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1. Мета дисципліни – набуття кожним студентом конкретних знань з мікроскопічної та 

субмікроскопічної будови клітин, тканин, органів людини, розуміння результатів лабораторних 

досліджень, які, разом із знанням з інших дисциплін, стануть основою для встановлення діагнозу і 

розуміння патогенезу різних захворювань. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування базових навчальних дисциплін «Біології» і «Хімії», «Медичної 

біології», «Медичної хімії», «Біоорганічної та біологічної хімії», «Медичної та біологічної 

фізики», «Нормальної фізіології людини», «Анатомії людини».  

2. Вміння самостійно застосовувати знання із дисциплін «Біології» і «Хімії», «Медичної 

біології», «Медичної хімії», «Біоорганічної та біологічної хімії», «Медичної та біологічної 

фізики», «Нормальної фізіології людини», «Анатомії людини»; працювати з навчальною, 

науковою та науково-методичною літературою. 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Гістологія, цитологія та ембріологія» є складовою програми 

професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я» спеціальності 222 «Медицина» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр 

медицини» професійної кваліфікації «лікар» за освітньою програмою «Медицина». 

«Гістологія, цитологія та ембріологія» є обов’язковою дисципліною, що надає знання з 

особливостей будови клітин, які є основною структурно-функціональною одиницею живого, 

різних типів тканин, які будують органи та системи органів організму людини. Визначальні 

аспекти функціонування тканин і органів пов’язані із етапами і особливостями їх розвитку 

під час ембріонального періоду, а також впливу різних факторів на цей процес. Саме тому в 

курсі «Гістологія, цитологія та ембріологія» вивчається мікроскопічна та 

ультрамікроскопічна будова клітин і тканин, гістологічна структура органів і систем органів 

та закономірності їх розвитку у пренатальний період.  

.  

4. Завдання (навчальні цілі): 

 формування знань з молекулярних і структурних основ функціонування і відновлення 

клітин і їх похідних; 

 формування уявлень основних закономірностей організації тканин та їх класифікації; 

 розуміння основних принципів адаптації і збереження гомеостазу; 

 формування уявлень про закономірності ембріонального розвитку тканин і органів; 

 визначення критичних періодів ембріогенезу, аномалії розвитку людини. 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої 

освіти (шостий рівень НРК України), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 

«Медицина») дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти наступних 

компетентностей: 

інтегральної: 

- здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

процесі навчання для майбутньої професійної діяльності у галузі охорони здоров’я або у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, здійснення інновацій та 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог; 

загальних: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  
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- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;  

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

- здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

- здатність приймати обґрунтовані рішення; 

- здатність працювати в команді; 

- навички міжособистісної взаємодії;  

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;  

- здатність спілкуватись іноземною мовою; 

- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

-  визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 

- здатність діяти соціально відповідально та свідомо;  

- прагнення до збереження навколишнього середовища; 

- здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

спеціальних (фахових, предметних): 

 базові теоретичні та методологічні знання в галузі медичних наук та на межі 

предметних галузей; 

 уміння використовувати знання й практичні навички в галузі медичних наук та на межі 

предметних галузей для дослідження різних рівнів організації людського організму, 

фізіологічних явищ і процесів; 

 уміння застосовувати знання з гістології, цитології та ембріології, теорій та концепцій 

для розв’язання конкретних медичних завдань; 

 здатність до визначення необхідного переліку лабораторних досліджень та оцінки їх 

результатів. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 345 годин 11,5 кредитів ЄКТС. 

 

Програма структурована у модулі: 

 

Змістовий модуль 1. Цитологія, ембріологія 

Змістовий модуль 2. Загальна гістологія 

Змістовий модуль 3. Спеціальна гістологія. 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

 

Відсоток у 

підсумко-

вій оцінці 

з дисцип-

ліни 

Код Результат навчання 

1 Знати    

Модуль 1 Семестр 1. Підсумковий контроль «Іспит» 

1.1.1. методи дослідження клітин і 

тканин; гістологічну техніку;  

структурні та молекулярні 

основи функціонування 

клітин. 

Лекція, 

лаборатор

на робота, 

самостійна 

робота 

Тематична контрольна робота; тест 

на лекції; оцінювання оформлення 

результатів мікроскопічного 

аналізу гістологічних препаратів і 

усні пояснення; модульна 

контрольна робота 

5 

1.1.2. особливості будови і функції 

клітинних органел; клінічне 

значення. 

Лекції, 

лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Тематичні контрольні роботи; 

тести на лекціях; оцінювання 

оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу гістоло-

гічних препаратів і усні 

пояснення; модульна контрольна 

робота 

5 

1.1.3. структуру і функції 

клітинного ядра; клітинний 

цикл; поділ клітин; диферен-

ціювання і старіння клітин; 

клінічне значення. 

Лекції, 

лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Тематичні контрольні роботи; 

тести на лекціях; оцінювання 

оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу гістоло-

гічних препаратів і усні 

пояснення; модульна контрольна 

робота 

5 

1.1.4. закономірності розвитку 

організму людини і тварин; 

джерела розвитку тканин; 

провізорні органи; клінічне 

значення. 

Лекції, 

лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Тематичні контрольні роботи; 

тести на лекціях; оцінювання 

оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу гістоло-

гічних препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота 

5 

1.1.5 лабораторні дослідження у 

визначенні різних станів 

організму 

Лекції, 

лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Тематичні контрольні роботи; 

тести на лекціях; оцінювання 

оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу гістоло-

гічних препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота 

5 

2 Вміти    

2.1.1. застосовувати знання з 

основних принципів оцінки і 

аналізу стану органел, різних  

типів клітин і тканин 

Лекція, 

Лаборатор

на робота, 

самостійна 

робота 

Тематичні контрольні роботи; 

тести на лекціях; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

5 
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модульна контрольна робота 

2.1.2. застосовувати знання для 

оцінки типу і якості медичних 

зразків в діагностичних цілях 

Лаборатор

на робота, 

самостійна 

робота 

Тематична контрольна робота; 

тест на лекції; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота 

5 

2.1.3. на основі поглиблених знань 

оцінювати структуру і 

функціональний стан різних 

типів клітин в діагностичних 

цілях 

Лекція, 

Лаборатор

на робота, 

самостійна 

робота 

Тематичні контрольні роботи; 

тести на лекціях; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота 

5 

2.1.4. на основі поглиблених знань 

закономірностей клітинного 

циклу визначати стадії 

клітинного циклу в 

діагностичних цілях 

Лекція, 

Лаборатор

на робота, 

самостійна 

робота 

Тематичні контрольні роботи; 

