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

уявлення про склад і функції крові та основні процеси, які відбуваються в крові. Метою 

викладання навчальної дисципліни «Гематологія» є формування цілісного уявлення про: 

склад і функції крові; гемопоез; структурні особливості гемоглобіну; реакції оксигенації та 

реакції в крові за участю біоорганічних молекул; плазму крові, сироватку крові та глюкозу 

крові; гемостаз крові; взаємозалежність систем згортання крові, антизгортання і 

фібринолізу; гідродинаміку і регуляцію кровообігу; клітинні механізми імунітету; основні 

патології крові та методичні підходи до їх діагностики; медичні аспекти гематології; 

порушення амінокислотного складу крові; порушення композиції білків плазми крові; 

кров, судини і патологію обміну нуклеїнових кислот та ліпідів. 

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 «Гематологія» є складовою циклу професійної підготовки 

фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за освітньою програмою «Біологія» (спеціалізація 

«Цитологія та гістологія»). Дисципліна висвітлює основні процеси цитології та біохімії 

крові.  

Важливе місце відводиться основним уявленням про: гемопоез і проблему штучної 

крові; структурні особливості гемоглобіну; реакції в крові за участю біоорганічних 

молекул; плазму та сироватку крові; судинно-тромбоцитарний (мікроциркуляторний) 

гемостаз; коагуляційний гемостаз; антизгортальну і фібринолітичну системи; 

взаємозалежність систем згортання крові, антизгортання і фібринолізу; ренін-

ангіотензинову систему; гідродинаміку і регуляцію кровообігу; патологічні стани крові. 

Дисципліна показує можливості застосування знань про властивості крові та її 

складових для вирішення практичних проблем біології та медицини. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. сформувати уявлення про склад і функції крові; 

2. сформувати уявлення про гемостаз та гемопоез крові;  

3. сформувати уявлення про участь клітин крові у функціях імунної системи; 

4. сформувати уявлення про систему кровообігу; 

5. сформувати сучасне уявлення про медичні та біологічні аспекти гематології. 

 

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:  
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- 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. 

 

спеціальні (фахові, предметні): 

 

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. 

ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних задач біології. 

ФК12.7. Розуміння принципів організації субклітинних систем, закономірності їхньої 

взаємодії за різних функціональних станів клітини.  

ФК15.7. Розуміння особливостей клітинної та тканинної пластичності за різних 

фізіологічних станів системи, характеру структурно-функціональних змін клітин та 

тканин різних типів.  

 

5. 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. Основні закономірності структурно 

функціональної організації крові;  
Лекція 

Сам.роб 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2. 

15 

1.2. Базові принципи ідентифікації  

клітин крові; 
Лекція 

Сам.роб 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2. 

10 

1.3. Основні реакції які відбуваються в Лекція Модульна 10 
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крові за участю біоорганічних 

молекул. Цитобіохімічні властивості 

крові. 

Сам.роб. контрольна 

робота №1, 2. 

1.4. Методи виявлення та ідентифікації 

неклітинних форм життя, прокаріот і 

еукаріот. Молекулярні механізми 

збереження та реалізації генетичної 

інформації. 

Лекція 

Сам.роб. 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2. 

10 

1.5. Методичні основи застосування 

досліджень для вивчення та 

визначення морфо-функціонального 

стану крові в нормі та при патології. 

Лекція 

Сам.роб. 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2 

10 

 Вміти    

2.1. На основі поглиблених знань вміти 

ідентифікувати клітини крові в т.ч. 

гемопоетичні;  

Лекція 

Сам.роб. 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2 

15 

2.2. На основі поглиблених знань вміти 

проводити морфологічний та 

кількісний аналіз клітин крові (в т.ч. 

гемопоетичних); 

Лекція 

Сам.роб. 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2 

5 

2.3. На основі поглиблених знань вміти 

застосовувати цитохімічні і 

гістохімічні методи дослідження крові;  

Лекція 

Сам.роб. 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2 
5 

2.4. У лабораторних умовах, з метою 

проведення системної діагностики 

обирати адекватні методи 

дослідження; 

Лекція 

Сам.роб. 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2 

5 

2.5. У лабораторних умовах, з метою 

проведення системної діагностики 

аналізувати отримані дані та давати 

оцінку результатам.  

Лекція 

Сам.роб. 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2 

5 

 Комунікація    

3.1. Орієнтуватися в принципових 

питаннях і теоріях 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. 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2 

10 

 

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 

 

1.5 2.1 2.2 
 

2.3 

 

2.4 

 

2.5 3.1 

ПР06. Застосовувати принципи систематики, 

методи виявлення та ідентифікації неклітинних 

форм життя, прокаріот і еукаріот. 

