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1. «Гістологія, цитологія та ембріологія», 7 кредитів (210 годин) 

 

2. 1,2 семестр 1 курсу, кафедра гістології, цитології та ембріології  

Запорізького державного медичного університету. 

 

3. Пререквізити і постреквізити навчальної дисципліни  

Гістологія, цитологія та ембріологія  вивчається на першому курсі у 1та 

2 семестрі. Передує їй вивчення біології, хімії, фізики в школі, на які ми 

посилаємось в разі необхідності повторення того чи іншого навчального 

матеріалу. 

Знання, які студенти здобувають в ході вивчення гістології, цитології 

та ембріології, базується на вивченні студентами медичної біології, анатомії 

й інтегрується з цими дисциплінами; закладає основи вивчення студентами 

фізіології, біохімії, патологічної анатомії та патологічної фізіології, 

пропедевтики клінічних стоматологічних дисциплін, що передбачає 

інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь 

застосувати знання з гістології, цитології та ембріології в процесі подальшого 

навчання й у професійній діяльності 

 

4. Характеристика навчальної дисципліни 

 

4.1. Призначення навчальної дисципліни  

Лікарю-стоматологу у своїй професійній діяльності необхідно знати 

гістологічну будову організму людини і перш над усе органи ротової 

порожнини.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Гістологія, цитологія та 

ембріологія» є мікроскопічна та ультрамікроскопічна будова клітин, тканин і 
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органів людського організму, знання яких необхідні лікарю для розуміння 

морфологічного субстрату виникнення патологічного процесу, розвитку 

певних симптомів хвороби, правильної оцінки місця і характеру 

пошкодження, результатів лабораторного і інструментального дослідження, 

постановки вірного діагнозу і вибору адекватного консервативного або 

оперативного лікування. 

Перелік компетенцій, яких набуває студент при вивченні дисципліни. 

-інтегральні: здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов та вимог 

-загальні: здатність застосовувати знання з гістології, цитології та ембріології 

в практичних ситуаціях, знання та розуміння предметної області гістології, 

цитології та ембріології, здатність до вибору стратегії спілкування; здатність 

працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії, здатність 

спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись 

другою мовою, навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій, здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність 

вчитися і бути сучасно навченим, з датність оцінювати та забезпечувати 

якість робіт, які виконуються, визначеність і наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих обов’язків 

-спеціальні: здатність до оцінювання результатів лабораторних досліджень, 

деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі 

«Матриці компетентностей». 

 

4.2. Мета вивчення навчальної дисципліни  

Результатом вивчення мікроскопічної та ультрамікроскопічної будови 

клітин, тканин і органів людського організму, з особливостями у дитячому 

віці, їх розвитку і змін у різноманітних умовах життєдіяльності є здатність 

оцінювати інформацію щодо діагнозу в умовах закладу охорони здоров’я, 
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його підрозділу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, 

на підставі результатів лабораторних досліджень.  

 

4.3 Завдання вивчення дисципліни: 

1. Засвоєння теоретичного матеріалу програми дисципліни. 

2. Оволодіння практичними навичками, передбаченими програмою 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Гістологія, цитологія та 

ембріологія” є: 

 Вивчення молекулярних та структурних основ функціонування та 

відновлення клітин та їхніх похідних 

 Вивчення основ адаптації, реактивності та підтримання гомеостазу 

 Визначення адаптаційних та регенераторних можливостей органів з 

урахуванням їх тканинного складу, особливостей регуляції та вікових змін 

 Інтерпретація закономірностей ембріонального розвитку людини, 

регуляції процесів морфогенезу 

 Визначення критичних періодів ембріогенезу, вад і аномалій 

розвитку людини 

 

4.4 Зміст навчальної дисципліни  

Предмет «Гістологія, цитологія та ембріологія» включає наступні 

розділи предмета: цитологія (наука про клітину); загальна гістологія, або 

власне гістологія (вивчає тканини); спеціальна гістологія (вивчає будову 

органів і їх систем). Тісно пов’язана з гістологією також наука про розвиток 

зародка – ембріологія, оскільки структури організму вивчаються у процесі 

їхнього виникнення і розвитку.  

