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

структурно-функціональної організації субклітинних підсистем на мікроскопічному 

та субмікроскопічному рівнях, закономірності їхньої кооперативної взаємодії при 

різних функціональних станах клітини, зумовлених характером реалізації певної 

клітинної програми розвитку, а також про можливості 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 «Загальна цитологія», 

«Гістологія», «Біохімія», «Молекулярна біологія», «Біофізика», «Загальна 

генетика», «Біологія індивідуального розвитку», «Основи мембранної 

пластичності». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання з загальної цитології, гістології, 

біохімії, молекулярної біології, 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 «Вибрані розділи цитології» є складовою програми 

професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за освітньою 

програмою «Біологія» (дисципліна вільного вибору студента за спеціалізацією 

«Цитологія та гістологія»). Дисципліна є вибірковою дисципліною, що висвітлює 

питання закономірностей морфо-функціональних змін клітин при зміні їхнього 

фізіологічного статусу, на різних стадіях розвитку, у нормі й при патології, що є 

об’єктом діяльності широкого кола цитологів і клітинних біологів, а також окреслює 

коло методів цитологічних досліджень, методичних прийомів та алгоритмів аналізу, 

які можуть застосовуватися при постановці дослідів за суміжними науковими 

напрямками й у рамках міждисциплінарних проектів, та які вимагають глибоких 

знань з цитології.  

Дисципліна покликана узагальнити уявлення про системність організації живого і про 

роль закономірно організованих клітинних систем у формуванні, функціонуванні й 

пластичності надклітинних угрупувань.  

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. сформувати чітке уявлення про основні принципи структурно-функціональної 

організації еукаріотичної клітини;  

2. сформувати навички володіння методами та методичними прийомами проведення 

визначення й порівняльного аналізу особливостей структурно-функціональної 

організації прокаріотичної та еукаріотичної клітин;  

3. сформувати чітке уявлення про шляхи еволюційного розвитку еукаріотичної 

клітини;  

4. сформувати чітке уявлення про принципи структурно-функціональної організації 

клітинних органел та закономірності їхньої кооперативної взаємодії у динамічній 

системі функціонуючої клітини у різні періоди її існування та за різних умов 

оточуючого середовища у нормі та при патології;  
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5. сформувати чітке уявлення про єдину концептуальну стратегію 

внутрішньоклітинної кооперації;  

6. сформувати уявлення про можливі способи впливу на розвиток клітини, характер 

та рівень її функціональної активності; 

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

досліджень особливостей структурно-функціональної організації еукаріотичної 

клітини, 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;  

- 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; 

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

угрупувань;  
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- ФК15.7. Розуміння особливостей клітинної та тканинної пластичності за різних 

фізіологічних станів системи, характеру структурнофункціональних 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. Теорії еволюційного розвитку 

клітинної форми життя; принципи 

структурно-функціональної організації 

про- та еукаріотичної клітин, 

принципи компартменталізації 

еукаріотичної клітини; 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота № 1, 2, 

підсумкова модульна 
контрольна робота, 

іспит 

10 

1.2. Особливості структурно-

функціональної організації 

субклітинних систем та її змін за 

різного фізіологічного статусу клітин, 

в різні періоди клітинного циклу, в 

нормі та при патології; 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота № 1,2, 

підсумкова модульна 
контрольна робота, 

іспит 

10 

1.3. Принципи кооперативної взаємодії 

субклітинних систем та механізми, що 

лежать в основі її пластичності за 

різних фізіологічних станів клітинної 

системи; 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота № 1,2, 

підсумкова модульна 
контрольна робота, 

іспит 

10 

1.4. Методи та методичні прийоми 

визначення й порівняльного аналізу 

особливостей структурно-

функціональної організації 

субклітинних систем клітин різного 

походження, за різного фізіологічного 

статусу клітин, в різні періоди 

клітинного циклу, в нормі та при 

патології; 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна 
робота № 1,2, 

