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1. Мета дисципліни - сформувати уявлення щодо структурно-
функціональної організації органів та систем органів на мікроскопічному та 
субмікроскопічному рівнях, закономірності їхньої взаємодії при різних 
функціональних станах органів, а також щодо можливості практичного 
застосування окремих методичних прийомів, системних алгоритмів аналізу та 
понятійних елементів в галузі науки та інших сферах суспільної діяльності 
(медицині, тваринництві тощо).  
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування навчальних дисциплін «Загальна цитологія», «Гістологія», 
«Анатомія  людини», «Фізіологія тварин та людини», «Біохімія», «Генетика». 

2.Вміння самостійно застосовувати знання з цитології, гістології, фізіології, 
біохімії, генетики та ін. дисциплін для рішення конкретних науково-практичних 
задач; працювати з науковою та науково-методичною літературою. 

3.Володіння елементарними навичками з гістологічними препаратами, 
електронограмами.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Спеціальна гістологія» є складовою циклу професійної 

підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за освітньою програмою «Біологія». 
Дисципліна є базовою гістологічною дисципліною, що висвітлює питання 
мікроскопічної будови на тканинному,  клітинному та субклітинному рівнях, розвитку 
та життєдіяльності  окремих органів і систем, закономірностей морфо-функціональних 
змін органів при зміні їхнього фізіологічного статусу, що є об’єктом діяльності 
широкого кола гістологів, а також методів та прийомів гістологічних досліджень, які 
можуть застосовуватися при постановці дослідів у суміжних науках та в рамках 
міждисциплінарних проектів та які вимагають глибоких знань з гістології. 

 Дисципліна покликана створити базис морфологічних знань, необхідних для 
успішного засвоєння інших медико-біологічних дисциплін, а також для розвитку 
правильних уявлень про патогенез і морфогенез захворювань.  

4. Завдання (навчальні цілі): 
         1. Сформувати уявлення про основні принципи структурно-функціональної 
організації органів та систем органів;  
         2. Навчити основним методам та методичним прийомам проведення 
гістологічного аналізу організації органів та систем органів;  
         3. Сформувати уявлення про принципи структурно-функціональної 
організації органів та закономірності взаємодії між ними у динамічній функціонуючій 
системі органів у різні періоди їх існування та за різних умов оточуючого середовища;  
          4. Сформувати уявлення про можливі способи впливу на характер та рівень 
функціональної активності органів та систем органів; 

  5. Сформувати уявлення про сучасні фундаментально-наукові і прикладні 
аспекти досліджень особливостей структурно-функціональної організації органів та 
систем органів, галузі застосування та значення цих знань і вмінь для вирішення 



завдань в інших фундаментальних і прикладних науках, для майбутньої професійної 
орієнтації. 

 
Згідно вимог 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 розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в 
галузі біології при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що 
передбачає застосування законів, теорій та методів біологічної науки і 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 
- загальних: 
ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК05. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово.  
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
-  спеціальних (фахових, предметних): 
СК03. Здатність досліджувати різні рівні організації живого, біологічні явища і 
процеси. 
СК05. Здатність до критичного осмислення новітніх розробок у галузі біології і 
професійній діяльності. 
СК07. Здатність до аналізу будови, функцій, процесів життєдіяльності, онто- та 
філогенезу живих організмів.  
СК10. Здатність демонструвати знання механізмів підтримання гомеостазу 
біологічних систем.  
СК13.11. Знання особливостей взаємодії клітин із утворенням тканин та 
тканинних угрупувань. 
СК15.11. 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; 4. автономність та 
відповідальність) 

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 принципи структурно-

функціональної організації систем 
органів;  

Лекція,  
самостійна робота 

Модульна 
контрольна 

робота  
іспит 

10 

1.2. Базові принципи взаємодії органів та 
механізми, що лежать в основі їх 
адаптивності при різних фізіологічних 
станах систем органів; 

Лекція,  
самостійна робота 

Модульна 
контрольна 

робота  
іспит 

10 

1.3. Основні закономірності регенерації 
тканин органів; 

Лекція,  
самостійна робота 

Модульна 
контрольна 10 



робота  
іспит  

1.4. Роль нервової, ендокринної, імунної 
систем організму в регуляції 
функціонування органів; 

Лекція,  
самостійна робота 

Модульна 
контрольна 

робота  
іспит  

10 

1.5. Методичні основи застосування 
досліджень особливостей структурно-
функціональної організації систем 
органів та їхніх результатів в інших 
наукових напрямках біології, у 
медицині та тваринництві. 