 

4.5 План вивчення навчальної дисципліни  

№ 

тиж

ня 

Назва теми Форми організації навчання та 

кількість годин 

 

Завдання 

для 

самостій

ної 

роботи 
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1 Гістологія: зміст, задачі, значення предмета для 

медицини. Мікроскоп. Правила роботи. Методи 

дослідження. Елементи гістологічної техніки. 

Історія розвитку предмета. 

Практичне заняття - 3 год. 1год. 

2 Основи вчення про клітину. Клітинна теорія. 

Структурні компоненти клітини. Цитоплазма. 

Лекція – 1 год.,  

Практичне заняття - 3 год. 

2 год. 

3 Ядро клітини. Клітинний розподіл. Реакція 

клітин на зовнішні дії.  

Лекція – 1год. 

Практичне заняття - 3 год. 

2 год. 

4 Основи ембріології. Статеві клітини. 

Запліднення. Дроблення. Бластуляція . 

Гаструляція. Утворення осьових зачатків органів 

Лекція – 1год. 

Практичне заняття - 3 год. 

2 год. 

5 Диференціювання зародкових листків. 

Мезенхіма. Провізорні органи. Особливості  

ембріогенезу  людини. 

Лекція – 1год. 

Практичне заняття - 3 год. 

2 год. 

6 Загальні принципи організації тканин. 

Епітеліальні тканини. Залозистий епітелій. 

Лекція – 1год. 

Практичне заняття – 3год. 

2 год. 

7 
Сполучні тканини.  

Лекція – 1год. 

Практичне заняття – 3год. 

2 год. 

8 Кров. Гемограма. Лейкоцитарна формула та її 

підрахунок. Вікові зміни крові. .Лімфа. 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття - 3 год. 

2 год. 

9 
Хрящові тканини. 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття - 3 год. 

2 год. 

10 
Кісткові тканини. 

Лекція – 1год. 

Практичне заняття – 3год. 

3 год. 

11 
М’язові тканини 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття - 3 год. 

2 год. 

12 
Нервова тканина 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття - 3 год. 

2 год. 

13 
Підсумкове заняття за темами 1-12. 

Практичне заняття - 3 год. 

 

3 год. 

14 Нервова система. Спинний мозок, 

спинномозкові вузли. Кора головного мозку та 

мозочка. 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття - 3 год.. 

2год. 

15 Органи чуття. Орган нюху та смаку. Орган зору. 

Орган слуху та рівноваги 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття - 3 год 

2 год. 

16 
Серцево-судинна система. Залік 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття - 3 год 

2 

17 
Гемопоез. Червоний  кістковий мозок. Тимус . 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття - 3 год 

2 

18 Периферичні органи кровотворення. 

Лімфатичний вузол. Селезінка. 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття - 3 год 

2 

19 
Ендокринна система 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття - 3 год 

2 



 
 

6 

 

 

5. Самостійна робота студента  

№ ТЕМА Кількість годин Вид контролю 

1 Підготовка до практичних 

занять – теоретична 

підготовка та опрацювання 

практичних навичок 

63 Поточний онлайн 

контроль і контроль 

на практичних 

заняттях 

2 Індивідуальна СРС за однією 

з тем дисципліни 

3 Доповідь на занятті 

або засіданні 

студентського 

20 Розвиток  ротової  порожнини і лиця. Вади 

розвитку . 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття - 3 год 

2 год. 

21 
Губи, щоки, м’яке та тверде піднебіння..  

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття - 3 год 

2 год. 

22 
Слинні залози. Мигдалики. 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття - 3 год 

2 год. 

23 
Розвиток зуба. Прорізування зубів. 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття - 3 год 

2 год. 

24 Гістологічна будова твердих тканин зуба (эмаль, 

дентин, цемент).  

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття - 3 год 

2 год. 

25 Пульпа зубу. Періодонт. Ясна. Зубо-ясенне 

з’єднання. Підтримуючий апарат зуба. 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття - 3 год 

2 год. 

