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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів чітке уявлення про принципи 

структурно-функціональної організації позаклітинного матриксу, ієрархічної 

організації комунікативних систем на клітинному та молекулярному рівнях, 

закономірності їхньої кооперативної взаємодії за різних функціональних станів 

клітин, зумовлених характером реалізації певної клітинної та тканинної програми 

розвитку, а також про можливість практичного застосування окремих методичних 

прийомів, системних алгоритмів аналізу та понятійних елементів даної дисципліни у 

галузі науки та інших сферах суспільної діяльності (медицині, біотехнології тощо).  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

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

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

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 базовими навичками системного аналізу.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Молекулярно-клітинні основи гістогенезу» є складовою 

циклу професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за освітньою 

програмою «Біологія» (спеціалізація «Цитологія та гістологія»). Дисципліна є 

базовою цитологічною дисципліною, покликаною сформувати у здобувача освіти 

чітке уявлення про механізми гістогенезу та їхню пластичність за зміни 

фізіологічного статусу системи у різні періоди онтогенезу. Вона висвітлює питання 

закономірностей морфо-функціональних змін комунікативної системи клітин при 

зміні їхнього фізіологічного статусу, на різних стадіях розвитку, у нормі й при 

патології, що є об’єктом дослідження широкого кола цитологів і клітинних біологів, а 

також окреслює коло алгоритмів, методів та методичних прийомів досліджень, які 

можуть застосовуватися при постановці дослідів у суміжних науках та в рамках 

міждисциплінарних проектів, та які вимагають глибоких знань з даної дисципліни.  

Дисципліна покликана узагальнити уявлення про системність організації живого 

і про роль закономірно організованих клітинних систем у формуванні, 

функціонуванні й пластичності клітинних і надклітинних угрупувань.  

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. сформувати уявлення про основні принципи різних за механізмами міжклітинних 

взаємодій еукаріотичної клітини в системах «клітина – клітина», «клітина – 

позаклітинний матрикс»; 

2. сформувати уявлення про ієрархію, закономірності та механізми міжклітинних 

взаємодій у різних за віком, рівнем диференціації, фізіологічним статусом та 

станом клітинних угрупуваннях;  

3. сформувати уявлення про закономірності кооперативної взаємодії ефекторних 

ланок, що забезпечують реалізацію міжклітинних взаємодій, у системі 

функціонуючих клітин у різні періоди їхнього існування та за різних умов 

оточуючого середовища;  
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4. сформувати навички володіння методами та методичними прийомами проведення 

визначення й порівняльного аналізу механізмів міжклітинних взаємодій в 

еукаріотичних клітинних системах; 

5. сформувати уявлення про єдину концептуальну стратегію міжклітинної 

комунікації та реалізації клітинних взаємодій;  

6. сформувати уявлення про можливі способи керування міжклітинними 

взаємодіями, впливу на характер, рівень та динаміку активності міжклітинних 

взаємодій;  

7. сформувати уявлення про сучасні фундаментально-наукові і прикладні аспекти 

досліджень особливостей реалізації міжклітинних взаємодій, області застосування 

та значення цих знань і вмінь для вирішення завдань в інших фундаментальних і 

прикладних науках та інших сферах суспільної діяльності (медицині, біотехнології 

тощо). 

 

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; 

- 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; 

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; 

- ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, 

теорій та концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань; 

- ФК06. Розуміння необхідності збереження біорізноманіття, охорони 

навколишнього середовища, раціонального природокористування; 

- 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 результатів взаємодії біологічних систем 

різних рівнів організації, їхньої ролі у біосфері та можливості використання у 
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різних галузях господарства, біотехнологіях, медицині та охороні навколишнього 

середовища; 

- ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних задач 

біології; 

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

їхньої взаємодії за різних функціональних станів клітини; 

- ФК13.7. Знання особливостей взаємодії клітин із утворенням тканин та тканинних 

угрупувань; 

