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1. Назва, код дисципліни і кількість кредитів  

«Гістологія, цитологія та ембріологія”  

кваліфікації освітньої бакалавр 

освітня програма «Лабораторна діагностика» 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальність 24 «Технології медичної діагностики та лікування» 

кваліфікації професійної «Лаборант медицини» 

Кількість кредитів ECTS 9. 

 

2. Час і місце проведення навчальної дисципліни  

2-3-ій семестри 

 

3. Пререквізити і постреквізити навчальної дисципліни  

Пререквізити: «Медична біологія», «Анатомія людини» 

Постреквізити:  «Нормальна фізіологія», «Біохімія», «Оперативна хірургія і 

топографічна анатомія», «Пропедевтика внутрішніх хвороб», «Мікробіологія, 

вірусологія, імунологія», «Патологічна анатомія», «Патологічна фізіологія», 

«Фармакологія», клінічні дисципліни. 

 

4. Характеристика навчальної дисципліни 

 

4.1 Призначення навчальної дисципліни  

 Предметом вивчення навчальної дисципліни «Гістологія, цитологія та 

ембріологія» є мікроскопічна та ультрамікроскопічна будова клітин, тканин і 

органів людського організму, знання яких необхідні лікарю для розуміння 

морфологічного субстрату виникнення патологічного процесу, розвитку певних 

симптомів хвороби, правильної оцінки місця і характера 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». 
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4.2 Мета вивчення навчальної дисципліни  

Результатом вивчення мікроскопічної та ультрамікроскопічної будови клітин, 

тканин і органів людського організму, їх розвитку і змін у різноманітних умовах 

життєдіяльності є здатність оцінювати інформацію щодо діагнозу в умовах 

закладу охорони здоров’я, його підрозділу, використовуючи знання про людину, 

її органи та системи, на підставі результатів лабораторних досліджень. 

 

4.3 Завдання вивчення дисципліни  

• 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  

Навчальна дисципліна включає наступні розділи: цитологія (наука про клітину); 

ембріологія (наука про розвиток плоду); загальна гістологія, або власне 

гістологія (вивчає тканини); спеціальна гістологія (вивчає будову органів і їх 

систем).  

  

4.5 План вивчення навчальної дисципліни  
№ 
з/п 

Назва теми Кіл-ть 

годин 
Завдання для самостійної роботи 

2 семестр 

1 Мікроскоп. Мікроскопічні прилади. 

Гістологічна техніка. 

3 Гістологія в Україні. 

Методи дослідження в гістології. 

Технологія виготовлення 

гістологічних препаратів 

2 Цитологія. Загальна організація 

клітини. Плазмолема. Міжклітинні 

контакти. Цитоплазма. Органели 

клітини 

3 Структурні основи транспорту через 

плазмолему. 

Механізми рецепції. 

Структурні основи цитопротекції 

3 Цитологія. Ядро. Репродукція клітин. 

Клітинний цикл. Мітоз. 

3 Мітоз і мейоз. 

Реакція клітин на зовнішні 

подразники 

4 Основи біології розвитку. Загальна 

ембріологія. Статеві клітини. 

Запліднення. Дроблення. Бластуляція. 

3 Етапи і періоди ембріогенезу 

5 Загальна ембріологія. Гаструляція. 

Диференціювання. Джерела розвитку 

тканин. Позазародкові органи. 

3 Екстраембріональні органи 

6 Тканини. Епітеліальні тканини. 3 Загальні принципи організації 

тканин. 

Епітелій як провідний компонент 

гісто-гематичних бар’єрів. 

7 Залозистий епітелій 3 Залозистий епітелій. Секреторний 

цикл. 

Епітеліальні стовбурові клітини. 
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8 Сполучні тканини. Волокнисті 

сполучні тканини.  

3 Репарація пухкої волокнистої  

сполучної тканини  

9 Сполучні тканини зі спеціальними 

властивостями Міжклітинна речовина 

сполучних тканин. 

3 Регуляція об’єму і складу матриксу 

сполучної тканини. 