тести на лекціях; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота 

5 

2.1.5. на основі поглиблених знань 

закономірностей розвитку 

тканин на різних стадіях 

ембріогенезу визначати особ-

ливості і аналізувати можливі 

зміни розвитку тканин відпо-

відно до конкретних умов 

Лаборатор

на робота, 

самостійна 

робота 

Тематичні контрольні роботи; 

тести на лекціях; оцінювання 

оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу гістоло-

гічних препаратів і усні 

пояснення; модульна контрольна 

робота 

3 

2.1.6. застосовувати знання з 

цитології та ембріології  у 

діагностичних цілях для 

визначення різних станів 

організму 

Лекція, 

лаборатор

на робота, 

самостійна 

робота 

Тематичні контрольні роботи; 

тести на лекціях; оцінювання 

оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу гістоло-

гічних препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота 

3 

3 Комунікація    

3.1.1 Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами 

та цільовою аудиторією, 

ведення професійної наукової 

дискусії;  

Лаборатор

на робота, 

самостійна 

робота 

Оцінювання усних 

відповідей/пояснень 

 

3 

3.1.2. Письмово відображувати та 

презентувати результати своїх 

досліджень українською 

мовою. 

Лаборатор

на робота, 

самостійна 

робота 

Оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу 

гістологічних препаратів 

3 

4.  Автономність та 

відповідальність 

   

4.1.1 Орієнтуватися в принципових 

питаннях гістології, цитології 

та ембріології; проводити під-

бір та аналіз сучасної літера-

тури за даним медичним нап-

рямком, використовувати її, а 

також програми обробки даних 

для планування, отримання й 

аналізу результатів власної 

науково-дослідної роботи 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання усних 

відповідей/пояснень 

3 
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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 

1 Знати    

 

Модуль 2 Семестр 2. Підсумковий контроль «Іспит». 

 

1.2.1 основні принципи організації 

тканин. Епітеліальні тканини. 

Епітелій як основний 

компонент гістохімічного 

бар’єру. Залозистий епітелій. 

Секреторний цикл. 

Лекція, 

лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Тематична контрольна робота; 

тест на лекції; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота 

5 

1.2.2 структуру і функції крові і 

лімфи. Еритроцити. 

Лейкоцити. Механізми адгезії, 

міграції і знешкодження 

мікроорганізмів. Тромбоцити. 

Гемостаз. Гематопоез. 

Лекції, 

лаборатор

ні робота, 

самостійна 

робота 

Тематична контрольна робота; 

тести на лекціях; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота 

5 

1.2.3 сполучні тканини – класифіка-

ція, загальні принципи будови. 

Волокнисті сполучні тканини. 

Сполучні тканини зі спеціаль-

ними властивостями. 

Лекція, 

лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Тематична контрольна робота; 

тест на лекції; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота 

5 

1.2.4 скелетні сполучні тканини.  

Хрящ. Кістка. З’єднання 

кісток. Розвиток кісток. 

Лекція, 

лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Тематична контрольна робота; 

тест на лекції; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота 

5 

1.2.5 особливості будови м’язових 

тканин відповідно до їх 

функціональної активності.  

Лекція, 

лаборатор

на робота, 

самостійна 

робота 

Тематична контрольна робота; 

тест на лекції; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота 

5 

1.2.6 нервову тканину. Нервові 

клітини. Гліальні клітини. 

Нервові закінчення. 

Лекція, 

лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Тематична контрольна робота; 

тест на лекції; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота  

5 

1.2.7 лабораторні підходи у 

визначенні різних станів 

організму 

Лекції, 

лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Тематичні контрольні роботи; 

тести на лекціях; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота  

5 

2 Вміти    

2.2.1. на основі поглиблених знань Лекції, Тематичні контрольні роботи; 5 
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закономірностей онтогенезу 

тканин визначати особливості 

розвитку тканин на різних 

стадіях ембріогенезу і 

аналізувати можливі зміни 

відповідно до конкретних 

умов 

лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

тести на лекціях; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота  

2.2.2. на основі поглиблених знань 

гістологічної будови тканин 

оцінювати і аналізувати 

структуру різних типів тканин 

у діагностичних цілях 

Лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Тематичні контрольні роботи; 

тести на лекціях; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота  

5 

2.2.3. визначати стан і 

функціональну активність 

різних типів тканин у 

діагностичних цілях 

Лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Тематичні контрольні роботи; 

тести на лекціях; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота  

3 

2.2.4 застосовувати знання для 

діагностики і визначення  

різних станів організму 

Лекції, 

лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Тематичні контрольні роботи; 

тести на лекціях; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота  

3 

3 Комунікація    

3.2.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з 

колегами та цільовою 

аудиторією, ведення 

професійної наукової дискусії;  

Лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Оцінювання усних 

відповідей/пояснень 

 

3 

3.2.2. Письмово відображувати та 

презентувати результати своїх 

досліджень українською 

мовою. 

Лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу 

гістологічних препаратів 

3 

4.  Автономність та 

відповідальність 

   

4.2.1. Орієнтуватися в принципових 

питаннях гістології, цитології 

та ембріології; проводити під-

бір та аналіз сучасної літера-

тури за даним медичним нап-

рямком, використовувати її, а 

також програми обробки 

даних для планування, 

отримання й аналізу 

результатів власної науково-

дослідної роботи 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Тематичні контрольні роботи; 

тести на лекціях; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота 

3 
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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 

1 Знати    

 

Модуль 3 Семестр 3. Підсумковий контроль «Іспит» 

1.3.1 структуру і функції серцево-

судинної системи;  

Лекція, 

лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Тематична контрольна робота; 

тест на лекції; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота; 

знання гістологічних препаратів 

3 

1.3.2 структуру і функції 

ендокринної системи; 

Лекція, 

лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Тематична контрольна робота; 

тест на лекції; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота; 

знання гістологічних препаратів 

3 

1.3.3 структурні основи імунного 

захисту; взаємодію клітин 

крові і сполучної тканини за 

умов запалення; 

Лекція, 

лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Тематична контрольна робота; 

тест на лекції; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота; 

знання гістологічних препаратів 

3 

1.3.4 структуру і функції нервової 

системи; органів чуття; 

Лекція, 

лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Тематична контрольна робота; 

тест на лекції; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота; 

знання гістологічних препаратів 

3 

1.3.5 структуру і функції шлунково-

кишкового тракту; ротової 

порожнини; травних залоз; 

Лекція, 

лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Тематична контрольна робота; 

