
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
ННЦ «Інститут біології та медицини» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методичні рекомендації 
з курсу 

«Гістологія, цитологія та ембріологія» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ - 2022 



 
Методичні рекомендації з курсу «Гістологія, цитологія та ембріологія» / 
Упорядники: В.Є. Лавриненко, О.В. Линчак. – Київ, 2022. – 68 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рецензенти: 
Маєвский О.Є. – д-р. мед. наук, професор, завідувач кафедри клінічної медицини 
ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
Гарматіна С.М. – канд. біол. наук, доцент кафедри цитології, гістології та 
репродуктивної медицини ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Затверджено Вченою радою 
ННЦ «Інститут біології та медицини» 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
протокол № 10 від 17 травня 2022 р. 

 



 

ЗМІСТ 
ВСТУП .............................................................................................................................................................. 5 
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ............................................................................................................................. 6 
1. Мікроскоп. Мікроскопічні прилади. Гістологічна техніка. Мета і завдання цитології. ....................... 6 
2. Цитологія. Загальна організація клітини. Плазмолема. Міжклітинні контакти. ................................... 6 
3. Цитологія. Цитоскелет. ............................................................................................................................... 7 
4. Цитозоль та включення. .............................................................................................................................. 8 
5. Немембранні і одномембранні органели. .................................................................................................. 9 
6. Двомембранні органели. ........................................................................................................................... 10 
7. Ядро ............................................................................................................................................................. 10 
8. Поділ та смерть ядра. ................................................................................................................................. 11 
9. Ембріологія ................................................................................................................................................. 12 
10. Епітеліальна тканина. Покривний епітелій. .......................................................................................... 14 
11. Епітеліальна тканина. Залозистий епітелій. .......................................................................................... 15 
12. Кров ........................................................................................................................................................... 15 
13. Кровотворення ......................................................................................................................................... 16 
14. Власне сполучні тканини ........................................................................................................................ 17 
15. Сполучні тканини зі спеціальними властивостями. ............................................................................. 18 
16. Хрящова тканина ..................................................................................................................................... 19 
17. Кісткова тканина ...................................................................................................................................... 20 
18. Розвиток кістки ........................................................................................................................................ 21 
19. М’язова тканина ....................................................................................................................................... 22 
20. Нервова тканина. Нейрони. ..................................................................................................................... 24 
21. Нервова тканина. Нейроглія. .................................................................................................................. 24 
22. Серцево-судинна система ....................................................................................................................... 25 
23. Ендокринна система ................................................................................................................................ 26 
24. Імунна система ......................................................................................................................................... 27 
25. Нервова система ....................................................................................................................................... 28 
26. Органи чуття ............................................................................................................................................. 29 
27. Травна система ......................................................................................................................................... 30 
28. Покривна система .................................................................................................................................... 31 
29. Дихальна система ..................................................................................................................................... 32 
30. Видільна система ..................................................................................................................................... 33 
31. Чоловіча статева система ........................................................................................................................ 34 
32. Жіноча статева система ........................................................................................................................... 35 
ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ................................................................................................................. 36 
Лабораторна робота 1. Гістологічна техніка. Особливості будови клітин тварин. ................................. 36 
Лабораторна робота 2. Плазмолема. Клітинні контакти. ........................................................................... 36 
Лабораторна робота 3. Цитоскелет. ............................................................................................................. 37 
Лабораторна робота 4. Цитозоль. Клітинні включення. ............................................................................ 38 
Лабораторна робота 5. Мікроскопічна і ультрамікроскопічна будова ендоплазматичного ретикулуму, 
апарату Гольджі, лізосом і пероксисом. ...................................................................................................... 39 
Лабораторна робота 6. Мікроскопічна і ультрамікроскопічна будова мітохондрій і хлоропластів. .... 39 
Лабораторна робота 7. Мікроскопічна і ультрамікроскопічна будова ядра. ........................................... 40 
Лабораторна робота 8. Мітоз і апоптоз........................................................................................................ 41 
Лабораторна робота 9. Морфологія статевих клітин. ................................................................................ 41 
Лабораторна робота 10. Запліднення. Дроблення. Бластуляція. ............................................................... 42 
Лабораторна робота 11. Гаструляція. Нейруляція. ..................................................................................... 42 
Лабораторна робота 12. Органогенез. .......................................................................................................... 43 
Лабораторна робота 13. Тест – Ембріологія. Оцінювання результатів оформлення мікроскопічного 
аналізу гістологічних препаратів і усні пояснення. Оцінка гістологічних препаратів ........................... 44 
Лабораторна робота 14. Мікроскопічна будова покривного епітелію. .................................................... 44 



Лабораторна робота 15. Характеристика і мікроскопічна будова залозистого епітелію. ...................... 45 
Лабораторна робота 16. Мікроскопічна будова еритроцитів і ретикулоцитів, тромбоцитів. ................ 46 
Лабораторна робота 17. Мікроскопічна будова лейкоцитів. ..................................................................... 47 
Лабораторна робота 19. Мікроскопічна будова пухкої, щільної оформленої і щільної неоформленої 
волокнистої сполучної тканини. ................................................................................................................... 48 
Лабораторна робота 20. Мікроскопічна будова сполучної тканини зі спеціальними властивостями .. 48 
Лабораторна робота 21. Мікроскопічна будова хрящової тканини: гіаліновий, еластичний і 
волокнистий хрящ. ......................................................................................................................................... 49 
Лабораторна робота 22. Мікроскопічна будова діафізу трубчастої кістки. ............................................. 50 
Лабораторна робота 23. Гістогенез кісткової тканини: розвиток кістки із мезенхіми, розвиток кістки 
на місці хряща. ............................................................................................................................................... 50 
Лабораторна робота 24. Мікроскопічна будова скелетної , гладенької і серцевої м’язових тканин. ... 51 
Лабораторна робота 25. Мікроскопічна будова нервових клітин. ............................................................ 51 
Лабораторна робота 26. Мікроскопічна будова гліальних клітин. ........................................................... 52 
Лабораторна робота 27. Мікроскопічна будова нервових волокон і нервових закінчень ...................... 52 
Лабораторна робота 28. Тест - нервова тканина. Оцінювання результатів оформлення 
мікроскопічного аналізу гістологічних препаратів і усні пояснення. ...................................................... 53 
Лабораторна робота 29. Мікроскопічна будова артерій еластичного і м’язового типів. ....................... 53 
Лабораторна робота 30. Мікроциркуляторне русло. Мікроскопічна будова вен. ................................... 54 
Лабораторна робота 31. Мікроскопічна будова стінки серця. .................................................................. 54 
Лабораторна робота 32. Тест – Серцево -судинна система. Оцінювання результатів оформлення 
мікроскопічного аналізу гістологічних препаратів і усні пояснення. ...................................................... 55 
Лабораторна робота 33 -34. Підсумкове заняття. ....................................................................................... 56 
Лабораторна робота 35. Мікроскопічна будова ендокринних залоз. ....................................................... 56 
Лабораторна робота 36. Мікроскопічна будова центральних органів гемопоезу і імунного захисту. . 57 
Лабораторна робота 37. Мікроскопічна будова лімфатичних органів. .................................................... 57 
Лабораторна робота 38. Мікроскопічна будова центральної нервової системи. .................................... 58 
Лабораторна робота 39. Мікроскопічна будова периферичної нервової системи. ................................. 59 
Лабораторна робота 40. Мікроскопічна будова ока. .................................................................................. 59 
Лабораторна робота 41. Мікроскопічна будова вуха, органу смаку......................................................... 60 
Лабораторна робота 42. Мікроскопічна будова органів ротової порожнини. ......................................... 60 
Лабораторна робота 43. Мікроскопічна будова стравоходу, шлунку, тонкого і товстого кишечника . 61 
Лабораторна робота 44. Мікроскопічна будова травних залоз. ................................................................ 62 
Лабораторна робота 45. Мікроскопічна будова шкіри і її похідних. ........................................................ 63 
Лабораторна робота 46. Мікроскопічна будова дихальних шляхів і легень............................................ 64 
Лабораторна робота 47. Мікроскопічна будова нирки і сечовивідних шляхів. ...................................... 64 
Лабораторна робота 48. Мікроскопічна будова органів чоловічої статевої системи. ............................ 65 
Лабораторна робота 49. Мікроскопічна будова органів жіночої статевої системи. ............................... 66 
Лабораторна робота 50. Оцінка рівня знань по темі будова органів жіночої статевої системи. ........... 66 
Лабораторна робота 51. Заключне заняття – тестування знань гістологічних препаратів. .................... 67 
 



 

ВСТУП 

 
Методичні рекомендації з курсу «Гістологія, цитологія та ембріологія» 

розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми з курсу «Гістологія, 
цитологія та ембріологія» для студентів спеціальності 222 «Медицина», ОР «Магістр», 
ОП «Медицина». Дані методичні рекомендації  передбачають допомогу студентам у 
засвоєнні сучасних знань про особливості організації та функціонування клітин, 
тканин, органів, а також їх розвиток та взаємодію між собою, методи гістологічних 
досліджень. 

Оскільки опанування студентами курсу «Гістологія, цитологія та ембріологія» 
передбачає як роботу з теоретичним матеріалом (відвідування лекцій, робота з 
підручниками і атласами відповідно до теми заняття), так і виконання конкретних 
практичних завдань протягом лабораторних занять, дані методичні рекомендації, 
враховуючи всі ці аспекти, надають можливість для ознайомлення з теорією у вигляді 
таблиць та схем для полегшення систематизації знань студентами та відпрацювання 
певних практичних навичок для реалізації і закріплення цих знань. Тому дані 
рекомендації включають в себе теоретичну частину та опис лабораторних занять. 
Теоретична частина рекомендацій спрямована на надання необхідної інформації у 
максимально стислому та структурованому форматі. Опис лабораторних занять 
включає у себе мету заняття, список мікропрепаратів чи електронограм з переліком 
структур, що необхідно замалювати і позначити у альбомах. Методика 
«замальовування» гістологічних мікропрепаратів та електронограм сприяє більш 
детальному їх вивченню і зауваженню елементів, на які при звичайному розгляданні 
препаратів можна не звернути уваги. Співставлення препаратів з їх фото і схемами у 
атласах, а також замальовування сприяють кращому запам’ятовуванню особливостей 
будови клітин, тканин та органів. Завдання для самостійної роботи сприяють 
закріпленню вивченого матеріалу. 

 



ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Мікроскоп. Мікроскопічні прилади. Гістологічна техніка. Мета і завдання 
цитології. 

 

Для роботи зі світловим мікроскопом забарвлення препаратів здійснюють 
спеціальними барвниками природного і штучного походження. Найбільш широко 
розповсюдженими є еозин і гематоксилін. Еозин має кислу природу, тож зв’язується з 
основними елементами цитоплазми і забарвлює її в рожевий колір. Основний 
гематоксилін забарвлює ядро, що містить високу концентрацію ДНК і РНК, у 
фіолетовий (синій) колір. Для ідентифікації певних структур у клітині використовують 
більш точні гістохімічні та імуногістохімічні методики. Для досягнення 
максимального збільшення використовують електронну мікроскопію. Тоді замість 
кольорових барвників препарати обробляються солями важких металів, а замість 
світла використовується потік електронів. 

Після приготування гістологічних препаратів можна проводити їх дослідження 
під світловим мікроскопом. Свою назву він отримав завдяки принципу своєї роботи - 
світло, що випромінюється джерелом, проходить через забарвлений препарат, набір 
лінз і потрапляє на око дослідника. Усі компоненти мікроскопа, пов'язані зі світлом, 
називаються оптичними: джерело світла, конденсатор, об'єктив і окуляр. Зазвичай в 
мікроскопі є 4 об’єктиви, які можна змінити для різного збільшення. Інтенсивність 
світла, його фокус, розташування препарату та збільшення можна регулювати 
механічними компонентами світлового мікроскопа: макрогвинт використовується для 
пошуку зображення під мікроскопом, а мікрогвинт допомагає зробити зображення 
чітким. Об'єкт дослідження закріплюється на предметному столику за допомогою 
кліпс, і його можна переміщувати. Основа мікроскопа дуже важка для запобігання 
будь-яких вібрацій. 

2. Цитологія. Загальна організація клітини. Плазмолема. Міжклітинні контакти. 

Цитологія – це наука про будову та процеси у клітині. Клітина складається з 
мембрани, цитоплазми, що містить органели та включення, і ядра. Мембрана є 
складовою поверхневого комплексу клітини. 

Забір матеріалу 

Виготовлення 
зрізів (мікротом) 

Ущільнення 
(парафін) 

Витіснення 
спиртів (ксилол/ 
толуол/ бензол) 

Дегідратація (спирти 
зростаючої концентрації) 

Фіксація (спирти/ 
формалін) 

Забарвлення (барвники) 
Регідратація (спирти 

спадаючої концентрації) 

Депарафінізація 
(ксилол/толуол/бензол) 

Заключення під 
покривне скельце 

(канадський бальзам) 



 
 

 

 

 

 

 

 

Поверхневий комплекс клітини залучений до формування клітинних контактів. 
За своєю функцією вони бувають трьох типів: 
1. Механічні – слугують для механічного прикріплення однієї клітини до іншої: 
а) прості/злипання/адгезія – включають актинові мікрофіламенти контактуючих 
клітин, сполучені білками кадгеринами і катенінами; 
б) пальцеподібні/інтердигітації – подібні за будовою до простих, але мають більшу 
площу контакту, бо клітини утворюють вирости і впинання; 
в) десмосоми – сполучають клітини і включають проміжні філаменти, сполучені 
білками десмоплакінами і десмоглеїнами; 
г) напівдесмосоми – подібні до десмосом, але сполучають клітину з позаклітинним 
матриксом, наприклад, базальною мембраною. 
2. Комунікативні – слугують для передачі певних речовин між клітинами: 
а) щілинний контакт/нексус – канали, утворені білками конексинами, що утворюють 
коннексон і сполучають клітини для обміну молекулами; 
б) синапс – хімічний чи електричний, забезпечує передачу інформації в нервовій 
системі; 
в) плазмодесма – цитоплазматичний місток, що проходить крізь пори клітинної стінки 
і сполучає рослинні клітини. 
3. Ізолюючі – сполучають дві клітини настільки щільно, що припиняють рух речовин 
через них між двома середовищами. 

3. Цитологія. Цитоскелет. 

 
 
 
 
 
 
 

Поверхневий комплекс 
тваринної клітини 

Надмембранний 
комплекс Плазматична мембрана 

(плазмолема) 

Підмембранний 
комплекс 

Глікокалікс 
(вуглеводи) 

Біліпідний шар Білки 

Периферійні Напівінтегральні Інтегральні 

Мікрофіламенти Мікротрубочки 

Цитоскелет 

Мікрофіламенти 

Мікротрубочки 

Проміжні філаменти 

Актин: 
мікроворсинки 

псевдоподії Тубулін: 
війки і джгутики 
веретено поділу 

Віментин – 
сполучна тканина 

Нейрофіламенти – 
нервова тканина 

Кератин – 
епітеліальна 

тканина 

Десмін – м’язова 
тканина 



Мікрофіламенти є результатом полімеризації актину. Вони приймають участь у 
формуванні кільця цитотомії після поділу ядра, утворенні таких поверхневих 
структур, як мікроворсинки у клітинах кишечнику, псевдоподії макрофагів тощо. 
Актинові філаменти є динамічними – з так званого «–» кінця філаменти розпадаються, 
а з «+» кінця наростають – таким чином весь мікрофіламент переміщується у просторі. 
Це явище дістало назву тредмілінгу. 

