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1. Мета дисципліни – сформувати уявлення про закономірності будови, розвит-

ку, обміну речовин тканин тваринних організмів, взаємозв’язок функціональних 

особливостей і призначення клітин і тканин, особливості фізіологічної ролі клі-

тинних і субклітинних структур, а також про можливості практичного застосу-

вання окремих методичних прийомів цитології і гістології в фундаментальних 

наукових дослідженнях в біології і медицині та інших сферах суспільної діяль-

ності (в клінічній діагностиці, судово-медичній практиці, тваринництві тощо). 
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсу «Загальна цитологія», а також курсу з біології лю-

дини в межах середньої освіти 

2. Вміння самостійно застосовувати знання з цитології, фізіології людини та 

тварин, біохімії та ін. дисциплін, працювати з науково-методичною літерату-

рою. 

3. Володіння елементарними навичками роботи з цитологічними препаратами, 

електронограмами. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна є базовою біологічною дисципліною, що висвітлює питання 

взаємозв’язку морфологічних і функціональних особливостей тканин в нормі, 

при зміні їхнього фізіологічного статусу, на різних стадіях розвитку, а також при 

окремих видах патології, що є об’єктом діяльності широкого кола біологів, а та-

кож методів та прийомів гістологічних досліджень, які можуть застосовуватися 

при постановці дослідів у суміжних науках та в рамках міждисциплінарних про-

ектів та які вимагають глибоких знань з гістології. 

При вивченні дисципліни значна увага приділяється значенню і практично-

му застосуванню гістологічних даних в галузях медицини та фундаментальній 

науці. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. сформувати уявлення про походження і загальні закономірності еволюційно-

го розвитку тканин; 

2. сформувати уявлення про основні принципи структурно-функціональної ор-

ганізації клітин та тканин 

3. сформувати вміння ідентифікувати органи, їх тканини, клітини і неклітинні 

структури на мікроскопічному рівні і використовувати знання при вивченні ін-

ших дисциплін і в практичній діяльності біолога; 

4. навчити основним методам та методичним прийомам проведення гістологіч-

ного аналізу організації клітин та тканин; 

 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти (шостий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», спеціаль-

ність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами наступних компе-

тентностей: 

 



 

інтегральна: 

 

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

біології при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передба-

чає 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.  

ЗК08. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

 

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.  

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

інформації в організмів. 

СК10. Здатність демонструвати знання механізмів підтримання гомеостазу 

біологічних систем. 

СК11. Здатність застосовувати відповідні методи для вирішення конкретних 

прикладних задач біології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1 - знати; 2 - вміти; 3 - комунікація) Форми 

(та/або ме-

тоди і тех-

нології) 

викладан-

ня і нав-

чання 

 

 

 

 

Методи оцінювання  

 

 

Відсо-

ток у 

підсу-

мковій 

оцінці з 

дисци-

пліни 

 
Код 

 
Результат навчання 

Знати  

1.1 Знати загальні принципи організації та фун-

кціонування тканин, походження тканин в 

онто- і філогенезі. 

 

Лекції,  

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, знання гісто-

логічних препаратів, 

підсумкова контроль-

на робота 

20 

1.2 Знати морфологічну і функціональну кла-

сифікацію тканин людини і тварин, їх зага-

льні та індивідуальні характеристики, будо-

ву і функції 

Лекції,  

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, знання гісто-

логічних препаратів, 

підсумкова контроль-

на робота 

20 

1.3 Знати гістофункціональні особливості тка-

нинних елементів і їх участь в основних 

біологічних процесах. Знати основні особ-

ливості реактивності тканин, меж їх мінли-

вості, адаптації і можливостей розвитку 

аномалій 

Лекції,  

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, знання гісто-

логічних препаратів, 

підсумкова контроль-

на робота 

20 

Вміти 

2.1 Вміти, застосовуючи загальні і спеціальні 

методи гістоідентифікації, визначати типи 

тканин людини і тварин по гістологічним 

препаратам, мікрофотографіям або 
малюнкам тканин; 

Лекції,  

самостійна 

робота  

Модульна контроль-

на робота, знання гіс-

тологічних препара-

тів, підсумкова конт-

рольна робота 

10 

2.2 Вміти застосовуючи загальні і спеціальні 

методи гістоідентифікації, описувати, в 

якому функціональному стані знаходиться 
тканина; 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна контроль-

на робота, знання гіс-

тологічних препара-

тів, підсумкова конт-

рольна робота 

10 

2.3 Вміти аналізувати причинно-наслідкові 
взаємодії у процесі клітинного розвитку за 
умов норми та патології 

Лекції,  

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, знання гісто-

логічних препаратів, 

підсумкова контроль-

на робота 

10 

Комунікація 

3.1 Вміти працювати в групі при опану-

ванні методів гістологічного аналізу 

Лаборатор-

не заняття, 

самостійна 

робота 

Знання гістологічних 
препаратів 

10 

 

 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними резуль-

татами навчання. 