тест на лекції; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота; 

знання гістологічних препаратів 

3 

1.3.6 структуру і функції дихальної 

системи; 

Лекція, 

лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Тематична контрольна робота; 

тест на лекції; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота; 

знання гістологічних препаратів 

3 

1.3.7 структуру і функції сечови-

дільної системи;  

Лекція, 

лаборатор

ні роботи, 

Тематична контрольна робота; 

тест на лекції; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

3 
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самостійна 

робота 

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота; 

знання гістологічних препаратів 

1.3.8 структуру і функції покривної 

системи; 

Лекція, 

лаборатор

на робота, 

самостійна 

робота 

Тематична контрольна робота; 

тест на лекції; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота; 

знання гістологічних препаратів 

3 

1.3.9 структуру і функції чоловічої 

статевої системи;  

Лекція, 

лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Тематична контрольна робота; 

тест на лекції; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота; 

знання гістологічних препаратів 

3 

1.3.10 структуру і функції жіночої 

статевої системи;  

Лекція, 

лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Тематична контрольна робота; 

тест на лекції; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота; 

знання гістологічних препаратів 

3 

1.3.11 лабораторні дослідження у 

діагностиці і оцінці різних 

станів організму  

Лекції, 

лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Тематична контрольна робота; 

тести на лекціях; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота; 

знання гістологічних препаратів 

3 

2 Вміти    

2.3.1. оцінювати та аналізувати 

гістологічну структуру органів 

серцево-судинної, ендокрин-

ної, імунної, травної,  

дихальної,  репродуктивної і 

видільної систем в 

діагностичних цілях  

Лекція, 

лаборатор

на робота, 

самостійна 

робота 

Тематична контрольна робота; 

тести на лекціях; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота; 

знання гістологічних препаратів 

3 

2.3.2. визначати стадію клітинного 

циклу і поділу клітин в 

гістологічних препаратах 

внутрішніх органів у 

діагностичних цілях 

Лекції, 

лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Тематичні контрольні роботи; 

тести на лекціях; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота; 

знання гістологічних препаратів 

3 

2.3.3. використовувати знання з 

гістології, цитології та 

ембріології для визначення 

різних станів організму 

людини 

Лаборатор

на робота, 

самостійна 

робота 

Тематичні контрольні роботи; 

тести на лекціях; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота; 

знання гістологічних препаратів 

3 
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2.3.4. використовувати знання з 

гістології, цитології та 

ембріології для обґрунтування 

механізмів розвитку різних 

станів організму 

Лекція, 

лаборатор

на робота, 

самостійна 

робота 

Тематичні контрольні роботи; 

тести на лекціях; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота; 

знання гістологічних препаратів 

3 

2.3.5 працювати з мікроскопом для 

визначення стану і функціо-

нальну активність серцево-

судинної, ендокринної, 

імунної, травної,  дихальної,  

репродуктивної і видільної 

систем у діагностичних цілях 

лаборатор

ні роботи 

Оцінювання оформлення резуль-

татів мікроскопічного аналізу гіс-

тологічних препаратів; знання 

гістологічних препаратів 

3 

2.3.6 визначати стан і функціо-

нальну активність серцево-

судинної, ендокринної, 

імунної, травної,  дихальної,  

репродуктивної і видільної 

систем у діагностичних цілях. 

Лекція, 

лаборатор

на робота, 

самостійна 

робота 

Тематичні контрольні роботи; 

тести на лекціях; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота; 

знання гістологічних препаратів 

3 

3 Комунікація    

3.3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами 

та цільовою аудиторією, 

ведення професійної наукової 

дискусії;  

Лаборатор

на робота, 

самостійна 

робота 

Оцінювання усних 

відповідей/пояснень 

 

3 

3.3.2. Письмово відображувати та 

презентувати результати своїх 

досліджень українською 

мовою. 

Лаборатор

на робота, 

самостійна 

робота 

оформлення результатів 

мікроскопічного аналізу 

гістологічних препаратів 

3 

4.  Автономність та 

відповідальність 

   

4.3.1 Орієнтуватися в принципових 

питаннях гістології, цитології 

та ембріології; проводити 

підбір та аналіз сучасної 

літератури за даним медичним 

напрямком, використовувати її, 

а також програми обробки 

даних для планування, 

отримання й аналізу 

результатів власної науково-

дослідної роботи 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Тематичні контрольні роботи; 

тести на лекціях; оцінювання 

оформлення результатів мікрос-

копічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення; 

модульна контрольна робота; 

знання гістологічних препаратів 

3 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни з програмними результатами навчання Модуль 1 Семестр 1. 

 

Результати навчання дисципліни (код) 
 

 

Програмні результати навчання (назва) 

1
.1

.1
 

1
.1

.2
 

1
.1

.3
 

1
.1

.4
 

1
.1

.5
 

2
.1

.1
 

2
.1

.2
 

2
.1

.3
 

2
.1

.4
 

2
.1

.5
 

2
.1

.6
 

3
.1

.1
 

3
.1

.2
 

4
.1

.1
 

здатність виявляти знання в практичних ситуаціях + + + + +   +  +    + 

здатність використовувати знання та розуміння предметної області та розуміння 

професії + + + + + + + + +     + 

розуміння саморегуляції та ведення здорового способу життя, здатність до 

адаптації та дії в новій ситуації     +     +  +  + 

здатність усвідомлювати вибір стратегії спілкування, уміння працювати в команді, 

навички міжособистісної взаємодії     +       + +  

здатність ефективно спілкуватися, формувати та розв’язувати завдання рідною 

мовою як усно, так і письмово + + + + + +     + + +  

здатність аналізувати та оцінювати результати лабораторних дослідження, 

вікових, статевих, індивідуальних особливостей організму людини  + + + + + + + + + + +    

здатність обирати та застосовувати придатні типові експериментальні методи, 

інтерпретувати результати дослідження     + + + + + + +    

збирати, інтерпретувати відповідні дані та аналізувати складності в межах 

спеціалізації для донесення суджень, що висвітлюють соціальні та етичні 

проблеми 
       + +   + +  

здатність демонструвати сучасний рівень знань профільних питань з цитології та 

ембріології + + + + +   + + +  +   

здатність демонструвати, розуміти і оцінювати результати дослідження 

особливостей цитологічних, гістологічих та ембріологічних препаратів  + + + + + + + + +      

здатність зіставляти фундаментальні знання щодо гістологічної будови тіла 

людини та його ембріологічного розвитку принципам медицини і розробляти 

компоненти і процеси клінічних досліджень, виходячи з цих принципів 
+ + + + +   + +  + +   
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни з програмними результатами навчання Модуль 2 Семестр 2. 

