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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 вибірковий компонент із циклу дисциплін професійної підготовки "Гістологія, цитологія, ембріологія"

вивчається здобувачами наукового ступеня "Доктор філософії" галузі знань 22 Охорона здоров'я спеціальності
222 Медицина у ІІІ-IV семестрах другого курсу, має фундаментальне значення для наукової та практичної
медицини;

 вивчення дисципліни передбачає вдосконалення знань з гістології, цитології, загальної та клінічної
ембріології, забезпечує здобувачів необхідною інформацією для глибокого вивчення і розуміння сутності
морфологічних, функціональних і клінічних змін при соматичних захворюваннях і їх лікуванні, необхідних для
планування та проведення наукових досліджень, підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
філософії;

 вивчення дисципліни спрямоване на професійне оволодіння методами ідентифікації органів, тканин, клітин на
мікроскопічному та субмікроскопічному рівнях, вдосконалення навичок роботи з сучасною мікроскопічною
технікою, набуття умінь самостійно планувати та проводити експериментальні дослідження, забирати
матеріал, виготовляти препарати для проведення світлооптичних, імуногістохімічних та імуноцитохімічних,
гістохімічних, морфометричних досліджень;

 підсумком вивчення дисципліни є вільне володіння гістологічною та ембріологічною номенклатурою, уміння
скласти детальний опис мікроскопічних препаратів та електронних мікрофотографій, застосовувати методи
візуалізації та комп'ютерної обробки мікроскопічних та субмікроскопічних зображень.



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Форма 
навчання

Курс Семестр

Кількість годин, з них

Вид 
підсумкового

контролю

Усього 
годин/

кредитів 
ЄКТС

Аудиторних

СПРЗ
Лекції

Практичні 
заняття

Денна,
заочна

ІІ ІІІ, ІV 180 / 6 20 100 60 Іспит



№
з/п

Тема лекції
К-сть 
годин

1.
Зміст, завдання і методи гістологічного дослідження. Структурні та молекулярні основи 
функціонування клітин.

2

2. Основи біології розвитку. Загальна ембріологія. Джерела розвитку тканин. 2

3. Епітеліальні тканини. Кров і лімфа. Кровотворення. Сполучні тканини. 2

4. М’язові тканини. Нервова тканина. 2

5. Нервова система. Органи чуття. Шкіра та її похідні. 2

6. Серцево-судинна система. Органи кровотворення та імунного захисту. 2

7. Ендокринна система. Травна система. 2

8. Дихальна система. Сечова система. 2

9. Чоловіча статева система. Жіноча статева система. 2

10. Медична ембріологія 2

Усього: 20

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№
з/п

Тема заняття
К-
сть
год.

1. Методи світлової мікроскопії. 2
2. Методи електронної мікроскопії. 2
3. Гістологічна техніка. Забір та підготовка матеріалу для світлової мікроскопії. 2

4. Гістологічна техніка. Забір та підготовка матеріалу для електронної мікроскопії. 2

5.
Гістофізіологічні методи дослідження (гістохімія, імуноцито- та імуногістохімія, 
методи генетичного аналізу).

2

6.
Методи візуалізації та комп'ютерної обробки світлових та електронномікро-
скопічних зображень.

2

7. Методи морфо- та денситометрії. 2
8. Методи статистичної обробки та інтерпретації метричної інформації в морфології. 2
9. Методологія проведення експериментальних досліджень в морфології. 4

10. Артефакти гістологічного дослідження, способи їх розпізнавання та уникнення. 2

11.
Цитологія. Загальна організація клітини. Плазмолема. Міжклітинні контакти. 
Цитоплазма. Метаболізм клітини. Синтетичний апарат клітини. Система 
катаболізму. Цитоскелет. Система цитопротекції та самооновлення клітини.

2

12.
Цитологія. Ядро. Репродукція клітин. Клітинний цикл. Мітоз. Детермінація. 
Диференціювання. Регуляція функціональної активності. Старіння і смерть. Прояви 
загальнопатологічних процесів на клітинному та субклітинному рівнях.

2

13.
Основи біології розвитку. Прогенез. Статеві клітини. Запліднення. Дроблення. 
Бластоциста. Імплантація і плацентація. Гаструляція. Осьові органи. Джерела 
розвитку тканин. Провізорні органи.

2

14.
Вчення про тканини. Епітеліальні тканини. Покривні епітелії. Залозистий епітелій. 
Залози. 