- ФК14.7. Уявлення про механізми онтогенезу, закономірності його перебігу в 

різних організмів; 

- 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  

 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

 Знати    

1.1. Базові принципи міжклітинних 

взаємодій різних типів;  

Лекція, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна 

робота № 1,2, 
підсумкова модульна 

контрольна робота, 

іспит 

10 

1.2. Основні закономірності структурно 

функціональної організації 

комунікативних систем на клітинному 

та молекулярному рівнях;  

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна 
робота № 1,2, 

підсумкова модульна 

контрольна робота, 
іспит 

10 

1.3. Закономірності кооперативної 

взаємодії комунікативних систем за 

різних фізіологічних станів клітин;  

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота № 1,2, 

підсумкова модульна 
контрольна робота, 

іспит 

10 

1.4. Закономірності кооперативної 

взаємодії комунікативних систем при 

реалізації різних алгоритмів клітинної 

відповіді;  

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна 
робота № 1,2, 

підсумкова модульна 

контрольна робота, 

іспит 

10 

1.5. Методичні основи застосування 

досліджень особливостей реалізації 

міжклітинних взаємодій та їхніх 

результатів в інших наукових 

напрямках біології, у медицині тощо 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота № 1,2, 

підсумкова модульна 
контрольна робота, 

іспит 

10 

 Вміти    

2.1. На основі поглиблених знань 

принципів структурно-функціональної 

організації комунікативної системи 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна 
робота № 1,2, 

підсумкова модульна 

8 
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клітини, застосовуючи загальні й 

спеціальні методи ідентифікації 

проводити системний аналіз 

структурно-функціональної організації 

комунікативної системи клітини та її 

пластичності за різних фізіологічних 

станів клітини;  

контрольна робота 

 

2.2. У лабораторних умовах, для 

проведення системної діагностики 

прогнозувати можливість, ймовірність, 

напрямок та рівень структурно-

функціональних змін комунікативної 

системи клітини при зміні в системі 

клітинної трансдукції та в системі 

кооперативної взаємодії 

внутрішньоклітинних сигнальних 

ланок; 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна 
робота № 1,2, 

підсумкова модульна 

контрольна робота 
 

8 

2.3. У лабораторних умовах, з метою 

проведення системної діагностики 

обирати адекватні методи для аналізу 

змін у системі клітинної трансдукції та 

в системі кооперативної взаємодії її 

внутрішньоклітинних сигнальних 

ланок;  

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна 
робота № 1,2, 

підсумкова модульна 

контрольна робота 

8 

2.4. У лабораторних умовах, з метою 

проведення системної діагностики 

аналізувати й описувати зміни 

комунікативної активності клітини та 

пояснювати закономірності їхнього 

перебігу у відповідності до конкретних 

умов середовища; 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота № 1,2, 

підсумкова модульна 
контрольна робота 

8 

2.5. На основі поглиблених знань 

принципів структурно-функціональної 

організації комунікативної системи 

клітини аналізувати причинно-

наслідкові взаємодії у процесі 

клітинного розвитку за умов норми та 

патології 

Лекція, 
самостійна 

робота  

Модульна контрольна 
робота № 1,2, 

підсумкова модульна 

контрольна робота 

8 

 Комунікація    

3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами та 

цільовою аудиторією, ведення 

професійної наукової дискусії;  

Лекція, 

самостійна 
робота 

Підсумкова модульна 

контрольна робота, 
іспит 

5 

3.2. Письмово відображувати та 

презентувати результати своїх 

досліджень українською мовою. 

Самостійна 

робота 

Підсумкова модульна 

контрольна робота 

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 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 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. 

 

          + + 

ПР07. Демонструвати знання про 

структурну організацію біологічних систем 

на молекулярному рівні організації.  

 

+ + + +  + +  + +   

ПР08. Демонструвати знання 

фундаментальних біологічних процесів, 

будови та функцій живих організмів. 