 

Результати навчання дисципліни (код) 
 

 

Програмні результати навчання (назва) 

1
.2

.1
 

1
.2

.2
 

1
.2

.3
 

1
.2

.4
 

1
.2

.5
 

1
.2

.6
 

1
.2

.7
 

2
.2

.1
 

2
.2

.2
 

2
.2

.3
 

2
.2

.4
 

3
.2

.1
 

3
.2

.2
 

4
.2

.1
 

здатність виявляти знання в практичних ситуаціях + + + + + + +       + 

здатність використовувати знання та розуміння предметної області та 

розуміння професії + + + + + + + + +     + 

розуміння саморегуляції та ведення здорового способу життя, здатність до 

адаптації та дії в новій ситуації       +     +  + 

здатність усвідомлювати вибір стратегії спілкування, уміння працювати в 

команді, навички міжособистісної взаємодії       +    + + +  

здатність ефективно спілкуватися, формувати та розв’язувати завдання рідною 

мовою як усно, так і письмово       +   +  + +  

здатність аналізувати та оцінювати результати лабораторних дослідження, 

вікових, статевих, індивідуальних особливостей організму людини  + + + + + + + + + + +    

здатність обирати та застосовувати придатні типові експериментальні методи, 

інтерпретувати результати дослідження       +        

здатність демонструвати сучасний рівень знань профільних питань з гістології, 

цитології та ембріології + + + + + + +   +  +   

здатність демонструвати, розуміти і оцінювати результати дослідження 

особливостей цитологічних, гістологічих та ембріологічних препаратів  + + + + + + + + + +     

здатність зіставляти фундаментальні знання щодо гістологічної будови тіла 

людини та його ембріологічного розвитку принципам медицини і розробляти 

компоненти і процеси клінічних досліджень, виходячи з цих принципів 
+ + + + + + +   +  +   
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни з програмними результатами навчання Модуль 3 Семестр 3. 

Результати навчання дисципліни (код) 
 

 

Програмні результати навчання (назва) 

1
.3

.1
 

1
. 

3
.2

 

1
. 

3
.3

 

1
. 

3
.4

 

1
.3

.5
 

1
.3

.6
 

1
.3

.7
 

1
.3

.8
 

1
.3

.9
 

1
.3

.1
0
 

1
.3

.1
1
 

2
.3

.1
 

2
.3

.2
 

2
.3

.3
 

2
.3

.4
 

2
.3

.5
 

2
.3

.6
 

3
.3

.1
 

3
.3

.2
 

4
.3

.1
 

здатність виявляти знання в практичних ситуаціях + + + + + + + + + + + +    + +   + 

здатність використовувати знання та розуміння предметної області та 

розуміння професії + + + + + + + + + + + + + + + +    + 

розуміння саморегуляції та ведення здорового способу життя, здатність до 

адаптації та дії в новій ситуації           +    +     + 

здатність усвідомлювати вибір стратегії спілкування, уміння працювати в 

команді, навички міжособистісної взаємодії           +       + +  

здатність ефективно спілкуватися, формувати та розв’язувати завдання 

рідною мовою як усно, так і письмово           +   + +   + +  

здатність аналізувати та оцінювати результати лабораторних дослідження, 

вікових, статевих, індивідуальних особливостей організму людини  + + + + + + + + + + + + + + +  +    

здатність обирати та застосовувати придатні типові експериментальні 

методи, інтерпретувати результати дослідження           +     + +    

практичні навички роботи з мікроскопічним обладнанням для аналізу 

цитологічних, гістологічих та ембріологічних препаратів  + + + + + + + + + +  + +   + +    

практичні навички вирішення складних завдань реалізації медико-

гістологічних проектів і проведення досліджень відповідно до спеціалізації           +   + + + + + +  

збирати, інтерпретувати відповідні дані та аналізувати складності в межах 

спеціалізації для донесення суджень, що висвітлюють соціальні та етичні 

проблеми 
             + +   + +  

здатність демонструвати сучасний рівень знань профільних питань з 

гістології, цитології та ембріології + + + + + + + + + + +   + + +  +   

здатність демонструвати, розуміти і оцінювати результати дослідження 

особливостей цитологічних, гістологічих та ембріологічних препаратів  + + + + + + + + + + + + + + + +     

здатність зіставляти фундаментальні знання щодо гістологічної будови тіла 

людини та його ембріологічного розвитку принципам медицини і розробляти 

компоненти і процеси клінічних досліджень, виходячи з цих принципів 
+ + + + + + + + + + +   + +  + +   

 



7. Схема формування оцінки 

Модуль 1. Семестр 1- іспит. 

7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання:  

1. Тематичні контрольні роботи (max/min) – РН 1.1.1 – 4.1.1. (блок тем Розділу 1) 

– 20 балів/10 балів 

2. Тести на лекціях (max/min) – РН 1.1.1 – 4.1.1. (блок тем Розділу 1) 

– 10 балів/5 балів 

3. Оцінювання результатів оформлення мікроскопічного аналізу гістологічних препаратів   

і усні пояснення (max/min) – РН 1.1.1 – 4.1.1. (блок тем Розділу 1) 

– 20 балів /10 балів 

4. Модульна контрольна робота  (max/min) – РН 1.1.1 – 4.1.1. (блок тем Розділу 1) 

– 10 балів /5 балів 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Іспит (max/min) – 40 балів /24 балів 

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 під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня, 50% від максимальної 

кількості балів за результатами навчання, до підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, 

отриманої під час іспиту (не нижче 60% від максимальної кількості балів за іспит). 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які 

оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1.1-4.1.1.  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. 

Якщо після підсумкового оцінювання здобувач освіти не набрав 60 балів, то за умови 

відпрацювання всіх практичних робіт, йому надається можливість написати підсумкову 

контрольну роботу. Максимальна кількість балів такої роботи становить 100, загальна кількість 

балів семестрового оцінювання, попередньо набрана здобувачем освіти, при цьому, дорівнює 0. 

 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання всіх практичних занять та написання 

модульних контрольних робіт. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру 

набрав менше ніж 20 балів. 

Якщо під час семестру здобувач освіти набрав кількість балів, нижчу за 20 балів, то за умови 

відпрацювання всіх практичних робіт, йому надається можливість написати підсумкову 

контрольну роботу. Максимальна кількість балів такої роботи становить 60, загальна кількість 

балів семестрового оцінювання, попередньо набрана здобувачем освіти, при цьому, дорівнюється 0. 