26 Підсумкове заняття із тем 20-25. Практичне заняття - 3 год 4 год. 

27 Загальний план будови травної трубки. 

Стравохід. Шлунок.  

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття - 3 год 

2 год. 

28 
Тонка та товста  кишка. 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття - 3 год 

2 год. 

29 
Печінка. Підшлункова залоза.  

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття - 3 год 

2 год. 

30 
Дихальна система. Шкіра та іі похідні. 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття - 3 год 

2 год. 

31 
Сечова система. 

Лекція – 1 год. 

Практичне заняття - 3 год 

2 год. 

32 
Чоловіча статева система. 

Лекція – 0,5 год. 

Практичне заняття - 3 год 

2 год. 

33 
Жіноча статева система 

Лекція – 0,5 год. 

Практичне заняття - 3 год 

2 год. 

34 
Підсумкове заняття за темами 14-33. 

 

Практичне заняття - 3 год 

4 год. 

 Консультація   

 Іспит   

 Індивідуальна робота  3 год. 

Всього Лекції – 32 год. 

Практичне зан. – 102 год  

  

76 

годин. 
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№ ТЕМА Кількість годин Вид контролю 

наукового гуртка 

3 Підготовка до контрольної 

роботи 

10 Контрольна робота 

 РАЗОМ 76  

 

Підготовка до практичних занять:  

- теоретична підготовка і опрацювання практичних навичок – 2 год. 

- заповнення протоколу – 1 год. 

Завдання для самостійної роботи: 

 
1 Методи дослідження в гістології. Технологія виготовлення гістологічних 

препаратів 

2 Реакція клітин на зовнішні подразники 

3 Ємбріогенез людини 

4 Розвиток тканин. Стовбурові клітини. 

5 Тканинний гомеостаз та його регуляція 

6 Регенерація тканин 

7 Залозистий епітелій. Секреторний цикл. 

8 Взаємодія клітин крові та сполучної тканини при запаленні. 

9 Система  імунологічного захисту організму 

10 Клітинні основи імунних реакцій 

11 Репарація пухкої волокнистої  сполучної тканини Регуляція об’єму і 

складу матриксу сполучної тканини. 

12 Вікові особливості крові. 

13 Еміграція лейкоцитів 

14 Суглобовий хрящ. Особливості будови. 

15 Будова губчастої кістки.. Перебудова кісток. Регенерація кісткової тканини 

16 Розвиток кісток 

17 Молекулярні механізми скорочення м'язового волокна. 

18 Нервові закінчення. Нервово-м’язові веретена. 

19 Розвиток ротової порожнини і органів травної системи. 

20 Вплив алкоголю, наркотиків та табачного диму на ембріогенез структур 

лиця та порожнини рота  

21 Клінічне значення слизової оболонки ротової порожнини  

22 Зроговіння слизової оболонці ротової порожнини . Поняття про 

ортокератоз та паракератоз  

23 Особливості будови слинних залоз. Ендокринна функція слинних залоз 

24 Аномалії формування та прорізування зубів 

25 Пульпа зуба. Її гістологічна будова та морфофункціональне значення  

26 Кровопостачання та інервація пульпи зуба Вікові та регресивні зміни 

пульпи зубу.  

27 Анатомо-гістологічна будова та функції періодонту в різні вікові періоди. 

28 Участь цементу в формуванні потримуючого аппарату зуба та в 

репаративних процесах  

29 Особливості будови та функції зубоясенного з′еднання, його зміни з віком 

30 Гістофізіологія пародонту.  
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31 Регуляція оваріально-менструального циклу 

 

Індивідуальні завдання 

 

1. Складання гістологічних кросвордів з відповідних розділів навчальної 

дисципліни. 

2. Участь у роботі студентського наукового гуртка та виступи на наукових 

форумах. 

3. Участь у студентській олімпіаді з дисципліни. 

4. Виготовлення ламінованих таблиць з відповідних тем дисципліни. 

5. Підбір відео та аудіо матеріалів із розділів навчальної дисципліни. 