2

15.
Кров. Еритроцити, тромбоцити. Лейкоцити. Вікові особливості крові. 
Кровотворення. Лімфа.

2

16.
Сполучні тканини. Пухка та щільна волокнисті сполучні тканини. Сполучні тканини зі 
спеціальними властивостями.

2

17. Скелетні сполучні тканини. 2
18. М’язові тканини. 2
19. Нервова тканина. 2
20. Центральна нервова система. Головний мозок. 2
21. Центральна нервова система. Спинний мозок. 2
22. Периферійна нервова система. Нервові вузли. Нерви. Нервові закінчення. 2
23. Автономна нервова система.

№
з/п

Тема заняття
К-
сть 
год.

24. Органи чуття. Орган зору. 2
25. Органи чуття. Орган слуху і рівноваги. Шкіра та її похідні. 2
26. Серцево-судинна система. Серце. Артерії. Вени. 2
27. Судини мікроциркуляторного кровоносного русла. Лімфатичне русло. 2

28. Центральні органи кровотворення та імунного захисту. Кістковий мозок. Тимус. 2

29.
Периферійні органи кровотворення. Селезінка. Лімфатичні вузли. Мигдалики.
Імунна система та клітинні взаємодії в імунних реакціях.

2

30. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Гіпоталамус. Гіпофіз. 2
31. Епіфіз. Надниркові залози. 2
32. Ендокринна система. Щитоподібна і прищитоподібні залози. 2
33. Органи ротової порожнини.Будова слинних залоз. 4
34. Будова глотки, стравоходу і різних відділів шлунка. 2
35. Будова і функція різних відділів тонкої і товстої кишки. 2
36. Будова і функція печінки і жовчевивідних шляхів. 2
37. Будова і функція підшлункової залози. Дифузна ендокринна система. 2
38. Дихальна система. Носова порожнина. Орган нюху. Повітроносні шляхи. 2
39. Дихальна система. Легені. 2
40. Сечова система. Розвиток і будова нирок. Сечовивідні шляхи. 2
41. Чоловіча статева система. Яєчко. 2

42.
Чоловіча статева система. Сім'явиносні шляхи. Додаткові залози. Зовнішні
статеві органи.

2

43. Жіноча статева система. Яєчник. Маткова труба. 2

44.
Жіноча статева система. Матка. Піхва. Грудна залоза. Оваріально-менструальний
цикл. Циклічні зміни матки та яєчника.

2

45.
Медична ембріологія. Плодовий період ембріогенезу людини. Ембріогенез
серцево-судинної, дихальної, травної, скелетної та м'язової систем. Формування
порожнин тіла.

2

46.
Медична ембріологія. Ембріогенез голови та шиї, вуха, ока, шкіри та її похідних,
нервової та сечостатевої систем. Плодові оболонки та плацента на етапах
ембріогенезу.

2

47. Особливості гістологічної будови тканин та органів експериментальних тварин. 2
ІСПИТ. 4
УСЬОГО: 100



№ Тема К-сть 
годин

Вид контролю

1. Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка 
та вдосконалення навичок гістологічної техніки та 
діагностики

54
Поточний контроль на 
практичних заняттях

2. Підготовка до іспиту– теоретична та практична підготовка 6 Іспит
Разом 60

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ



ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ
Критерії оцінювання знань та умінь здобувачів

2,5 бала теоретичний зміст теми заняття засвоєний бездоганно;
усі необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом опановані:
- усі передбачені програмою завдання виконані в повному об'ємі;
- якість їх виконання відмінна,

2,0 бали теоретичний зміст теми заняття засвоєний без істотних прогалин;
необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом сформовані:
- усі передбачені програмою завдання виконані, деякі завдання виконані з неточностями;
- якість їх виконання відмінна та добра.

1,5 бала теоретичний зміст теми заняття, загалом, засвоєний, прогалини не є суттєві;
необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом, в основному, сформовані:
- усі передбачені програмою завдання виконані, деякі з них містять помилки;
- якість їх виконання добра.

1,0 бал теоретичний зміст теми заняття засвоєний частково, прогалини суттєві;
необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом сформовані недостатньо:
- усі передбачені програмою завдання виконані; більшість з них  містять помилки;
- якість виконання добра та задовільна.

0,5 бала теоретичний зміст теми заняття засвоєний зі значними прогалинами;
необхідні практичні навички роботи не сформовані:
- передбачені програмою завдання виконані не повністю, містять велику кількість 
помилок;
-якість виконання задовільна.