7.2 Організація оцінювання:  
Тематичні контрольні роботи проводяться по завершенні тематичних лекцій і практичних 

занять. 

Оцінювання усних відповідей проводиться упродовж семестру під час оцінювання 

результатів оформлення мікроскопічного аналізу гістологічних препаратів на практичних 

заняттях. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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7. Схема формування оцінки. Модуль 2. Семестр 2 - іспит.  

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Тематичні контрольні роботи (max/min)  – РН 1.2.1 – 4.2.1. (блок тем Розділу 2) 

– 24 балів/12 балів 

2. Тести на лекціях (max/min)  – РН 1.2.1 – 4.2.1. (блок тем Розділу 2) 

– 6 бали/3 балів 

3. Оцінювання результатів оформлення мікроскопічного аналізу гістологічних препаратів 

і усні пояснення (max/min) – РН 1.2.1 – 4.2.1. (блок тем Розділу 2) 

– 24 балів /12 балів 

4. Модульна контрольна робота  – (max/min)  – РН 1.2.1 – 4.2.1. (блок тем Розділу 2) 

– 6 бали /3 балів 

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Іспит (max/min) – 40 балів /24 балів 

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 під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня, 50% від максимальної 

кількості балів за результатами навчання, до підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, 

отриманої під час іспиту (не нижче 60% від максимальної кількості балів за іспит). 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які 

оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.2.1-4.2.1.  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. 

Якщо після підсумкового оцінювання здобувач освіти не набрав 60 балів, то за умови 

відпрацювання всіх практичних робіт, йому надається можливість написати підсумкову 

контрольну роботу. Максимальна кількість балів такої роботи становить 100, загальна кількість 

балів семестрового оцінювання, попередньо набрана здобувачем освіти, при цьому, дорівнюється 0. 

 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання всіх практичних занять та написання 

модульних контрольних робіт. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру 

набрав менше ніж 20 балів. 

Якщо під час семестру здобувач освіти набрав кількість балів, нижчу за 20 балів, то за умови 

відпрацювання всіх практичних робіт, йому надається можливість написати підсумкову 

контрольну роботу. Максимальна кількість балів такої роботи становить 60, загальна кількість 

балів семестрового оцінювання, попередньо набрана здобувачем освіти, при цьому, дорівнюється 0. 

7.2 Організація оцінювання:  
Тематичні контрольні роботи проводяться по завершенні тематичних лекцій і практичних 

занять. 

Оцінювання усних відповідей проводиться упродовж семестру під час оцінювання 

результатів оформлення мікроскопічного аналізу гістологічних препаратів на практичних 

заняттях. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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7. Схема формування оцінки. Семестр 3. Модуль 3 - іспит. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1.1. Тематичні контрольні роботи  (max/min) – РН 1.3.1-4.3.1 (блок тем Розділу 3) 

– 32 бали/12 балів 

1.2. Тести на лекціях (max/min) – РН 1.3.1-4.3.1. 

– 8 балів/4 бали 

1.3. Оцінювання результатів оформлення мікроскопічного аналізу гістологічних 

препаратів і усні пояснення (max/min) – РН 1.3.1-4.3.1. 

– 18 балів /9 балів 

1.4. Знання гістологічних препаратів (max/min) – РН 1.3.1-4.3.1. 

– 2 бали/1 бал 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Іспит (max/min) – 40 балів /24 балів 

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 під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня, 50% від максимальної 

кількості балів за результатами навчання, до підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, 

отриманої під час іспиту (не нижче 60% від максимальної кількості балів за іспит). 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які 

оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.3.1-4.3.1. 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. 

Якщо після підсумкового оцінювання здобувач освіти не набрав 60 балів, то за умови 

відпрацювання всіх практичних робіт, йому надається можливість написати підсумкову 

контрольну роботу. Максимальна кількість балів такої роботи становить 100, загальна кількість 

балів семестрового оцінювання, попередньо набрана здобувачем освіти, при цьому, дорівнюється 0. 

 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання всіх практичних занять та написання 

модульних контрольних робіт. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру 

набрав менше ніж 20 балів. 

Якщо під час семестру здобувач освіти набрав кількість балів, нижчу за 20 балів, то за умови 

відпрацювання всіх практичних робіт, йому надається можливість написати підсумкову 

контрольну роботу. Максимальна кількість балів такої роботи становить 60, загальна кількість 

балів семестрового оцінювання, попередньо набрана здобувачем освіти, при цьому, дорівнюється 0. 

7.2 Організація оцінювання:  
Тематичні контрольні роботи проводяться по завершенні тематичних лекцій і практичних 

занять. 

Оцінювання усних відповідей проводиться упродовж семестру під час оцінювання 

результатів оформлення мікроскопічного аналізу гістологічних препаратів на практичних 

заняттях. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план * 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 345 годин 11,5 кредитів ЄКТС. 

Програма структурована у модулі: 

Mодуль 1. Цитологія та ембріологія 

Mодуль 2. Загальна гістологія. 

Mодуль 3. Спеціальна гістологія. 

 

№ 

з/п 
Назва тем 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

 

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

р
о
б
о
т
и

 

К
о
н

су
л

ь
т
а

ц
ії

  

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 р

о
б
о
т
а
*
 

 Модуль 1. Семестр І. Іспит.     

1.  Лекція 1. Введення в курс гістології, цитології та ембріології. 

Методи дослідження клітин і тканин. Структурні і молекулярні 

основи функціонування клітин.  

2    

2.  Лабораторна робота 1. Гістологічна техніка. Особливості 

будови клітин тварин. 

 2   

3.  Самостійна робота. Загальні положення дисципліни гістології, 

цитології та ембріології. Історія розвитку знань з цитології, 

гістології та ембріології. Характеристика загальної будови 

клітини тварин порівняно з рослинними клітинами. Методи 

дослідження тканин і клітин. Етапи гістологічної техніки. 

Фіксація тканин, основні фіксатори. Просвітлення і заключення в 

парафін. Методи виготовлення гістологічних зрізів. 

Депарафінування. Забарвлення гістологічних препаратів, типи 

барвників. Методи дослідження компонентів клітини і тканин. 

Типи мікроскопії. Загальна будова світлового мікроскопа. 

Загальна будова електронного мікроскопа. 

   2 

4.  Лекція 2. Структура і функції клітинних мембран. 2    

5.  Лабораторна робота 2. Плазмолема. Клітинні контакти.    2   

6.  Самостійна робота. Загальна характеристика клітинних 

мембран. Особливості будови плазмолеми. Особливості будови 

мембран клітинних органел. Функції мембран. Типи транспорту 

речовин через мембрану. Участь мембрани у передачі сигналу в 

клітину. Субмембранний комплекс. 