 + + +  + +  + +   

ПР09. Демонструвати знання про 

спадковість і мінливість, молекулярні 

механізми збереження та реалізації 

генетичної інформації та значення в 

еволюційних процесах. 

+ + +       +   

ПР17. Шляхом самостійного навчання 

освоїти нові знання та сучасні методи 

експериментальних досліджень для 

вирішення проблемних завдань біології. 

    + + + + + +   

ПР20. На основі базових знань з 

природничих наук та математики 

формувати загальні уявлення про 

закономірності індивідуального та 

історичного розвитку біологічних систем 

на різних рівнях організації та особливості 

їхньої кооперативної взаємодії. 

+ + + + +   +     

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. 

    +  +  + +   
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7. Схема формування оцінки 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 (дистанційно) – РН 1.1 – 2.5 – 20 балів / 10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 (дистанційно) – РН 1.1 – 2.5 – 20 балів / 10 балів 

3. Підсумкова модульна контрольна робота – РН 1.1. – 3.2. – 20 балів / 10 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 (дистанційно та під час проведення аудиторних занять; оцінки 

нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, 

отриманої під час іспиту. 

Форма проведення іспиту - письмово-усна, вид письмових завдань - запитання з 

відкритими відповідями. Результатами навчання, які оцінюються під час проведення 

іспиту, є РН 1.1-1.5, 3.1. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здобувачем 

освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є написання 2 модульних контрольних робіт та 

підсумкової модульної контрольної роботи. Здобувач освіти не допускається до іспиту, 

якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів.  

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться дистанційно, підсумкова модульна 

контрольна робота – по завершенню лекційного курсу.  

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  

 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

л
ек

ц
ії

 

С
Р

*
 

к
о
н

су
л

ь

т
а
ц

ії
 

1.  Розділ 1. Ієрархія регуляторних систем клітини. Позаклітинний 

матрикс. Молекулярні механізми клітинної трансдукції та її 

роль у гістогенезі 

3 46  

2.  Тема 1. Основні принципи регуляції міжклітинної комунікації у 

системі багатоклітинного організму та її роль у гістогенезі 

1   

3.  Самостійна робота. Загальні властивості гормонів: принцип дії на 

чутливі клітини, швидкість секреції, метаболічна інактивація та 

екскреція, система передачі інформації, час дії. Функції гормонів у 

процесах диференціювання, розмноження, росту та розвитку, 

адаптації, старіння. Зміни функціональної активності 

нейроендокринної системи при зміні фізіологічного стану організму 

та в різні періоди його онтогенезу 

 15  

4.  Тема 2. Принципи структурно-функціональної організації 

позаклітинного матриксу 

1   

5.  Самостійна робота. Закономірності змін позаклітинного матриксу 

при зміні фізіологічного статусу системи. Роль позаклітинного 

матриксу у процесах формування клітинної відповіді на зовнішні 

сигнали в нормі та її зміни при патології.  

Молекулярно-хімічні та функціональні зміни глікозаміногліканів, 

протеогліканів і глікопротеїнів позаклітинного матриксу при зміні 

фізіологічного статусу «донорної» клітини та тканини. Участь 

глікозаміногліканів, протеогліканів і глікопротеїнів позаклітинного 

матриксу у процесах формування клітинної відповіді на зовнішні 

сигнали в нормі та її зміни при патології 

 15  

6.  Тема 3. Міжклітинні взаємодії, опосередковані хімічними 

сигнальними молекулами 

1   

7.  Самостійна робота. Зміни позаклітинних механізмів транспорту 

сигнальних молекул при зміні фізіологічного статусу клітини-

донора та/або клітини-акцептора, клітинних угрупувань та 

організму в цілому. Участь позаклітинних механізмів 

транспортування сигнальних молекул у процесах формування 

клітинної відповіді на зовнішні сигнали в нормі та її зміни при 

патології. 