Мікротрубочки є порожнистими полімерами тубуліну, що ростуть від клітинного 
центру за участю енергії ГТФ. Вони слугують «коліями» для транспорту речовин і 
навіть органел в клітині, взаємодіючи з білком кінезином. Також вони формують 
органели руху – війки і джгутики: 9 диплетів мікротрубочок об’єднуються руховим 
білком динеїном, в центрі знаходяться ще дві мікротрубочки (9х2 + 2). Важливою є 
роль мікротрубочок при поділі клітини – вони утворюють веретено поділу, що росте з 
центріоль. Центріолі утворені дев’ятьма триплетами мікротрубочок і пусті всередині 
(9х3+0). 

Проміжні філаменти дістали свою назву через середнє між мікротрубочками і 
мікрофіламентами значення діаметру. Білки, що їх утворюють, різняться для різних 
тканин. 

4. Цитозоль та включення. 

Цитозоль також називають гіалоплазмою (від грецького hyalos – скло) або 
цитоплазматичним матриксом, що становить близько 55% від загального об'єму 
клітин. Це складна колоїдна клітинна система, внутрішнє середовище. 

Хімічний склад цитозолю: 
1. Вода – до 90% у ембріональних клітинах, з віком зменшується до 45 – 55%. 
2. Білки – біля 20% (ферменти, що каталізують різні процеси в цитозолі, шаперони, 
білки, що беруть участь в побудові цитоскелету тощо). 
3. Ліпіди (в більшості, нейтральні жири); вуглеводи (часто у вигляді включень); 
мінеральні солі – разом у клітині дорослої людини складають біля 25%. 

Функції цитозолю: 
а) слугує середовищем для перебігу внутрішньоклітинних хімічних реакцій; 
б) сприяє транспорту, дифузії; 
в) визначає осмотичні властивості клітини; 
г) є середовищем трансляції та посттрансляційних модифікацій білка. 

Включення – тимчасові структури всередині клітини 
За хімічною природою: 

 Білки Меланін, кератин 
 Ліпіди Ліпідні краплини 
 Вуглеводи Глікоген, крохмаль 
 Мінеральні Солі 

За функцією 
 Трофічні Жовток, глікоген, ліпіди, крохмаль (рослини) 
 Секреторні Гормони, ферменти 
 Екскреторні Ліпофусцин 
 Пігментні Меланін, каротин 
 Захисні Алкалоїди (рослини) 



Всі живі клітини накопичують різноманітні речовини у вигляді включень. Деякі 
клітини синтезують речовини, потрібні всьому організму, але ще не виділили їх 
назовні (секреторні включення); з віком у клітинах накопичуються непотрібні 
речовини, що не виводяться (екскреторні включення); пігментні включення меланіну 
слугують для захисту від ультрафіолету. 

5. Немембранні і одномембранні органели. 

Органели – це постійні структури всередині клітини. 
 Органела Функції Будова 

О
дн

ом
ем

бр
ан

ні
 

Гранулярна 
ЕПС (містить 
рибосоми) 

Трансляція, модифікації 
секреторних білків, 
лізосомальних 
ферментів, а також 
інтегральних білків 
плазматичної мембрани. 

З'єднана із зовнішньою ядерною мембраною і 
складається з багатьох канальців і цистерн. 
Добре розвинена у всіх клітинах з високою 
синтетичною активністю і робить цитоплазму 
базофільною завдяки високій концентрації 
різних типів РНК.  

Агранулярна 
ЕПС (не містить 
рибосом) 

Синтез ліпідів, стероїдів 
та вуглеводів, їх 
модифікації і транспорт, 
депо Ca2+ у м’язах, 
детоксикація в печінці. 

Складається з безлічі канальців, 
взаємопов’язаних між собою. 

Комплекс 
Гольджі 

Модифікація речовин 
(білків, олігосахаридів, 
ліпідів), їх сортування, 
упаковка у везикули для 
доставки до пунктів 
призначення. Продукція 
первинних лізосом. 

Складається із серії цистерн (диктіосом). 
Розташований у цитоплазмі поруч із ЕПС та 
ядром. Транспортні везикули з різними 
речовинами постійно вливаються в цис-
компартмент, повернений до ядра, 
модифікуються та вивільняються через транс-
компартмент, повернений до мембрани. 

Лізосоми Розщеплення 
фагоцитованих частинок 
і старіючих органел. 

Первинна лізосома може зливатися з фагосомою 
(результат фагоцитозу), утворюючи таким чином 
вторинну лізосому, де гідролітичні ферменти 
перетравлюють субстрат. Неперетравлені 
рештки, оточені мембраною, утворюють 
залишкові тільця. 

Пероксисоми Утилізація продуктів 
окиснення ліпідів. 

Округлі везикули, що містять окислювальні 
ферменти: оксидази та пероксидази 

Н
ем

ем
бр

ан
ні

 

Вільні 
рибосоми 

Трансляція білку для 
потреб самої клітини. 

Велика і мала субодиниці (поєднання білків і 
РНК). Субодиниці виробляються в ядрі, 
проходять через ядерні пори до цитоплазми і 
збираються під час синтезу білка. 

Мікрофіламенти Рух клітини і органел, 
фагоцитоз. 

Складаються з глобулярного білка актину, який 
збирається, використовуючи енергію АТФ. 

Мікротрубочки Підтримка форми 
клітини, «рельси» для 
транспорту органел. 

Трубчасті структури, виготовлені з димерів 
глобулярного білка тубуліну, які збираються, 
використовуючи енергію ГТФ. 

Клітинний 
центр 
(центросома) 

Поділ клітини, 
утворення 
мікротрубочок. 

Утворений дев’ятьма триплетами мікротрубочок 
(9х3+0). 

Протеасоми Розщеплення білків. Циліндричний білковий комплекс з 
«серцевиною» з чотирьох складених кілець, що 
утворюють центральну пору. 

Речовина Нісля/тигроїд – це специфічна модифікація грЕПС в нейронах, що 
забезпечує вироблення нейротрансмітерів. 



6. Двомембранні органели. 

Мітохондрії є енергетичними станціями клітини, бо їх основною функцією є 
вироблення АТФ. Оскільки вони забезпечують клітини енергією, їх зручно 
спостерігати у клітинах, що активно функціонують: гепатоцитах печінки, ентероцитах 
кишечника, епітеліоцитах канальців нирки. Для візуалізації мітохондрій 
використовують забарвлення за Альтманом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хлоропласти присутні у рослинних клітинах і завдяки наявності в них хлорофілу, 
що уловлює енергію сонячного світла, здатні до фотосинтезу. Оскільки хлорофіл має 
природне зелене забарвлення, для спостереження хлоропластів під мікроскопом 
достатньо приготувати свіжий препарат з листка рослини, додатково забарвлювати 
його не потрібно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Ядро. 

Функції ядра: 
1. Збереження інформації: 
а) репарація; 
б) реплікація; 
в) рекомбінація; 
г) розподіл під час поділу. 
2. Реалізація інформації: 

Мітохондрія 

Зовнішня 
мембрана Внутрішня 

мембрана 

Матрикс 
Міжмембранний 

простір 

- гладенька поверхня; 
- висока проникність 
завдяки білкам-поринам 

- утворює впинання в 
матрикс – кристи, що 
містять ферменти 
електрон-транспортного 
ланцюга, АТФ-синтетазу; 
- практично непроникна 

накопичує Н+ 
іони для 
подальшого 
синтезу АТФ 

- внутрішнє 
середовище; 
- ферменти 
циклу Кребса; 
- власний білок-
синтетичний 
апарат 

Хлоропласт 

Зовнішня 
мембрана Внутрішня 

мембрана 

Строма 
Міжмембранний 

простір 

- гладенька поверхня; 
- висока проникність 
завдяки білкам-поринам 

- утворює впинання в 
матрикс – ламели та 
округлі замкнуті структури 
(тилакоїди), об’єднані у 
групи (грани); 
- тут відбувається світлова 
фаза фотосинтезу 

- внутрішнє 
середовище; 
- ферменти 
циклу Кальвіна; 
- власний білок-
синтетичний 
апарат 



а) синтез мРНК (транскрипція), тРНК, рРНК; 
б) синтез субодиниць рибосом. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
При стандартній методиці забарвлення клітини еозином і гематоксиліном ядро 

набуває фіолетового кольору, оскільки містить високу концентрацію кислот (ДНК і 
РНК), тож забарвлюється основним гематоксиліном. Активність клітини можна 
визначити за інтенсивністю забарвлення ядра – в клітинах, що ростуть або активно 
функціонують і синтезують білки, ядро буде світлим, бо в ньому переважатиме 
еухроматин, також чітко буде видно ядерця. При підвищенні синтетичної активності 
зростатиме кількість ядерних пор, бо вони забезпечують транспорт з ядра (субодиниці 
рибосом, синтезовані в ядерці; мРНК, синтезована внаслідок транскрипції) та з 
цитоплазми (гістони, нуклеотиди). У неактивних, старих клітинах ядро темне, 
оскільки в ньому переважає гетерохроматин. 

8. Поділ та смерть ядра. 

Період між двома поділами клітини або між поділом клітини і смертю 
називається клітинним циклом. Він включає власне поділ (мітоз/мейоз) і інтерфазу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ядро 

Ядерна 
оболонка 

Ядерний сік/ 
нуклеоплазма 
/каріоплазма 

Хроматин 

Ядерце 

1. зовнішня мембрана 
2. перинуклеарний 
простір 
3. внутрішня мембрана 
4. пори 

Еухроматин: 
- світлий 
- деконденсований 
- активний (залучений 
до синтезу білка) 

Гетерохроматин: 
- темний 
- конденсований 
- неактивний (не залучений 
до синтезу білка) 

1. фібрилярний центр  
2. фібрилярний компонент 
3. гранулярний компонент 

Факультативний (може 
деконденсуватись і 

переходити в еухроматин) 
Структурний (ніколи не 

деконденсується) 

G0/фаза спокою  
 

І 

Н 

Т 

Е 

Р 
Ф 

А 

З 

А 

МІТОЗ 

G1/фаза росту: 
- синтез РНК та білків 
- підготовка до 
реплікації 

S/синтетична фаза: 
- реплікація ДНК 

G2: 
- синтез  
тубуліну для 
веретена 
поділу 



Мітоз притаманний всім соматичним клітинам. Він включає чотири фази. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клітина гине шляхом апоптозу (запрограмована смерть) або некрозу (смерть 
внаслідок зовнішнього впливу). Під час загибелі клітини першим гине ядро, воно 
проходить через 3 стадії: 
 
 
 
 

9. Ембріологія. 

Ембріональний розвиток/ембріогенез – це період онтогенезу від запліднення до 
народження чи виходу з яйцевих оболонок. 
Запліднення – це злиття жіночої (яйцеклітина) та чоловічої (сперматозоїд) гамет. 
Сперматозоїд складається з голівки, що містить ядро та акросому (видозмінений 
комплекс Гольджі для проникнення в яйцеклітину), шийки та джгутика. 
Яйцеклітина має округлу форму і запас жовтка для забезпечення ембріогенезу. Вона 
оточена zona pellucida (захист від поліспермії та механічних ушкоджень) та corona 
radiata (залишки фолікулярних клітин яєчника). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профаза: 
- хроматин конденсується 
в хромосоми; 
- нуклеолема 
розпадається на окремі 
везикули; 
- руйнується ядерце; 
- від полюсів клітини 
починає рости веретено 
поділу 

Метафаза: 
- хромосоми локалізуються на 
екваторі клітини – метафазна 
пластинка; 
- до кінетохорів приєднується 
веретено поділу 

Анафаза: 
- сестринські хроматиди 
розходяться до полюсів 

Телофаза: 
- хромосоми деконденсуються 
в хроматин; 
- з везикул збирається 
каріолема; 
 - формується ядерце; 
- розпадається веретено 
поділу 

Каріопікноз – ядро 
ущільнюється і 
«зморщується» 

Каріорексис– ядро 
розпадається 

Каріолізис  – ядро 
розщеплюється  і 
«розчиняється» в 

цитоплазмі 

Яйцеклітини 

За кількістю жовтка: 
а) алецитальна – не містить жовтка 
(деякі Ссавці); 
б) оліголецитальна – містить мало 
жовтка (Покривники); 
в) вторинно оліголецитальна – 
еволюційно втратила жовток, але потім 
«повернулась» до невеликої кількості 
жовтка (людина); 
г) мезолецитальна – містить середню 
кількість жовтка (Амфібії); 
д) макролецитальна – містить велику 
кількість жовтка (Птахи). 

За розподілом жовтка по клітині: 
а) ізолецитальна/гомолецитальна – 
жовток розподілений рівномірно 
(Ссавці, в тому числі людина); 
б) телолецитальна – жовток зміщений 
до одного полюсу (вегетативного) 
(Рептилії, Птахи); 
в) центролецитальна – жовток оточує 
ядро, цитоплазма оточує жовток 
(Комахи). 



Запліднення людини відбувається в ампульній (розширеній) частині маткової 
труби, куди яйцеклітина потрапляє з яєчника. Після запліднення утворюється зигота, 
що ділиться мітозом, в якому відсутня G1 фаза росту – дробиться. Різним тваринам 
залежно від типу їх яйцеклітини, притаманні різні типи дроблення. Результатом 
дроблення є утворення бластули. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бластула людини представлена бластоцистою, що потрапляє до матки та 
імплантується в її стінку. Імплантація включає два етапи: адгезію (прикріплення до 
стінки матки) та інвазію (занурення в неї з розчиненням її тканин літичними 
ферментами та встановленням матково-плацентарної циркуляції). Одночасно з 
імплантацією у зародку розпочинається процес гаструляції, що забезпечує утворення 
трьох зародкових листків: ектодерми, мезодерми та ентодерми. Кожен з цих листків 
внаслідок процесів диференціації дає початок різним структурам організму. 

Похідні зародкових листків 
Ектодерма:   
-шкірна  епідерміс, слизова оболонка ротової 

порожнини та анального отвору тощо 
-нервова нервова трубка центральна нервова система 
 нервовий гребінь периферійна нервова система, пігментні 

клітини, мозкова речовина наднирників 
тощо 

Мезодерма:   
-нотохорд  міжхребцеві диски 
-соміт (параксіальна мезодерма) дерматом дерма 
 міотом скелетні м’язи 
 склеротом осьовий скелет 
-нефрогонотом (проміжна 
мезодерма) 

 нирки та гонади 

-спланхнотом (латеральна 
мезодерма) 

 вистилка порожнини тіла, перикард 
тощо 

Ентодерма первинна кишка середні відділи травної трубки, печінка, 
підшлункова, дихальні шляхи тощо 

Розвиток зародка забезпечується групою позазародкових органів, що є 
тимчасовими та називаються провізорними: 

 плацента – утворена ембріональною (хоріон) та материнською 
(децидуальна оболонка) частинами, що забезпечують обмін речовин між 
матір’ю та зародком; 

Дроблення 

Голобластичне (повне) – 
мікролецитальні і 

мезолецитальні яйцеклітини 

Меробластичне (неповне) – 
макролецитальні 

яйцеклітини 

Рівномірне 
(ізолецитальні 
яйцеклітини) 

Нерівномірне 
(телолецитальні 

яйцеклітини) 

Дискоїдальне 
(телолецитальні 

яйцеклітини) 

Поверхневе 
(центролецитальні 

яйцеклітини) 



 жовтковий протік – його стінка є джерелом утворення перших судин, 
клітин крові та статевих клітин; 

 амніон – оточує організм зародка та забезпечує йому вторинне водне 
середовище; 

 алантоїс – виріст первинної кишки, що бере участь у виведенні продуктів 
обміну; 

 пупковий канатик – включає в себе жовтковий протік та алантоїс і 
забезпечує зв'язок організмів ембріона та матері. 
 