6. Підбір матеріалів і створення презентації з відповідної теми або розділу 

дисципліни. 

7. Виготовлення гістологічних препаратів. 

 

 

Консультації студент може отримати за графіком роботи викладачів, 

який стає відомим на початку семестру. 

 

6. Список основної та додаткової літератури 

 

6.1 Основна література: 

1. Гістологія. Цитологія. Ембріологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. 

МОЗ України / О. Д. Луцик [та ін.] ; за ред.: О. Д. Луцика, Ю. Б. 

Чайковського ; рец.: М. С. Пушкар, М. Е. Дзержинський ; МОЗ України. - 

Вінниця : Нова Книга, 2018. - 592 с. 

2. Гістологія людини : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів 

акредитації / О. Д. Луцик [та ін.]. - Вид. 4-те доопрац. та випр. - Київ : 

Книга-плюс, 2013. - 584 с. 

3. Гістологія. Короткий курс : навч. посіб. для самостійної підготов. до 

практ. занять, підсумкових модулів та іспиту "Крок-1" / Г. І . Козак [та 

ін.] ; за ред.: Ю.Б. Чайковського ; рец.: О. Д. Луцик, М. С. Пушкар ; МО3 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольца . - Вінниця : Нова книга, 

2016. - 336 с.  

4.   Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас = Histology, cytology and 

embryology = Гистология, цитология и эмбриология : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. - мед. ун-тів, ін-тів й акад. / О. Ю. Степаненко [та 

ін.] ; рец.: С. Б. Геращенко, В. І. Шепітько. - Київ : ВСВ "Медицина", 

2017. - 152 с. 
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5. Гістологія регуляторних систем : навч. посіб. / В. К. Сирцов [та ін.] ; МОЗ 

України, Запоріз. держ. мед. ун-т, Кафедра гістології, цитології та ембріолгії. 

- Запоріжжя : Запоріжжя, 2016. - 158 с. 

6. Вахнюк, Т. В. Гістологія з технікою гістологічних досліджень: навч. посіб. 

для студентів мед. (фармац.) коледжів, училищ, ін-тів медсестринства та лаб. 

медицини МОЗ України за спец. "Технології медичної діагностики та 

лікування", спеціалізації "Лабораторна діагностика" підготов. "Бакалавр", 

"Молодший бакалавр" (молодший спеціаліст) / Т. В. Вахнюк ; рец.: Е. О. 

Левицький, С. М. Гарматіна, Л. В. Цюрко. - Київ : Медицина, 2018. - 256 с. 

7. Цитологія і загальна ембріологія. Навчальний посібник. /Під ред. 

Е.Ф.Баринова, Ю.Б.Чайковського. - Київ, ВСВ «Медицина», 2010.- 216 с. 

8. Спеціальна гістологія і ембріологія внутрішніх органів. Навчальний 

посібник./ Під ред. Е.Ф.Баринова, Ю.Б.Чайковського. - Київ, ВСВ 

«Медицина», 2013.- 471 с. 

 

 

6.2 Додаткова література: 
1. Закладка, розвиток, прорізування зубів : посіб. до практ. занять та 

самостійної роботи зі спеціальної гістології для студентів мед. ф-ту (Фах 

«Стоматологія») / В. К. Сирцов [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2015. - 51 с. 

2. Гистология, цитология и эмбриология эмали / В. К. Сырцов [и др.]. – 

учеб. пособие для студентов стоматол. вузов (факультетов). - Запоріжжя: 

ЗДМУ, 2015. - 40 с. 

3. Сілкіна Ю. В. Медична ембріологія з основами тератології. – Вінниця: 

Нова книга, 2019. – 208 с. 

4. Гістологія з основами гістологічної техніки : учеб. пособие / за ред. В.П. 

Пішака. - Київ : Кондор, 2008. - 400 с. 

5. Сокуренко Л. М., Чайковський Ю. Б. Гістологія, цитологія та 

ембріологія. Атлас для самостійної роботи студентів (укр., рос., англ. 

мовами). – Вінниця: Нова книга, 2006. – 152 с. 