   +        
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ПР09. Демонструвати знання про спадковість і 

мінливість, молекулярні механізми збереження 

та реалізації генетичної інформації та значення 

в еволюційних процесах. 

   +        

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 1.1 – 3.1 – 30 балів/ 15 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 контрольних робіт.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається.  
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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 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план лекцій  
 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

лекції СР конс. 

 Розділ 1. Морфофункціональна характеристика крові та її склад. 

Гемопоез та його регуляція. Гемостаз крові. 
3 43 

 

1 

Тема 1. Основні етапи розвитку науки «Гематологія». Загальна 

характеристика крові та її функції. Склад і функції крові. 

Морфофункціональна характеристика клітин крові. 

1  

 

2 

Самостійна робота. Сучасні досягнення, проблеми та перспективи 

гематології. Теорії кровотворення. Зв’язок гематології з іншими 

науками. Теорії кровотворення. Предмет, завдання та методи 

досліджень в гематології. Основні функції крові. Склад крові. 

Органи кровотворення різних тварин. Руйнування клітин крові. 

Фізико-хімічні властивості крові. Буферні системи крові. Білкові та 

небілкові компоненти плазми крові.Сироватка крові. Глюкоза крові. 

Судинно-тромбоцитарний (мікроциркуляторний) гемостаз. 
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3 

Тема 2. Гемопоез і проблема штучної крові. Гемоглобіни. Плазма і 

згортання крові. Взаємозалежність систем згортання крові, 

антизгортання і фібринолізу. Модульна  контрольна  робота 1 

2  

 

4 

Самостійна робота. Структурні особливості міоглобіну та 

гемоглобіну. Реакції оксигенації. Гемоглобін як переносник кисню та 

діоксиду вуглецю. Реакції в крові за участю біоорганічних молекул. 

Біосинтез гемоглобіну. Механізм розпаду гемоглобіну. Загальний 

білірубін і його фракції, продукти обміну білірубіну. Коагуляційний 

гемостаз. Антизгортальна і фібринолітична системи. 

Неферментативні кофактори зсідання крові та їхня роль у 

коагуляційному гемостазі. Роль вітаміну K у системі зсідання крові. 

Механізми реакції γ-карбоксилювання і принцип дії непрямих 

антикоагулянтів. Ренін-ангіотензинова система. Гідродинаміка і 

регуляція кровообігу. 
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 Розділ 2. Цитобіохімія імунної системи. Основні патології крові 

та методичні підходи до їх діагностики. 
3 40 2 

5 

Тема 4. Феноменологія і клітинна основа імунітету. Властивості, 

функції та молекулярна організація антитіл. Клітинні механізми 

імунітету. Цитотоксичні Т-лімфоцити. Т-хелпери і Т-супресори 

2  

 

6 

Самостійна робота. Аутологічні антитіла.  Абзими – каталітичні 

антитіла. Імунологія некрозу та апоптозу. Фагоцитоз апоптичних клітин. 

Фагоцитоз некротичних клітин. Лімфоцити та їхня участь у функціях 

імунної системи. Антигенна детермінанта (епітоп). Принципи 

молекулярної організації антитіл. У чому полягає відмінність між 

антитілами різних класів (IgA, IgD, IgE, IgG, IgM). Антиген-
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8 

 

презентуючі клітини. 

7 Тема 5. Медичні аспекти гематології. Модульна контрольна робота 2 1  
 

8 

Самостійна робота. Порушення композиції білків плазми крові. Кров, 

судини і патологія обміну нуклеїнових кислот та ліпідів. Імунологія 

цукрового діабету. Ензимопатії і хвороби транспортних систем, які 

супроводжуються порушенням обміну білків і амінокислот. Основні 

причини виникнення гіпер- та гіпопротеїнемій. Білки гострої фази як 

важливі компоненти захисту організму проти інфекцій та інших 

патологічних станів. Принципи використання ферментів у діагностиці: 

екскреторні, секреторні, індикаторні, органоспецифічні ферменти, 

ізоферменти. У чому полягають спадкові порушення функцій ферментів 
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 Консультація   1 

 Модульна  контрольна  робота 2 2   

 ВСЬОГО 6 83 1 

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

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 6год. 

Консультації – 1 год. 

Самостійна робота – 83 год. 
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