10. Епітеліальна тканина. Покривний епітелій. 

Тканина – це група клітин та міжклітинної речовини, що мають спільне 
походження, будову та функцію. 

Диферон – це група клітин, що розвиваються з однієї стовбурової клітини та 
відрізняються ступенем диференціації. 

В організмі людини є 2 типи загальних тканин: епітеліальна та сполучна і 2 типи 
спеціалізованих тканин: м’язова та нервова. 

Епітелій – тканина, що вкриває зовнішні та внутрішні поверхні організму та 
забезпечує бар’єр між різними середовищами. 

Ознаки епітеліальної тканини: 
 клітини розташовуються шарами, міжклітинної речовини практично немає; 
 клітини поєднані механічними та ізолюючими контактами; 
 прикріплена до базальної мембрани – переплетених колагенових волокон з 

аморфною речовиною; 
 не має судин, живлення здійснюється завдяки дифузії зі сполучної тканини, 

розташованої під базальною мембраною; 
 полярна диференціація – на рівні клітини (має базальну і апікальну 

поверхні), тканини (різні шари включають клітини різної будови); 
 високий рівень іннервації; 
 високий рівень регенерації. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Епітелій 

Одношаровий – всі 
клітини мають 

контакт з базальною 
мембраною 

Багатошаровий – лише клітини 
базального шару мають контакт 

з базальною мембраною 

Однорядний – 
ядра всіх клітин 
розташовані в 

один ряд 

Багаторядний / 
псевдобагатошаровий 

– ядра різних клітин 
розташовані на різних 

рівнях (трахея) 

Плоский – клітини мають 
більшу ширину ніж висоту 
(ендотелій, мезотелій) 

Кубічний – клітини мають 
однакову ширину та висоту 

(малі бронхи, канальці нирки) 

Призматичний/циліндричний – 
клітини мають більшу висоту ніж 

ширину (кишечник) 

а) незроговілий – верхній 
шар не кератинізується 

(рогівка, слизові оболонки) 

б) зроговілий – верхній шар 
кератинізується (епідерміс 

шкіри) 

в) перехідний – здатний 
до розтягування (сечовий 

міхур) 



11. Епітеліальна тканина. Залозистий епітелій. 

Залозистий епітелій здатний до секреції речовин та утворює залози. 
Екзокринні залози – секреція здійснюється через вивідні протоки на зовнішні чи 

внутрішні поверхні організму. 
Ендокринні залози – секреція здійснюється прямо в кров, вивідні протоки 

відсутні. Ендокринні залози виробляють гормони (щитовидна, наднирники, гіпофіз 
тощо). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всі екзокринні залози складаються з двох частин: секреторного відділу та 
вивідних проток. Залежно від їх будови виділяють різні типи залоз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Кров. 

Кров – рідка сполучна тканина, що циркулює кровоносною системою внаслідок 
скорочення серця. Загальний об'єм крові у середньої дорослої людини становить 
близько 6 літрів або 7-8% від загальної маси тіла. 

Функції крові пов’язані з її здатністю транспортувати речовини по всьому 
організму: 

Екзокринні залози 

За хімічною природою 
виробленого секрету: 
- слизові; 
- серозні (білок); 
- змішані; 
- сальні; 
- церумінозні (сірка); 
- потові. 

За механізмом секреції: 
- мерокринові – клітина виділяє 
секрет шляхом екзоцитозу (потові); 
- апокринові – секрет накопичується 
в апікальній частині клітини і вона 
відлущується, потрібна клітинна 
регенерація (молочні); 
- голокринові – клітина гине шляхом 
апоптозу і виводиться разом з 
секретом (сальні). 

За кількістю клітин: 
 - одноклітинні 
(келихоподібні 
клітини); 
 - багатоклітинні 
(більшість залоз). 

Екзокринні залози 

Прості – мають 
нерозгалужену вивідну 

протоку 

Складні – мають 
розгалужену вивідну 

протоку 

Альвеолярні – 
секреторний відділ 

округлий (екзокринна 
складова 

підшлункової залози) 

Трубчасті – 
секреторний відділ 

видовжений 
(Бруннерові залози) 

Альвеолярно-трубчасті – 
секреторні відділи обох 

форм (підщелепна 
слинна залоза) 

Нерозгалужені – мають 
один секреторний відділ 

Альвеолярні (малі 
слизові залози 

чоловічого 
сечівника) 

Трубчасті 
(потові 
залози) 

Розгалужені – мають кілька 
секреторних відділів 

Трубчасті 
(залози дна 

шлунка) 

Альвеолярні 
(сальні залози) 



 доставка поживних речовин і кисню безпосередньо або опосередковано до 
клітин; 

 транспортування відходів та вуглекислого газу від клітин; 
 доставка гормонів та інших регуляторних речовин до клітин і тканин та від 

них; 
 підтримка гомеостазу, завдяки функції буфера та участі у згортанні та 

терморегуляції; 
 транспортування гуморальних агентів та клітин імунної системи, які 

захищають організм від патогенних агентів, чужорідних білків та 
трансформованих (ракових) клітин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основні показники крові: 
 Гематокрит – об’єм еритроцитів в крові; 
 Лейкоцитарна формула – відсоткове співвідношення білих клітин крові; 
 Кількість кожного типу клітин крові та постклітинних структур; 
 Рівень глюкози; 
 Рівень гемоглобіну. 

 

13. Кровотворення. 

Кровотворення відбувається у центральних – червоний кістковий мозок та тимус 
(для Т-лімфоцитів) та периферійних (для В і Т лімфоцитів) органах гемопоезу. 

Всі формені елементи крові утворюються від єдиної плюрипотентної 
(недиференційованої) стовбурової клітини у ЧКМ. Від неї походять мультипотентні 

Агранулоцити – без 
специфічних гранул 

Кров 

Клітини та пост- 
клітинні структури 

Позаклітинна 
складова - плазма 

Фактори 
згортання 

(фібриноген) 

Сироватка – плазма без 
факторів згортання 

Вода (більше 90%) 

Органічні речовини: 
- білки (альбуміни, 
глобуліни) 
 - глюкоза 
- продукти обміну; 
- гормони 

Неорганічні 
речовини: розчинені 
гази, електроліти 
тощо 

Еритроцити – 
транспорт О2 і СО2 

Тромбоцити – 
згортання крові 

Лейкоцити - 
імунітет 

Гранулоцити – містять 
специфічні гранули 

Нейтрофіли – містять 
маленькі рожеві гранули з 
антибактеріальними 
пептидами. Фагоцитоз 
мікроорганізмів в слизових 

Еозинофіли – містять крупні 
червоні гранули гістамінази 
(припинення алергії); 
цитотоксичних агентів 
(боротьба з паразитами) 

Базофіли – містять крупні 
синьо-фіолетові гранули 
гістаміну (запалення і алергії); 
гепарину (антикоагулянт) 

Моноцити – 
крупні, сіра 
цитоплазма, 
бобоподібне 
ядро. 
Макрофаги. 

Лімфоцити – велике 
округле ядро:  
- В-лімфоцити 
виробляють антитіла.  
- T- лімфоцити – 
клітинний імунітет 



(частково диференційовані) клітини, що дають початок двом клітинним лініям – 
мієлоїдній (розвиток еритроцитів, тромбоцитів, гранулоцитів та моноцитів) та 
лімфоїдній (розвиток Т- і В-лімфоцитів). В мієлоїдній лінії виокремлюються клітини-
попередники еритроцитів та мегакаріоцитів та клітини-попередники гранулоцитів і 
моноцитів, які дають початок відповідним лініям клітин. Протягом розвитку кожної 
клітинної лінії відбуваються специфічні зміни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регуляція гемопоезу відбувається за принципом зворотного зв’язку – при нестачі 
певного форменого елемента крові виділяються гормони (поетини), що стимулюють 
виробництво відповідного елемента у ЧКМ. 

14. Власне сполучні тканини. 

Сполучні тканини – група різноманітних тканин, що об’єднані спільними 
будовою (переважання міжклітинної речовини над клітинами), функціями (опорна, 
захисна та трофічна) та походженням (з мезенхіми). 

Гемопоез/Гематопоез/Кровотворення – процес 
утворення клітин крові із гемопоетичних 

стовбурових клітин 

Еритропоез – формування 
еритроцитів: 
- розміри клітин 
зменшуються; 
- цитоплазма змінює 
природу від базофільної 
(синій колір через велику 
концентрацію гранулярної 
ЕПС) через 
поліхроматофільну 
(поєднання синього з 
червоним кольором 
гемоглобіну) до оксифільної 
(домінує гемоглобін); 
- ядро деградує і 
виштовхується з клітини; 
- клітина набуває двояко 
увігнутої форми. 

Гранулоцитопоез – 
формування нейтро-, базо- 
та еозинофілів: 
- розміри клітини 
зменшуються; 
- в цитоплазмі формуються 
неспецифічні азурофільні 
гранули - лізосоми; 
 - в цитоплазмі формується 
специфічна зернистість 
завдяки появі гранул, 
специфічних для кожного 
типу гранулоцитів; 
- ядро змінює форму від 
округлого до 
бобоподібного, потім 
паличкоподібного, нарешті, 
сегментарного. 

Мегакаріоцитопоез – 
формування тромбоцитів: 
- розміри клітини 
збільшуються; 
- цитоплазма змінює 
природу від базофільної 
(синій колір через велику 
концентрацію гранулярної 
ЕПС) до оксифільної 
(домінують синтезовані на 
ЕПС фібриноген та інші 
коагуляційні фактори); 
- клітина розпадається на 
окремі «уламки» 
цитоплазми – тромбоцити; 
 - ядро лишається без 
цитоплазми і деградує. 

Моноцитопоез – формування моноцитів: 
- ядро змінює форму з округлої до 
бобоподібної; 
- цитоплазма з інтенсивно базофільної (синя) 
стає слабко базофільною (димчасто сіра); 
- з’являються неспецифічні азурофільні 
гранули. 

Лімфопоез – формування лімфоцитів: 
- морфологія клітини практично не 
змінюється; 
- після центральних органів кровотворення 
(ЧКМ, тимус) клітини прямують до 
периферійних, де їм презентують антигени і 
вони стають функціонально зрілими. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Власне сполучна тканина складається з двох компонентів: 

а) клітин різноманітної морфології та функцій (фібробласти, міофібробласти, 
фіброцити, адипоцити, пігментні, адвентиційні, ретикулярні, імунні тощо). Основними 
клітинами є фібробласти, бо саме вони виробляють та забезпечують регенерацію 
позаклітинної речовини. Серед імунних клітин виділяють макрофаги (активні 
моноцити), плазмоцити (В-лімфоцити, здатні продукувати антитіла), тучні 
клітини/мастоцити/лаброцити (базофіли) та лімфоцити; 
б) позаклітинна речовина, що переважає у сполучних тканинах, представлена 
аморфною речовиною та волокнами (колагеновими, еластичними та ретикулярними). 
Ретикулярні волокна не виявляються при забарвленні еозином та гематоксиліном, для 
їх візуалізації застосовують забарвлення солями срібла. 

Пухка сполучна тканина містить багато кровоносних судин, тож забезпечує 
живлення епітелію, в якому їх немає. Епітелій відмежований від підлеглої пухкої 
сполучної тканини базальною мембраною, яка запобігає проростанню в нього судин. 

Щільна неоформлена сполучна тканина містить велику кількість колагенових 
волокон, тож характеризується значною міцністю – вона локалізується в глибоких 
шарах шкіри та утворює захисні капсули довкола органів. 

Щільна оформлена сполучна тканина може включати колагенові волокна, що 
визначають міцність – сухожилля, або еластичні, що здатні до розтягування – зв’язки. 

 

15. Сполучні тканини зі спеціальними властивостями. 

Сполучні тканини цієї групи характеризуються підвищеною концентрацією 
певного типу клітин або складової міжклітинної речовини, що визначає їх особливі 
властивості та функції. 

 

Сполучна тканина (sensu lato – у широкому сенсі) 

Сполучна тканина (sensu stricto – у 
вузькому сенсі) 

Кров та лімфа 

Волокниста/власне 
сполучна тканина 

Спеціалізована 
сполучна тканина 

Скелетна сполучна 
тканина 

Пухка сполучна тканина – 
в ній переважає аморфна 

речовина (підстилає 
епітелій) 

Щільна сполучна 
тканина – в ній 

переважають волокна 

Неоформлена – волокна 
невпорядковані (капсули 

внутрішніх органів, 
шкіра) 

Оформлена – волокна 
впорядковані в 

одному напрямку 
(зв’язки, сухожилля) 

Хрящова 
тканина 

Кісткова 
тканина Слизова (пуповина) 

Пігментна (шкіра: меланін) 

Ретикулярна (органи кровотворення) 

Жирова 

Біла (підшкірний 
жир) 

Бура  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16. Хрящова тканина. 

Хрящова тканина – це різновид скелетних тканин, функціями якої є опора, 
амортизація, рух та ріст. Хрящ оточений охрястям – структурою, що включає два 
шари: зовнішній волокнистий (щільна неоформлена сполучна тканина – захист) та 
внутрішній клітинний (пухка сполучна тканина – живлення). 
 
 
 

Сполучні тканини зі спеціальними властивостями 

Ретикулярна тканина: 
- локалізується в органах 
кровотворення (ЧКМ, селезінці, 
лімфатичних вузлах); 
- виконує опорну функцію для 
гемопоетичних клітин на різних 
стадіях розвитку; 
 - ретикулярні клітини мають 
відростки, якими контактують 
між собою, утворюючи сітку; 
- ретикулярні волокна 
називаються аргірофільними, 
бо забарвлюються солями 
срібла. 

Слизова тканина: 
- локалізується у 
пупковому канатику 
зародка; 
- завдяки тургору запобігає 
перетисканню 
кровоносних судин 
пуповини; 
 - відсутні волокнисті 
структури; 
- аморфна речовина багата 
гіалуроновою кислотою, 
що забезпечує пружність 
тканини. 

Пігментна тканина: 
- локалізується у 
райдужці, шкірі сосків та 
навколо анального 
отвору; 
- виконує захисну функцію 
від дії ультрафіолетового 
опромінення; 
- містить велику кількість 
пігментних клітин/ 
меланоцитів; 
 - меланоцити мають 
відростки, містять гранули 
меланіну. 

Жирова тканина: 
- клітини – адипоцити, містять жирові включення у вигляді краплин; 
- міжклітинна речовина з волокон і аморфної речовини. 
 

Біла жирова тканина: 
- локалізується під шкірою, довкола 
внутрішніх органів; 
- виконує термоізоляційну, амортизуючу 
функції, депонує воду та жиророзчинні 
речовини; 
- унілокулярна – містить одну велику 
краплину жиру, що зміщує ядро на 
периферію; 
- ядро має сплощену форму; 
- при стандартних методиках приготування 
препаратів ліпідна краплина не 
забарвлюється, оскільки при зневодненні 
спиртами жир вимивається. 