6. Kierszenbaum A.L., Tres L.L. Histology and Cell Biology.- Elsevier, 

Philadelphia, 2012.- 701 p. 

7. 10.Ross M.H., Pawlina W. Histology. A Text and Atlas.- Wolters Kluwer, 

Philadelphia, 2011.- 974 p. 

8. Melnyk, N. Histology, cytology and embryology: the textbook for student IV 

level of accreditation / N. Melnyk ; ed. by.: N. O. Melnyk ; National O. O. 

Bohomolets medical university. - 2nd ed. - Київ : Книга-плюс, 2017. - 416 p. 

9. Гістологія  дитячого віку : навч.-наоч. посіб. для студ. 1 курсу мед. ф-ту, 

які навчаються за фахом ''Педіатрія''. Ч. 1. Загальна гістологія / О.В. 

Федосєєва [та ін.] ; МОН, молоді та спорту України, Запоріз. держ. мед. 

ун-т, Кафедра гістології, цитології та ембріолгії. - Запоріжжя : ЗДМУ, 

2014. - 161 с. 

 

Інформаційні ресурси: 

1. http: // reftrend.ru/604585.htm 

2. http://nsau.edu.ru/downloads/library/ugebnik/gistologi/pages/frameset_book.htm 

3. http://www.meddean.luc.edu 

http://nsau.edu.ru/downloads/library/ugebnik/gistologi/pages/frameset_book.htm
http://nsau.edu.ru/downloads/library/ugebnik/gistologi/pages/frameset_book.htm
http://www.meddean.luc.edu/
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4. http://histology.narod.ru/reference.htm 

5. http://www.morphology.dp.ua 

6. http://www.anatomyatlases.org/MicroscopicAnatomy 

7. http://histologyatlas.wisc.edu 

http://cytohistology.ru/ 

 

7. Контроль і оцінка результатів навчання  

7.1. Види контролю: поточний, підсумковий, іспит. 
Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях відповідно до 

конкретних цілей засвоєння тем – на практичних і підсумкових заняттях. 

Застосовуються такі засоби поточного моніторингу рівня підготовки студентів, як: 

усне опитування (фронтальне, індивідуальне, комбіноване), комп’ютерне 

тестування, розв’язування ситуаційних задач. Контроль практичних навичок 

реалізується на основі оцінки результатів аналізу схем, гістологічних препаратів та 

електронних мікрофотографій, а також ілюстрованих тестів, які відображають 

будову клітин, тканин та органів людини. Контроль знань проводиться на кожному 

практичному занятті, що знаходить відображення в оцінки за традиційною 5-ти 

бальною системою. По завершенні вивчення розділу проводиться підсумковий 

контроль. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою та 

виставляється за багатобальною шкалою, має визначення за системою ECTS та 

шкалою, прийнятою в Україні. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання: Здійснюється у 

вигляді іспиту, на якому використовуються тести з бази «Крок 1», комплексні 

тести, графічні тестові завдання та усна відповідь 

Види оцінки: 

1. Поточний контроль (оцінки 2-5 балів). 

2. Підсумковий контроль (оцінки 2-5 балів). 

3. Екзамен (min 50 балів, max 80 балів) 

4. Заохочувальні бали. Для переможців олімпіади серед вузів України, 

дипломантів конкурсу студентських наукових робіт – 10 балів. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Успішність кожного студента з навчальної дисципліни «Гістологія, 

цитологія та ембріологія» оцінюється за традиційною та рейтинговими шкалами. 

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з середньої оцінки за поточну 

навчальну діяльність та оцінки за іспит. 

Поточна успішність оцінюється на кожному практичному занятті за 4-х 

бальною шкалою. Наприкінці вивчення навчальної дисципліни розраховується 

середній поточний бал (середнє арифметичне всіх поточних оцінок за традиційною 

шкалою). 

До іспиту допускаються лише ті студенти, які не мають академічної 

заборгованості і їх середній бал за поточну навчальну діяльність із навчальної 

дисципліни становить не менше 3,00. 