 

 

7. Схема формування оцінки: 

 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:   

1. Модульна контрольна робота (дистанційна, письмова, відкриті і тестові 

питання) РН 1.1. – 2. 3. – 40 балів/ 20 балів. 

2. Знання гістологічних препаратів РН 2.1 -2.3, 3.1 – 40 балів/20 балів.  

3. Підсумкова контрольна робота (письмова, відкриті питання і тести) РН 

1.1. –  3.1 – 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 

                      Результати навчання дисципліни (код 

 

Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 

ПР03. Планувати, виконувати, аналізувати дані і презе-

нтувати результати експериментальних досліджень в 

галузі біології. 

   + 

 

+ + + 

ПР06. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, еко-

логії, математики у процесі навчання та забезпечення профе-

сійної діяльності. 

    
 +  

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.  

+ + + 
 

 
  

ПР12. Демонструвати знання будови, процесів 

життєдіяльності та функцій живих організмів, розуміти 

механізми регуляції фізіологічних функцій для 

підтримання гомеостазу біологічних систем.  

+ + + + + 
  

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. 

+ + + 
 

 
  



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 модульних контрольних робіт та здача тесту на знання 

препаратів.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної 

оцінки не допускається.  

 

7.2. Організація оцінювання:.  

Модульна контрольна робота є результатом самостійного вивчення матеріалу і 

проводиться викладачем дистанційно до початку сесії. Оцінювання знання гістоло-

гічних препаратів проводиться як у модульній контрольній  роботі, так і під час 

підсумкової контрольної роботи. 

 

 

7.3. Шкала відповідності 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 
8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та лабораторних занять: 

 

№ 

п/п 

 

Назва лекції 

Кількість го-

дин 
л

ек
ц

ії
 

л
а
б
.з

а
н

. 

са
м

. 
р

о
б
. 

к
о
н

су
л

ь
т
а
ц

ії
 

1 Тема 1. Вчення про тканини. Класифікація тканин. Епітеліальна ткани-

на. 

1  15  

2 Лекція 1. Принцип організації епітеліальних тканин. Класифікація залоз. 

Іннервація, васкуляризація та регуляція функцій залозистого епітелію. Ре-

генерація, вікові зміни. Морфо-функціональна організація залозистого епі-

телію. Будова секреторної клітини. Типи виведення та природа секрету. 

Морфологічна характеристика екзокринних залоз. Ендокринні залози, їхнє 

функціональне значення. Принцип регуляції екзо- і ендрокринних залоз.  

1    



3 Самостійна робота: Вчення про тканини. Класифікації тканин. Класифіка-

ція епітеліальних тканин. Іннервація, васкуляризація епітелію. Регенерація, 

вікові зміни. Гістогенез епітеліїв. Приклади розташування в організмі. Пок-

ривний епітелій. Одношаровий плоский (мезотелій), кубічний, циліндрич-

ний, слизовий епітелій. Одношаровий багаторядний миготливий епітелій. 

Багатошаровий плоский зроговілий і незроговілий епітелій. перехідний епі-

телій. Будова шкіри. Будова епідерміса. Кератиноцити різних шарів епіде-

рміса. Механізм злущування лусок зроговілого епітелію та розтягування і 

розслаблення перехідного епітелію. 

  15  

4 Тема 2. Класифікація тканин внутрішнього середовища. Морфологія та 

функції крові. Гемопоез. Власне сполучні тканини. Сполучні тканини із 

спеціальними властивостями. Опорні тканини. 