   4 

7.  Лекція 3. Цитосклет. Система цитопротекції та самооновлення 

клітини. 

2    

8.  Лабораторна робота 3. Цитосклет.  2   

9.  Самостійна робота. Загальна характеристика цитоскелету 

клітин. Організація будови мікротрубочок, мікрофіламентів і 

проміжних філаментів. Функції мікротрубочок, мікрофіламентів і 

проміжних філаментів. 

   4 

10.  Лекція 4. Цитоплазма. Метаболізм клітини. Синтетичний апарат 

клітини. Система катаболізму. 

2    

11.  Лабораторна робота 4. Цитоплазма.  Клітинні включення.   2   

12.  Самостійна робота. Загальна характеристика цитоплазми 

клітин. Стан золь-гель цитоплазми. Основні функції цитоплазми. 

Синтез білків. Основні модифікації білків у набутті 

функціональної активності. Система деструкції білків. Клітинні 

включення. Класифікація клітинних включень за функцією. 

Класифікація клітинних включень за хімічним складом. Роль 

клітинних включень у діагностиці різних функціональних станів 

   4 
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клітин. 

13.  Лекція 5. Структура і функції одномембранних клітинних 

органел: ендоплазматичного ретикулуму, аппарату Гольджі, 

лізосом і пероксисом. Структура і функції двомембранних 

клітинних органел: мітохондрії і хлоропласти. Роль клітинних 

органел у діагностиці деяких захворювань. 

2    

14.  Лабораторна робота 5. Мікроскопічна і ультрамікросокпічна 

будова ендоплазматичного ретикулуму, аппарату Гольджі, 

лізосом і пероксисом. 

 2   

15.  Самостійна робота. Особливості організації і функції 

одномембранних клітинних органел: ендоплазматичного 

ретикулуму, апарату Гольджі, лізосом і пероксисом. Зміни 

одномембранних органел за різної функціональної активності 

клітин у діагностиці різних функціональних станів організму. 

   4 

16.  Лекція 6. Структура і функції клітинного ядра. Особливості 

організації хроматину в залежності від функціональної 

активності клітин. Структура ядра у діагностиці різних 

функціональних станів організму. 

2    

17.  Лабораторна робота 6. Мікроскопічна і ультрамікросокпічна 

будова мітохондрій і хлоропластів. 

 2   

18.  Самостійна робота. Особливості організації і функції 

двомембранних клітинних органел: мітохондрії і хлоропласти. 

Синтез АТФ. Накопичення іонів. Участь у синтезі ліпідів і 

апоптозі клітин. Транспорт через мітохондріальні мембрани. 

Зміни двомембранних органел за різної активності клітин у 

діагностиці різних функціональних станів організму. 

   4 

19.  Лекція 7. Клітинний цикл. Репродукція клітин. Мітоз. 

Механізми диференціювання. Старіння. Смерть клітин. 

2    

20.  Лабораторна робота 7. Мікроскопічна і ультрамікросокпічна 

будова ядра. Мітоз і апоптоз. 

 2   

21.  Самостійна робота. Загальна характеристика і функції 

клітинного ядра. Будова ядерної мембрани. Поровий комплекс. 

Каріоплазма. Структура примембранного комплексу. Регуляція 

транспорту речовин через ядерну мембрану. Реплікація геному. 

Типи репарації ДНК. Структура і функції ядерця. Транскрипція. 

Структура ядра у діагностиці різних функціональних станів 

організму. Мітоз. Структура і набор хромосом. Статевий 

хроматин. Реорганізація ядра під час мітозу. Життєвий цикл 

клітини. Клітинний цикл, стадії, їх характеристика. Старіння 

клітин. Закономірності апоптозу. Характеристика некрозу. 

   4 

22.  Лекція 8. Основи біології розвитку. Загальна ембріологія.  

Закономірності і стадії розвитку організмів. Прогенезіс. 

Закономірності мейозу. Запліднення і механізми запобігання 

поліспермії. Механізми і особливості процесу дроблення. 

Закономірності бластуляції. 

2    

23.  Лабораторна робота 8. Морфологія статевих клітин. 

Запліднення. Дроблення. Бластуляція. 

 2   

24.  Самостійна робота. Стадії ембріонального розвитку організмів. 

Особливості будови і розвитку статевих гамет. Класифікація 

жіночих статевих гамет за кількістю та розподілом жовтка. 

Особливості перебігу мейозу. Характеристика процесів 

запліднення. Характеристика дроблення. Типи дроблення. 

Характеристика бластули. Типи бластул.  

 

   6 
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25.  Лекція 9. Медична ембріологія. Закономірності гаструляції і 

нейруляції. Гістогенез різних типів тканин. Провізорні органи.  

2    

26.  Лабораторна робота 9. Гаструляція. Нейруляція. Органогенез.  2   

27.  Самостійна робота.  Характеристика процесів гаструляції. 

Особливості гаструляції жаби і птахів. Ранній ембріональних 

розвиток птахів як модель розвитку людини. Формування 3-х 

зародкових шарів. Характеристика процесу нейруляції. Знання 

джерел розвитку різних типів тканин. Медична ембріологія. 

Основні стадії розвитку людини. Имплантація. Джерела розвитку 

і функції провізорних органів. Жовточний мішок. Утворення 

амніону і алантоїсу, структура і функції. Будова пуповини. 

Структура і функції хоріона. Плацента. Плацентарний бар’єр. 

Критичні періоди розвитку людини та вплив екзогенних 

факторів. 

   6 

28.  Лекція 10. Модульна контрольна робота 1 2    

29.  Лабораторна робота 10. Тест – Ембріологія. Підсумкове 

заняття. 

 2   

30.  Самостійна робота. Підготовка до модульної конрольної 

роботи. 

   7 

 Разом 20 20  45 

  Модуль 2. Семестр ІІ. Іспит.     

11 Лекція 11. Загальна характеристика тканин. Епітеліальні 

тканини. 

2    

 Лабораторна робота 11. Мікроскопічна будова покривного 

епітелію.  

 2   

 Класифікація тканин. Основні компоненти тканин. Особливості 

організації клітин у тканинах. Структура і склад позаклітинного 

матриксу. Класифікація епітеліальних тканин. Характерні ознаки 

епітеліальних тканин. Функції епітеліальних тканин. Гістогенез 

епітеліальних тканин. Характеристика покривного і 

вистилаючого епітелію.  Одношаровий і багатошарових епітелій: 

особливості будови і функції. Спеціалізовані поверхневі 

утворення: мікроворсинки, війки, кератин. Характеристика 

з’єднання клітин. Структура і функції базальної мембрани. Зміни 

в будові покривного епітелію за різних функціональних станів 

організму. 

