
  
 

 



 



1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з будовою, функціями, обміном речовин,  

розвитком клітин і тканин живих істот та практичним застосуванням цитологічних і 
гістологічних знань в екології.  
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Повний курс середньої освіти, особливо, біологічних дисциплін.  

2. Знання будови і функцій клітин і тканин в межах шкільної програми.  

3. Базові уміння роботи зі світловим мікроскопом. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Курс «Екологічні аспекти клітинної біології» дає уявлення студентам про принципи 

структурно-функціональної організації цитозолю, цитоскелету, клітинного ядра, органел 

клітини, поверхневого апарату клітини та його участі в міжклітинній сигналізації й адгезії. 
Розглядається клітинний цикл та типи поділу клітини, механізми клітинної диференціації 
та основи патологічних змін у клітинах. При цьому аналізуються уявлення щодо еволюції 
клітинної форми життя, основні етапи історичного розвитку цитології та сучасні методи 

цитологічних досліджень. Також проводиться знайомство студентів із закономірностями 

будови, розвитку, обміном речовин тканин тваринних організмів. Формуються уявлення 

про походження і загальні закономірності  еволюційного розвитку тканин; основи 

номенклатури тканин згідно з міжнародною гістологічною номенклатурою;  уявлення про 

сучасні тенденції та напрямки фундаментально-наукових та прикладних досліджень у 

гістології і суміжних з нею науках. Також даються основні напрямки застосування 

цитологічних та гістологічних знань в екології, зокрема, структурно-функціональні зміни в 

клітинах та тканинах при дії різних хімічних та фізичних факторів та за різних екологічних 

умов.  

 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1. формування знань про будову та функціонування клітин та їх компонентів;  

2. формування уявлень про походження і загальні закономірності еволюційного 

розвитку клітин;  

3. формування знань про основні типи тканин тваринного організму, особливості їх 

структурно-функціональної організації;  
4. формування уявлень про використання цитологічних і гістологічних знань в 

екології.  
5. формування уявлень про сучасні тенденції та напрямки фундаментально-наукових 

та прикладних досліджень у цитології, гістології та суміжних з ними науках. 
 

 

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:  

інтегральна:  

− Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук і на межі 
предметних галузей, що передбачає застосування теорій та методів 

природничих наук і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 

 загальні: 

− Знання та розуміння предметної області (клітинна біологія, цитологія, 

загальна гістологія).  

− Здатність застосовувати знання з клітинної біології, цитології та загальної 
гістології у практичних ситуаціях. 



− Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

− Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово. 

− Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями з цитології та 

гістології.  
− Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

− Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт.  

спеціальні (фахові, предметні): 

− Базові теоретичні та методологічні знання в галузі цитології, гістології та на 

межі предметних галузей. 

− Здатність застосовувати знання та вміння з цитології і гістології для 

дослідження різних рівнів організації живого, біологічних явищ і процесів. 

− Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, 

теорій та концепцій для розв’язання конкретних завдань в області екології із 
застосуванням цитологічних і гістологічних знань та методів.  

 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 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 Знати структурно-функціональну 

організацію клітини. 

Лекції, 
самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1 

7 

1.2 Знати будову та функції основних типів 

тканин організму.  

Лекції,  Модульна 

контрольна 

робота 2 

7 

Вміти 

2.1 Вміти розрізняти на цитологічних та 

гістологічних препаратах клітини та 

субклітинні структури.  

Практичні 
роботи 

Модульна 

контрольна 

робота 1 

7 

2.2 Вміти описувати,  в якому 

функціональному стані знаходиться 

клітина 

Практичні 
роботи 

Модульна 

контрольна 

робота 1 

7 

2.3 Вміти розрізняти на цитологічних та 

гістологічних препаратах структурні 
елементи різних тканин організму.  

Практичні 
роботи 

Модульна 

контрольна 

робота 2 

7 

2.4 Набути навичок самостійного вивчення 

цитологічних та гістологічних препаратів.  

Практичні 
роботи 

Модульна 

контрольна 

робота 2 

7 

2.5 Вміти самостійно працювати з науковою 

та навчально-методичною цитологічною й 

гістологічною літературою, здійснювати 

пошук та узагальнювати наукову 

інформацію.  