Бура жирова тканина: 
- локалізується у міжлопатковій ділянці, під 
пахвами, біля нирок; в більшості у дітей; 
- виконує термо-продукуючу функцію; 
- мультилокулярна – містить багато 
маленьких краплин жиру; 
- ядро розміщується в центрі клітини, має 
округлу форму; 
- в цитоплазмі багато мітохондрій, здатних 
розщеплювати жир і швидко продукувати 
тепло; 
- колір тканини визначається великою 
концентрацією мітохондрій, що містять 
пігменти цитохроми. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хрящова тканина не має судин, тож її живлення здійснюється шляхом дифузії з 

охрястя. 
Характеристика Гіаліновий хрящ Еластичний хрящ Волокнистий хрящ 

Локалізація Модель скелету у 
зародка, епіфізарна 

пластинка, суглобова 
поверхня кісток, 
дихальна система 

Зовнішнє вухо, 
Євстахієва труба, деякі 

хрящі гортані 

Між кістками та 
сухожиллями, 

міжхребцеві диски 

Функції Амортизація, підтримка 
дихальних шляхів, 
модель скелета у 

зародка 

Еластична підтримка 
м’яких тканин 

Протидіє деформації при 
навантаженні 

Охрястя + (крім суглобових 
поверхонь і епіфізарної 

пластинки) 

 

+ 

 

– 

Кальцифікація + – + 

Клітини Хондробласти, 
хондроцити 

Хондробласти, 
хондроцити 

Фібробласти,   
хондроцити 

Волокна Колаген ІІ типу Колаген ІІ типу, еластин Колаген І та ІІ типу 

Ріст хряща відбувається в товщину завдяки поділу хондробластів охрястя 
(апозиційний) та в довжину завдяки поділу хондроцитів (інтерстиційний). 

Регенерація хряща є обмеженою, оскільки хондроцити заключені в лакуни. В 
основному утворюються рубці з волокнистого хряща. 
 

17. Кісткова тканина. 

Кісткова тканина – це різновид скелетних тканин, функціями якої є опора та 
захист. Вона має типові для сполучної тканини складові. 

 

Хрящова тканина 

Клітини: 
- хондробласти – молоді, 
розташовані в охрясті; 
 - хондроцити – зрілі, 
утворюють ізогенні групи 
в лакунах. 

Волокна: 
- колаген ІІ типу; 
- колаген І типу (у 
волокнистому хрящ)і; 
 - еластин (у еластичному 
хрящі). 

Аморфна речовина: 
- H2O – 75%; 
 - неорганічні речовини – 10%; 
- органічні речовини – 15% 
(білки, ліпіди, вуглеводи: 
сульфатовані і несульфатовані 
глюкозаміноглікани) 

Міжклітинна речовина 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При забарвленні еозином та гематоксиліном матрикс кісткової тканини має 
рожевий колір через наявність колагенових волокон. Специфічним методом 
візуалізації складових кісткової тканини є метод забарвлення за Шморлем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Живлення клітин кістки ускладнене через високий рівень мінералізації 
міжклітинної речовини і здійснюється завдяки Гаверсовій системі: відрощаті клітини 
поодиноко знаходяться в лакунах, що повторюють їх форму, і з’єднуються між собою 
та з кровоносними судинами канальцями. 

 

18. Розвиток кістки. 

Формування кістки/остеогенез може відбуватись двома шляхами: з мезенхіми 
(перетинчастий остеогенез) та на місці хрящової моделі (хрящовий остеогенез). 
Перетинчастий остеогенез притаманний плоским кісткам черепа та нижньої щелепи. 

 
 
 
 
 
 
 

Кісткова тканина 

Клітини: 
- остеобласти – молоді, 
локалізовані в периості, 
ендості, вистилають канали 
остеонів; 
- остеоцити – старші, вмуровані 
в кальцифікований матрикс, 
з’єднані відростками через 
канальці; 
- остеокласти – похідні 
моноцитів, багатоядерні 
клітини, що резорбують кістку 

Міжклітинна речовина 

Осеїн – волокна 
колагену І та V типу 
(25%) 

Високомінералізована 
аморфна речовина (70% 
Ca3(PO4)2 та осеомукоїд – 
протеоглікани та ліпіди 
(25%)) 

Кісткова тканина 

Грубоволокниста/неламелярна 
не містить кісткових пластинок, 
волокна колагену 
невпорядковані 

Пластинчаста/зріла/ламелярна 
складається з пластинок (ламел), що 
утворені впорядкованими 
колагеновими волокнами та 
аморфною речовиною 

Компактна – пластинки утворюють 
остеони, між ними – вставні пластинки, 
навколо – зовнішня і внутрішня генеральні 
пластинки 

Губчаста – пластинки невпорядковані, 
утворюють трабекули, між якими – пустоти, 
заповнені ретикулярною сполучною 
тканиною та гемопоетичними клітинами 

Клітини мезенхіми 
втрачають відростки і 

стають остеобластами, 
утворюючи 

остеогенний острівець 

Остеобласти 
виділяють колаген, 
утворюючи навколо 

себе кістковий 
матрикс 

Кістковий матрикс 
мінералізується, а 
вмуровані в нього 

остеобласти стають 
остеоцитами 



 
Хрящовий остеогенез притаманний більшості кісток скелета, включаючи довгі 

кістки. Він починається з формування моделі майбутньої кістки з гіалінового хряща, 
оточеного охрястям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Між епіфізарним і діафізарним центрами скостеніння залишається зона 
гіалінового хряща – метаепіфізарна пластинка, що забезпечує ріст кістки у довжину. 

Зона метаепіфізарної пластинки Характеристика 

Зона незміненого хряща Найближча до епіфізу, хондроцити активно не діляться. 

Зона стовпчастого хряща Хондроцити активно діляться, забезпечуючи ріст кістки у 
довжину, утворюючи ряди клітин – «монетні стовпчики». 

Зона гіпертрофії/ пухирчастих 
клітин 

Хондроцити зазнають дистрофії і хрящова тканина 
розсмоктується. 

Зона кальцифікації хряща Інтенсивно відбувається секреція та кальцифікація кісткового 
матриксу. 

Після повного скостеніння метаепіфізарної пластинки (у 18 – 20 років) ріст кістки 
у довжину припиняється. 

 

19. М’язова тканина. 

М’язова тканина належить до спеціалізованих тканин і здатна до скорочення. Для 
виконання цієї функції її клітини мають ряд специфічних видозмін: 

 велика кількість мітохондрій для продукції АТФ; 
 агранулярна ЕПС формує цистерни для депонування Са++; 
 велика кількість трофічних включень: вуглеводних (глікоген) та жирових, 

що є джерелом енергії; 
 пігментні включення міоглобіну для участі в окисно-відновних реакціях. 

 
 

Перихондральне 
окостеніння, що 
призводить до 
порушення трофіки 
хондроцитів і їхньої 
загибелі 

Енхондральне окостеніння 
– кровоносні судини 
проростають в діафіз і 
приносять остеокласти і 
остеобласти, що формують 
кісткові пластинки і остеони 

Епіфізарний центр 
окостеніння – 
судини проростають 
в епіфіз і приносять 
туди остеогенні 
клітини 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Для візуалізації гладенької м’язової тканини використовують стандартний метод 

забарвлення еозином та гематоксиліном, посмуговану м’язову тканину забарвлюють 
залізним гематоксиліном. 

 
М’язова тканина Гладенька Посмугована скелетна Посмугована серцева 
Одиниця будови Міоцит (клітина) М’язове волокно 

(симпласт), вкрите 
плазмолемою – сарколемою 

Кардіоміоцит (клітина) 

Актинові і 
міозинові 
філаменти 

Актинові філаменти 
прикріплені до 
плазмолеми та 
скріплені між собою α-
актиніном, міозинові 
розташовані між ними 

Утворюють саркомери – структури, що обмежені Z- 
лініями та складаються з ізотропних (лише актинові 
філаменти) та анізотропних (лише міозинові та 
перекриття актинових і міозинових філаментів) диски 

Гладенька ЕПС У вигляді цистерн Видозмінена в 
саркоплазматичний 
ретикулюм, кожні дві 
цистерни з впинанням 
сарколеми між ними (Т-
трубочкою) утворюють 
тріади 

Видозмінена в 
саркоплазматичний 
ретикулюм, кожна 
цистерна і впинання 
сарколеми (Т-трубочка) 
біля неї утворюють діади 

Органели 
загального 
призначення 

Згруповані по полюсах 
ядра 

Розташовані вздовж м’язового волокна 

Міжклітинні 
контакти 

Механічні і нексуси _ Вставні диски і 
анастомози 

Рівень 
регенерації 

Невисокий через 
незначну кількість 
стовбурових клітин, 
тож формується 
сполучнотканинний 
рубець 

Високий через наявність 
міосателітів, що діляться і 
вливаються в симпласт 

Невисокий через 
незначну кількість 
стовбурових клітин, тож 
формується 
сполучнотканинний 
рубець 

 
 

Класифікація м’язової тканини 

Морфо-функціональна – від характеру 
розташування скоротливих елементів 

Гістогенетична – за джерелом 
розвитку 

Гладенька м’язова тканина – філаменти 
актину і міозину невпорядковані 

Посмугована м’язова 
тканина – філаменти актину 
і міозину впорядковані і 
утворюють саркомери  

Скелетна 

Серцева 

Соматична (скелетні м’язи) – з міотому сомітів 

Целомічна (серцевий м’яз) – зі стінки целому 

Нейральна (м’яз райдужки) – з нервової трубки 

Вісцеральна (гладенькі м’язи) – з мезенхіми 

Епідермальна (міоепітеліоцити) – з ектодерми 



20. Нервова тканина. Нейрони. 

Нервова тканина належить до спеціалізованих тканин і характеризується 
здатністю до сприйняття подразнень, генерації та передачі імпульсу і збереження 
інформації. Для виконання цих функцій її клітини (нейрони) мають ряд специфічних 
видозмін: 
 гранулярна ЕПС (тигроїд/хроматофільна субстанція/речовина Нісля) дуже добре 

розвинена і забарвлюється основними барвниками, виробляє нейромедіатори; 
 проміжні філаменти (нейрофібрили) підтримують форму тіла та відростків, 

приймають участь у транспорті нейромедіаторів; забарвлюються солями Срібла; 
 велика кількість мітохондрій для продукції АТФ. 

Нейрони оточені нейроглією, що виконує ряд допоміжних функцій. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для забарвлення нервової тканини використовують солі срібла, що надають їй 
чорного та коричневого кольору. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Нервова тканина походить від ектодерми, що утворює нервову трубку та 

нервовий гребінь. 

21. Нервова тканина. Нейроглія. 

Нейроглія – це сукупність допоміжних клітин нервової тканини. Її функції: 
 захист; 
 ізоляція; 
 підтримка; 
 трофіка; 
 секреція. 

Нейрон – клітина нервової тканини 

Тіло/сома/перикаріон –  
трофічний центр клітини, 
виробляє нейротрансмітери. 
Аксонний горбик – ділянка 
тіла, позбавлена тигроїда, 
де генерується імпульс. 

Відростки 

Дендрити – розгалужені, 
сприймають сигнал та 
проводять його ДО тіла. 

Аксон – єдиний нерозгалужений 
відросток, відходить від тіла у 
місці аксонного горбика, 
проводить імпульс ВІД тіла. 

Типи нейронів 

За кількістю відростків: 
- уніполярні – мають 1 аксон (нейрони в 
ембріогенезі, амокринові нейрони сітківки 
ока); 
- біполярні – мають 1 аксон і 1 дендрит – 
нейрони сітківки ока; 
- псевдоуніполярні – від тіла нейрона 
відходить 1 відросток, що Т-подібно 
розгалужується на 2 (чутливі ганглії); 
- мультиполярні – мають 1 аксон та багато 
дендритів (більшість нейронів). 

За місцем у рефлекторній дузі: 
- чутливі/аферентні – дендрит закінчується 
рецептором, аксон прямує до ЦНС; 
- вставні/інтернейрони – локалізуються в 
ЦНС і з’єднують аферентні нейрони з 
еферентними; 
- еферентні/рухові/мотонейрони – 
дендрит утворює синапс з іншими 
нейронами, аксон прямує до м’язів або 
залоз, спричинюючи скорочення чи 
виведення секрету відповідно. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ізолююча глія бере участь в утворенні нервових волокон, разом зі сполучною 
тканиною оточуючи відростки нейронів. Залежно від оболонок, що оточують нервове 
волокно, виділяють два типи нервових волокон: 

 безмієлінові – нервові волокна (осьові циліндри) занурюються в 
нейролемоцити, мембрани яких прогинаються і щільно охоплюють їх у 
вигляді муфт, краї яких змикаються над ними, утворюючи подвоєння 
клітинної мембрани – мезаксон; 

 мієлінові – формуються внаслідок багаторазового обертання мезаксону 
довкола осьового циліндра, що забезпечує кращу ізоляцію і вищу швидкість 
передачі нервового імпульсу. 

Чутливі закінчення відростків нейронів називаються рецепторами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22. Серцево-судинна система. 

Функція: транспортування крові організмом.  
Структура: утворена типовими трубчастими структурами – судинами та серцем. 
 
 

Нейроглія 

Мікроглія – макрофаги 
нервової системи, 
походять від 
моноцитів, виконують 
захисну функцію 

Макроглія 

Астроглія – відростки клітин 
утворюють додаткові оболонки 
навколо кровоносних судин, 
беручи участь в утворенні 
гематоенцефалічного бар’єру 

Епендимна глія– клітини вистилають 
спинномозковий канал (бар’єрна функція), 
виробляють спинномозкову рідину (секреторна 
функція), биттям війок забезпечують її 
циркуляцію 

Ізолююча глія – клітини 
утворюють оболонки для 
ізоляції тіла та відростків 
нейрона 

Ізоляція аксонів 

Шванівські клітини – в 
периферійній НС 

Олігодендроцити – в 
центральній НС 

Ізоляція соми – 
сателітні клітини 

Рецептори 

Вільні – не мають оболонок (в 
рогівці, епідермісі тощо) 

Невільні – оточені оболонками 

Неінкапсульовані – оточені лише 
гліальними клітинами 

Інкапсульовані – додатково оточені 
сполучнотканинною капсулою (тільця Пачіні, 
нервово-м'язові веретена тощо) 



 
Шар стінки трубчастого органу Тканина Функція 

Tunica intima:  
а) ендотелій одношаровий плоский 

епітелій 
бар’єрна 

б) підендотеліальний шар пухка сполучна трофіка ендотелію 
Tunica media гладенька м’язова, волокна 

сполучної 
скорочення, просування вмісту, 
підтримання форми 

Tunica externa:  
адвентиційна або пухка сполучна з’єднання, фіксація 
серозна пухка сполучна + 

мезотелій 
розмежовування 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тип артерій визначаться їх віддаленістю від серця і характеризується 

переважанням гладеньких міоцитів або еластичних мембран у tunica media.  
Тип капілярів визначається їх специфічною функцією і характеризується різним 

ступенем проникності їх стінки. 
Тип вен визначається їх розташуванням вище чи нижче від серця і 

характеризується  кількістю м’язових елементів у всіх трьох оболонках. 
 

23. Ендокринна система. 

Функція: вироблення біологічно активних речовин (гормонів), що надходять прямо в 
кров чи тканинну рідину. 
Ендокринна регуляція – з місця синтезу гормон надходить у кров і з кров’ю 
транспортується до органу-мішені, діючи на відстані від місця продукції гормону. 
Паракринна регуляція – з місця синтезу гормон надходить у міжклітинний простір і 
діє на клітини-мішені, які розташовані поряд. 