підсумкова модульна 

контрольна робота, 

іспит 

10 

1.5. Застосування досліджень особливостей 

структурно-функціональної організації 

еукаріотичних клітин та їхніх 

результатів в різних наукових 

напрямках біології, у медицині, 

біотехнології 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 клітини, застосовуючи 

загальні й спеціальні методи 

цитоідентифікації проводити 

Лекція, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна 

робота № 1,2, 
підсумкова модульна 

контрольна робота 

8 
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системний аналіз характеру та рівня 

клітинної пластичності за різних 

фізіологічних станів клітини;  

2.2. У лабораторних умовах, для 

проведення системної діагностики 

прогнозувати можливість, напрямок та 

рівень структурно-функціональних 

змін клітин при зміні в системі 

міжклітинної трансдукції й у системі 

кооперативної взаємодії субклітинних 

систем та обирати адекватні методи 

для аналізу таких змін;  

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна 
робота № 1,2, 

підсумкова модульна 

контрольна робота 

8 

2.3. У лабораторних умовах, з метою 

проведення системної діагностики 

аналізувати й описувати морфо-

функціональні зміни клітин різного 

типу та пояснювати закономірності 

їхнього перебігу у відповідності до 

конкретних умов середовища;  

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота № 1,2, 

підсумкова модульна 
контрольна робота 

8 

2.4. На основі поглиблених знань 

принципів структурно-функціональної 

організації 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 

2.5. Орієнтуватися в принципових 

питаннях і теоріях сучасної цитології; 

проводити підбір та аналіз сучасної 

цитологічної літератури, 

використовувати її, а також програми 

обробки цитологічних даних для 

планування, здійснення й аналізу 

результатів власної науково-дослідної 

і науково-технічної роботи. 

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. 

+      + + + +   

ПР13. Аналізувати дані біологічної науки 

для розуміння ролі еволюційної ідеї 

органічного світу. 

+    +   + +    

ПР15. Застосовувати у професійній 

діяльності методи визначення 

структурних та функціональних 

характеристик біологічних систем на 

різних рівнях організації. 

+   + +  + +     

ПР17. Шляхом самостійного навчання 

освоїти нові знання та сучасні методи 

експериментальних досліджень для 

вирішення проблемних завдань біології. 

 +  +   + + + +   

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. 

 +  + +  +  +    
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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
е
к

ц
ії

 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

ії
 

1.  Розділ 1. Принципи структурно-функціональної організації 

еукаріотичної клітини. Цитозоль 
2 40  

2.  Лекція 1. Сучасні уявлення про походження та еволюцію клітинної 

форми життя, механізми, напрямки, темпи та загальні закономірності 

еволюційних перетворень про- та еукаріотичних клітин. Принципи 

компартменталізації еукаріотичної клітини. Цитозоль як система 

внутрішньоклітинної структурної та функціональної інтеграції. 

Принципи структурно-функціональної організації елементів 

цитоскелету. 

2  

 

3.  Самостійна робота. Клітина як елементарна одиниця живого. 

Еволюція біополімерів. Самореплікація молекул РНК та її роль в 

еволюційному процесі. Спеціалізація полінуклеотидів у ході еволюції. 

Еволюція цитоскелету.  

Генетичний матеріал еукаріотичної клітини. Еволюція 

багатоклітинності. Міжклітинна комунікація та клітинна пам’ять. 

Збільшення числа спеціалізованих клітин та вдосконалення методів 

координації їхньої активності як передумова еволюції вищих тварин. 

Порівняльні аспекти еволюційної стратегії рослинної та тваринної 

клітин. 

 5 

 

4.  Самостійна робота. Принципи структурно-функціональної організації 

плазмолеми еукаріотичної клітини. Особливості структурно-

функціональної організації внутрішніх мембран еукаріотичної клітини. 

Еукаріотична мембрана як місце реалізації молекулярно-біологічних 

процесів в еукаріотичній клітині.  

Молекулярна організація плазматичної мембрани. Сучасна модель 

будови мембрани. Природа рухливості елементів, що входять до складу 

еукаріотичної мембрани: чинники, регулятори, пластичність в нормі та 

при патології. Ріст плазматичної мембрани та її функції.  