0 балів теоретичний зміст теми заняття не засвоєний;
необхідні практичні навички роботи не сформовані:
- передбачені програмою завдання не виконані.



ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ – ІСПИТ
СТРУКТУРА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ

Вирішення тесту із 40 тестових завдань з однією правильною відповіддю (максимально 20 балів)

40 балів
теоретичні відповіді на 3 контрольні запитання бездоганні, оцінені максимально можливим балом, всі передбачені
програмою розділи опановані якнайкраще, при відповіді широко застосовуються тези лекцій та додатковий матеріал.

36-39 балів
теоретичні відповіді на контрольні запитання оптимальні, містять дрібні неточності, оцінені близькими до максимальних
балами (12 і вище), всі передбачені програмою розділи дисципліни опановані дуже добре, при відповіді застосовуються
тези лекцій та додатковий матеріал.

32-35 балів
теоретичні відповіді на контрольні запитання добрі, з окремими неточностями, оцінені переважно високими балами (10 і 
вище), всі передбачені програмою розділи дисципліни опановані рівномірно добре, при відповіді застосовуються тези 
лекцій.

28-31 бал
теоретичні відповіді на контрольні запитання з помилками, оцінені переважно посередніми балами (9 і вище), окремі 
передбачені програмою розділи дисципліни опановані нерівномірно, при відповіді здобувач намагається застосовувати 
тези лекцій.

25-27 балів
теоретичні відповіді на контрольні запитання з істотними помилками, оцінені переважно низькими балами (7 і вище), усі 
передбачені програмою розділи дисципліни опановані нерівномірно, при відповіді не застосовується лекційний 
матеріал.

16-24 бали
теоретичні відповіді на контрольні запитання з грубими помилками, оцінені переважно низькими балами (5 і вище), 
окремі передбачені програмою розділи дисципліни не опановані, здобувач не орієнтується в основних поняттях чи 
відмовляється відповідати.

0-15 балів
теоретичні відповіді на контрольні запитання помилкові, відсутні чи здобувач відмовляється відповідати, оцінені 
найнижчими балами (0-5), передбачені програмою розділи дисципліни не опановані, здобувач не володіє тезами лекцій.

Усна відповідь на 3 теоретичні питання (максимально 40 балів)

20 балів тестові завдання виконані на 100% (40 тестових завдань).

15-19 балів
тестові завдання виконані на 75-99% (30-39 тестових завдань), кількість балів розраховується за формулою: 
к-сть правильно вирішених тестових завдань х 0,5 бала.

0 балів тестові завдання виконані менше, ніж на 75% (0-29 тестових завдань).



ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ – ІСПИТ
СТРУКТУРА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ

Контроль засвоєння практичних навичок передбачає діагностику та опис 2 гістологічних препаратів (кожен
максимально по 7 балів) і 2 електронних мікрофотографій (кожна максимально по 3 бали).

7 балів діагностика проведена без помилок, якість протоколу опису бездоганна (відповідає еталону)
6 балів діагностика проведена без помилок, протокол опису містять поодинокі неточності;
5 балів діагностика проведена без помилок, протокол опису містить численні неточності;
4 бали діагностика проведена без помилок, протокол опису містить поодинокі суттєві помилки;
3 бали діагностика проведена без помилок, протокол опису містить поодинокі грубі помилки;
2 бали діагностика проведена без помилок, протокол опису містить численні грубі помилки, неповний;
1 бал - діагностика проведена без помилок, протокол опису не відповідає діагностованому об'єкту;

0 балів препарат не діагностовано

3 бали діагностика проведена без помилок, якість протоколу опису бездоганна (відповідає еталону)
2 бали діагностика проведена без помилок, протокол опису містять поодинокі неточності
1 бал діагностика проведена без помилок, протокол опису містять численні неточності або поодинокі 

помилки
0 балів препарат не діагностовано, протокол містить грубі помилки

Критерії оцінювання уміння діагностувати та описати гістологічні та цитологічні препарати 

Критерії оцінювання уміння діагностувати та описати електронні мікрофотографії

- до складання іспиту допускаються здобувачі, які набрали більше 60 балів за поточний контроль на практичних заняттях.
- здобувач, який набрав менше 10 балів за діагностику мікропрепаратів та електронних мікрофотографій, вважається

таким,  що не склав іспиту. Діагностика підлягає перескладанню.
- здобувач, який набрав менше 25 балів під час усної відповіді на теоретичні запитання, вважається таким, що не склав 

іспиту.Теоретична частина підлягаю перескладанню.
- здобувач, який правильно відповів на 29 і менше тестових завдань вважається таким, що не склав іспиту. Тестовий

контроль  підлягає перескладанню.



