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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів чітке уявлення про клітинні та 

ембріологічні основи запліднення in vitro, мікроманіпуляцій зі статевими клітинами та 

ембріонами, про основи культивування та оцінки якості ембріонів, кріоконсервування 

гамет, ембріонів та тканин гонад; сучасні методи допоміжних репродуктивних технологій 

та можливості новітніх методів в фундаментальних наукових дослідженнях, в ветеринарії 

та медицині. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної  дисципліни: 
 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Цитологія», «Гістологія», «Біологія 

індивідуального розвитку», «Генетика», «Біохімія», «Молекулярна біологія».  

2. Вміння самостійно  застосовувати цитологічні, гістологічні, ембріологічні та 

генетичні знання для вирішення конкретних науково-практичних задач; працювати з 

науковою та науково-методичною літературою.  

3. Володіння елементарними навичками здійснення моніторингу розвитку гамет та 

ембріонів на ранніх етапах розвитку. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Репродуктивні технології» є складовою циклу професійної 

підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за освітньою програмою «Біологія». 

Дисципліна є базовою ембріологічною дисципліною, що висвітлює методи маніпуляції зі 

статевими клітинами, окремі або всі етапи підготовки репродуктивних клітин, процеси 

запліднення і розвитку ембріонів, що здійснюється в умовах in vitro, до переносу їх у 

порожнину матки.  

Дисципліна покликана висвітлити  основні питання щодо особливостей основ різних 

ембріологічних й клітинних прийомів та допоміжних репродуктивних методів; 

практичного використання репродуктивних методів у різних галузях господарської 

діяльності людини: в сучасній медицині та ветеринарії,  в наукових дослідженнях. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1. сформувати уявлення про основні закономірності раннього ембріонального розвитку 

ссавців in vitro; про морфо-кінетичні перетворення ембріонів на різних стадіях розвитку 

в нормі та патологіях; 

2. навчити методам та методичним прийомам проведення  дослідження статевих клітин in 

vitro, екстракорпорального запліднення, культивування гамет й ембріонів, їх 

вітрифікації;  

3. сформувати навички використання різних типів допоміжних репродуктивних технологій 

в залежності від патологічних змін на різних етапах. 

 

 

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:  

 

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; 
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 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.  

- 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 

- ЗК11. Здатність 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. 

- ЗК12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 

спеціальних (фахових, предметних): 

- 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. 

- 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. 

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

різних етапів онтогенезу тваринних організмів різних таксономічних груп. 

- ФК15.10. Знання закономірностей зміни онтогенезу організмів різних таксономічних 

груп у залежності від певних змін умов довкілля. 
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5. 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 

підсумк

овій 

оцінці з 

дисципл

іни 

Код Результат навчання 

 Знати    

1.1. Теоретичні основи гаметогенезу,  

запліднення, раннього ембріогенезу та 

імплантації зародка ссавців. 

Лекції,  

самостійна робота 

Усні відповіді, 

модульні кон-

трольні роботи  

15 

1.2.  Ембріологічні основи запліднення in vitro, 

кріоконсервації гамет та ембріонів та 

моніторингу ембріогенезу ссавців.  

Лекції,  

самостійна робота 

Усні відповіді, 

модульні кон-

трольні роботи  

20 

1.3. Методи, що лежать в основі 

культивування гамет та ембріонів в умовах 

in vitro  

Лекції, 

 самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

модульні кон-

трольні роботи  

15 

 Вміти    

2.1. Обирати адекватні методи для проведення 

різних типів допоміжних репродуктивних 

технологій 

Лекції, 

 самостійна 

робота 

Усні відповіді, 
модульні кон-

трольні роботи  

10 

2.2. На основі поглиблених знань 

закономірностей гаметогенезу та 

ембріогенезу, застосовуючи спеціальні 

методи ідентифікації здійснювати 

моніторинг стадій розвитку гамет та 

ембріогенезу та проводити оцінку їх якості 

Лекції, 

 самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

модульні кон-

трольні роботи  

15 

2.3. Аналізувати отримані дані та давати 

оцінку результатам.  

Лекції, 

 самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

модульні кон-

трольні роботи 

15 

 Комунікація    

3.1. Володіння сучасними інформаційними та 

комунікаційними джерелами для пошуку 

необхідної інформації для проведення 

необхідних методичних прийомів  

маніпуляції зі статевими клітинами та 

ембріонами. 

Лекції, 

 самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи, доповіді 

(презентації) 

5 

3.2. Володіти коректними й адекватними  

термінами, зрозуміло та недвозначно 

доносити власні висновки та пояснення до 

фахівців та нефахівців в даній області. 

Лекції, 

 самостійна 

робота 

 

Модульні 

контрольні 

роботи, доповіді 

(презентації) 

5 
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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 3.1 
 

3.2 

ПР01. Демонструвати спілкування в діалоговому 

режимі з колегами та цільовою аудиторією, ведення 

професійної наукової дискусії, письмово 

відображувати та презентувати результати своїх 

досліджень українською мовою. 