Серце 

Артерії: 
- еластичного типу 
 
- змішаного типу 
 
- м’язового типу 

Вени: 
- м’язового типу: 
а) з сильним розвитком м’язових 
елементів; 
б) зі слабким розвитком м’язових 
елементів; 
- безм’язового типу 

Гемімікроциркуляторне русло: 
- артеріоли; 
 
- капіляри: 
а) соматичні; 
б) фенестровані; 
в) синусоїдні 
 
- венули 



Ендокринна система 
Окремі залози без вивідних 
проток  
 

Кластери клітин, що продукують 
гормони в межах певних органів  

Поодинокі ендокринні клітини, 
ізольовані в межах епітеліальної 
вистилки 

Гіпоталамус  
Гіпофіз  
Епіфіз (пінеальна залоза) 
Щитоподібна залоза 
Паращитоподібна залоза 
Надниркові залози 

Острівці Лангерганса у 
підшлунковій залозі 
Фолікулярні клітини у яєчнику 
Клітини Лейдіга у сім’янику 

Ентероендокринні клітини 
травної системи 
 
Клітини Кульчицького дихальної 
системи 

Ендокринні залози, що є окремими органами, мають класичну паренхіматозну будову. 
Загальний план їх будови включає: 
- капсулу, що їх оточує, утворену щільною сполучною тканиною (ЩСТ); 
- трабекули, що розділяють їх на дольки, також утворені ЩСТ; 
- інтерстицій, утворений пухкою сполучною тканиною; 
- капіляри фенестрованого типу для полегшення виведення гормонів у кров. 
Вивідні протоки у ендокринних залозах відсутні, вони виділяють свій секрет у кров. 

Залоза Назва клітин Розташування 
клітин 

Гормони 

Гіпоталамус Нейроендокринні Ядра Окситоцин, вазопресин, ліберини, 
статини 

Гіпофіз Хромофільні:  
 
 
 
Трабекули 

 
- базофіли -тиреоїд-стимулюючий гормон 

-аденокортикотропний гормон 
-меланоцитостимулююий гормон 
-фолікул-стимулюючий гормон 
-лютеїнізуючий гормон 

- еозинофіли -гормон росту 
-пролактин/лактотропін 

Хромофобні неактивні 
Епіфіз Пінеалоцити Трабекули серотонін і мелатонін 
Щитоподібна  Тиреоцити Фолікули тироксин 

три-йод-тиронін 
С-клітини/ 
кальцитоніноцити 

Острівці кальцитонін 

Паращитопод
ібна 

Головні Трабекули паратиреоїдний гормон 
Оксифільні неактивні головні 

Надниркова  Кортекс:  
Ендокриноцити клубочкова зона мінералкортикоїди 
Спонгіоцити пучкова зона глюкокортикоїди 
Спонгіоцити сітчаста зона андрогени 
Хромафінні Медула катехоламіни (адреналін та 

норадреналін) 

24. Імунна система. 

Функція: захист, проліферація та диференціація клітин крові. 
Включає 3 типи паренхіматозних органів: 
а) універсальний та центральний орган кровотворення – червоний кістковий 

мозок – забезпечує утворення всіх клітин крові; дозрівання клітин мієлоїдного ряду та 
антиген-незалежну диференціацію клітин лімфоїдного ряду (В- і Т-лімфоцитів); 



б) центральний орган кровотворення – тимус/вилочкова залоза – забезпечує 
антиген-незалежну диференціацію Т-лімфоцитів; 

в) периферійні органи кровотворення – лімфатичні і гемолімфатичні вузли, 
селезінка, мигдалики, лімфоїдні утворення у шкірі та слизових оболонках – 
забезпечують антиген-залежну диференціацію клітин лімфоїдного ряду. 

Всі органи кровотворення є паренхіматозними і характеризуються наявністю 
капілярів синусоїдного типу для полегшення міграції лімфоцитів крізь їх стінку. 

Червоний кістковий мозок локалізується у кістках, тож не має капсули та 
трабекул, притаманних іншим паренхіматозним органам. Його паренхіма утворена 
кровотворними острівцями. 

Органи кровотворення 
Орган Тимус Лімфатичний вузол  Селезінка  

Строма:       
Капсула + + + 

Трабекули + + + 
Інтерстицій ретикуло-епітеліальні  

клітини 
ретикулярні клітини ретикулярні клітини 

Капіляри соматичні і синусоїдні синусоїдні синусоїдні 
Паренхіма: Дольки з Т-лімфоцитів, 

мають кіркову (темніша) 
і мозкову (світліша) 

речовину 

Кіркова речовина: В-
лімфоцити, розташовані 
вузликами/фолікулами 

Біла пульпа: В і Т-
лімфоцити, розташовані 

вузликами 
Паракортекс: Т-лімфоцити Червона пульпа: формені 

елементи крові у судинах 
(синуси) та поза ними 

(тяжі Більрота) 

Мозкова речовина: В-
лімфоцити, розташовані 

тяжами 
Мигдалики утворені лімфатичними вузликами, розташованими довкола крипт – 

занурень багатошарового плоского незроговілого епітелію у власну пластинку 
слизової оболонки глотки. 

25. Нервова система. 

Функція: генерація та проведення імпульсів. 
Включає дві групи органів: 
а) центральні – головний та спинний мозок; 
б) периферійні – нерви, ганглії та нервові закінчення. 

Півкулі головного мозку та мозочку утворені зовнішнім шаром сірої речовини 
(корою) та внутрішнім шаром білої речовини (медулою). 

Структура кори мозочка 
 Шар Морфологія 

І Молекулярний 
Кошикові, малі та великі зірчасті клітини, дендрити клітин Пуркін'є, 

аксони клітин-зерен, дендрити клітин Гольджі 

ІІ 
Гангліонарний / 
клітин Пуркін'є 

Перикаріони клітин Пуркін'є, аксони кошикових клітин 

ІІІ Зернистий Клітини-зерна, клітини Гольджі 
 

Структура кори головного мозку 
 Шар Морфологія 
І Молекулярний Розсіяні горизонтальні клітини та апікальні дендрити всіх 

пірамідних нейронів, волокна веретеноподібних нейронів та 
клітин Мортінотті 

ІІ Зовнішній зернистий  Перикаріони малих пірамідних та зірчастих нейронів 



ІІІ Зовнішній пірамідний Середні пірамідні клітини 
IV Внутрішній зернистий Дрібні зірчасті клітини 
V Внутрішній пірамідний 

(гангліонарний) 
Великі пірамідні клітини Беца та поодинокі непірамідні 

клітини 
VI Шар поліморфних клітин (шар 

клітин Мартінотті) 
Нейрони різноманітної форми: пірамідальні, веретеноподібні, 

овальні 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Органи чуття. 

Функція: сприйняття зовнішніх подразників, перетворення інформації на нервові 
імпульси та передача цих імпульсів до нервової системи. 

Залежно від походження клітин, що сприймають подразники, виділяють 2 типи 
органів чуття: 
а) нейросенсорні/первинно чутливі – їх рецепторні клітини є нейронами: орган зору, 
орган нюху; 
б) сенсоепітеліальні/вторинно чутливі – їх рецепторні клітини є епітеліальними і 
взаємодіють з нейронами: орган слуху та рівноваги, орган смаку. 

Орган зору представлений очним яблуком та допоміжними структурами 
(повіками, віями, слізними залозами, бровами, окоруховими м’язами). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Порожнина очного яблука заповнена водянистою вологою (передня і задня 
камери ока), кришталиком та склистим тілом. 

Орган нюху утворений нюховими рецепторними та підтримуючими клітинами, 
розташовується у верхній частині верхніх нюхових ходів. 

Периферійна 
нервова система 

Нерви – аксони і дендрити, 
оточені: 
- ендоневрієм – клітини Швана 
та пухка сполучна тканина; 
- периневрієм – спеціалізована 
сполучна тканина; 
- епіневрієм – щільна 
неоформлена сполучна 
тканина. 

Ганглії 

Чутливі: псевдоуніполярні 
нейрони, оточені 
клітинами-сателітами та 
інтерстицієм + мієлінові 
нервові волокна 

Вегетативні: мультиполярні 
нейрони, оточені 
клітинами-сателітами та 
інтерстицієм + безмієлінові 
нервові волокна 

Очне яблуко 

Зовнішня оболонка: 
- рогівка (строма, вкрита 
багатошаровим 
незроговілим епітелієм 
спереду і одношаровим 
плоским позаду); 
- склера (щільна сполучна 
тканина). 

Середня/судинна оболонка: 
- власне судинна оболонка 
- війкове тіло (циліарні м’язи та 
відростки, вкриті пігментним та 
непігментним епітелієм) 
- райдужна оболонка (сполучна 
тканина, багата судинами, вкрита  
пігментним епітелієм) 

Внутрішня оболонка/ 
сітківка: 
- нервова сітківка 
(нефоточутлива та 
фоточутлива – палички і 
колбочки, біполярні та 
гангліонарні нейрони) 
- пігментний епітелій  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Орган смаку представлений смаковими бруньками, розташованими на дорзальній 
та латеральних поверхнях язика. В них є смакові сенсорні та підтримуючі епітеліальні 
клітини. 

27. Травна система. 

Функція: перетравлення їжі, всмоктування поживних речовин, виведення 
неперетравлених решток.  

Травна система утворена травною трубкою та великими травними залозами, що 
лежать поза її межами та сполучаються з нею вивідними протоками. 

Травна трубка 
Ротова порожнина Стравохід Шлунок Тонкий кишечник Товстий 

кишечник 
Слизова оболонка: 

- епітелій 
багатошаровий 

плоский 
незроговілий, 

місцями зроговіває 

багатошаровий 
плоский 

незроговілий 

одношаровий циліндричний, заміщується багатошаровим 
плоским у анальному каналі 

- власна пластинка 
пухка сполучна 
тканина (ПСТ) 

ПСТ + кардіальні 
залози біля 

шлунка 

ПСТ + прості, 
розгалужені, 

трубчасті з-зи; ямки 

ПСТ; ворсинки і 
крипти 

ПСТ; крипти 

- м’язова пластинка 
відсутня гладенькі м’язи 

Підслизова основа 
відсутня ПСТ + власні 

залози 
ПСТ ПСТ + Бруннерові 

залози у 12-палій 
кишці 

ПСТ 

М’язова оболонка 
відсутня скелетні м’язи 

змінюються на 
гладенькі 

гладенькі м’язи 
косі, циркулярні, 

поздовжні  
циркулярні, поздовжні 

Зовнішня оболонка 
відсутня адвентиція 

змінюється на 
серозну 

серозна 

Орган слуху та 
рівноваги 

Зовнішнє вухо: 
- вушна раковина 
(еластичний хрящ, 
вкритий шкірою); 
- зовнішній слуховий 
хід (хрящ та кістка, 
вкриті шкірою, 
церумінозні залози) 
- барабанна перетинка 

Середнє вухо: 
- барабанна 
порожнина; 
- овальне 
(вестибулярне) та 
кругле (кохлеарне) 
вікно 
- три слухові кісточки: 
(молоточок, коваделко 
та стремінце) 

Внутрішнє вухо: 
- кістковий лабіринт 
(присінок, завитка, 
півколові канали); 
- перетинчастий лабіринт 
(мішечок та маточка; 
протока завитки; протоки 
півколових каналів) 



Великі травні залози є паренхіматозними органами, що здійснюють екзокринну 
секрецію у різні відділи травної трубки через вивідні протоки, сприяючи травленню. 

Великі травні залози 
Залоза Клітини Природа секрету Шлях секреції 

Слинні:   у ротову порожнину 
- привушна сероцити амілаза, лізоцим 
- підщелепна сероцити  амілаза, лізоцим 

мукоцити слиз 
- під’язикова сероцити  амілаза, лізоцим 

мукоцити слиз 
Печінка гепатоцити жовч через жовчний міхур до 12-

палої кишки 
Підшлункова 
залоза 

ацинарні клітини підшлунковий сік до 12-палої кишки 
ендокриноцити острівців 
Лангерганса 

гормони кров 

28. Покривна система. 

Функції: захист організму, амортизація, терморегуляція, видільна, сенсорна, 
синтез вітаміну D. 

Покривна система представлена шкірою та її похідними. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Похідними шкіри є потові залози, їх модифікації – церумінозні та молочні залози; 

сальні залози, волосся та нігті. 
Залози шкіри 

Залоза Структура Тип секреції Продукт 
Потова Проста нерозгалужена 

трубчаста 
Мерокриновий 99% води, солі, слідові кількості 

продуктів обміну 
Апокриновий Вода, солі, органічні речовини 

Молочна Складна, розгалужена, 
трубчасто-альвеолярна 

Апокриновий Молоко: вода, ліпіди, протеїни, 
антитіла 

Церумінозна Проста нерозгалужена 
трубчаста 

Апокриновий Віск 

Сальна Проста розгалужена 
альвеолярна 

Голокриновий Ліпіди 

Волосся утворене твердим кератином, складається з кореня і стрижня. Корінь 
волосини оточений волосяним фолікулом, що має декілька шарів: 

Шкіра 

Епідерміс 
Дерма 

Гіподерма 

багатошаровий 
плоский зроговілий 

епітелій 

кератиноцити, меланоцити, 
клітини Меркеля, клітини 

Лангерганса 

Сосочковий 
шар 

Сітчастий 
шар 

пухка сполучна 
тканина 

щільна неоформлена 
сполучна тканина 

- фібробласти, макрофаги, тучні 
клітини, лейкоцити 
- колагенові та еластичні волокна 

жирова тканина 
(адипоцити), 

розділена 
сполучнотканинни
ми перегородками 

на часточки 



а) внутрішню епітеліальну піхву; 
б) зовнішню епітеліальну піхву; 
в) склисту мембрану – похідне базальної мембрани епідермісу; 
г) сполучнотканинну піхву. 
Живлення волосини забезпечується волосяним сосочком. 
Нігті також утворені твердим кератином, їх ріст забезпечується матриксом 

кератиноцитів, що проліферують. 

29. Дихальна система. 

Функції: транспорт повітря та газообмін. 
Дихальна система утворена трубчастими органами, що поділяються на 2 відділи: 
а) повітроносні шляхи – проводять повітря до респіраторного відділу, 

забезпечуючи його аналіз, зігрівання, зволоження та знезараження; 
б) респіраторний відділ – забезпечує обмін киснем та вуглекислим газом між 

кров’ю та повітрям. 
Повітроносні шляхи 

Слизова оболонка Підслизова 
основа 

Фіброзно-
хрящова 
оболонка 

Адвенти-
ція епітелій власна 

пластинка 
м’язова 

пластинка 
Носова порожнина: 

- присінок 
епідерміс ПСТ немає 

- дихальна частина 
респіраторний ПСТ немає 

- нюхова частина 
нюховий ПСТ немає 

Носоглотка 
респіраторний ПСТ немає ПСТ немає ПСТ 

Гортань 
респіраторний, 
багатошаровий 

плоский незроговілий 

ПСТ гладенькі 
м’язи 

ПСТ еластичний, 
гіаліновий хрящ 

ПСТ 

Трахея 
респіраторний ПСТ немає ПСТ + 

залози 
гіаліновий хрящ, 
гладенькі м’язи 

ПСТ 

Бронхи: 
- головні 

респіраторний ПСТ гладенькі 
м’язи 

ПСТ + 
залози 

суцільні кільця 
гіалінового хряща 

ПСТ 

- великі 
респіраторний ПСТ гладенькі 

м’язи 
ПСТ + 
залози 

півкільця 
гіалінового хряща 

ПСТ 

- середні 
респіраторний ПСТ гладенькі 

м’язи 
ПСТ + 
залози 

острівці 
гіалінового хряща 

ПСТ 

- малі 
респіраторний ПСТ гладенькі 

м’язи 
немає немає ПСТ 

- термінальні 
простий кубічний 

війчастий 
ПСТ гладенькі 

м’язи 
немає немає ПСТ 



Респіраторний відділ утворений респіраторними бронхіолами, альвеолярними 
ходами, мішками та альвеолами. Альвеоли включають три типи клітин: 

а) альвеолоцити/пневмоцити І типу/малі/респіраторні – одношаровий плоский 
епітелій, що забезпечує газообмін; 

б) альвеолоцити/пневмоцити ІІ типу/великі/секреторні – одношаровий кубічний 
епітелій, що секретує сурфактант (поверхнево активну речовину, що запобігає 
спаданню альвеол при видиху); 

в) альвеолоцити ІІІ типу/макрофаги/«пилові клітини» – здатні фагоцитувати 
вугільний пил та бактерії. 