Пластичність процесів фосфорилювання та активності G-білків при 

зміні фізіологічного статусу клітини. Участь реакцій 

фосфорилювання та процесів, що відбуваються за участю G-білків, 

у процесах формування клітинної відповіді на зовнішні сигнали в 

нормі та її зміни при патології.  

Сигнальні механізми, не пов’язані з поверхневими рецепторами 

клітини. Передача сигналу за участю щілинних міжклітинних 

контактів. Роль секретину та кальцію у передачі міжклітинних 

сигналів. Роль оксиду азоту у клітинній сигналізації 

 16  

8.  Модульна  контрольна  робота 1 
 2  

9.  
Розділ 2. Впізнання та адгезія клітин у системі міжклітинних 

взаємодій. Міжклітинні контакти та їхня роль у гістогенезі 

3 30  
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10.  
Тема 4. Впізнання та адгезія клітин. Клітинно-матриксні взаємодії 

та їхня роль у гістогенезі 

1   

11.  Самостійна робота. Зміни у процесах впізнання та адгезії при зміні 

фізіологічного статусу клітин та клітинних угрупувань. Роль 

клітинно-матриксних взаємодій у процесах формування клітинної 

відповіді на зовнішні сигнали в нормі та її зміни при патології 

 15  

12.  Тема 5. Принципи структурно-функціональної організації 

міжклітинних контактів. Роль міжклітинних контактів у гістогенезі 

2   

13.  Самостійна робота. Зміни механізмів формування міжклітинних 

контактів при зміні фізіологічного статусу клітини та/або клітинних 

угрупувань. Роль міжклітинних контактів у процесах формування 

клітинної відповіді на зовнішні сигнали в нормі та її зміни при 

патології. Особливості функціонування щільних, прикріплювальних 

та комунікаційних контактів у клітинах різних типів та їхні зміни 

при зміні фізіологічного статусу клітини в нормі та при патології.  

 15  

14.  Модульна  контрольна  робота 2 
 2  

15.  Підсумкова модульна  контрольна  робота 
 2  

16.  Консультації 
  1 

 ВСЬОГО 6 83 1 

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

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекції – 6 год. 

Самостійна робота – 83 год. 

Консультації – 1 год. 

 

 



9. Рекомендовані джерела: 

Основні: (Базові) 

1. Гистология, эмбриология, цитология / [Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина, Е. Ф. Котовский и др.]; под ред. 

Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. - [6-е изд.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, - 2012.  

2. Билич, Г.Л. Цитология. Гистология. Анатомия / Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. – М.: Оникс, 

2010. 

3. Васильев, Ю.Г. Цитология, гистология, эмбриология / Ю.Г. Васильев. – М.: Лань, 2009. 

4. Загальна цитологія і гістологія: навч. посіб.  / [М.Е. Дзержинський, Н.В. Скрипник, Г.В. Островська  та 

ін.]. – К.: Київський університет, 2010. 

5. Клетки / [Б. Льюин, Л. Кассимерис, В.П. Лингаппа, Д. Плоппер]. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2011.  

6. Пальцев, М.А. Межклеточные взаимодействия / М.А. Пальцев, А.А. Иванов. - М.: Медицина, 

1995. 

7. Структура и функции межклеточных контактов / под ред. В.И. Архипенко, А.Г. Маленкова. - 

К.: Здоров`я, 1982. 

8. Ченцов, Ю.С. Ведение в клеточную биологию / Ю.С. Ченцов. – М.: ИКЦ «Академкнига»,2004. 

9. Alberts, B. Molecular Biology of the Cell. / B. Alberts, A. Johnson, J. Lewis [et al]. – N.Y., 2013. 

10. Lodish, H.  Molecular cell biology. / H. Lodish, A. Berk, A. Kaiser [et al] – N.Y., 2013.  

 

Додаткові: 

1. Антонов, В.Ф. Липидные мембраны при фазовых превращениях / В.Ф. Антонов. - М.: Наука, 

1992. 