Іспит оцінюється за традиційною 4-х бальною шкалою. Оцінка за іспит 

складається: 50% - оцінка за тестування та 50% - оцінка за усну відповідь). 

Оцінка за дисципліну розраховується як середнє арифметичне оцінки за 

поточну успішність студента та оцінки, яку він отримує на іспиті. Таким чином, 

http://histology.narod.ru/reference.htm
http://www.morphology.dp.ua/
http://www.anatomyatlases.org/MicroscopicAnatomy
http://histologyatlas.wisc.edu/
http://cytohistology.ru/
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частки результатів оцінювання поточної навчальної діяльності та підсумкового 

контролю становлять відповідно 50% та 50%. 

Конвертація традиційної оцінки з дисципліни за багатобальною шкалою: 

Отриманий середній бал з дисципліни конвертується в оцінку за 200-

бальною шкалою. 

 

Середній бал за дисципліну Оцінка за 200-бальною шкалою 

5 200 

СБ Х 

 

Х= (СБх200):5 

Таким чином, за дисципліну студент отримує дві оцінки: першу – за 

традиційною 4*бальною шкалою і другу за 200-бальною системою. 

 

Конвертація традиційної оцінки з дисципліни та суми балів за шкалою 

ECTS 

Відповідно до отриманих балів за 200-бальною шкалою, студенти 

оцінюються за рейтинговою шкалою ECTS. Студенти, які навчаються на одному 

курсі (однієї спеціальності) на підставі кількості балів, набраних з дисципліни, 

ранжуються за шкалою ECTS таким чином: 110-139 – 3; 140-169 – 4; 170-200 – 5. 

 

Індивідуальна робота студентів оцінюється за кожен вид роботи з 

урахуванням якості її виконання. Максимальна кількість балів, яка може 

добавлятися до кількості балів поточної успішності не може перевищувати 10 

балів. 

 

Таблиця для оцінки індивідуальної роботи студентів 
№ 

п.п. 

Вид роботи Кількість 

балів 

1. Участь у роботі СНТ на кафедрі  2 бали 

2. Підготовка та захист реферату з заданої теми 2 бали 

3. 
Участь у підготовці методичних матеріалів кафедри (схем, 

таблиць, стендів) 

3-4 бали 

4. 

Підготовка доповіді та виступ на студентської наукової 

конференції: 

 

 кафедральної  3 бали 

 університетської та регіональної  4 бали 

 республіканської  5 балів 

5. 

Отримання призового місця та нагороди на конференції та 

олімпіаді: 

 

 університетської  5 балів 

 регіональної 6 балів 

 республіканської 7 балів 

 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття 

оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. 

Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється при 

контролі засвоєння відповідного розділу та при складанні іспиту. 
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Оцінювання дисципліни: 

Оцінювання здійснюється відповідно до знань, умінь та навичок студента, 

які він демонструє на занятті та які він здобуває згідно з робочою програмою. 

Оцінка “відмінно” виставляється студентові, який відповідає на запитання в 

повному обсязі, відповідно до викладу його в підручнику і на лекції. Самостійно 

вирішує тести. Без додаткових запитань, впевнено може описати видимі структури 

запропонованого за даною темою препарату або його проекційного зображення на 

екрані та на електронограмі, а також провести диференціацію з подібними 

структурами. 

Оцінка “добре” виставляється, якщо студент впевнено відповідає на 

запитання, але пропускає деякі деталі, проте відразу не орієнтується при навідному 

запитанні. Тести вирішує невпевнено, з помилками. При описуванні препарату (або 

його зображення на електронограмі чи екрані) за даною темою може допустити 

окремі неточності або не відразу може зосередитися на препараті. Невпевнено 

проводить диференційну діагностику препарату. 

Оцінка “задовільно” виставляється, якщо студент відповідає на запитання з 

2-3 додатковими, навідними запитаннями, вирішує тільки деякі тести. Погано 

орієнтується на препараті за даною темою - окремі структури на препараті визначає 

невпевнено, неточно. Препарат диференціює з зусиллями, за допомогою викладача. 