 

30. Видільна система. 

Функція: фільтрація крові від продуктів обміну, підтримання водно-сольового 
балансу, формування та виведення сечі з організму. 

Видільна система представлена парним паренхіматозним органом – ниркою, що 
утворює сечу та комплексом трубчастих органів для накопичення та виведення сечі з 
організму – парними сечоводами, сечовим міхуром та сечівником/уретрою. 

Структурно-функціональною одиницею нирки є нефрон. 
Структура нефрону 

 
 
 
 
 
 
 

Результатом роботи нефрона є формування вторинної сечі, яка прямує до збірної 
трубочки, де відбувається незначне остаточне всмоктування води та солей. В 
епітеліальній вистилці збірної трубочки зустрічаються темні клітини, що додають іони 
Водню для підвищення кислотності сечі, що додає їй антибактеріальних властивостей. 

Далі сеча прямує до системи сечовивідних шляхів. 
 

Сечовивідні шляхи 
Слизова оболонка Підслизова 

основа 
М’язова 
оболонка 

Зовнішня оболонка 
епітелій власна 

пластинка 
м’язова 

пластинка 
Сечовід 

перехідний (5-6 
шарів) 

ПСТ відсутня відсутня гладенькі м’язи 
(2-3 шари) 

адвентиція (ПСТ) 

Сечовий міхур 
перехідний (до 14 

шарів) 
ПСТ відсутня ПСТ гладенькі м’язи 

(3 шари) 
адвентиція 

(ПСТ)/серозна 
(ПСТ + мезотелій) 

Сечівник 
перехідний, 
заміщується 

багатошаровим 
плоским незроговілим 

ПСТ відсутня ПСТ гладенькі м’язи 
заміщуються 
скелетними (3 

шари) 

адвентиція 
(ПСТ)/серозна 

(ПСТ + мезотелій) 

Капсула Боумена 
(вісцеральний шар з 

подоцитів; парієтальний 
з одношаровим плоским 

епітелієм). 
Фільтрація 

Проксимальний звивистий та 
прямий канальці 

(одношаровий кубічний 
облямований епітелій) 

Реабсорбція води, поживних 
речовин та солей 

Дистальний звивистий та 
прямий канальці 

(одношаровий низький 
кубічний епітелій) 

Реабсорбція води та 
солей 



Окрім утворення сечі нирка має додаткову ендокринну функцію (вироблення 
гормонів), що забезпечується юкстагломерулярним апаратом: 

а) щільна пляма – епітеліоцити дистального звивистого канальці, що впливають 
на секрецію реніну, визначають рівень вмісту Натрію в сечі; 

б) юкстагломерулярні клітини – гладенькі міоцити аферентної артеріоли, що 
секретують ренін; 

в) позаклубочкові мезангіальні клітини – секретують еритропоетин. 

31. Чоловіча статева система. 

Функція: сперматогенез (формування сперматозоїдів), утворення сперми, 
забезпечення запліднення, ендокринна (синтез андрогенів). 

Система утворена парним паренхіматозним органом – сім’яниками та комплексом 
трубчастих органів для накопичення та виведення сперми з організму – 
інтратестикулярними та екстратестикулярними протоками а також допоміжними 
залозами, що відкриваються по ходу цих проток (сім’яні пухирці, передміхурова 
залоза, бульбоуретральні залози та залози Літтре). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Основною функцією сім’яника є забезпечення сперматогенезу. 
 

Сперматогенез 

Стадія Проліферація Ріст Дозрівання Формування 

Назва 
клітини 

Сперматого-
нія 

Первинний 
сперматоцит 

Вторинний     
сперматоци
т 

Сперматида Сперматозоїд 

Процес Мітоз  
забезпечує 
достатню 
кількість 
сперматозоїд
ів 

Мейоз I (профаза): 
-Лептотена  
-Зиготена 
(кон'югація і 
кроссинговер)  
-Пахітена  
-Диплотена  
-Діакінез  

Мейоз I 
(метафаза-
телофаза) 

Мейоз II  Утворення зрілих 
гамет: конденсація 
хромосом, апарат 
Гольджі стає 
акросомою, 
мітохондрії оточують 
аксонему, цитоплазма 
виділяється у вигляді 
залишкових тіл  

Набір 
ДНК 

2n4c  2n4c  n2c                          nc     nc  

Сім’яник 

Строма Паренхіма - часточки 

Капсула / tunica 
albuginea (щільна 

неоформлена 
сполучна тканина, 

вкрита одношаровим 
кубічним епітелієм) 

Трабекули (щільна 
неоформлена 

сполучна тканина) 
розділяють орган 

на дольки 

Інтерстицій (пухка 
сполучна тканина) з 

кровоносними судинами 

Ендокринна 
складова – 

клітини 
Лейдіга, що 
виробляють 
тестостерон 

Екзокринна 
складова – 

звивисті 
канальці, що 
забезпечують 

сперматогенез 



Після утворення сперматозоїдів у сім’яниках, вони рухаються сім'явиносними 
шляхами, при цьому допоміжні залози вздовж цих шляхів секретують складові 
сперми. За локалізацією сім'явиносні шляхи поділяються на: 

а) інтратестикулярні: прямі канальці, сітка яєчка та еферентні протоки; 
б) екстратестикулярні: протока над'яєчка, сім'явиносна протока, 

сім'явипорскувальна протока, уретра. 

32. Жіноча статева система. 

Функція: оогенез (формування ооцитів), забезпечення запліднення та вагітності, 
ендокринна (синтез естрогенів). 

Система утворена парним паренхіматозним органом – яєчниками та групою 
трубчастих органів (маткові/Фалопієві труби, матка, піхва). 

Яєчник оточений капсулою/tunica albuginea (щільна неоформлена сполучна 
тканина, вкрита одношаровим кубічним епітелієм) та складається з двох частин: 

а) кіркової речовини – фолікулів на різних стадіях дозрівання, оточених 
інтерстицієм (пухкою сполучною тканиною з судинами); 

б) мозкової речовини, що містить пухку сполучну тканину з безліччю еластичних 
волокон і судин а також залишки Вольфових проток з ембріонального періоду. 

 
Фолікули яєчника 

Тип Примордіальний Первинний Вторинний Третинний 
Ооцит первинний  первинний   первинний  вторинний 

Епітелій одношаровий 
плоский  

одношаровий, 
багатошаровий кубічний 

(гранульоза) 

багатошаровий кубічний 
(гранульоза) 

Zona pellucida – +  + + 
Тека – починає формуватись + + 

Порожнини – – поодинокі, 
невеликі 

одна велика – 
антрум 

Після дозрівання фолікула, він розривається і яйцеклітина виходить з яєчника 
(овуляція). Ооцит другого порядку (вторинний) потрапляє до розширеної (ампульної) 
частини Фалопієвої труби завдяки руху торочок/фімбрій, саме тут і відбувається 
запліднення. Далі починається дроблення і бластула рухається Фалопієвою трубою до 
матки, де імплантується в її стінку. 

Фалопієва труба є типовим трубчастим органом, що складається з: 
а) слизової оболонки, що утворена одношаровим циліндричним епітелієм 

(війчасті та секреторні клітини) та підлеглою пухкою сполучною тканиною; 
б) м’язової оболонки, утвореної кількома шарами гладеньких міоцитів; 
в) серозною оболонкою, утвореною пухкою сполучною тканиною та мезотелієм. 
Матка також є трубчастим органом, стінка якого складається з: 
а) слизової оболонки/ендометрію, що утворена одношаровим циліндричним 

епітелієм, розташованим на пухкій сполучній тканині власної пластинки. Він має два 
шари: функціональний, що відшаровується щомісяця та базальний, що забезпечує 
регенерацію; 

б) м’язової оболонки/міометрію з чотирьох погано виражених шарів гладких 
м'язів, розділених сполучною тканиною. Внутрішній і зовнішній шари є поздовжньо 
орієнтованими, а середі – циркулярно, саме вони містять крупні судини матки; 



в) зовнішньої оболонки/периметрію – пухкої сполучної тканини, вкритої 
мезотелієм (сероза) та пухкої сполучної тканини (адвентиція). 

 
Менструальний цикл 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

Лабораторна робота 1. Гістологічна техніка. Особливості будови клітин тварин. 

Мета: ознайомитись з загальною морфологією клітин, основними правилами, 
принципами та методами виготовлення і забарвлення гістологічних препаратів; 
отримати навички роботи з світловим мікроскопом і мікропрепаратами та схематично 
зображати об’єкти дослідження на папері.  
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Печінка аксолотля (забарвлення 
гематоксиліном-еозином). Замалювати і позначити: 1) ядра клітин; 
2) цитоплазму; 3) плазмолему.  

2. Розглянути постійний препарат – Кров амфібій (забарвлення гематоксиліном-
еозином). Замалювати і позначити: 1) еритроцити; 2) лейкоцити; 3) ядра клітин; 
4) цитоплазму; 5) плазмолему. 

3. Розглянути постійний препарат – Посмуговані м’язові волокна язика щура 
(забарвлення залізним гематоксиліном). Замалювати і позначити: 1) ядра; 
2) симпласт; 3) плазмолему (сарколему); 4) цитоплазму (саркоплазму); 
5) міофібрили (поперечна посмугованість цитоплазми). 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Назвіть оптичні та механічні складові мікроскопа. 
2. Опишіть застосування спиртів для виготовлення гістологічних препаратів. 
3. Опишіть методики хімічної та фізичної фіксації. 
4. Вкажіть, які є типи барвників природного та штучного походження. 
5. Перелічіть методики окрім світлової мікроскопії, що застосовуються в цитологічних 
і гістологічних дослідженнях. Опишіть їх переваги та недоліки. 
 

Лабораторна робота 2. Плазмолема. Клітинні контакти. 

Мета: проаналізувати структурно-функціональні властивості біологічної мембрани та 
міжклітинних контактів; розвинути навички роботи з електронограмами, світловим 

Менструальна фаза: 
- відшарування  функціонального шару 
ендометрію; 
- примордіальний фолікул починає рости 

Проліферативна/фолікулярна фаза: 
- регенерація  ендометрію; 
- фолікул стає вторинним, зрілим, овуляція 

Секреторна/лютеїнові фаза: 
- ендометрій готується до імплантації та 
дегенерує у випадку відсутності вагітності; 
- жовте тіло секретує прогестерон, стає 
білим тілом 



мікроскопом і мікропрепаратами та схематично зображати об’єкти дослідження на 
папері.  
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати, електронограми. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Війчастий епітелій кишечника беззубки 
(забарвлення залізним гематоксиліном). Замалювати і позначити: 1) ядро 
клітини; 2) цитоплазму; 3) плазмолему; 4) війки.  

2. Розглянути електронограму та схему будови десмосоми. На електронограмі та 
схемі позначити: 1) плазмолеми сусідніх клітин; 2) цитоплазму; 3) міжклітинний 
простір; 4) електроннощільну пластинку; 5) проміжні філаменти. 

3. Розглянути електронограму контакту типу «замок». На електронограмі 
позначити: 1) плазмолеми сусідніх клітин; 2) цитоплазму; 3) міжклітинний 
простір. 

4. Розглянути електронограму та схему будови щільного контакту. На 
електронограмі та схемі позначити: 1) плазмолеми сусідніх клітин; 
2) цитоплазму; 3) міжклітинний простір; 4) зону злипання; 5) інтегральні білки. 

5. Розглянути схему будови щілинного контакту (нексусу). На схемі позначити: 
1) плазмолеми сусідніх клітин; 2) цитоплазму; 3) міжклітинний простір; 
4) конексини; 5) конексон; 6) канал конексона. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Поясніть, в чому полягає «напівпроникність» мембрани. 
2. Поясніть функцію глікокаліксу. 
3. Опишіть суть Рідинно-мозаїчної моделі мембрани Сінгера - Ніколсона. 
4. Вкажіть всі функції плазмолеми. 
5. Вкажіть, які бувають типи транспорту через мембрану. 
 

Лабораторна робота 3. Цитоскелет. 

Мета: ознайомитись з опорно-руховою системою клітин, її будовою та функціями; 
розвинути навички роботи з електронограмами, світловим мікроскопом і 
мікропрепаратами та схематично зображати об’єкти дослідження на папері.  
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати, електронограми. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Нейроцити спинного мозку щура (імпрегнація 
азотнокислим сріблом). Замалювати і позначити: 1) сому (тіло, перикаріон) 
клітини; 2) відростки клітини; 3) ядро; 4) ядерце; 5) цитоплазму; 
6) нейрофібрили; 7) плазмолему.  

2. Розглянути електронограму аксонеми війок та джгутиків. На електронограмі 
позначити: 1) плазмолему; 2) периферичні дуплети мікротрубочок; 3) А-
мікротрубочка (субфібрила А); 4) В-мікротрубочка (субфібрила В); 5) динеїнові 
ручки; 6) центральну пару мікротрубочок. 

3. Розглянути постійний препарат – Зигота кінської аскариди (забарвлення 
залізним гематоксиліном). Знайти зиготу на стадії метафази першого дроблення. 
Замалювати і позначити: 1) веретено поділу; 2) хромосоми; 3) центріолі; 
4) цитоплазму; 5) плазмолему; 6) перивітеліновий простір; 7) оболонку 
запліднення. 



4. Розглянути електронограму центріолей. На електронограмі позначити: 
1) материнську центріоль; 2) дочірню центріоль; 3) триплети мікротрубочок; 4) 
А-мікротрубочку; 5) В-мікротрубочку; 6) С-мікротрубочку; 7) плазмолему. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Перелічіть, які поверхневі структури утворені мікротрубочками і мікрофіламентами, 
опишіть їх функції. 
2. Опишіть явище тредмілінгу. 
3. Порівняйте структуру війки/джгутика та клітинного центру. 
4. Опишіть участь мікрофіламентів і мікротрубочок в поділі клітини. 
5. Вкажіть функції різних типів проміжних філаментів в тканинах. 
 

Лабораторна робота 4. Цитозоль. Клітинні включення. 

Мета: ознайомитись з клітинним матриксом та цитоплазматичними включеннями; 
розвинути навички роботи з світловим мікроскопом і мікропрепаратами та схематично 
зображати об’єкти дослідження на папері.  
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Шкіра аксолотля (забарвлення гаматоксиліном 
та еозином). Замалювати і позначити: 1) клітини Лейдіга; 2) секреторні гранули 
у клітинах Лейдіга (білкові секреторні включення); 3) ядра клітин Лейдіга; 4) 
цитоплазму клітин Лейдіга; 5) плазмолему клітин Лейдіга; 5) ядра епітеліальних 
клітин.  

