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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів на сучасному науковому рівні чітке 

уявлення про хімічні реакції які відбуваються в клітинах, локалізацію хімічних 

сполук у клітині та їх зміни під час обміну речовин у клітинах, тканинах і у 

міжклітинних середовищах, а також про застосування цито- і гістохімічних методів 

дослідження у біології та медицині в клінічній діагностиці, судово-медичній 

практиці та ін. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

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

«Біологія індивідуального розвитку», «Молекулярна біологія», «Біохімія», 

«Генетика». «Фізіологія людини та тварин», «Імунологія». 

2.Вміння самостійно застосовувати знання з цитології, гістології, 

молекулярної біології, біохімії, генетики 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: 
 

 Навчальна дисципліна «Цитохімія» є складовою циклу професійної 

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

(спеціалізація «Цитологія та гістологія»). Дисципліна «Цитохімія» є базовою 

цитологічною дисципліною, що висвітлює принципи структурно-функціональної та 

молекулярної організації клітин та тканин. А також висвітлює питання про 

взаємозв’язок цитохімічних і морфо-функціональних змін клітин при зміні їхнього 

фізіологічного стану, на різних стадіях розвитку, в нормі й при патології. 

 Дисципліна показує можливості застосування знань про біохімічний склад 

клітин та її органел для вирішення практичних проблем біології та медицини. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. сформувати уявлення про основні принципи хімічної організації клітин та 

тканин; 

2. сформувати уявлення про взаємозв’язок хімічної та структурно-

функціональної організації клітин і тканин;  

3. освоїти методи цитохімічної оцінки білків, жирів, вуглеводів, 

нуклеїнових кислот; 

4. навчити студентів оцінювати інтенсивність цитохімічної реакції і виявляти 

можливі помилки; 

5. встановити і обґрунтувати, використовуючи отримані результати, особливості 

складу і будови різних клітин і тканин організму; 

6. сформувати уявлення про сучасні наукові і прикладні аспекти застосування 

цито- і гістохімічних методів у наукових дослідженнях, для майбутньої 

професійної орієнтації. 
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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. 

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. 

ЗК09. Здатність працювати як самостійно, так і в команді. 

 

 –  спеціальних (фахових, предметних): 

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. 

ФК07. Демонстрування знання будови, функцій та процесів життєдіяльності, 

систематики, методів виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, 

прокаріот і еукаріот упродовж онто- та філогенезу. 

ФК08. Розуміння молекулярних механізмів збереження та реалізації генетичної 

інформації у організмів. 

ФК09. Здатність до визначення та аналізу 

ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних задач 

біології. 

ФК12.7. Розуміння принципів організації субклітинних систем, закономірності 

їхньої взаємодії за різних функціональних станів клітини.  
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ФК15.7. Розуміння особливостей клітинної та тканинної пластичності за різних 

фізіологічних станів системи, характеру структурно-функціональних змін клітин та 

тканин різних типів.  

 

1. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 

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 Знати основні властивості структурно-

функціональної організації різних груп 

хімічних сполук живого організму 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 2.  

Іспит 

10 

1.2 Знати характерні відмінності в організації і 

фізико-хімічних особливостях різних груп 

хімічних сполук живого організму 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 2. 

Іспит 

15 

1.3 Знати закономірності розподілу і перетворень 

хімічних компонентів клітини і тканин в 

процесі метаболізму 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 2. 

Іспит 

10 

1.4 Знати методичні основи застосування 

цитохімічних досліджень та їхніх результатів 

в фундаментальних та прикладних наукових 

напрямках біології, медицині та інших 

галузях  

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 2. 

Іспит 

10 

 Вміти    

2.1 Вміти обирати об’єкти і адекватні методи 

цитохімічного аналізу для досягнення 

поставленої наукової мети 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 2. 

10 

2.2 Вміти користуватись приладами та 

обладнанням, необхідними для підготовки 

матеріалу, проведення цитохімічних реакцій, 

їх аналізу та інтерпретації . 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 2. 

10 

2.3 Вміти описувати отриманий результат і 

проводити системний аналіз вмісту та 

характеру розподілу хімічних компонентів в 

клітинах та тканинах 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 2. 

14 

2.4 У лабораторних умовах, з метою проведення 

системної діагностики аналізувати отримані 

дані та давати оцінку результатам. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 2. 

15 

 Комунікація    

3.1 Вміти аналізувати та обговорювати в групі 

принципові питання і теорії сучасної клітинної 

біології; проводити підбір та аналіз сучасної 

літератури за даним біологічним напрямком, 

використовувати її, а також програми обробки 

даних для планування, здійснення й аналізу 

результатів власної науково-дослідної і 

науково-технічної роботи. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота 

1, 2. 