Оцінка “незадовільно” виставляється, якщо студент не відповідає на 

запитання навіть з 2-3 додатковими, навідними запитаннями, студент не знає 

матеріалу, який висвітлювався на лекції. Тести вирішити не може. На препараті, 

електронограмі за даною темою не орієнтується або орієнтується дуже погано. 

Критерії оцінки знань та вмінь студентів з гістології, цитології та ембріології 

під час проведення іспитів: 

“ВІДМІННО”  студент досконало знає гістологічних препарати, може у 

повному обсязі описати всі мікроскопічні структури 

тканин та органів, провести диференційну діагностику 

схожих за будовою органів; 

 відповідає змістовно на три питання екзаменаційного 

квитка в повному обсязі з глибоким розумінням 

теоретичного матеріалу та використанням сучасних 

даних; 

 вірно вирішує всі тести; 

 вірно проводить діагностику електронограм, називає та 

показує всі зазначені ультраструктури. 

“ДОБРЕ”  студент знає гістологічних препарати, розпізнає 

мікроскопічні структури органів та тканин, проводить 

диференційну діагностику схожих за будовою тканин; 

 відповідає на три питання вірно, але не в повному обсязі, 

без досконального розуміння теоретичного матеріалу; 

 вірно проводить діагностику електронограм, але не може 

назвати всі зазначені ультраструктури. 

“ЗАДОВІЛЬНО”  студент вірно називає обов’язкові препарати, але 

діагностує структури з помилками; 

 виявляє недостатні теоретичні знання згідно 

екзаменаційних питань але відповіді на додаткові навідні 

питання свідчать, що студент має знання з предмету і 
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може використати їх під час  навчання на інших кафедрах; 

 може вирішити від 80% тестів; 

 не може назвати електронограму або зазначені 

ультраструктури. 

“НЕЗАДОВІЛЬНО”  студент зовсім не проявляє знань препаратів і опитування 

студента припиняється, або студент вірно називає 

препарати, але не може дати опис гістологічних структур 

органів, які є в препараті, а також не знає основних і 

додаткових теоретичних питань; 

 не може вирішити тести; 

 не може назвати електронограму або зазначені 

ультраструктури. 

 

7.2. Форми контролю 

1) усні опитування на практичних заняттях; 

2) письмові  роботи на практичних заняттях; 

3) комп’ютерний тестовий контроль; 

4) підсумкові заняття; 

5) іспит 

 

8. Політика навчальної дисципліни  

Обовязкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

-самостійне виконування всіх видів робот, задач, форм контроля, 

передбаченихробочою програмою «Гістологія, цитологія, ембріологія» 

-посилання на джерела інформації при використанні ідеї, розробок. 

-дотримання норм про авторське право і суміжні права 

-надання правдивої інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використання методик дослідження і джерела 

інформації. 

Студенти мають відвідати усі лекції і практичні заняття з дисципліни. 

До занять допускаються тільки ті студенти, зовнішній вигляд яких 

відповідає Правилам внутрішнього розпорядку ЗДМУ (у білих халатах і 

шапочках, у змінному взутті). Поведінка студентів на кафедрі має 

відповідати правилам техніки безпеки, етики і моралі.  

На практичні заняття студенти приходять підготовленими за 

питаннями теми, з протоколом, які вони заповнюють  на практичному занятті 

за вказівкою викладача. У кінці кожного заняття студенти отримують оцінки. 

Наприкінці вивчення курсу студенти складають іспит. До нього 

допускаються ті студенти, у яких в поточній діяльності немає 
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невідпрацьованих пропущених занять або незадовільних оцінок. Графік 

відпрацювання занять складається на початку семестру і оприлюднюється на 

сторінці кафедри електронних ресурсів ЗДМУ. Пропуск за поважної причини 

відпрацьовується впродовж 2 тижнів – в разі недотримання цієї вимоги, 

студент оплачує довідку з причини, яка стає неповажною. 

За результами поточної діяльності, контролю практичних навичок, 

заповненого протоколу і іспиту наприкінці навчального року студенти 

отримують оцінку  з дисципліни. 