2. Розглянути постійний препарат – Жовткові включення у бластомерах амфібій 
(забарвлення пікрофуксином). Замалювати і позначити: 1) бластомери; 2) 
жовткові включення (ліпофосфопротеїнові комплекси); 3) ядра; 4) цитоплазму; 
5) плазмолему. 

3. Розглянути постійний препарат – Жирові включення у гепатоцитах аксолотля 
(фіксація осмієм, забарвлення сафраніном). Замалювати і позначити: 
1) гепатоцити; 2) жирові включення; 3) ядра; 4) цитоплазму; 5) плазмолему. 

4. Розглянути постійний препарат – Включення глікогену у гепатоцитах аксолотля 
(забарвлення за методом Беста). Замалювати і позначити: 1) гепатоцити; 2) 
включення глікогену; 3) ядра; 4) цитоплазму; 5) плазмолему. 

5. Розглянути постійний препарат – Пігментні клітини шкіри пуголовка 
(незабарвленний препарат). Замалювати і позначити: 1) пігментні включення 
(меланін); 2) ядра; 3) цитоплазму; 4) плазмолему. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Опишіть функції різних типів включень. 
2. Вкажіть можливі форми відкладення включень у клітині. 
3. Назвіть включення, пов’язані зі старінням клітини. Вкажіть причини їх виникнення. 
4. Порівняйте різні типи трофічних включень, опишіть їх локалізацію і хімічні 
особливості. 
5. Вкажіть різницю між секреторними і екскреторними включеннями, наведіть 
приклад клітин, де вони утворюються. 
 



Лабораторна робота 5. Мікроскопічна і ультрамікроскопічна будова 
ендоплазматичного ретикулуму, апарату Гольджі, лізосом і пероксисом. 

Мета: ознайомитись з будовою та функціями немембранних і одномембранних 
органел клітини; розвинути навички роботи з електронограмами, світловим 
мікроскопом і мікропрепаратами та схематично зображати об’єкти дослідження на 
папері.  
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати, електронограми. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Тигроїд нервових клітин спинного мозку 
(забарвлення за методом Нісля). Замалювати і позначити: 1) нейрон; 2) сома 
(тіло, перикаріон); 3) відростки; 4) ядро; 5) ядерце; 6) плазмолему; 
7) цитоплазму; 8) тигроїд (цистерни гранулярного ендоплазматичного 
ретикулуму).  

2. Розглянути електронограму та схему будови гранулярної ендоплазматичної 
сітки (ендоплазматичного ретикулуму). На електронограмі і схемі позначити: 
1) рибосоми; 2) мембрани гранулярної ЕПС; 3) порожнини цистерн гранулярної 
ЕПС. 

3. Розглянути постійний препарат – Комплекс Гольджі у нейронах (забарвлення 
осмієвою кислотою). Замалювати і позначити: 1) ядра; 2) цитоплазму; 
3) плазмолему; 4) комплекс Гольджі. 

4. Розглянути електронограму комплексу Гольджі. На електронограмі позначити: 
1) ядро; 2) цис-полюс; 3) цис-компартмент; 4) проміжний компартмент; 5) транс-
компартмент; 6) транс-полюс. 

5. Розглянути електронограму пероксисом. На електронограмі позначити: 
1) нуклеоїд; 2) мембрану пероксисоми. 

6. Розглянути постійний препарат – Накопичення барвника у гістіоцитах пухкої 
сполучної тканини (трипановий синій, галуновий кармін). Замалювати і 
позначити: 1) ядра; 2) цитоплазму; 3) плазмолему; 4) лізосоми. 

7. Розглянути електронограму лізосом. На електронограмі позначити: 1) фагосоми; 
2) первинні лізосоми; 3) вторинні лізосоми; 4) залишкові тільця. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Опишіть всі процеси, що відбуваються з білками у гранулярній ЕПС. 
2. Опишіть імовірні шляхи молекул білка у клітині: синтезу, модифікації, підготовки 
до екзоцитозу, руйнування. 
3. Порівняйте різні типи лізосом за структурою і вмістом. 
4. Опишіть модифікації агранулярної ЕПС для депонування Ca2+ у м’язах. 
5. Наведіть приклади органел спеціального призначення в певних клітинах. 
 

Лабораторна робота 6. Мікроскопічна і ультрамікроскопічна будова мітохондрій і 
хлоропластів. 

Мета: ознайомитись з будовою та функціями двомембранних органел клітини; 
розвити навички роботи з електронограмами, світловим мікроскопом і 
мікропрепаратами та схематично зображати об’єкти дослідження на папері.  
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати, електронограми. 
Хід роботи: 



1. Розглянути постійний препарат – Мітохондрії у епітеліальних клітинах 
кишечника аскариди (забарвлення за Альтманом). Замалювати і позначити: 
1) епітеліальні клітини; 2) ядро; 3) ядерце; 4) плазмолему; 5) цитоплазму; 
6) мітохондрії; 7) кутикулу; 8) базальну мембрану.  

2. Розглянути електронограму та схему будови мітохондрій. На електронограмі 
позначити: 1) цитоплазму; 2) гранулярну ЕПС; 3) мітохондрію; 4) зовнішню 
мітохондріальну мембрану; 5) внутрішню мітохондріальну мембрану; 
6) міжмембранний простір; 7) кристи; 8) матрикс мітохондрій.  

3. Розглянути плівковий препарат – Хлоропласти у клітинах елодеї (тимчасовий 
незабарвлений препарат). Замалювати і позначити: 1) ядра; 2) цитоплазму; 
3) плазмолему; 4) хлоропласти. 

4. Розглянути електронограму хлоропласту. На електронограмі позначити: 
1) зовнішню мембрану хлоропласту; 2) внутрішню мембрану хлоропласту; 3) 
міжмембранний простір; 4) мембрани тилакоїду; 5) простір тилакоїду; 6) грани; 
7) строму; 8) ламелу. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Порівняйте будову мітохондрії та хлоропласта. 
2. Опишіть теорії походження мітохондрій і хлоропластів. 
3. Наведіть докази ендосимбіотичної теорії походження мітохондрій і хлоропластів. 
4. Опишіть, до яких наслідків в клітині може призвести порушення роботи 
мітохондрій. 
5. Проаналізуйте функцію ферментів, що знаходяться в мітохондріях і хлоропластах. 
 

Лабораторна робота 7. Мікроскопічна і ультрамікроскопічна будова ядра. 

Мета: ознайомитись з будовою та функціями ядра; розвинути навички роботи з 
електронограмами, світловим мікроскопом і мікропрепаратами та схематично 
зображати об’єкти дослідження на папері.  
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати, електронограми. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Мітохондрії у епітеліальних клітинах 
кишечника аскариди (забарвлення за Альтманом). Замалювати і позначити: 
1) епітеліальні клітини; 2) ядро; 3) ядерце; 4) плазмолему; 5) цитоплазму; 6) 
мітохондрії; 7) кутикулу; 8) базальну мембрану.  

Завдання для самостійної роботи: 
1. Опишіть процеси в ядрі, пов’язані зі збереженням і реалізацією генетичної 
інформації. 
2. Порівняйте структуру і функції різних типів хроматину. Наведіть приклади 
структурного гетерохроматину. 
3. Опишіть структуру ядерних пор та особливості транспорту через них. 
4. Наведіть приклади кількості і форми ядер у різних клітинах. 
5. Поясніть поняття індексу Гертвіга/ядерно-цитоплазматичного співвідношення. 
Вкажіть, які клітини мають його високе значення. 
 



Лабораторна робота 8. Мітоз і апоптоз.  

Мета: ознайомитись з поняттям «клітинний цикл» та основними його фазами, 
процесами, що відбуваються в клітині на кожній з них. Порівняти варіанти поділу 
клітин (мітоз, амітоз, мейоз), навести їх загальну характеристику та описати кожен 
етап (профазу, метафазу, анафазу, телофазу). Навести відмінності клітинного поділу 
у рослинній та тваринній клітині. Розглянути процеси загибелі клітини (апоптоз, 
некроз), основні відмінності у причинах та процесах їх розвитку. Сформувати 
практичні навички диференціювання різних етапів мітозу для рослинної та тваринної 
клітини під світловим мікроскопом, схематично їх замалювати. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Мітоз у рослинній клітини (корінець цибулі) 
(забарвлення залізним гематоксиліном). Замалювати і позначити: 1) клітинну 
стінку; 2) цитоплазму; 3) ядро; 4) нуклеолему; 5) хромосоми; 6) веретено поділу. 

2. Розглянути постійний препарат – Мітоз у тваринній клітині (печінка аксолотля) 
(забарвлення гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) клітинну 
мембрану; 2) цитоплазму; 3) ядро; 4) ядерну оболонку; 5) хромосоми; 
6) веретено поділу; 7) центріолі. 

Завдання для самостійної роботи 
1. Опишіть зміни, що відбуваються з інтерфазним ядром протягом клітинного поділу. 
2. Порівняйте мітоз і мейоз. 
3. Наведіть приклади загибелі клітини апоптозом. 
4. Опишіть наслідки порушення кожної з фаз мітозу для клітини. 
5. Розкажіть, в якій фазі мітозу та за яких умов можна описати каріотип клітини. 
 

Лабораторна робота 9. Морфологія статевих клітин. 

Мета: розглянути морфологію чоловічих та жіночих статевих клітин (сперматозоїда, 
яйцеклітини), характеристики їх будови у зв’язку з виконуваними функціями. 
Порівняти особливості розвитку гамет, співвіднести його етапи з фазами мейозу та, у 
випадку оогенезу, періодами онтогенезу. Сформувати практичні навички 
диференціювання чоловічих та жіночих статевих клітин та окремих їх органел під 
світловим мікроскопом, схематично їх замалювати. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Яйцеклітина жаби (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) плазмалему; 2) 
фолікулярну оболонку; 3) ядра фолікулярних клітин; 4) трофічні включення; 
5) ядро; 6) ампліфіковані ядерця; 7) цитоплазму. 

2. Розглянути постійний препарат – Яйцеклітина беззубки (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) первинну оболонку; 
2) вторинну оболонку; 3) трофічні включення; 4) ядро; 5) складне ядерце; 
6) цитоплазму. 

3. Розглянути постійний препарат – Сперматозоїди півня (забарвлення 
гематоксиліном Генденгайна). Замалювати і позначити: 1) голівку; 2) хвостик. 



4. Розглянути постійний препарат – Сперматозоїди морської свинки (забарвлення 
гематоксиліном Генденгайна). Замалювати і позначити: 1) голівку; 2) шийку; 
3) хвостик; 4) акросому; 5) ядро. 

Завдання для самостійної роботи 
1. Перелічіть зміни, що відбуваються в клітині протягом сперматогенезу. 
2. Опишіть пристосування сперматозоїда до швидкого руху та проникнення в ооцит. 
3. Вкажіть будову і функції оболонок яйцеклітини. 
4. Дайте визначення та опишіть функцію полярних тілець. 
5. Охарактеризуйте пристосування яйцеклітини до виконання її функцій. 
 

Лабораторна робота 10. Запліднення. Дроблення. Бластуляція.  

Мета: розглянути поетапно процес проникнення сперматозоїда в ооцит, включно із 
механізмами взаємодії з оболонками, забезпеченням швидкого та повільного блоку 
поліспермії. Охарактеризувати класифікацію людської яйцеклітини у порівнянні з 
яйцеклітинами інших організмів за такими ознаками, як кількість та розташування 
жовтка; вказати особливості дроблення зиготи у зв’язку з цими ознаками. Описати 
особливості формування морули та бластули людини (бластоцисти) та 
охарактеризувати структуру та подальший розвиток різних популяцій клітин в ній. 
Визначити розташування ооцита, зиготи та, в подальшому, бластули у статевих 
органах жінки. Теоретично розглянути особливості дроблення та структуру бластули 
птахів та сформувати практичні навички визначення різних ділянок зародкового диска 
курки у тотальному препараті. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Первинна смужка зародка курки (тотальний 
препарат, забарвлення гематоксиліном). Замалювати і позначити: 1) зародковий 
диск; 2) світлу зону (area pellucida); 3) темну зону (area opaca); 4) первинну 
смужку; 5) Гензенівський вузлик; 6) первинну ямку; 7) жовток. 

Завдання для самостійної роботи 
1. Наведіть повну характеристику дроблення у людини на ранніх та пізніх етапах. 
2. Охарактеризуйте процес бластуляції у людини. 
3. Порівняйте будову та локалізацію морули та бластоцисти людини. 
4. Охарактеризуйте джерела живлення організму людини на ранніх етапах розвитку. 
5. Вкажіть локалізацію організму на ранніх етапах ембріогенезу в статевих органах 
жінки. 
 

Лабораторна робота 11. Гаструляція. Нейруляція.  

Мета: ознайомитись з поняттям та результатами гаструляції, шляхами утворення 
зародкових листків у різних організмів; вказати, які типи гаструляції у зародка людини 
забезпечують формування екто-, мезо- та ентодерми. Описати особливості утворення 
нервової трубки та елементів центральної нервової системи. Теоретично розглянути 
особливості утворення зародкових листків та осьових органів на різних етапах 
ембріогенезу у птахів на прикладі курки та сформувати практичні навички їх 
визначення та схематичного зображення. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 



Хід роботи: 
1. Розглянути постійний препарат – Первинна смужка зародка курки (поперечний 

розріз, забарвлення гематоксиліном). Замалювати і позначити: 1) первинну 
смужку; 2) первинну борозенку; 3) ектодерму; 4) мезодерму; 5) ентодерму; 6) 
гранули трофічних включень. 

2. Розглянути постійний препарат – Нейрула жаби (забарвлення пікрофуксином). 
Замалювати і позначити: 1) нервову пластинку; 2) нервові валики; 3) нервову 
трубку; 4) хорду; 5) ектодерму; 6) мезодерму; 7) ентодерму; 8) гастроцель. 

3. Розглянути постійний препарат – Зародок курки 35-36 год. інкубації (тотальний 
препарат, забарвлення гематоксиліном). Замалювати і позначити: 1) мозкові 
пухирі: а-передній, б-середній, в-задній; 2) очні пухирі; 3) нервову трубку; 
4) соміти; 5) закладку серця. 

4. Розглянути постійний препарат – Соміти, хорда та нервова трубка зародка курки 
(поперечний розріз, забарвлення гематоксиліном). Замалювати і позначити: 1) 
ектодерму; 2) мезодерму; 3) ентодерму; 4) нервову трубку; 5) соміти; 6) целом; 
7) парієтальний листок спланхнотому; 8) вісцеральний листок спланхнотому. 

Завдання для самостійної роботи 
1. Опишіть процеси, що відбуваються з клітинами епібласту зародка людини при 
формуванні зародкових листків. 
2. Охарактеризуйте етапи формування нервової трубки та зачатків центральної 
нервової системи. 
3. Опишіть структури організму людини, утворені клітинами нервового гребеня після 
їх міграції. 
4. Вкажіть критичні періоди ембріогенезу, пов’язані з процесами формування нервової 
системи. 
5. Наведіть шкідливі чинники, що можуть порушити процеси нейруляції у людини. 
 

Лабораторна робота 12. Органогенез.  