+ + + +  + + + 

ПР03. Використовувати теорії і закони математики, 

фізики, хімії та інших наук для вирішення завдань 

сучасної біології.  

   + + +   

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. 

+ + + + + + +  

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.  

+ + +  +    

ПР20. Зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

      + + 

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. 

+ + +    +  
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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 

+  + + + + +  

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1. - РН 1.1 – 3.2– 30 балів/15 балів (за темами 1-7) 

2. Модульна контрольна робота 2. - РН 1.1 –  3.2 – 30 балів/ 15 балів (за темами 8-15) 

3. Підготовка презентації / доповіді РН 3.1 – 3.2 – 20 балів/10 балів 

4. Усні відповіді/доповнення РН 1.1 – 3.2 – 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.  

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

написання 2 модульних контрольних робіт.  

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. 

Оцінювання підготовлених презентацій /доповідей, усних відповідей / доповнень проводиться 

упродовж лекційного курсу.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план лекцій. 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

лекції СР Конс. 

1 
Тема 1. Історія розвитку допоміжних репродуктивних 

технологій. Статистика безпліддя 
2 3  

 

Лекція 1. Історія розвитку допоміжних репродуктивних 

технологій. Статистика безпліддя у людей в світі, в 

Україні. 

2   
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Самостійна робота. Розвиток допоміжних репродуктивних 

технологій в Україні.  Використання ДРТ у ветеринарії для 

розведення цінних порід та збереження видів.  

 

 3  

2 
Тема 2. Основні причини чоловічого та жіночого безпліддя.  

 
2 4  

 
Лекція 2. Основні фактори, що впливають на жіноче та чоловіче 

безпліддя. Хромосомні, ендокринні фактори безпліддя. 
2   

 

Самостійна робота. Зовнішні чинники, що впливають на 

гаметогенез. Запальні захворювання сечо-статевої системи, що 

приводять до безпліддя. Імунологічний фактор безпліддя. 

Антимюлерів гормон, його значення в оцінці жіночого безпліддя. 

 4  

3 
Тема 3. Оснащення ембріологічної лабораторії. Міжнародні 

протоколи ДРТ.  
2 4  

 

Лекція 3. Вимоги до оснащення ембріологічної лабораторії. 

Міжнародні протоколи ДРТ. Умови роботи з пацієнтами та 

документацією. 
2   

 

Самостійна робота. Законодавчі акти, що регулюють ДРТ в 

Україні. Стандарт оснащення лабораторії. Особистий захист 

працівника ембріологічної лабораторії. Стерильність та 

дезинфекція. Важливість вимірювання рН, температури, 

концентрації СО2. 

 4  

4 Тема 4. Оцінка якості чоловічих статевих клітин. 2 4  

 
Лекція 4. Аналіз спермограми. Морфологічні, молекулярні та 

біохімічні показники якості сперми та сперматозоїдів. 
2   

 
Самостійна робота. Інвазивні методи отримання сперматозоїдів 
(PESA, TESA, TESE). Рекомендації ВОЗ по обробці еякуляту.  4  

5 

Тема 5. Підготовка сперматозоїдів до запліднення. Методи 

виявлення фрагментації ДНК сперматозоїдів. 

 

2   

 Лекція 5. Методи підготовки сперматозоїдів до ЕКЗ. MAR-тест. 2   

 

Самостійна робота. Особливості мейозу в сперматогенезі. 

Клітини сперматогенного ряду. Морфологічні особливості 

сперматозоїдів.  Фрагментація хроматину в сперматозоїдах. 

Причини ії появи та вплив на розвиток ембріону.  Методи, що 

дозволяють оцінити ДНК на фрагментацію. 

 4  

6 
Тема 6. Методи отримання жіночих статевих клітин та умови 

їх культивування.   
2 4  

 
Лекція 6. Методи отримання яйцеклітин та умови їх 

культивування. Принципи суперовуляції. 
2   

 

Самостійна робота. Гормональні фактори регуляції 

фолікулогенезу. Типи фолікулів. Контакти між фолікулярними 

клітинами та ооцитом. Фолікулярні рецептори до ФСГ. 

Синдром гіперстимульованих яєчників. 

Склад поживного середовища для культивування ооцитів. 

Фізичні та хімічні показники культурального середовища. 

 

 4  

7 
Тема 7. Оцінка якості та зрілості ооцитів. Дозрівання ооцитів 

in vitro  
3 4  
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Лекція 7. Основні критерії оцінки якості та зрілості ооциті. 

Дозрівання ооцитів in vitro (IVM). Лабораторні фактори, що 

впливають на якість ооцитів та ембріонів. 

2   

 

Самостійна робота. Будова та властивості ооцит-кумулюсного 

комплекса. Особливості мейозу в оогенезі. Будова Zona pellucida. 

Хімічний склад цитозолю ооцитів. Полярне тіло, його будова та 

значення. Будова веретена поділу та його візуалізація. 