Самостійна 

робота 

Контрольна 

робота 

7 

Комунікації 

3.1 Вміти працювати в групі при опануванні 
цитологічних та гістологічних знань і 
практичних навичок. 

Лекції та 

Практичні 
роботи  

Контрольна 

робота 

11 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 

 

Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 

Демонструвати спілкування в діалоговому режимі з 
колегами та цільовою аудиторією, ведення професій-

ної наукової дискусії, письмово відображувати та 

презентувати результати своїх досліджень  

      + + 

Демонструвати володіння основними термінами в 

галузі клітинної біології, цитології, гістології 
+ + + + + +   

Демонструвати знання фундаментальних біологічних 

процесів, будови та функцій клітин і тканин живих 

організмів 
+ + + + + +   

Вміти використовувати цитологічні та гістологічні 
знання і практичні навички в екології та суміжних з 
нею науках 

+ + + + + +   

Вміти застосовувати набуті знання у подальшому 

навчанні та професійній діяльності 
     + + + 

Шляхом самостійного навчання освоїти нові знання та 

сучасні методи експериментальних досліджень для 

вирішення проблемних завдань 

      +  

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1; 2.1; 2.2; 3.1 – 10 балів / 5 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.2; 2.3; 2.4; 3.1 – 10 балів / 5 балів 

3. Проміжне тестування РН 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5 – 40 балів / 20 балів 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 
Формою проведення іспиту є контрольна робота. Результатами навчання, які оцінюються в 

контрольній роботі, є РН 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1. Максимальна кількість балів, які 

можуть бути отримані студентом, становить 40 балів за 100 бальною шкалою.  

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковим для іспиту є написання 2 модульних контрольних робіт та відпрацювання всіх 

практичних робіт. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 

балів. 

 

7.2. Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій та практичних занять з 

розділів 1 і 2 відповідно. Проміжне тестування проводиться упродовж практичних робіт.  

 

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 та практичних  занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
практичні 

заняття 

самостійна 
робота 

Розділ 1 

1. 

Тема 1. Структурно-функціональна організація 

клітини в нормі.  
12 12 30 

Лекція 1. Цитозоль (гіалоплазма) та включення 2 0 0 

Практична робота 1. 0 2 0 

Лекція 2. Будова і функції цитоскелета клітини. 

Клітинний центр 
2 0 0 

Практична робота 2. 0 2 0 

Лекція 3. Будова ядра клітини. Функціональні 
процеси у ядрі. Біосинтез білка 

2 0 
0 

Практична робота 3. 0 2 0 

Лекція 4. Будова та функції органел вакуолярної 
системи клітини 

2 0 0 

Практична робота 4. 0 2 0 

Лекція 5. Структурно-функціональна організація 

мітохондрій і пластид 
2 0 

0 

Практична робота 5. 0 2 0 

Лекція 6. Структурно-функціональна організація 

біологічних мембран клітини. Будова плазмолеми. 

Міжклітинні контакти 

2 0 0 

Практична робота 6. 0 2 0 

Самостійна робота  

Локалізація реакцій проміжного обміну.  

Хімічний склад включень клітин людини. Функції 
включень клітин людини. Особливості включень 

рослинних клітин.  

Взаємозв’язок різних елементів цитоскелету. 

Молекули, що здатні впливати на функціональні 
характеристики елементів цитоскелету.  

Класифікація ядер за кількістю та розміщенням 

гетерохроматину. Статевий хроматин, його 

діагностичне значення. Значення РНП-комплексів 

ядра.  

Історія відкриття ендоплазматичної сітки та 

апарату Гольджі, їх взаємозв’язок з розвитком 

цитологічних методів. Методи дослідження 

лізосом. Формування та поділ пероксисом.  

Особливості хімічного стану мітохондріальних 

мемран. Концепція ендосимбіотичного 

походження двомембранних органел, її сучасний 

стан.  

Історичне становлення уявлення про будову 

біологічних мембран. Вплив хімічного складу 

мембран на їх функціональні характеристики.   