Лекція,  
самостійна робота 

Модульна 
контрольна 

робота  
іспит 

10 

 Вміти    
2.1. На основі поглиблених знань 

принципів структурно-функціональної 
організації систем органів, 
застосовуючи загальні і спеціальні 
методи гістоідентифікації проводити 
системний аналіз характеру та рівня 
тканинної пластичності за різних 
фізіологічних станів органу;  

Лекція,  
самостійна робота 

Модульна 
контрольна 

робота  
іспит 

10 

2.2. У лабораторних умовах, для 
проведення системної діагностики 
прогнозувати можливість, напрямок та 
рівень структурно-функціональних 
змін органів при зміні в системі між 
органних взаємодій та обирати 
адекватні методи для аналізу таких 
змін;  

Лекція,  
самостійна робота 

Модульна 
контрольна 

робота  
іспит 

10 

2.3. У лабораторних умовах, з метою 
проведення системної діагностики 
аналізувати й описувати морфо-
функціональні зміни органу та 
пояснювати закономірності їхнього 
перебігу у відповідності до конкретних 
умов середовища;  

Лекція,  
самостійна робота 

Модульна 
контрольна 

робота  
іспит 

10 

2.4. На основі поглиблених знань 
принципів структурно-функціональної 
організації органів аналізувати 
причинно-наслідкові взаємодії у 
процесі органного розвитку за умов 
норми та патології;  

Лекція,  
самостійна робота 

Модульна 
контрольна 

робота  
іспит 

10 

2.5. На основі даних світлової та 
електронної мікроскопії  
гістофункціональних особливостей 
тканинних елементів органів  
аналізувати їх участь в основних 
біологічних процесах. 

Лекція,  
самостійна робота  

Модульна 
контрольна 

робота  
іспит 

5 

 Комунікації    
3.1. Орієнтуватися в принципових 

питаннях і теоріях сучасної гістології; 
проводити підбір та аналіз сучасної 

Самостійна робота 
Підготовка 

презентації / 
доповіді 

5 



гістологічної літератури, 
використовувати її  для планування, 
здійснення й аналізу результатів 
власної науково-дослідної роботи. 

іспит 

 
 
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 

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.  

+          + 

ПР10. Знати основи систематики, методи 
виявлення та ідентифікації неклітинних форм 
життя, прокаріот і еукаріот й застосовувати їх 
для вирішення конкретних біологічних завдань 

  +  +  +  +   

ПР12. Демонструвати знання будови, процесів 
життєдіяльності та функцій живих організмів, 
розуміти механізми регуляції фізіологічних 
функцій для підтримання гомеостазу 
біологічних систем.  

    + + +    + 

ПР16. Знати будову та функції імунної 
системи, клітинні та молекулярні механізми 
імунних реакцій, їх регуляцію, генетичний 
контроль; види імунітету та методи оцінки 
імунного статусу організму. 

+ +   +   + + +  

ПР20. Аргументувати вибір методів, 
алгоритмів планування та проведення 
польових, лабораторних, клініко-лабораторних 
досліджень, у т.ч. математичних методів та 
програмного забезпечення для проведення 
досліджень, обробки та представлення 
результатів.  
 

    + + + + + +  

ПР27.11. Проводити цито- й 
гістофенотипування + + + +  +      

ПР28.11. Здійснювати системний аналіз 
клітинної та тканинної пластичності за різних 
фізіологічних станів системи, характеру 
структурнофункціональних змін клітин та 
тканин різних типів 

+ + + +    + +   

ПР29.11. Аналізувати причинно-наслідкові 
взаємодії у процесі клітинного та тканинного +    + + + + + + + 



розвитку у тварин різних таксономічних груп. 

