату/пре

зентації / 

доповіді 

10 
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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 

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. 
 

+     +    

ПР11. Аналізувати форми 

взаємовідносин між мікро- та 

макроороганізмами з визначенням 

основних напрямів цих процесів.  
 

+     +  +  

ПР12. Демонструвати знання про будову 

та функції імунної системи, клітинні та 

молекулярні механізми імунних реакцій, 

їх регуляцію, генетичний контроль; види 

імунітету та методи оцінки імунного 

статусу організму. 
 

 + +   +  +  

ПР15. Застосовувати у професійній  + + +      
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діяльності методи визначення 

структурних та функціональних 

характеристик біологічних систем на 

різних рівнях організації.  
 

ПР17. Шляхом самостійного навчання 

освоїти нові знання та сучасні методи 

експериментальних досліджень для 

вирішення проблемних завдань біології.  
 

 + + +      

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. 
 

+     + +   

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:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 – 2.5 (блок Розділу 1) – 20 балів/ 10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1 – 2.5 (блок Розділу 2) – 20 балів/ 10 балів 

4. Підготовка презентації / доповіді РН 4.1 – 20 балів  / 10 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.   

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які 

оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-1.3. Максимальна кількість балів, які 

можуть бути отримані студентом під час іспиту, становить 40 балів. 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) та підготовка презентації / доповіді. Студент 

не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів.  

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1, 2 і 3 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 

відповідно. Оцінювання підготовлених презентацій /доповідей проводиться упродовж 

лекційного курсу.  

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план лекцій  

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

лекці

ї 
СР 

Конс. 

 Розділ 1. Системна організація та рівні регуляції 

репродуктивної системи  
4 10 

 

1 

Тема 1. Рівні організації та регуляції  репродуктивної системи. 

Репродуктивний цикл.. Молекулярні механізми патології 

репродукції 

2  

 

2 

Самостійна робота. Гістологія репродуктивних органів та органів, 

задіяних у регуляції репродукції. Основні анатомічні структури, що 

мають відношення до репродукції. Патологія статевих клітин 

Нормальні та патологічні форми статевих клітин. Імунні механізми 

безпліддя.  

 5 

 

3 

Тема 2. Основні форми патологічних змін репродуктивної 

системи, обумовлені генетичними чинниками (генні та хромосомні 

порушення). 

2  

 

4  

Самостійна робота. Основні генетичні механізми, що 

відповідають за нормальний розвиток репродуктивної системи. 

Мутації та їх  наслідки в репродукції. Молекулярні основи 

чоловічого та жіночого безпліддя 

 5 

 

 Розділ 2. Патологічні зміни жіночої  репродуктивної системи  16 15 
 

5. Тема 3. Вроджені вади розвитку жіночої репродуктивної системи  2  
 

6. 

Самостійна робота. Генетично зумовлені порушення статевого 

диференціювання при синдромі тестикулярної фемінізації та 

хромосомних синдромах 

 3 

 

7. 
Тема 4. Інфекційні та запальні фактори розвитку патологій 

жіночої репродуктивної системи   
2  

 

8 

 Самостійна робота. Вірусні ураження репродуктивної системи, їх 

механнізми та наслідки: вірус простого герпесу, папіломавірусна 

інфекція, цитомегаловірусна інфекція 

 3 

 

9 
Тема 5. Ендокринні порушення в регуляції жіночої репродуктивної 

системи  
4  

 

10 
Тема 6. Патології жіночої репродуктивної системи, пов’язані з 

гіперпластичними та проліферативними  процесами 
4  

 

11 
Тема 7. Вікові зміни жіночої репродуктивної системи  

2  
 

12 

Самостійна робота. Замісна гормональна терапія. Ятрогенні 

порушення ендокринної регуляції репродуктивної системи. Фонові 

і передракові зміни жіночої репродуктивної системи. 

Трофобластичні захворювання. Герміногенні та гормон-

продукуючі пухлини. 

 6 

 

13 
Тема 8. Методи дослідження та діагностики патологій 

репродуктивної системи.  
2  

 

14 

Самостійна робота. Спеціальні методи дослідження (огляд, тести 

функціональної діагностики, гормональне дослідження, ендоскопія 

(кольпоскопія, гістероскопія, лапароскопія), ультразвукове 

дослідження, рентгенологічні дослідження, комп'ютерна 

томографія. 

 3 

 



10 

 

15 Модульна  контрольна  робота 1 1  
1 

 
Розділ 2. Патологічні зміни чоловічої  репродуктивної системи  16 25 

 

 Тема 3. Вроджені вади розвитку чоловічої  репродуктивної 

системи  
2  

 

 Самостійна робота. Генетично зумовлені порушення статевого 

диференціювання при розвитку чоловічої статевоїситстеми 
 15 

 

 Тема 4. Інфекційні та запальні фактори розвитку патологій 

чоловічої  репродуктивної системи   
2  

 

  Самостійна робота. Вірусні та бактеріальні ураження чоловічої  

репродуктивної системи, їх механнізми та наслідки. 
 15 

 

 Тема 5. Ендокринні порушення в регуляції чоловічої  

репродуктивної системи  
4  

 

 Тема 6. Патології чоловічої  репродуктивної системи, пов’язані з 

гіперпластичними та проліферативними  процесами 
4  

 

 Тема 7. Вікові зміни чоловічої  репродуктивної системи  
2  

 

16 
Самостійна робота. Гормональна терапія чоловічої статевої 

системи 
 10 

 

 
Тема 8. Психосоматичні порушення репродуктивної системи.  

2  
 

10 
Самостійна робота. Спеціальні методи дослідження в андрології 

 10 
 

11 Модульна  контрольна  робота 2 1  
1 

 ВСЬОГО 38 50  

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

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 38 год. 

Конс. – 2 год. 

Самостійна робота – 50 год. 
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