0 0 30 

2. 

Тема 2. Структурно-функціональні зміни в 

клітинах при різних фізіологічних та 

патологічних станах.  

2 2 7 

Лекція 7. Характеристика структурно-

функціональних змін у клітинах при різних 

фізіологічних та патологічних станах.  

2 0 0 



Практична робота 7. 0 2 0 

Самостійна робота Особливості структурно-

функціональних змін різних спеціалізованих 

структур диференційованих клітин за різних 

фізіологічних умов. Особливості патологічних 

змін у різних типах клітин. Особливості 
патологічних змін різних спеціалізованих 

структур диференційованих клітин.  

0 0 7 

3. 

Тема 3. Вплив фізичних та хімічних факторів 

на клітину.  

2 0 7 

Лекція 8. Вплив фізико-хімічних факторів на 

клітину 

2 0 0 

Самостійна робота Особливості впливу різних 

груп хімічних речовин на клітину.  

0 0 7 

4. 

Тема 4. Клітинний цикл в нормі та при дії 

різних екологічних факторів.  

2 2 7 

Лекція 9. Стадії життєвого циклу клітини. Мітоз, 
амітоз та мейоз 

2 0 0 

Практична робота 8. 0 2 0 

Самостійна робота Еволюція форм мітозу. 

Цикліни, їх роль у регуляції клітинного циклу. 

Ядерцевий цикл.  

0 0 7 

Розділ 2 

5. 

Тема 5. Будова епітеліальної тканини в нормі 

та її зміни при різних зовнішніх впливах.  

2 4 7 

Лекція 10. Будова і функції покривного та 

залозистого епітелію 

2 0 0 

Практична робота 9. 0 2 0 

Практична робота 10. 0 2 0 

Самостійна робота Будова та різновиди епітелію 

у різних груп тварин. Вплив екологічних факторів 

на особливості структурно-функціональної 
організації епітелію.  

0 0 7 

6. 

Тема 6. Будова та функції тканин 

внутрішнього середовища в нормі та їх зміни 

при різних зовнішніх впливах.  

6 8 14 

Лекція 11. Загальна характеристика тканин 

внутрішнього середовища. Кров та кровотворення 

2 0 0 

Практична робота 11. 0 2 0 

Лекція 12. Структурно-функціональна 

організація волокнистих сполучних тканин 
2 0 0 

Практична робота 12. 0 2 0 

Лекція 13. Загальна характеристика скелетних 

тканин. Будова та функції хрящової та кісткової  
тканини 

2 0 0 

Практична робота 13. 0 2 0 



Самостійна робота Особливості структурно-

функціональної організації сполучних тканин у 

тварин різних таксономічних груп. Вплив 

екологічних факторів на особливості структурно-

функціональної організації сполучних тканин.  

0 0 14 

7. 

Тема 7. Структурно-функціональна організація 

м’язової тканини за нормальних та змінених 

екологічних умов. 

2 2 7 

Лекція 14. Структурно-функціональна 

організація та типи м’язової тканини 

2 0 0 

Практична робота 14. 0 2 0 

Самостійна робота Різновиди м’язової тканини у 

тварин різних систематичних груп, особливості їх 

будови та функціонування. Вплив екологічних 

факторів на особливості структурно-

функціональної організації м’язової тканини.  

0 0 7 

8. 

Тема 8. Структурно-функціональна організація 

нервової тканини за нормальних та змінених 

екологічних умов. 

2 2 7 

Лекція 15. Структурно-функціональна 

організація нервової тканини 
2 0 0 

Практична робота 15. 0 2 0 

Самостійна робота Особливості структурно-

функціональної організації нервової тканини у 

різних тварин. Вплив екологічних факторів на 

особливості структурно-функціональної 
організації нервової тканини.  

0 0 7 

 ВСЬОГО 30 30 86 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 
Лекції – 30 год. 

Практичні заняття – 30 год. 

Консультації – 4 год. 

Самостійна робота – 86 год. 