Метою навчальної дисципліни "Гістологія, цитологія, ембріологія" є створення у здобувачів наукового ступеня доктора філософії глибокого
об’єктивного уявлення про мікро- та ультрамікроскопічну будову, закономірності розвитку, регенераторні можливості клітин, тканин і органів
організму людини.

Дисципліна включає лекції, практичні заняття та самостійну роботу здобувача. Лекція є основною формою навчального процесу. Мета лекції —
розкрити основні положення теми, досягнення науки, з'ясувати невирішені проблеми, узагальнити досвід роботи, дати рекомендації щодо
використання основних висновків за темами на практичних заняттях. На практичному занятті відбувається детальний розгляд здобувачами
теоретичних питань дисципліни, під час самостійної роботи під контролем і за допомогою викладача засвоюються на професійному рівні рутинні та
сучасні гістологічні методи, вдосконалюються вміння та навички користування мікроскопічною технікою, засвоюються алгоритми диференційної
діагностики мікропрепаратів та електронних мікрофотографій. Організація підготовки до занять, самостійної аудиторної роботи здійснюється згідно
методичних вказівок. Самостійна робота здобувача – основний спосіб оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних
занять.

Організаційні засади викладання дисципліни "Гістологія, цитологія, ембріологія" регламентуються "Положенням про організацію освітнього
процесу в Івано-Франківському національному медичному університеті", затвердженого наказом ректора № 932-д від 29.08. 2019 року.

Загальна максимальна оцінка, яка присвоюється здобувачу за результатами опанування дисципліни, становить 200 балів, яка є сумою балів за
роботу на практичних заняттях (макс. 120) та балів, отриманих за іспит (макс. 80). Допуск до складання іспиту передбачає отримання принаймні
мінімального підсумкового балу з практичних занять (60).

Відвідування занять є обов’язковим. Пропущені з поважної чи неповажної причини заняття відпрацьовуються протягом 2 тижнів. У виключних
випадках за спеціальним дозволом цей термін може бути продовжений. Лекції, пропущені з поважної причини, відпрацьовуються за індивідуальним
графіком у лектора шляхом підготовки детального конспекту. Пропущені з поважної причини практичні заняття відпрацьовуються у визначені
розпорядженням деканату дні (четвер, з 16 до 18 год) шляхом усного опитування та підготовки протоколу самостійної роботи на занятті. Тривалість
таких відпрацювань – 2 академічні години.

Здобувачам надається одна можливість перескладання незадовільних поточних оцінок упродовж двотижневого терміну після їх отримання, але не
пізніше дня проведення іспиту під час відпрацювання практичних занять. Якщо здобувач із неповажних причин не відпрацював у двотижневий
термін пропущені з неповажної причини лекції та практичні заняття, питання дозволу на відпрацювання вирішується завідувачем кафедри до дати
складання іспиту. Здобувач, який не набрав мінімального балу чи має невідпрацьовані пропуски лекцій та практичних занять, до здачі іспиту не
допускається.

Ранжування з присвоєнням оцінок «A», «B», «C», «D», «E» проводиться відділом ЄКТС та моніторингу якості освіти.
Здобувач повинен уникати будь-яких порушень академічної доброчесності. 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ



Адреса кафедри:
Майдан Шептицького, буд. 21, 4-й поверх морфологічного корпусу ІФНМУ.

Кафедральних приміщень – 22, у т.ч.: 
- ННПЦ «Мікроскопія»;
- науково-дослідних лабораторій – 3 (загальною площею 120 м2):

гістологічна, гістохімічна, експериментальна;
- навчальна лабораторія.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА



Навчально-науково-практичний 
центр "Мікроскопія"
обладнаний:
•мікроскопом стереоскопічним 
МБС-9,  біологічними 
бінокулярними мікроскопами 
Биолам М, Люмам РА, Steindorff, 
Row Rathenow, тринокулярним
мікроскопом JW-15T 7X45X, 
люмінесцентним мікроскопом 
МЛ-2, 
•CCD-відеокамерою Kocom digital, 
•цифровою камерою Nikon Coolpix
5400,
• професійним монітором Sony 
Trinitron HR,
•програмним забезпеченням для 
здійснення аналізу зображень 
ImageTool for Windows V.3 та 
ImageJ (програми з відкритим 
кодом),
•програмою  SEO ImageLab Bio для 
морфо- та денситометричних
досліджень,
•програмою статистичної обробки 
BioStat 5.6.6.4.