6 
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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 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 

ПР03. Використовувати теорії і закони 

математики, фізики, хімії та інших наук 

для вирішення завдань сучасної біології. 

 +        

ПР07. Демонструвати знання про 

структурну організацію біологічних 

систем на молекулярному рівні 

організації. 

+ + + +      

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. 

        + 

ПР19. Вирішувати прикладні задачі 

біології відповідними методами. 
    +    + 

ПР21.7. Проводити цито- й 

гістофенотипування. 
      + +  

ПР22.7. Здійснювати системний аналіз 

клітинної та тканинної пластичності за 

різних фізіологічних станів системи, 

характеру структурно-функціональних 

змін клітин та тканин різних типів. 

      + + + 

ПР23.7. Аналізувати причинно-наслідкові 

взаємодії у процесі клітинного та 

тканинного розвитку у тварин різних 

таксономічних груп. 

+ + +     + + 

 

7. Схема формування оцінки. 

 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 (дистанційно) –  РН 1.1 - 3.1 – 30 балів/ 15 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.3 - 3.1 – 30 балів/ 15 балів 
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- 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 під час проведення іспиту, є РН 1.1-1.4. 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. Студент не 

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

 
- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковим для іспиту є успішне написання  2 модульних контрольних робіт, по кожній не менше 

50% правильних відповідей, Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше 

ніж 20 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульна контрольна робота 1 проводиться дистанційно, після самостійного опанування 

матеріалом, модульна контрольна робота 2 проводиться після завершення лекцій.  

 

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  лекції 

Кількість годин 

лекції СР конс 

Розділ 1. Застосування цитохімічних методів 3 41  

1 Тема 1. Задачі, можливості і загальні принципи цитохімії. Загальна 

класифікація методів цитохімії. 

1   

2 Самостійна робота. Особливості вивчення нефіксованих тканин. 

Особливості підготовки тканин і препаратів для гістохімічного 

аналізу. Гістологічна техніка і гістологічні методи досліджень. 

Загальна характеристика основних методів гістологічних 

досліджень 

 18  
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3 Тема 2. Фіксація тканин. Мікротомія тканин. Забарвлення тканин. 

Властивості цитохімічних барвників. Модульна  контрольна  

робота 1 

2   

4 Самостійна робота. Вибір фіксаторів для цитохімічних 

досліджень. Технологія виготовлення гістологічних препаратів. 

Відбір матеріалу для цитохімічних досліджень. Фіксація матеріалу. 

Фактори, що впливають на фіксацію. Артефакти, що виникають 

при застосуванні різних фіксуючих розчинів. Можливості 

використання різних методів для кількісного визначення речовин. 

Принципи мікроскопії цитохімічних препаратів. 

 23  

Розділ 2. Цитохімія органічних речовин. Загальні принципи їх 

структурно-функціональної організації. 
3 42  

5 
Тема 3. Цитохімія ліпідів і вуглеводів. 

1   

6 Самостійна робота. Органічні речовини. Класифікація ліпідів. 

Властивості ліпідів. Розподіл ліпідів в організмах тварин та рослин. 

Жиророзчинні барвники. Властивості вуглеводів. Обмін вуглеводів. 

Локалізація вуглеводів  і ліпідів в клітинах і тканинах. 
Застосування методів цитохімії вуглеводів в електронній 

мікроскопії. Діагностичне значення цитохімічного виявлення 

глікозаміногліканів. Комплексні контрольні реакції для 

ідентифікації типу вуглеводів  гістохімічними методами. 

Поляризаційна і флюоресцентна мікроскопія при дослідженні 

ліпідів. 

 21  

7 Тема 4. Цитохімія нуклеїнових кислот та нуклеопротеїдів. 

Модульна контрольна робота 2 
2   

8 Самостійна робота. Властивості меланінів та ліпофусцинів. 

Жовчних пігменти. Властивості гемоглобіну. Цитохімія білків. 

Будова, склад, хімічні властивості, функції білкових молекул. 

Локалізація білків в клітині. Будова, склад, хімічні властивості, 

функції нуклеїнових кислот і нуклеопротеїдів. локалізація 

нуклеїнових кислот в клітині. 

 21  

 Консультація   1 

 Всього 6 83 1 

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

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 6 год. 

Консультації – 1 год 

Самостійна робота – 83  год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 
Основна: (Базова) 
1. Бухвалов И.П. Гистохимия. Учебное пособие / И.П. Бухвалов М.: Высшая школа, 1993. - 271 с. 
2. Кононский А. И. Гистохимия. - Киев, 1976. - 278 с. 
3. Ленинджер А. Основы биохимии. Том 1-3. Перевод с английского. - М.: Мир, 1985. 
4. Лойда, З..  Гистохимия ферментов: лабораторные методы [Текст] : научное издание / З. Лойда, 

Р. Госсрау, Т. Шиблер ; пер. с англ.: И. Б. Бухвалов, О. В. Копьев ; ред. Н. Т. Райхлин. - М. : 
Мир, 1982. - 272 с.. 