   6 

 Лабораторна робота 12. Характеристика і мікроскопічна будова 

залозистого епітелію.  

 2   

 Самостійна робота. Характеристика залозистого епітелію. Типи 

секреції. Класифікація залоз за типом виведення секрету: 

ендокринні, екзокринні. Класифікація екзокринних залоз. 

Класифікація залоз за типом (хімічною природою) секрету. 

Способи виведення секрету з клітини.  

   2 

12 Лекція 12. Кров. Формені елементи крові. 2    

 Лабораторна робота 12. Мікроскопічна будова еритроцитів і 

ретикулоцитів, тромбоцитів. 

 2   

 Самостійна робота. Основні компоненти крові та їх 

співвідношення. Поняття гематокриту. Загальна характеристика 

будови і функції еритроцитів. Еритроцитарна мембрана і 

цитоскелет. Характеристика поверхневого апарату клітини: 

групи крові і резус фактор. Структура гемоглобіну. Особливості 

будови ретикулоцитів та їх діагностичне значення. Зміни 

структури гемоглобіну і еритроцитів у діагностиці деяких 

патологічних функціональних станів. Анізоцитоз. Пойкілоцитоз. 

   4 
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Поняття еритроцитозу. Патологічний і фізоілогічних 

еритроцитоз. Анемія. Будова і функції тромбоцитів. Кількість і 

особливості будови тромбоцитів у розвитку геморагічних і 

тромботичних ускладнень. 

 Лабораторна робота 14. Мікроскопічна будова лейкоцитів.  2   

 Самостійна робота. Типи лейкоцитів крові. Загальна 

характеристика і функції нейтрофільних, еозинофільних і 

базофільних гранулоцитів, лімфоцитів, моноцитів. Лейкограма і 

її зміни за  різних фізіологічних станів. Вікові особливості 

лейкограми. Лімфа: структура і функції.  

   4 

13 Лекція 13. Кровотворення. 2    

 Лабораторна робота 15. Мікроскопічна будова гемопоетичних 

клітин в мазках кісткового мозку: гранулоцитарно-

моноцитарний, еритроцитарний, тромбоцитарний і 

лімфоцитарний ростки кровотворення. 

 2   

 Самостійна робота.  Кістковий мозок як первинний 

гемопоетичний орган людини. Гістогенез кісткового мозку. 

Загальна характеристика і функції гемопоетичної стовбурової 

клітини. Ростові фактори. Особливості будови і функції 

гемопоетичних клітин на різних стадіях диференціювання: 

гранулоцитарно-моноцитарний, еритроцитарний, 

тромбоцитарний і лімфоцитарний ростки кровотворення.  

   5 

14 Лекція 14. Сполучні тканини. Волокнисті сполучні тканини. 

Сполучні тканини зі спеціальними властивостями 

2    

 Лабораторна робота 16. Мікроскопічна будова пухкої, щільної 

оформленої і щільної неоформленої волокнистої сполучної 

тканини. 

 2   

 Самостійна робота. Загальна характеристика організації 

сполучної тканини. Гістогенез сполучної тканини. Класифікація 

сполучних тканин. Характеристика позаклітинного матриксу, 

особливості організації  в залежності від типу сполучної тканини. 

Особливості будови і функції пухкої сполучної тканини. 

Особливості будови і функції щільної оформленої і щільної 

неоформленої волокнистої тканин. Зміни в будові сполучних 

тканин за різних фізіологічних станів. 

   4 

 Лабораторна робота 17. Мікроскопічна будова сполучної 

тканини зі спеціальними властивостями 

 2   

 Самостійна робота. Класифікація сполучних тканин зі 

спеціальними властивостями. Гістогенез сполучних тканин зі 

спеціальними властивостями. Особливості будови і функції 

ретикулярної сполучної тканини. Методи дослідження. 

Особливості будови і функції білої й бурої жирової тканин. 

Методи дослідження. Зміни сполучної тканини зі спеціальними 

властивостями за різних фізіологічних станів. 

   4 

15 Лекція 15. Скелетні сполучні тканини. З’єднання кісток 2    

 Лабораторна робота 18. Мікроскопічна будова хрящової 

тканини: гіаліновий, еластичний і волокнистий хрящ. 

 

 2   

 Самостійна робота. Загальна характеристика хрящової тканин. 

Гістогенез хряща. Охрястя. Ріст хряща. Типи хряща. Особливості 

будови клітин та організації позаклітинного матриксу 

гіалінового, еластичного і волокнистого хряща. 

   4 

 Лабораторна робота 19. Мікроскопічна будова діафізу 

трубчастої кістки. 

 2   
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 Самостійна робота. Загальна характеристика будови та функцій 

кісткової тканини. Класифікація кісткової тканини. Гістогенез 

кісткової тканини. Клітини кісткової тканини. Періост (окістя). 

Особливості будови грубоволокнистої кісткової тканини. 

Особливості будови клітин і міжклітинного матриксу 

пластинчастої кісткової тканин. Система Гаверса.  

   4 

 Лабораторна робота 20. Гістогенез кісткової тканини: розвиток 

кістки із мезенхіми, розвиток кістки на місці хряща. 

 2   

 Самостійна робота. Характеристика гістогенезу кісток. 

Внутрішньомембранний остеогенез. Ендохондральний 

остеогенез. Регенерація кісток після переломів. З’єднання кісток. 

Будова суглоба. 

   4 

16 Лекція 16. М’язові тканини.  2    

 Лабораторна робота 21-22. Мікроскопічна будова скелетної,  

гладенької і серцевої м’язових тканин. 

 4   

 Самостійна робота. Загальна характеристика будови м’язової 

тканини. Гістогенез м’язової тканини. Класифікація м’язової 

тканини. Особливості будови гладенької м’язової тканини. 

Особливості будови посмугованої скелетної і серцевої м’язової 

тканини. Структура саркомера. Т-трубочки і тріади. 

Саркоплазматичний ретикулум. Вставні диски. Особливості 

скорочення гладенької  і посмугованої м’язової тканин. 

   8 

17 Лекція 17. Нервова тканина. 2   8 

 Лабораторна робота 23. Мікроскопічна будова нервових клітин.  2   

 Самостійна робота. Гістогенез нервових клітин. Загальна 

характеристика будови нервових клітин. Аксон. Аксонний 

транспорт. Синапс. Дендрит. Перікаріон. Цитоскелет нервової 

клітини. Класифікація нейронів. Регенерація нейронів. 

