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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з будовою, функціями, обміном речовин,  розвитком 

та еволюцією клітин живих істот.  

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Повний курс середньої освіти, особливо, біологічних дисциплін.  

2. Знання будови і функцій клітин і тканин в межах шкільної програми.  

3. Базові уміння роботи зі світловим мікроскопом. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Курс «Загальна цитологія» – це курс про будову, функціонування, еволюцію, онтогенез 

клітини як елементарної одиниці життя. Її завданнями є: ознайомити студентів з закономірностями 

будови, розвитку, обміном речовин  у клітинах живих істот; сформувати уявлення  про походження 

і загальні закономірності еволюційного розвитку клітин; сформувати уявлення про будову та 

функціонування клітин та їх компонентів; дати студентам уявлення про сучасні тенденції та 

напрямки фундаментально-наукових та прикладних досліджень у цитології та суміжних з нею 

науках. 

 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1) Формування у студентів знань про закономірності будови, розвитку, обміну речовин  у клітинах 

живих істот.  

2) Формування уявлення  про походження і загальні закономірності еволюційного розвитку 

клітин.  

3) Формування уявлення про будову та функціонування клітин та їх компонентів.  

4) Дати студентам уявлення про сучасні тенденції та напрямки фундаментально-наукових та 

прикладних досліджень у цитології та суміжних з нею науках. 

 

Згідно вимог 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:  

інтегральна:  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі біології при 

здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування законів, 

теорій та методів біологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

 загальні: 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК05. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово. 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

спеціальні (фахові, предметні): 

СК01. Здатність застосовувати знання та вміння з математики, фізики, хімії та інших суміжних наук 

для вирішення конкретних біологічних завдань.  

СК02. Здатність демонструвати базові теоретичні знання в галузі біологічних наук та на межі 

предметних галузей.  

СК03. Здатність досліджувати різні рівні організації живого, біологічні явища і процеси.  

СК04. Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою відповідних методів і 

технологічних засобів у польових і лабораторних умовах.  

СК05. Здатність до критичного осмислення новітніх розробок у галузі біології і професійній 

діяльності.  

СК07. Здатність до аналізу будови, функцій, процесів життєдіяльності, онто- та філогенезу живих 

організмів.  

СК08. Здатність до аналізу механізмів збереження, реалізації та передачі генетичної інформації в 

організмів.  

СК10. Здатність демонструвати знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних систем.  

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 
відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

Методи 

оцінювання та 

Відсоток у 

підсумковій 



Код Результат навчання 

технології) 

викладання і 

навчання 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

оцінці з 

дисципліни 

Знати 

1.1 Знати структурно-функціональну 

організацію клітини. 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота.  

Іспит 

11 

1.2 Знати будову та функції ядра, органел та 

інших структурних частин клітини.  

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота.  

Іспит 

11 

1.3 Знати особливості розвитку, розмноження 

та еволюції клітин.  

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота.  

Іспит 

11 

Вміти 

2.1 Вміти розрізняти на цитологічних та 

гістологічних препаратах клітини та 

субклітинні структури.  

Лабораторні 

роботи 

Проміжне 

тестування. 

Іспит 

11 

2.2 Вміти описувати,  в якому 

функціональному стані знаходиться 

клітина та вибирати цитологічні методи 

для вивчення певної клітини 

Лабораторні 

роботи 

Проміжне 

тестування. 

Іспит 

11 

2.3 Вміти вибирати цитологічні методи для 

вивчення певної клітини 

Лабораторні 

роботи 

Проміжне 

тестування. 

Іспит 

11 

2.4 Вміти користуватись приладами (в першу 

чергу, світловим і стереоскопічним 

бінокулярним мікроскопами) та 

обладнанням, необхідними для  морфо-

функціонального  аналізу клітин.  

Лабораторні 

роботи 

Проміжне 

тестування.  

11 

2.5 Набути навичок самостійного вивчення 

цитологічних препаратів.  

Лабораторні 

роботи 
Проміжне 

тестування.  

11 

Комунікації 

3.1 Вміти працювати в групі при опануванні 

цитологічних знань і практичних навичок. 

Лекції та 

лабораторні 

роботи  

Проміжне 

тестування. 

12 

 

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 

ПР03. Планувати, виконувати, аналізувати дані і 

презентувати результати експериментальних 

досліджень в галузі біології.  

   + + + + + + 

ПР07. Володіти прийомами самоосвіти і 

самовдосконалення. Уміти проектувати траєкторію 

професійного росту й особистого розвитку, 

застосовуючи набуті знання.  

+ + +     + + 

ПР08. Знати та розуміти основні терміни, концепції, 

теорії і закони в галузі біологічних наук і на межі 

предметних галузей.  

+ + +       

ПР11. Розуміти структурну організацію біологічних 

систем на молекулярному рівні.  
+ + +       



ПР13. Знати механізми збереження, реалізації та 

передачі генетичної інформації та їхнє значення в 

еволюційних процесах.  

+ + +       

ПР19. Застосовувати у практичній діяльності методи 

визначення структурних та функціональних 

характеристик біологічних систем на різних рівнях 

організації.  