5. Луппа, Х.   Основы гистохимии: научное издание / Х. Луппа ; пер. снем. И. Б. Бухвалов ; пер. с 
нем. Е. Д. Вальтер ; ред. Н. Т. Райхлин. - М. : Мир, 1980. - 343 с. ; 

6. Меркулов Г.А. Курс патогистологической техники / Меркулов Г.А. – Л.:  Медицина, 1969. – 
422 с. 
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7. Скрипник Н.В., Дзержинський М.Е. Цитохімія: Навчальний посібник. – Фітосоціоцентр. 2010. 
– 155 с.  

8. Угрюмов М.В. Современные методы иммуноцитохимии и гистохимии. "Итоги науки и 
техники" ВИНИТИ, серия "Морфология", 1991, вып.15.-115 с. 

 

Додаткова: 
1. Агроскин Л. С. Цитофотометрия. Аппаратура  и методы анализа клеток по 

светопоглощению. / Агроскин Л. С., Папаян Г. В.. - Л., 1977. - с.295. 
2. Бродский, В.Я. Введение в количественную цитохимию [Текст] : Сб.ст. / Пер.с 

англ.Л.С.Агроскина; Ред.:В.Я.Бродский, Н.И.Поляков; Предисл. Бродского, 1969. - 439 с. 
3. Буданцев А.Ю. Основы гистохимии: Учебное пособие (компьютерный вариант) / А.Ю. 

Буданцев. - Пущино: Пущинский гос. ун-т, 2008. - Режим доступа: 
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=59159 

4. Гайер, Г. Электронная гистохимия [Текст] : Пер. с нем. / Г. Гайер; пер. И. Б. Бухвалов, ред. 
Н. Т. Райхлин. - М. : Мир, 1974. - 488 с 

5. Глузман Д.Ф. Цитохимия и иммуноцитология злокачественных лимфо-пролиферативных 
заболеваний / Д.Ф. Глузман, С.П. Сидоренко, В.А. Нагорная – К.: Наукова думка, 1982. – 240 с. 

6. Карнаухов В.Н. Люминесцентный спектральный анализ клетки, М., Наука, 1978. 
7. Лилли Р. Патогистологическая техника и практическая гистохимия. М., 1969. - 624 с. 
8. Морфофункциональные методы исследования в норме и при патологии /А.Ф. Киселева и др. 

Киев, 1983. - 168 с. 
9. Пирс Э. Гистохимия. М., 1962. - 929 с. 
10. Рубцов Н.Б. Гибридизация нуклеиновых кислот in situ в анализе хромосомных аномалий. Глава в 

книге «Введение в молекулярную диагностику» Т. 2. «Молекулярно-генетические методы в 
диагностике наследственных и онкологических заболеваний» / Под ред. М.А. Пальцева, Д.В. 
Залетаева. Учебная литература для студентов медицинских вузов. М.: Медицина, 2011. Т. 2. С. 
100–136.  

11. Рубцов Н.Б. Методы работы с хромосомами млекопитающих: Учеб. пособие / Новосиб. гос. 
ун-т. Новосибирск, 2006. 152 с. 

12. Ташкэ К. Введение в количественную цито-гистологическую морфологию / К. Ташкэ. Перевод 
И. Пятницкого. - Bucuresti: Изд-во Акад. Соц. Респ. Румынии, 1980. – 192 с. 

13. Хейхоу Ф.Г. Дж. Кваглино Д. Гематологическая цитохимия. М., 1983, 320с. 
14.  Sabnis R.W. - Handbook of Biological Dyes and Stains.Synthesis and industrial applications / 

New Jersey (Canada) : John Wiley & Sons, 2010. – 544 р. 

15.  StainsFile. The Internet Resource For Histotechnologists - Режим доступу: 
http://stainsfile.info/StainsFile/jindex.html 

16. I.V. Byelinska, H.M. Kuznietsova, N.V. Dziubenko, O.V. Lynchak, T.V. Rybalchenko, Yu.I. 
Prylutskyy, O.A. Kyzyma, O. Ivankov, U. Ritter. Effect of С60 fullerenes on the intensity of colon 
damage and hematological signs of ulcerative colitis in rats // Materials Science & Engineering - C 
93. – 2018 – Р. 505–517. 

17. І.В. Бєлінська, М.Е. Дзержинський, Т.В. Рибальченко, О.В. Линчак. Гематологічні ефекти 
похідного малеіміду на тлі активації еритропоезу, індукованого хлоридом кобальту // Доп. 
НАН України - 2018. - № 6. С. 105-112. 
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