 



7. Схема формування оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

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

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 
Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за 
яким встановлено іспит, визначається як сума 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 до оцінки, 
отриманої під  час іспиту. Формою проведення іспиту є контрольна робота. 
Результатами навчання , які оцінюються в контрольні  роботі є РН 1.1-3.1. 
Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом, становить 40 балів 
за 100 бальною шкалою. Перескладання семестрового контролю з метою покращення 
позитивної оцінки не допускається. 
 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 
Обов’язковим  для іспиту є написання 1 модульної контрольної роботи.Студент не 
допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 
7.2. Організація оцінювання:  
Модульна контрольна робота проводиться дистанційно; підсумкова модульна контрольна 
робота після завершення лекцій/  
 
 

7.2 Організація оцінювання:  
Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 
відповідно. Оцінювання підготовлених презентацій /доповідей, усних відповідей / доповнень 
проводиться упродовж 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 лекцій  
 

№ 
п/п Назва  тем Кількість годин 

лекції СР* 
 Розділ 1. Серцево-судинна система. Органи кровотворення. Травна 

система. 4 44 

1 Лекція 1. Серцево-судинна система. Органи кровотворення та 
імунного захисту. Травна система 2 

44 

 

Самостійна робота. Історія гістології. Методи вивчення органів та 
систем органів. Трубчасто-порожнинні органи. Паренхіматозні органи. 
Системи організму. Функціональні системи органів. Апарати органів. 
Розвиток українських гістологічних шкіл. Методи гістологічних 
досліджень – вітальні та поствітальні артефакти. 
  Органні особливості будови кровоносних судин. Морфологічні основи 
нейрогуморальної регуляції діяльності кровоносних судин. Вікові зміни 
будови судин. Будова та функції лімфатичних капілярів.  
  Серце. Епікард і перикард, васкуляризація. іннервація, вікові зміни, 
регенерація. Розвиток червоного кісткового мозку. Тимус, його будова, 
васкуляризація.  Вікова і акцидентальна інволюція тимусу. 
      Периферичні органи кровотворення та імунного захисту - селезінка, 
лімфатичні вузли. Вікові зміни, регенерація селезінки. Розвиток, 
іннервація , вікові зміни, регенерація лімфатичних вузлів. 

 

2  Лекція 2. Травна система 2 

 

Загальний план мікроскопічної будови травної трубки. 
               Ротова порожнина. Особливості будови слизової оболонки 
ротової порожнини. Лімфоепітеліальне глоткове кільце Пирогова. Язик. 
Сосочки язика. Загальна морфофункціональна характеристика слинних 
залоз. Стравохід, його будова, васкуляризація, іннервація. 
              Шлунок. Залози шлунка. Васкуляризація. Іннервація. Тонка 
кишка. Будова ворсинки тонкої кишки. Будова кишкової крипти.              
Дванадцятипала кишка. Дуоденальні залози. Особливості структури і 
функції судин мікроциркуляторного русла кишкової ворсинки. Товста 
кишка. 
   Будова та фунціїї печінки. 
   Будова підшлункової залози. Екзокринна частина  залози. Протоки 
екзокринної частини. Ендокринна частина залози. 
Морфофункціональна характеристика інсулоцитів. Васкуляризація 
ендокринної частини.   

 

9. Розділ 2  Система органів дихання, сечова система, органи чуття, 
зовнішній покрив організму 2 40 

10. Лекція 3. Система органів дихання. Сечова система. Зовнішній покрив 
організму 2 

40 
11. 

Самостійна робота.  Морфофункціональна характеристика епітеліальної 
вистилки повітропровідних шляхів. Носова порожнина, її 
васкуляризація. Функції гортані. Трахея. 
       Бронхіальне дерево. Вікові зміни дихальної системи. Будова та 
функції плеври. 
        Будова нирки. Мозкова речовина. Кіркова речовина. Тонка будова 
нефрона.   Кортикальна система кровообігу. Юкстамедулярна система 

 



кровообігу. Гістофізіологія сечоутворення. Вікові особливості будови 
нирки. Юкстагломерулярний апарат нирки. Щільне пятно. Сечовивідні 
шляхи. Особливості слизової оболонки сечового міхура. 
Функції шкіри. Будова епідерміса. Клітини Лангерганса. Дермо-
епідермальний контакт. Дерма. Залози шкіри. Сальні залози. Потові 
залози. Еккринові потові залози. Апокринові потові залози. Волосся. 
Розвиток та будова волосся. Цибулина волосся. Циклічна активність 
волосяних фолікулів. 

 ВСЬОГО 6 84 
* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 
 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 6 год. 
Самостійна робота – 84 год. 
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