   + + + + +  

ПР25. Вирішувати конкретні прикладні задачі біології 

відповідними методами.  
   + + + + +  

ПР26. На основі базових знань з природничих наук 

формувати загальні уявлення про закономірності 

індивідуального та історичного розвитку біологічних 

систем на різних рівнях організації. 

  +       

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1; 1.2; 2.1; 3.1 – 15 балів / 7,5 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.3; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1 – 15 балів / 7,5 балів 

3. Проміжне тестування РН 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5 – 30 балів / 15 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.   

Форма проведення іспиту - письмова, вид письмових завдань - тести. Результатами навчання, 

які оцінюються під час проведення іспиту, є РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3. Максимальна кількість 

балів, яка може бути отримана здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 

бальною шкалою. 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 допуску до іспиту є написання 2 модульних контрольних робіт та відпрацювання всіх 

лабораторних робіт. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 

балів.  

7.2. Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій та лабораторних занять з 

розділів 1 і 2 відповідно. Проміжне тестування проводиться упродовж лабораторних робіт.  

 

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 та лабораторних  занять 

Номер і назва  теми Кількість годин 



№ 

п/п 
лекції 

лабораторні 

заняття 
самостійна 

робота 

Розділ 1 

1. 

Тема 1. Методи цитологічних досліджень.  4 6 6 

Лекція 1. Історія розвитку цитології. Загальна 

морфологія клітини. Клітинна теорія. Еволюція 

клітини 

2 0 0 

Лабораторна робота 1. 0 2 0 

Лекція 2. Мікроскопічні та немікроскопічні 

методи цитологічних досліджень 
2 0 0 

Лабораторна робота 2. 0 2 0 

Лабораторна робота 3. 0 2 0 

Самостійна робота Історія розвитку методів 

цитологічних досліджень. Взаємозв’язок між 

розвитком цитології та винайденням нових 

методів досліджень.   
 

0 0 6 

2. 

Тема 2. Поверхневий апарат клітини.  2 4 6 

Лекція 3. Структурно-функціональна організація 

біологічних мембран клітини. Будова плазмолеми. 

Міжклітинні контакти 

2 0 0 

Лабораторна робота 4. 0 2 0 

Лабораторна робота 5. 0 2 0 

Самостійна робота Історичне становлення 

уявлення про будову біологічних мембран. Вплив 

хімічного складу мембран на їх функціональні 

характеристики.  

0 0 6 

3. 

Тема 3. Цитозоль та включення клітини.  0 2 6 

Лабораторна робота 6. 0 2 0 

Самостійна робота Локалізація реакцій 

проміжного обміну. Хімічний склад включень 

клітин людини. Функції включень клітин людини. 

Особливості включень рослинних клітин.  

0 0 6 

4. 

Тема 4. Цитоскелет клітини.  2 2 6 

Лекція 4. Будова і функції цитоскелета клітини. 

Клітинний центр 

2 0 0 

Лабораторна робота 7. 0 2 0 

Самостійна робота Взаємозв’язок різних 

елементів цитоскелету. Молекули, що здатні 

впливати на функціональні характеристики 

елементів цитоскелету.  

0 0 6 

Розділ 2 

5. 

Тема 5. Ядро клітини.  2 4 6 

Лекція 5. Будова ядра клітини. Функціональні 

процеси у ядрі. Біосинтез білка 
2 0 0 

Лабораторна робота 8. 0 2 0 

Лабораторна робота 9. 0 2 0 

Самостійна робота Класифікація ядер за 

кількістю та розміщенням гетерохроматину. 

Статевий хроматин, його діагностичне значення. 

Значення РНП-комплексів ядра.  

0 0 6 

6. Тема 6. Органели клітини.  4 8 9 



Лекція 6. Будова та функції органел вакуолярної 

системи клітини 

2 0 0 

Лабораторна робота 10. 0 2 0 

Лабораторна робота 11. 0 2 0 

Лабораторна робота 12. 0 2 0 

Лекція 7. Структурно-функціональна організація 

мітохондрій і пластид 

2 0 0 

Лабораторна робота 13. 0 2 0 

Самостійна робота  

Історія відкриття ендоплазматичної сітки. Морфо-

функціональні зміни ЕПС при різних 

функціональних станах та при патології.  

Історія відкриття Апарату Гольджі. Морфо-

функціональні зміни апарату Гольджі при різних 

функціональних станах та при патології.  

Методи дослідження лізосом. Уявлення про 

лізосомні хвороби накопичення. Формування та 

поділ пероксисом.  

Особливості хімічного стану мітохондріальних 

мемран. Концепція ендосимбіотичного 

походження двомембранних органел, її сучасний 

стан.  

0 0 9 

7. 

Тема 7. Клітинний цикл.  2 2 6 

Лекція 8. Стадії життєвого циклу клітини. Мітоз, 

амітоз та мейоз 

2 0 0 

Лабораторна робота 14. 0 2 0 

Самостійна робота Еволюція форм мітозу. 

Цикліни, їх роль у регуляції клітинного циклу. 

Ядерцевий цикл.  

0 0 6 

 ВСЬОГО 16 28 45 

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

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 16 год. 

Лабораторні заняття – 28 год. 

Консультації – 1 год. 

Самостійна робота – 45 год. 
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