10 Кров. Формені елементи крові. 3 Тромбоутворення. Етапи і 

механізми. 

11 Лейкоцитарна формула. Лімфа 3 Лейкоцити. Механізми адгезії, 

міграції та кілінгу мікроорганізмів 

Взаємодія клітин крові та сполучної 

тканини при запаленні. 

12 Скелетні сполучні тканини. Хрящові 

тканини 

3 Суглобовий хрящ 

13 Скелетні сполучні тканини. Кісткові 

тканини 

3 Кістка як орган. Перебудова кісток. 

Регенерація кісткової тканини 

14 М’язові тканини. 3 М’яз як орган. Регенерація м’язів. 

 

15 Нервова тканина. Нейрони. Нейроглія 3 Нервово-м’язові веретена. 

16 Нервова тканина. Нервові волокна. 

Нервові закінчення. 

3 Нервові закінчення. Гістофізіологія 

локомоторного апарату 

17 Залікове заняття 3  

3 семестр 

1 Нервова система. Спинний мозок. 

Спинномозковий вузол. Периферична 

нервова система. 

3 

Розвиток нервової системи. 

Регенерація нервів. 

 

2 Нервова система. Головний мозок. 

Мозочок. Автономна нервова система 
3 

Нервові закінчення шкіри, їх роль у 

роботі статокінетичної системи. 

3 Органи чуття. 
3 

Розвиток ока. 

Розвиток вуха. 

4 Серцево-судинна система.  

3 

Розвиток серцево-судинної системи. 

Морфологічні основи 

нейрогуморальної регуляції 

діяльності кровоносних судин. 

5 Органи кровотворення та імунного 

захисту. Кровотворення. Центральні 

органи. 

3 Ембріогенез органів кровотворення. 

6 Органи кровотворення та імунного 

захисту. Периферичні  органи. 
3 

Клітинні основи неспецифічного 

імунітету 

Клітинні основи реакцій клітинного 

та гуморального імунітету 

7 Ендокринна система. Центральні 

органи. 
3 

Розвиток ендокринних залоз 

Транс- і парагіпофізарна регуляція 

8 Ендокринна система. Периферичні  

органи. 
 Дифузна ендокринна система. 

9 Травна система. Органи ротової 

порожнини. Зуби.  

3 

Розвиток ротової порожнини і 

органів травної системи. 

Структурні основи травлення. 

Нейрогуморальна регуляція 

травлення. 

 

11 Травна система. Глотка, стравохід, 

шлунок, тонка та товста кишки 
3 

Кишково-асоційована лімфоїдна 

тканина 

12 Травна система. Травні залози 
3 

Розвиток травних залоз 

Регуляція секреторної активності та 
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регенерація травних залоз 

13 Дихальна система. Шкіра та її похідні 

3 

Розвиток дихальної системи. 

Нейрогуморальна регуляція 

мукоциліарного апарату і тонусу 

бронхів. 

14 Сечовидільна система. 

3 

Розвиток сечової системи. 

Структурні основи концентрування 

сечі. 

15 Чоловіча статева система. 

3 

Розвиток органів чоловічої статевої 

системи 

Структурні та молекулярні критерії 

діагностики чоловічого безпліддя 

16 Жіноча статева система. Система 

«мати-плід» 

3 

Розвиток органів жіночої статевої 

системи. Регуляція оваріально-

менструального циклу. Шийка матки 

Рецептивність ендометрію та 

механізми імплантації. 

Механізми розвитку плаценти 

Закономірності органогенезу. 

17 Залікове заняття 3  

Всього  102  

 

5. Самостійна робота студента  
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Гістологія в Україні. 1 

2 Методи дослідження в гістології. Технологія виготовлення гістологічних 

препаратів 

4 

3 Структурні основи транспорту через плазмолему. 4 

4 Механізми рецепції. 4 

5 Структурні основи цитопротекції 4 

6 Мітоз і мейоз. 4 

7 Реакція клітин на зовнішні подразники 8 

8 Загальні принципи організації тканин. 4 

9 Епітелій як провідний компонент гісто-гематичних бар’єрів. 4 

10 Залозистий епітелій. Секреторний цикл. 4 

11 Епітеліальні стовбурові клітини. 4 

12 Тромбоутворення. Етапи і механізми. 6 

13 Лейкоцити. Механізми адгезії, міграції та кілінгу мікроорганізмів. 8 

14 Взаємодія клітин крові та сполучної тканини при запаленні. 8 

15 Репарація пухкої волокнистої  сполучної тканини Регуляція об’єму і складу 

матриксу сполучної тканини. 