   2 

 Лабораторна робота 24. Мікроскопічна будова гліальних клітин.  2   

 Самостійна робота. Класифікація клітин нейроглії. Гістогенез 

нейроглії. Особливості будови і функцій астроцитів, 

олігодендроцитів, епендимоцитів, Швановських клітин, сателітні 

клітини, мікрогліальних клітин. 

   4 

 Лабораторна робота 25. Мікроскопічна будова нервових 

волокон і нервових закінчень. 

 2   

 Самостійна робота. Особливості будови немієлінових і 

мієлінових нервових волокон. Передача нервового імпульсу. 

Характеристика будови рецепторів. 

   2 

18 Лекція 18. Серцево-судинна система.  2    

 Лабораторна робота 26. Мікроскопічна будова артерій 

еластичного і м’язового типів. 

 2   

 Лабораторна робота 27. Мікроциркуляторне русло. 

Мікроскопічна будова вен.  

 2   

 Лабораторна робота 28. Мікроскопічна будова стінки серця.  2   

 Самостійна робота. Класифікація судин. Гістогенез судин. 

Особливості будови артерій еластичного і м’язового типу, судин 

мікроциркулярного русла, вен, серця.  

   5 

 Лабораторна робота 29. Підсумкове заняття.  2   

19 Лекція 19. Ендокринна система. 2 -  - 

20 Лекція 20. Структурні основи імунного захисту. 2 -  - 

 Лабораторна робота 30. Модульна контрольна робота 2  2 2 11 

 Разом 20 40 2 61 

 Модуль 3. III семестр. Іспит.     

31.  Лабораторна робота 31. Мікроскопічна будова ендокринних  3   
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залоз. 

32.  Самостійна робота. Загальна характеристика, класифікація, 

органогенез, будова і функції ендокринних залоз. Зміни тканин 

ендокринних залоз за різних фізіологічних станів. 

   11 

33.  Лабораторна робота 32. Мікроскопічна будова центральних 

органів гемопоезу і імунного захисту. 

 3   

34.  Лабораторна робота 33. Мікроскопічна будова лімфатичних 

органів. 

 3   

35.  Самостійна робота. Загальна характеристика органів гемопоезу і 

лімфатичної системи. Гістогенез, особливості будови і функції 

лімфатичних фолікулів, вузлів, селезінки, мигдаликів. Взаємодія 

клітин під час імунної відповіді. Порушення імунної відповіді за 

інфікування вірусом імунодефіциту людини.  

   5 

36.  Лекція 21. Нервова система.  
2 

  6 

37.                      Органи чуття.   6 

38.  Лабораторна робота 34. Мікроскопічна будова центральної 

нервової системи. 
 

3   

39.  Лабораторна робота 35. Мікроскопічна будова периферичної 

нервової системи. 
 

3   

40.  Лабораторна робота 36. Мікроскопічна будова органів чуття  3   

41.  Самостійна робота. Загальна характеристика нервової системи. 

Гістогенез нервової системи. Особливості будови і органогенез 

центральної нервової системи: спинний мозок, кора головного 

мозку, мозочок. Нервова дуга. Особливості будови і органогенез 

периферичної нервової системи: спинні чутливі ганглії і ганглії 

вегетативної нервової системи, нерви.  Епіневрій, періневрій, 

ендонервій. Особливості будови і органогенез органів чуття: око, 

вухо і Кортієв орган, вкусові бруньки. 

 

   

42.  Лекція 22. Органи ротової порожнини. 
2 

   

43.                     Травна трубка    

44.  Лабораторна робота 37. Мікроскопічна будова органів ротової 

порожнини 
 

3   

45.  Лабораторна робота 38. Мікроскопічна будова стравоходу у 

шлунку. 
 

3   

46.  Лабораторна робота 39. Мікроскопічна будова тонкого і 

товстого кишечника порожнини 
 

3   

47.  Самостійна робота. Загальна характеристика трубчастих 

органів. Гістогенез, особливості будови і функції органів ротової 

порожнини, гортані, стравоходу, шлунка, тонкого і товстого 

кишечника, ануса. Зміни тканин шлунково-кишкового тракту за 

різних фізіологічних станів. 

 

  6 

48.  Лекція 23.Травні залози.  
2 

   

49.                     Шкіра.    

50.  Лабораторна робота 40. Мікроскопічна будова травних залоз.  3   

51.  Лабораторна робота 41. Мікроскопічна будова шкіри і її 

похідних. 
 

3   

52.  Самостійна робота. Гістогенез, особливості будови і функції 

слинних залоз, печінки і підшлункової залози. Гістогенез, 

особливості будови і функції шкіри і її похідних. 

 

  11 

53.  Лекція 24. Дихальна система. 
2 

   

                    Сечовидільна система.    

54.  Лабораторна робота 42. Мікроскопічна будова дихальних 

шляхів і легень 
 

3   

55.  Лабораторна робота 43. Мікроскопічна будова нирки і  3   
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сечовивідних шляхів. 

56.  Самостійна робота. Гістогенез, особливості будови і функції 

органів дихальної системи. Гістогенез, особливості будови і 

функції органів сечовидільної системи. Зміни тканин дихальної 

та видільної систем за різних фізіологічних і деяких патологічних 

станів. 

 

 

  11 

57.  Лекція 25. Чоловіча статева система.  
2 

   

58.                      Жіноча статева система.    

59.  Лабораторна робота 44. Мікроскопічна будова органів чоловічої 

статевої системи. 

 3   

60.  Лабораторна робота 45. Мікроскопічна будова органів жіночої 

статевої системи. Мікроскопічна будова плаценти і молочних 

залоз під час лактації. 

 3   

61.  Лабораторна робота 46. Оцінка рівня знань по темі будова 

органів жіночої статевої системи. Підсумкове заняття. 

 3   

62.  Самостійна робота. Гістогенез, особливості будови і функції 

органів чоловічої статевої системи. Гістогенез, особливості 

будови і функції органів жіночої статевої системи. Зміни тканин 

чоловічої і жіночої статевих систем за різних фізіологічних і 

станів. 

   12 

63.  Лабораторна робота 47. Заключне заняття – тестування знань 

гістологічних препаратів 

- 2 2 11 

 Разом 10 50 2 79 

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

 

Загальний обсяг 345 год., в тому числі: 

Лекції – 50 год. 

Практичні заняття – 110 год. 

Самостійна робота – 185 год. 
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