 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. Дзержинський М.Е., Скрипник Н.В., Островська Г.В., Гарматіна С.М., Пазюк Л.М., Бузинська Н.О., 

Варенюк І.М., Пустовалов А.С., Вороніна О.К.. Загальна цитологія та гістологія.– Київ: ВПЦ "Київський 

університет", 2010.– 575 с. 

2. Дзержинський М.Е., Скрипник Н.В., Гарматіна С.М., Островська Г.В., Варенюк І.М., Пустовалов А.С., 

Вороніна О.К., Пазюк Л.М., Бузинська Н.О. Загальна цитологія.– Київ: ВПЦ "Київський університет", 

2006.– 272 с.  

3. Дзержинський М.Е., Скрипник Н.В., Гарматіна С.М., Островська Г.В., Варенюк І.М., Пустовалов А.С., 

Вороніна О.К., Пазюк Л.М., Бузинська Н.О. Гістологія.– Київ: ВПЦ "Київський університет", 2011.– 223 

с.  

4. Загальна цитологія. Практикум:навчальний посібник / Дзержинський М.Е., Вороніна О.К.,Скрипник 

Н.В., Гарматіна С.М., Пазюк Л.М. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 

126 с. 

5. Волков К.С., Пасєчко Н.В. Ультраструктура клітин і тканин (навчальний посібник – атлас з цитології і 
загальної гістології) – Тернопіль: Укрмедкнига, 1997. 

6. Ченцов Ю.С. Общая цитология (введение в биологию клетки).– М.: Изд во Моск. Ун та.– 2004. 

7. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. Гистология.– М.: Медицина, 2004.– 768 с. 

8. Гистология (введение в патологию). / Под ред. Э.Г. Улумбекова, Ю.А. Челышева.– М.: ГЭОТАР 

Медицина, 2002.– 672 с. 

9. Альбертс Б., Брей Д., Льюис Дж. и др. Молекулярная биология клетки.– в 3 х томах.– М.: Мир, 2013¬.– 



808 с.  

10. Фаллер Дж. М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки. Руководство для врачей.– М.: Бином-пресс, 

2003.– 272 с. 

11. Дзержинський М.Е., Пазюк Л.М., Гарматіна С.М., Пустовалов А.С., Варенюк І.М.. Альбом для 

лабораторних занять з гістології.– Київ: Фітосоціоцентр, 2010.– 40 с. 

12. Дзержинський М.Е., Пазюк Л.М., Варенюк І.М., Вороніна О.К.. Альбом для лабораторних занять з курсу 

"Загальна цитологія".– Київ: Фітосоціоцентр, 2011.– 81 с.  
 

Додаткова: 
13. Акмаев И.Г., Быков В.Л., Волкова О. В. и др. Руководство по гистологии.– в 2 х томах.– СПб.: СпецЛит., 

2001.  

14. Артишевский А.А., Леонтюк А.С., Слука Б.А. Гистология с техникой гистологических исследований. 

Учебное пособие.– Мн.: Выш. шк., 1999.– 236 с. 

15. Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф., Ноздрин В.И. и др. Лабораторные занятия по курсу гистологии, 

цитологии и эмбриологии.– М.: Высшая школа, 1990.– 399 с. 

16. Быков В.Л Цитология и общая гистология (функциональная морфология клеток и тканей человека).– 

СПб: СОТИС, 1998. 

17. Гистология, цитология и эмбриология: Атлас: Учеб. пособие / Под ред. О.В. Волковой, Ю.К. Елецкого.– 

М.: Медицина, 1996. 

18. Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология и эмбриология.–М.: Медицинское 

информационное агенство, 2005.– 600 с. 

19. Леонтюк А.С., Слука Б.А. Основы возрастной гистологии.– Мн.: Выш. шк., 2000.– 416 с. 

20. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С. Гістологія людини (підручник для студентів медичних 

інститутів).– Львів: Мир., 1993. 

21. Рис Э., Стернберг М. Введение в молекулярную биологию. От клеток к атомам.– М.: Мир, 2002.– 142 с. 

22. Хем А., Кормак Д. Гистология.– в 3 х томах.– М.: Мир, 1983.  

 