У ННПЦ «Мікроскопія» здобувачі мають можливість:
• самостійно працювати з мікроскопічною технікою та 
засобами візуалізації лабораторного класу;
• вдосконалити володіння методами оптичної 
мікроскопії у прохідному та падаючому світлі, у т.ч. 
стереомікроскопії, темного поля, фазового контрасту, 
інтерференції та поляризації;
• вдосконалити практичні навички диференційної 
мікроскопічної діагностики з використанням колекцій 
цифрових зображень мікропрепаратів кафедри 
гістології, цитології та ембріології ІФНМУ та провідних 
університетів світу;
• підготуватись до практичних занять та складання 
іспиту;
• підготувати презентацію результатів дослідження;
• підготуватись до складання тестової частини іспиту.

Завдяки наявності сучасної проекційної техніки та 
засобів візуалізації зображень у ННПЦ «Мікроскопія» є 
можливість проведення занять в режимі колективного 
перегляду мікропрепаратів, застосування інноваційних 
методів вивчення дисципліни.

Потужності комп’ютерної техніки та доступу до INTERNET 
дозволяють на сучасному рівні забезпечити підготовку 
здобувачів наукового ступеня доктора філософії.

Робочі місця для самостійної позааудиторної підготовки здобувачів з оволодіння та
вдосконалення навичок диференційної діагностики мікропрепаратів, оснащені бінокулярними
мікроскопами SEO SCAN 400PE з план-ахроматичною оптикою та комп’ютерами з доступом
до баз цифрових зображень мікропрепаратів та електронних мікрофотографій.



Лабораторія автоматизованих методів
аналізу зображень (створена в 1998 р.):
- центр колективного користування
(мікроскоп Leica DM 500, CCD-камера 
Tucsen TCA-10.0-N, програма  SEO ImageLab
Bio для морфо- та денситометричних
досліджень, програма статистичної 
обробки BioStat 5.6.6.4, сертифіковані 
розробниками).



Лабораторія автоматизованих методів аналізу зображень:
- люмінесцентний мікроскоп дослідницького класу Zeiss 
Axioskop з CCD-відеокамерою Toupcam UHCCD05100KPA.

Гістохімічна лабораторія:
- люмінесцентний мікроскоп

дослідницького класу Люмам Р8,
- мікротом-кріостат.



Гістологічна лабораторія забезпечує:
- виготовлення гістологічних та цитологічних 
препаратів з використанням загальних та 
спеціальних методів забарвлення;
- підготовку блоків для електронної 

мікроскопії.

Експериментальна лабораторія:
- оснащена для проведення нейрофізіологічних
досліджень шляхом вивчення поведінкових реакцій 
та ЕНМГ;
- забезпечує можливість проведення оперативних 
втручань на дрібних експериментальних тваринах. 



https://eco-if.com.ua/novini

З 2020 року здобувачі наукового ступеня доктора філософії 
мають можливість оволодівати знаннями та практичними 
уміннями з клінічної ембріології на базі спеціалізованого 

консультативно-лікувального відділення допоміжних 
репродуктивних технологій

Державного закладу 
«Прикарпатський центр репродукції людини»

МОЗ України



Лабораторія відділення допоміжних репродуктивних технологій

Робоча станція IVFTech обладнана 
вбудованим стереомікроскопом 
та термоконтролем робочої 
поверхні для роботи з ооцитами 
та ембріонами

Сперманалізатор використовується 
для визначення якісних та кількісних 
показників при дослідженні чоловічих 
гамет

Мікроскоп Leica оснащений системою 
мікроманіпуляторів Narishige та системою для 
допоміжного лазерного хетчингу Hamilton



Інкубатори ESCO Miri для 
культивування ембріонів

Iнкубатор ESCO CelCulture
для підготовки 
культуральних середовищ 
до процедур. Забезпечує 
швидке загазовування 
середовищ для подальшого 
використання в процесах 
підготовки клітин до 
процедур ЕКЗ/ICSI

Лабораторія відділення допоміжних репродуктивних технологій
Обладнання для культивування ембріонів, вітрифікації гамет та ембріонів

Інкубатор ESCO CelCulture для
підготовки культуральних середовищ
до процедур

Кріосховище