Надмембранні структури поверхневого апарату еукаріотичної клітини. 

Глікокалікс: процес формування та функціональне значення. Утворення 

та будова клітинної оболонки рослинних організмів.  

 5 

 

5.  Самостійна робота. Процеси формування внутрішньоклітинних 

компартментів в онто- та філогенезі, особливості їхньої локалізації та 

пластичності. 

 4 

 

6.  Самостійна робота. Експресія генів. Транскрипція та трансляція в 

еукаріотичній клітині. Особливості трансляції білків різного 

функціонального спрямування. 

 5 

 

7.  Самостійна робота. Зміни рівня та характеру активності 

метаболічного апарату цитозолю при зміні фізіологічного статусу 

клітини. Участь системи цитозолю у процесах формування клітинної 

відповіді на зовнішні сигнали у нормі та при патології.  

 5  

8.  Самостійна робота. Мікротрубочки, мікрофіламенти та проміжні 

філаменти цитоскелету еукаріотичної клітини: особливості будови, 

утворення та пластичності. 

 4  

9.  Самостійна робота. Особливості структурно-функціонального 

організації елементів цитоскелету в еукаріотичних клітинах різного 

 5  
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типу. Зміна активності цитоскелету при зміні фізіологічного статусу 

клітини у нормі та при патології. Принципи структурно-функціональної 

інтеграції елементів цитоскелету. Кооперативна взаємодія елементів 

цитоскелету та механізми забезпечення її пластичності. Спеціалізовані 

утворення еукаріотичних клітин.  

Будова і рух війок, джгутиків. 

10.  Самостійна робота. Немембранні органели. Принципи їхньої 

структурно-функціональної організації. Загальна характеристика 

принципів структурно-функціональної організації ядерного апарату 

еукаріотичної клітини. Особливості структурно-функціональної 

організації ядерного апарату прокаріотичної клітини. 

 5  

11.  Модульна контрольна робота 1  2  

12.  Розділ 2. Особливості структурно-функціональної організації 

мембранних органел. Вакуолярна система клітини як система 

синтезу, сегрегації та внутрішньоклітинного транспорту 

біополімерів. Система внутрішньоклітинного енергозабезпечення 

4 41  

13.  Лекція 2. Структурно-функціональна організація та біогенез елементів 

вакуолярної системи еукаріотичної клітини.  

2   

14.  Самостійна робота. Патологія елементів ендоплазматичного 

ретикулума. Зміни ендоплазматичного ретикулума в онтогенезі, в 

мітотичному циклі, в ході клітинного диференціювання та в процесі 

векторної гормональної індукції. 

 6  

15.  Самостійна робота. Сегрегація, конденсація, модифікація і транспорт 

речовин в апараті Гольджі. Особливості структури і локалізації апарату 

Гольджі в клітинах різної типології. Патологія апарату Гольджі. 

Структурні зміни в апараті Гольджі в мітотичному циклі, у ході 

клітинного диференціювання й у процесі гормональної індукції. 

 6  

16.  Самостійна робота. Структурно-функціональні особливості мембран 

прелізосом, власне лізосом та постлізосом. Функції лізосом у 

спеціалізованих клітинах. Захисна функція лізосом. Роль лізосом у 

патології клітини. Хвороби синтезу та накопичення лізосомних 

ферментів. 

 6  

17.  Лекція 3 Механізми внутрішньоклітинного везикулярного транспорту. 

Система внутрішньоклітинного енергозабезпечення. Структурно-

функціональна організація мітохондрій. 

2   

18.  Самостійна робота. Енергетичне забезпечення везикулярного 

транспорту. Молекулярні механізми формування та руху пухирців.  

Особливості функціонування системи внутрішньоклітинного 

везикулярного транспорту у клітинах різних типів. Зміни активності 

системи внутрішньоклітинного везикулярного транспорту при зміні 

фізіологічного статусу клітини в нормі та при патології.  
Взаємоперетворення мембран вакуолярної системи клітини, їхній 

біогенез та філогенез. 