2. Боєчко, Ф.Ф. Біологічна хімія / Ф.Ф. Боєчко. -К.: Вища школа, 1995. 

3. Волков, К.С. Ультраструктура клітин і тканин / К.С. Волков, Н.В. Пасечко. - Тернопіль.: 

Укрмедкнига, 1997. 

4. Геннис, М. Биомембраны. Молекулярная структура и функции / М. Геннис. - М.: Мир, 1997. 

5. Кагава, Я. Биомембраны / Я. Кагава. - М.: Мир, 1985. 

6. Заварзин, А.А. Биология клетки и общая цитология / А.А. Заварзин. - С.-Пб.: Наука, 1992. 

7. Кольман, Я. Наглядная биохимия / Я. Кольман, К.-Г. Рем. - М.: Мир, 2000. 

8. Кучеренко, М.Є. Біохімія: еволюційна і порівняльна / М.Є. Кучеренко. - К.: Либідь, 1996.  

9. Кучеренко, М.Є. Сучасні методи біохімічних досліджень / М.Є. Кучеренко, Ю.Д. Бабанюк, 

В.М. Войціцький. -К.: Фітосоціоцентр, 2001. 

10. Біохімія / під ред. М.Є. Кучеренко. - К.: ВПЦ “Київський університет”, 2002. 

11. Клеточная сигнализация. Сборник научных публикаций. - М.: Наука, 1992. 

12. Кузнкцов, С.Л. Гистология, цитология и эмбриология / С.Л. Кузнкцов, Н.Н. Мушкамбаров. - М.: Мед. 

Информ. Агентство, 2005. 

13. Лагучев, С.С. Гормоны и митотический цикл / С.С. Лагучев. - М.: Наука, 1975.  

14. Молекулярная биология / Под ред. А.С. Спирина.- М.: Высшая школа, 1990.- 352 с. 

15. Оленев, С.Н. Биология клетки. Учебное пособие / С.Н. Оленев, Т.М. Грасова. - С.-Пб.: 

Медицина, 1992. 

16. Остапченко, Л.І. Гормональна регуляція обміну речовин і функцій організму / Л.І. Остапченко. 

- К.: ВПЦ «Київський університет», 2003. 

17. Рыбальченко, В.К. Структура и функции мембран / В.К. Рыбальченко, М.М. Коганов. - К.: 

Вища школа, 1988.  

18. Сили, Р. Анатомия и физиология : в 2 кн. / Р. Сили, Т. Стивенс, Ф. Тейт. – К. : НУФВСУ 

"Олимпийская литература", 2007. 

19. Уилсон, Дж. Молекулярная биология клетки. Сб. задач / Дж. Уилсон. - М.: Мир, 1994.  

20. Фалер, Дж. Молекулярная биология клетки / Дж. Фалер, Д. Шилдс. – М.: Бином-Пресс, 2004. 

21. Хоукинс Дж. Структура и экспрессия гена. – К.: Наукова думка, 1991. – 164 с. 

22. Cooper, G.M. The cell: a molecular approach. – N.Y., 2000.  

23. Lodish, H.  Molecular cell biology. / H. Lodish, A. Berk, S.L. Zipursky [et al] – N.Y., 2002.  

24. Molecular Cell Biology (7th ed.) / H. Lodish, A. Berk, S. L. Zipursky, et al. –  New York: W. H. 

Freeman and Company, 2012. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/99/
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25. Raven,  P. Biology. / P. Raven, B. Johnson, K. Mason [et al]. – N.Y., 2014. 

 
10. Додаткові ресурси: 

1. www.cytology.net 

2. www.cytology-education.com  

3. www.cytology.com.ua 

 

 

http://www.cytology.net/
http://www.cytology-education.com/