4 

16 Суглобовий хрящ 4 

17 Кістка як орган.  4 

18 Перебудова кісток. Регенерація кісткової тканини 4 

19 М’яз як орган. Регенерація м’язів. 4 

20 Нервові закінчення. Нервово-м’язові веретена. 3 

21 Гістофізіологія локомоторного апарату  4 

22 Розвиток серцево-судинної системи. 1 

23 Морфологічні основи нейрогуморальної регуляції діяльності кровоносних 

судин. 

1 

24 Розвиток ендокринних залоз 1 

25 Дифузна ендокринна система. 1 
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26 Транс- і парагіпофізарна регуляція 1 

27 Ембріогенез органів кровотворення. 2 

28 Клітинні основи неспецифічного імунітету 4 

29 Клітинні основи реакцій клітинного та гуморального імунітету 4 

30 Розвиток нервової системи. 1 

31 Регенерація нервів. 1 

32 Розвиток ока. 1 

33 Розвиток вуха. 1 

34 Нервові закінчення шкіри, їх роль у роботі статокінетичної системи. 1 

35 Розвиток ротової порожнини і органів травної системи. 1 

36 Структурні основи травлення. 1 

37 Нейрогуморальна регуляція травлення. 1 

38 Кишково-асоційована лімфоїдна тканина 1 

39 Розвиток травних залоз 1 

40 Регуляція секреторної активності та регенерація травних залоз  1 

41 Розвиток дихальної системи. 1 

42 Нейрогуморальна регуляція мукоциліарного апарату і тонусу бронхів. 1 

43 Розвиток сечової системи. 1 

44 Структурні основи концентрування сечі. 1 

45 Розвиток органів чоловічої статевої системи 1 

46 Структурні та молекулярні критерії діагностики чоловічого безпліддя 1 

47 Розвиток органів жіночої статевої системи 1 

48 Регуляція оваріально-менструального циклу 1 

49 Шийка матки. 1 

50 Рецептивність ендометрію та механізми імплантації. 1 

51 Механізми розвитку плаценти 1 

52 Закономірності органогенезу. 1 

 Разом  132 

  

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. 

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

України, Запоріз. держ. мед. ун-т, Кафедра гістології, цитології та ембріолгії. - 
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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. Сілкіна Ю. В. Медична ембріологія з основами тератології. – Вінниця: Нова 

книга, 2019. – 208 с. 

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

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

3. 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. 

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

2012.- 701 p. 

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

Philadelphia, 2011.- 974 p. 

6. 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. 

7. Гістологія дитячого віку [Текст] : 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 

4. http://histology.narod.ru/reference.htm 

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

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

7. http://histologyatlas.wisc.edu 

8. http://cytohistology.ru/ 

Подаються назви підручників, навчальних посібників, як правило наявних в 

бібліотеці, або адреси електронних ресурсів, де найбільш повно відображено 

заявлений зміст навчальної дисципліни.  
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7. Контроль і оцінка результатів навчання  

 

7.1. Види контролю: поточний, підсумковий, іспит.  

7.2. Форми контролю: поточного - усне опитування, комп’ютерне тестування, 

розв’язування ситуаційних тестових задач; підсумковий котроль - комп’ютерне 

тестування; іспит, 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. 

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, 

частки результатів оцінювання поточної навчальної діяльності та підсумкового 

контролю становлять відповідно 50% та 50%. 

Отримаий 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: 110-139 – 3; 140-169 – 4; 170-200 – 5. 

 

8. Політика навчальної дисципліни  

Обов'язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме:  

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

робочою 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. 