 6  

19.  Самостійна робота. Участь пероксисом у обміні ліпідів. Структура 

сферосом, їхні ферментативні системи, біогенез. Вакуолі рослинних 

клітин, їхня структура, хімічний склад. Формування тонопласту. 

Функції вакуолей: підтримання тургорного тиску клітини, 

накопичення, екскреція. Біогенез.  

Особливості функціонування пероксисом та сферосом у клітинах 

різних типів. Зміни активності пероксисом та сферосом при зміні 

фізіологічного статусу клітин у нормі та при патології.  

 6  
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20.  Самостійна робота. Мітохондріальні включення. Поняття про пул 

коферментів і нуклеотидів у мітохондріальному матриксі. Специфічні 

переносники мембран мітохондрій, які залежать від дихання. 

Накопичення іонів у мітохондріях. Еволюція електроно-транспортних 

ланцюгів. Геном мітохондрій.  

Патологія мітохондрій. Зміни структури та функції мітохондрій в 

онтогенезі, у мітотичному циклі, у ході клітинного диференціювання, 

при гормональній індукції. Теорії виникнення ключових компонентів 

електронно-транспортного ланцюгу - АТФсинтаз, протонних насосів та 

фотосистем. 

 7  

21.  Модульна  контрольна  робота 2  2  

22.  Підсумкова модульна  контрольна  робота  
 

2  

23.  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 – 83год. 

Консультації – 1 год. 

 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні: (Базові) 

1. Дзержинський, М.Е. Загальна цитологія і гістологія : підручник / М.Е. Дзержинський, Н.В. 

Скрипник, Г.В. Островська та ін.– К. : ВПЦ "Київський університет", 2010.  

2. Клетки / под ред. Б. Льюина и др.; пер. с англ. – М. : БИНОМ, Лаборатория знаний, 2011.  

3. Мушкамбаров Н. Н. Молекулярная биология. / Н. Н. Мушкамбаров, С. Л. Кузнецов. – М. : 

Медицинское информационное агентство, 2003. 

4. Сиволоб А. В. Молекулярна біологія / А. В. Сиволоб. – К. : Видавничо-поліграфічний центр 

"Київський університет", 2008.  

5. Фаллер Дж. Молекулярная биология клетки / Дж. Фаллер, Д. Шилдс. – М. : – Бином-пресс, 

2004. 

6. Ченцов Ю. С. Введение в клеточную биологию.  / Ю. С. Ченцов. – М. : ИКЦ "Академкнига", 

2004. 

7. Фаллер, Д. М. Молекулярная биология клетки / Д. М. Фаллер, Д. Шилдс. – Москва : Бином-

Пресс, 2003.  

 

Додаткові: 

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

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

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

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

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

5. Becker's world of the cell / Jeff Hardin, Gregory Bertoni, Lewis J. Kleinsmith, Wayne M Becker. – 

San Francisco, Calif. : Pearson/Benjamin Cummings, 2012. 
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6. Cooper G. M. The Cell: A Molecular Approach / G. M Cooper. – Boston University. Sunderland 

(MA) : Sinauer Associates, 2000. 

7. Gomperts, B.D. Signal Transduction / B.D. Gomperts., I.M. Kramer, P.E.R. Tatham. – Elsevier, 2009.  

8. Guo T. Functional organization and dynamics of the cell nucleus / Tongtong Guo and YudaFang // 

Front Plant Sci. – 2014. – Vol. 5. Article 378. – P. 1–12. Review. 

9. Fedorova E. Nuclear architecture and gene regulation / E. Fedorova, D. Zink // Biochim. Biophys. 

Acta. – 2008. – Vol. 1783, № 11. – P. 2174–2184. Review. 

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

11. Mistelli T. The nucleus / T. Mistelli, D. L. Spector (еds.) – Cold Spring Harbor Laboratory Press, 

2010.  

12. 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/