1  30  

5 Самостійна робота: Класифікація тканин внутрішнього середовища. Осо-

бливості будови і складу міжклітинної речовини та її клітин. Класифікація 

власне сполучних тканин та розподіл в організмі волокнистих сполучних 

тканин. Будова й функції клітин пухкої сполучної тканини: фібробластів, 

гістіоцитів-макрофагів, тучних клітин (лаброцитів), жирових клітин (ліпо-

цитів), пігментних клітин (хроматофорів), тощо. Склад міжклітинної речо-

вини. Утворення міжклітинної речовини та волокон. Характеристика кола-

генових, еластичних та ретикулярних волокон. Гістогенез пухкої сполучної 

тканини. Щільна сполучна тканина: неоформлена та оформлена (сухо-

жилля, зв’язки).Сполучні тканини зі спеціальними властивостями (мезен-

хіма, слизова, біла та бура жирова, пігментна тканини). Поняття “система 

крові”. Плазма й формені елеме-нти крові. Гемограма, лейкоцитарна фор-

мула. вікові зміни крові. Характеристика гемопоетичних тканин: мієлоїдна 

та лімфоїдна. Сучасні уявлення про походження клітин крові. Ембріональ-

ний гемопоез. Унітарна теорія кровотворення в дорослому організмі. Ха-

рактеристика лімфи. Лімфатичні вузли, тимус, селезінка. Типи лімфоцитів, 

їхня диференціація. Роль Т і В лімфоцитів у реакціях імунітету.  
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6 Лекція 2. Загальна характеристика хрящових тканин. Основні види клітин: 

хондробласти, хондроцити. Функції цих клітин. Структура та хімічний склад 

міжклітинної речовини. Різновиди хрящової тканини: гіаліновий, еластич-

ний, волокнистий хрящі. Гістогенез, регенерація, вікові зміни хряща. Зага-

льна характеристика та класифікація кісткової тканини. Морфофункціона-

льні особливості клітин кісткової тканини (остеобласти, остеоцити, остеок-

ласти). Гістофізіологія кісткової тканини. Гістогенез кістки: розвиток кістки 

з мезенхіми та на місці хряща. Ре-генерація кісток. Вікові зміни.  

1    

7 Тема 3. М’язова тканина.  1  15  

8 Лекція 3. Загальна характеристика та класифікація м’язових тканин: непо-
смугована, посмугована скелетна і серцева. Поняття про спеціалізовану 
м’язову тканину. Посмугована м’язова тканина. Характеристика скелетних 
м’язів. Структура м’язового волокна: сарколема, саркоплазма, ядра, тріади, 
органели, міофібрили, саркомери. Ультраструктура саркомера. Ефе-рентна 
іннервація посмугованих м’язів. Будова нервово-м’язового синапсу. Пере-
дача деполяризації за допомогою Т-системи на мембрани саркоплазматич-
ного ретикулума. Механізм регуляції скорочення та розслаблення 
м’язового волокна. Розвиток, ріст, регенерація скелетної мускулатури. 

1    



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

 

Загальний обсяг - 90 год., в тому числі:  

Лекцій – 4 год. 

Самостійна робота – 86 год.

9 Самостійна робота: Відмінності у будові посмугованої серцевої м’язової 
тканина. Мікроскопічна та ультрамікроскопічна будова серцевого м’яза. 
Регуляція скорочення серцевого м’яза. Види кардіоміоцитів: робочі, про-
відні та секреторні. Роль вставних дисків у забезпеченні електричного 
зв’язку між клітинами, передачі тягнучого зусилля при скороченні. Розви-
ток і регенерація серцевої мускулатури. Непосмугована м’язова тканина. 
Загальна характеристика, будова та властивості непосмугованих міоцитів. 
Локалізація актинових, міозинових та проміжних філаментів. Взаємодія са-
ркоплазматичного ретикулума з плазматичною мембраною. Еферентна ін-
нервація гладеньких м’язів. Розвиток і регенерація непосмугованої м’язової 
тканини. 
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10 Тема 4. Нервова тканина.  1 2 26  

11 Лекція 4. Загальна характеристика та організація нервової тканини. Особли-

вості організації нейросекреторних клітин гіпоталамусу та їх роль в регуляції 

функцій ендокринних залоз. Поняття про потенціал спокою і потенціал дії. 

Причини виникнення потенціалу спокою та нервового імпульсу. Загальна 

характеристика, класифікація та ультраструктурна організація синапсів. Ос-

новні принципи передачі імпульсів у хімічних та електричних синапсах. По-

няття про змішані синапси. Збуджуючі та гальмівні синапси. Поняття про не-

рви, ганглії, нервові сплетення. Розвиток нервової тканини. Регенерація пе-

риферичних нервів.  

1    

12 Самостійна робота: Будова нервової клітини (нейроцита). Морфологічна та 

функціональна класифікація нейроцитів. Класифікація відростків. Структура 

аксонів і дендритів. Аксонний та дендритний транспорти. Ретроградний тік. 

Класифікація нейроглії: її види та участь в утворенні мієлінової оболонки 

нервових волокон. Астроцитарна, епендимна, мультипотен-ціальна глія, їхні 

функції. Характеристика мікроглії. Особливості будови мієлінових та неміє-

лінових волокон. Швидкість проведення нервового імпульсу по нервовим 

волокнам.  
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13 Підсумкова контрольна робота    2  
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