 4  

 
Модуль 1. 

1   

8 
Тема 8. Сучасні методи мікроманіпуляцій при штучному 

заплідненні. 
2 4  

 
Лекція 8. Сучасні методи штучного запліднення: інсемінація, 

ЕКЗ, ІКСІ. Методи IMSI та PICSI. 
2   

 

Самостійна робота. Капацитація. Активація акросомальної та 

кортикальної реакцій в нормі та при штучному заплідненні. 

Особливості штучного запліднення з використанням донорських 

гамет, розморожених клітин тощо. 

 4  

9 
Тема 9. Методика перинуклеарного переносу. 

 
1 4  

 Лекція 9. Перинуклеарний перенос. Дитина від «трьох батьків». 1   

 

Самостійна робота. Мітохондріальний геном та мітохондріальні 

захворювання. Хвороби, що пов’язані з патологіями мітохондрій. 

Донорство ооцитоплазми. 

 4  

10 

Тема 10. Моніторинг якості запліднення та раннього 

ембріогенезу зародків. 

 

2 4  

 

Лекція 10. Моніторинг якості запліднення та раннього 

ембріогенезу зародків (3 доба розвитку). Критерії оцінки 

запліднення. 

2   

 

Самостійна робота. Завершення 2 мейотичного поділу ооцитом. 

Утворення 2 полярного тільця. Синкаріон. Роль центріолей при 

злитті пронуклеусів. Геномний імпритінг. Причини зупинки 

ембріогенезу на 3 добу. Механізм дроблення ембріона. 

Міжклітинні контакти в бластулі. Тип бластули у ссавців. 

Морфологічні ознаки якості ембріонів 1-3 доби розвитку. Метод 

Time-lapse. 

 4  

11 

Тема 11. Моніторинг передімплантаційного ембріогенезу 

зародків (5-6 доба розвитку) 

 

2 4  

 
Лекція 11. Оцінка морфо-кінетичних властивостей ембріона на 

5-6 добу розвитку. 
2   

 

Самостійна робота. Компактизація ембріона. Механізм 

клітинних перетворень, що приводять до утворення бластоцисти. 

Диференціація бластомерів. Значення бластоцелю для міграції 

клітин. Критерії відбору ембріонів для кріоконсервації та 

ембріотрансферу. 

 4  

12 
Тема 12. Допоміжний хетчінг ембріонів. Підготовка ембріонів 

до передімплантаційної генетичної діагностики 
2 4  
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Лекція 12. Допоміжний хетчінг, його типи. Правила забору 

біопсійного матеріалу трофектодерми для генетичного 

дослідження. 

2   

 

Самостійна робота. Структура Zona Pellucіda до та після 

запліднення, її значення в розвитку ембріона та імплантації. 

Природний хетчінг та його значення. Забір матеріалу для ПГД. 

Різні типи біопсії ембріона (полярне тіло, бластомер, клітини 

трофобласту). Кількість клітин для аналізу. 

 4  

13 
Тема 13. Ембріотрансфер. Імплантація ембріонів. 

  
2 4  

 
Лекція 13. Відбір та критерії відбору ембріонів для трансферу. 

 
2   

 

Самостійна робота. Імплантація у ссавців. Адгезія, інвазія 

зародку. Будова ендометрію. Взаємодія зародку з ендометрієм. 

«Вікно» імплантації. Гормональні зміни у жінки під час 

імплантації. Патології імплантації (позаматкова вагітність, 

спонтанні аборти). Фактори, що заважають імплантації 

(ембріональні, маткові тощо) 

 4  

14 
Тема 14. Кріоконсервування ооцитів, сперматозоїдів, 

ембріонів, тканин яєчок та яєчників. 
2 4  

 
Лекція 14. Принципи вітрифікації гамет, ембріонів та тканин 

гонад. 
2   

 

Самостійна робота. Повільна заморозка біоматеріалу. 

Кріопротектори, їх типи та властивості. Банки сперми, ооцитів та 

ембріонів. Заморозка гамет для «відкладеного батьківства», при 

онкологічних захворюваннях пацієнтів тощо. 

 4  

15 
Тема 15. Етичні аспекти ДРТ, донорства, сурматеринства. 

Юридичні аспекти роботи ембріолога. Клінічні випадки. 
2 3  

 Лекція 15. Етичні аспекти ДРТ. 1   

 

Самостійна робота. Ризик помилки при роботі з гаметами: 

втрати, пошкодження. Наслідки трансферу «неякісних» 

ембріонів.   

 3  

 Модуль 2 1   

16 Консультація   2 

 ВСЬОГО 30 58 2 

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

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 30 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота - 58 год. 
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О.К.Вороніна, Л.М. Пазюк. – К.:ВПЦ «Київський університет», 2014. – 271 с. 

2. Генетика репродукции. Денисенко С.В., Дарий А.С., Кононенко М.И. и др. – К.: «Ферзь-ТА», 

2008 – 652 с. 
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информационное агенство, 2004.– 782 с.  
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