Мета: розглянути похідні трьох зародкових листків та окремих їх складових; 
диференціацію мезодерми (соміти, нефрогонотом та спланхнотом); формування 
травної трубки з ентодерми. Охарактеризувати утворення, структуру та роль у 
ембріогенезі позазародкових/провізорних органів (амніону, жовткового мішка, 
алантоїса та плаценти); джерела розвитку епітеліальної, сполучної, м’язової та 
нервової тканини. Надати загальну характеристику розвитку основних систем 
організму. Сформувати практичні навички визначення та схематичного зображення 
структур зародка курки на 54-ту годину інкубації. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Тулубова та амніотична складка зародка курки 
(поперечний розріз, забарвлення гематоксиліном). Замалювати і позначити): 
1) тулубову складку; 2) амніотичну складку; 3) ектодерму; 4) мезодерму; 
5) ентодерму; 6) нервову трубку; 7) хорду; 8) зачаток травної трубки; 9) соміти; 
10) нефрогонотом; 11) парієтальний листок спланхнотому; 12) вісцеральний 
листок спланхнотому; 13) вторинну порожнину; 14) аорту (парну). 

Завдання для самостійної роботи 
1. Наведіть характеристики дорзальної, проміжної та бічної мезодерми. 



2. Охарактеризуйте похідні складових соміта (дерматому, міотому, склеротому). 
3. Вкажіть, які позазародкові органи беруть участь в утворенні пупкового канатика. 
4. Наведіть джерела розвитку та характеристику будови плодової та материнської 
частин плаценти. 
5. Опишіть джерела формування травної системи. 
 

Лабораторна робота 13. Тест – Ембріологія. Оцінювання результатів оформлення 
мікроскопічного аналізу гістологічних препаратів і усні пояснення. Оцінка 
гістологічних препаратів  

Мета: розвинути навички представлення результатів схематичного зображення 
клітини та її складових; елементів організму зародка. Навчитись пояснювати 
особливості будови складових клітини на схематичних зображеннях світлової 
мікроскопії та електронограмах трансмісійної електронної мікроскопії; особливості 
будови статевих клітин, структур зародка на різних етапах ембріогенезу. Сформувати 
здатність аналітично аналізувати зображення та порівнювати будову різних структур 
на них. 
Матеріали та обладнання: альбоми із зображеннями мікропрепаратів. 
Хід роботи: 

1. Пройти перевірку теоретичних знань з курсу цитології та ембріології. 
2. Представити схематичні зображення складових клітини, організму зародка на 

різних етапах ембріогенезу. 
3. Надати пояснення щодо окремих структур, зображених на малюнках, 

особливостей їх забарвлення, визначити структуру складових клітини на 
електронограмах. 

4. Показати здатність диференціювати на власних схематичних зображеннях 
складові організму зародка. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Проаналізуйте роль органел клітини в її життєдіяльності. 
2. Порівняйте субклітинну структуру клітини, що активно синтезує білок, та 
стовбурової клітини, що перебуває у стані спокою. 
3. Наведіть цитологічні характеристики клітини, що має фагоцитарну активність. 
4. Порівняйте розвиток органел у клітині, що виробляє білкові гормони з такою, що 
виробляє стероїдні. 
5. Проаналізуйте зміни у морфології та функціонуванні клітин, що проявляються з 
віком. 
 

Лабораторна робота 14. Мікроскопічна будова покривного епітелію.  

Мета: ознайомитись з поняттям «тканина» та основними гістологічними термінами 
(гістогенез, диференціація, детермінація, диферон); загальним планом будови 
епітеліальної тканини. Теоретично розглянути морфологічну класифікацію епітелію та 
локалізацію кожного типу епітелію у людському організмі. Сформувати практичні 
навички диференціювання різних типів епітелію під світловим мікроскопом, 
схематично їх замалювати. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 



1. Розглянути постійний препарат – Мезотелій сальника кроля (забарвлення 
азотнокислим сріблом та гематоксиліном). Замалювати і позначити: 
1) цитоплазму; 2) ядро; 3) плазмолему; 4) двоядерні клітини.  

2. Розглянути постійний препарат – Одношаровий кубічний і циліндричний 
епітелій збірних канальців нирки (забарвлення гематоксиліном та еозином). 
Замалювати і позначити: 1) цитоплазму; 2) ядро; 3) базальну мембрану; 
4) апікальну частину; 5) базальну частину; 6) сполучну тканину з кровоносними 
капілярами. 

3. Розглянути постійний препарат – Миготливий епітелій мантії жабурниці 
(забарвлення залізним гематоксиліном). Замалювати і позначити: 1) сполучну 
тканину мантії; 2) базальну мембрану; 3) ядра багаторядного епітелію; 
4) миготливий епітеліоцит; 5) келихоподібний епітеліоцит; 6) вставний 
епітеліоцит; 7) цитоплазму; 8) мікровійки. 

4. Розглянути постійний препарат – Багатошаровий плоский епітелій рогівки ока 
(забарвлення гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) сполучну 
тканину; 2) базальну мембрану; 3) базальний шар з циліндричних клітин; 
4) проміжний шар з шипуватих клітин; 5) покривний шар з плоских клітин. 

5. Розглянути постійний препарат – Багатошаровий плоский епітелій шкіри пальця 
людини (забарвлення гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 
1) власне шкіру або дерму; 2) базальну мембрану; 3) епідерміс; 4) базальний 
шар; 5) шипуватий шар; 6) зернистий шар; 7) блискучий шар; 8) роговий шар; 
9) протоки потових залоз. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Опишіть функції епітелію та наведіть приклади. 
2. Опишіть міжклітинні контакти, притаманні епітеліальній тканині. 
3. Поясніть , чому для епітеліальної тканини важливими є високі рівні іннервації та 
регенерації. 
4. Порівняйте локалізацію одношарового та багатошарового епітелію та поясніть її 
особливості. 
5. Порівняйте будову багатошарового незроговілого і зроговілого епітелію. 
 

Лабораторна робота 15. Характеристика і мікроскопічна будова залозистого 
епітелію.  

Мета: ознайомитись з поняттям залозистого епітелію; екзокринних та ендокринних 
залоз; класифікацією ендокринних залоз за розташуванням клітин та місцем 
зберігання секрету. Розглянути загальний план будови екзокринної залози, 
класифікацію екзокринних залоз за хімічним складом секрету, кількістю клітин, 
розташуванням та механізмом секреції. Теоретично розглянути морфологічну 
класифікацію екзокринних залоз та локалізацію кожного їх типу у людському 
організмі. Сформувати практичні навички диференціювання різних типів залоз під 
світловим мікроскопом, схематично їх замалювати. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Прості альвеолярні білкові залози у шкірі 
аксолотля (забарвлення гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 



1) секреторний відділ; 2) вивідну протоку; 3) базальну мембрану; 4) залозисті 
клітини: а) ядра; б) цитоплазму; в) краплі секрету.  

2. Розглянути постійний препарат – Зелена залоза рака (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) клітини на початковій 
стадії секреції; 2) клітини у стані активної секреції; 3) краплини секрету, які вже 
відокремились; 4) базальну мембрану.  

3. Розглянути постійний препарат – Сальна залоза шкіри людини (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) епідерміс; 2) дерму; 
3) волосяний мішок з коренем волосся; 4) вивідну протоку сальної залози; 
5) секреторні відділи залози; 6) базальні клітини, що діляться; 7) мертві клітини, 
що заповнені жиром. 

4. Розглянути постійний препарат – Щитовидна залоза собаки (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) фолікули; 2) базальну 
мембрану; 3) тиреоїдний епітелій; 4) тиреоцит: а) ядро; б) цитоплазму; 5) колоїд 
у просвіті фолікула. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Опишіть типи розташування клітин в ендокринних залозах. 
2. Поясніть поняття залоз «змішаної секреції» та наведіть приклади. 
3. Охарактеризуйте потові і сальні залози шкіри. 
4. Опишіть залози, що належать до травної системи. 
5. Охарактеризуйте всі можливі варіанти виведення секрету залозами. 
 

Лабораторна робота 16. Мікроскопічна будова еритроцитів і ретикулоцитів, 
тромбоцитів.  

Мета: ознайомитись із загальним планом будови та функціями крові; поняттями 
плазми, сироватки та формених елементів крові; особливостями морфології 
еритроцитів у зв’язку з виконуваними ними функціями. Розглянути типи гемоглобіну, 
основи визначення груп крові, відхилення, пов’язані зі структурою та роботою 
еритроцитів. Обговорити життєвий цикл еритроцитів у людському організмі, 
порівняти морфологію ретикулоцита та еритроцита. Розглянути морфологію 
тромбоцитів та механізм зсідання крові. Сформувати практичні навички 
диференціювання основних груп формених елементів крові під світловим 
мікроскопом у крові жаби та схематично їх замалювати. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Мазок крові жаби (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) еритроцити; 
2) лейкоцити; 3) тромбоцити; 4) ядро; 5) цитоплазму. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Опишіть захворювання, пов’язані з аномаліями еритроцитів. 
2. Охарактеризуйте передумови та протидію Резус-конфлікту. 
3. Наведіть основні причини та методики лікування анемій. 
4. Опишіть процес зсідання крові. 
5. Охарактеризуйте роль тромбоцитів у розвитку запалення. 
 



Лабораторна робота 17. Мікроскопічна будова лейкоцитів.  

Мета: ознайомитись із класифікацією білих клітин крові; охарактеризувати 
морфологічні відмінності та функції гранулоцитів та агранулоцитів. Розглянути 
лейкоцитарну формулу крові та варіанти відхилень від неї. Сформувати практичні 
навички диференціювання різних типів лейкоцитів у мазку крові під світловим 
мікроскопом та схематично їх замалювати. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Мазок крові дорослої людини (забарвлення за 
Романовським-Гімза). Замалювати і позначити: 1) еритроцити; 2) нейтрофіли; 
3) базофіли; 4) еозинофіли; 5) лімфоцити; 6) моноцити; 7) тромбоцити.  

Завдання для самостійної роботи: 
1. Опишіть захворювання, пов’язані з аномаліями лейкоцитів. 
2. Вкажіть, які існують відхилення у лейкоцитарній формулі крові та про що вони 
можуть свідчити. 
3. Охарактеризуйте неспецифічні та специфічні гранули лейкоцитів та їхню роль у 
виконуваних цими клітинами функціях. 
4. Опишіть процес регуляції процесу запалення лейкоцитами. 
5. Наведіть опис всіх клітин крові та їх похідних при забарвленні за Романовським - 
Гімзою. 
 
Лабораторна робота 18. Мікроскопічна будова гемопоетичних клітин в мазках 
кісткового мозку: гранулоцитарно -моноцитарний, еритроцитарний, 
тромбоцитарний і лімфоцитарний ростки кровотворення.  
Мета: ознайомитись із загальним планом гематопоезу; кровотворними органами, що 
відіграють основну роль у гематопоезі на різних етапах онтогенезу; шістьма 
поколіннями клітин крові мієлоїдного та лімфоїдного ряду. Розглянути особливості 
перебігу еритропоезу, гранулоцитопоезу, моноцитопоезу, мегакаріоцитопоезу та 
лімфопоезу. Сформувати практичні навички диференціювання різних класів 
гемопоетичних клітин у мазку червоного кісткового мозку під світловим мікроскопом 
та їх схематичного зображення. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 
1. Розглянути постійний препарат – Мазок червоного кісткового мозку (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) мегакаріоцити; 2) острівці 
гематопоезу. 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Опишіть зміни забарвлення цитоплазми при еритропоезі. 
2. Вкажіть захворювання, пов’язані з порушенням процесів гемопоезу. 
3. Поясніть, в чому полягає особливість розвитку Т- і В-лімфоцитів у порівнянні з 
іншими форменими елементами крові. 
4. Перелічіть органи,що приймають участь у ембріональному гемопоезі. 
5. Опишіть, які клітини сполучної тканини оточують клітини крові протягом їх 
розвитку та вкажіть роль цих клітин. 
 



Лабораторна робота 19. Мікроскопічна будова пухкої, щільної оформленої і 
щільної неоформленої волокнистої сполучної тканини.  

Мета: ознайомитись із класифікацією сполучних тканин; загальним планом будови 
волокнистої сполучної тканини та її складових: клітин, волокон та аморфної речовини; 
морфологічною класифікацією волокнистих сполучних тканин та їх локалізацією в 
організмі людини, ембріональним розвитком сполучних тканин. Сформувати 
практичні навички диференціювання ембріональної та різних типів зрілих 
волокнистих сполучних тканин під світловим мікроскопом, схематично їх замалювати. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Мезенхіма зародка (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) тіло клітини; 
2) відростки; 3) ядро; 4) міжклітинну речовину; 5) кровоносні судини.  

2. Розглянути постійний препарат – Пухка сполучна тканина (забарвлення за 
методом Ясвоїна). Замалювати і позначити: 1) фібробласти; 2) макрофаги 
(гістіоцити); 3) тучні клітини; 4) колагенові волокна; 5) еластичні волокна; 
6) міжклітинну аморфну речовину. 

3. Розглянути постійний препарат – Щільна неоформлена сполучна тканина. 
Сітчастий шар дерми шкіри пальця людини (забарвлення гематоксиліном, 
пікрофуксином, резорцином і фуксином). Замалювати і позначити: 
1) поздовжній і поперечний зрізи пучків колагенових волокон; 2) пучки 
еластичних волокон; 3) ядра фібробластів; 4) кровоносні судини. 

4. Розглянути постійний препарат – Еластична зв’язка (забарвлення 
гематоксиліном, пікрофуксином). Замалювати і позначити: 1) еластичні волокна; 
2) ядра фібробластів; 3) кровоносні судини; 4) прошарки колагенових волокон; 
5) прошарки пухкої сполучної тканини. 

5. Розглянути постійний препарат – Сухожилля у поздовжньому розрізі 
(забарвлення гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 
1) колагенові волокна; 2) прошарки пухкої сполучної тканини; 3) кровоносні 
судини; 4) ядра фіброблаcтів. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Наведіть приклади опорної, захисної та трофічної функцій сполучних тканин. 
2. Наведіть приклади розташування різних типів сполучної тканини. 
3. Поясніть участь пухкої сполучної тканини у живленні епітелію. 
4. Опишіть функції різних імунних клітин у сполучних тканинах. 
5. Опишіть процес регенерації сполучної тканини. 
 

Лабораторна робота 20. Мікроскопічна будова сполучної тканини зі 
спеціальними властивостями  

Мета: ознайомитись з основними типами сполучних тканин зі спеціальними 
властивостями. Порівняти морфологію та особливості функціонування білої  та бурої 
жирової тканини. Охарактеризувати локалізацію та структуру ретикулярної, слизової 
та пігментної тканин. Сформувати практичні навички диференціювання різних типів 
сполучних тканин зі спеціальними властивостями під світловим мікроскопом, 
схематично їх замалювати. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 



Хід роботи: 
1. Розглянути постійний препарат – Підшкірна жирова клітковина (забарвлення 

гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) адипоцити; 2) жирові 
включення; 3) ядро; 4) цитоплазму.  

2. Розглянути постійний препарат – Пігментна тканина шкіри пуголовка 
(незабарвлений препарат). Замалювати і позначити: 1) меланоцити: а) ядро; 
б) цитоплазму; в) пігментні включення. 

3. Розглянути постійний препарат – Ретикулярна тканина лімфатичного вузла 
(імпрегнація азотнокислим сріблом). Замалювати і позначити: 1) ретикулярні 
клітини: а) цитоплазму, б) ядро; в) відростки; 2) ретикулярні волокна; 3) острівці 
кровотворення.  

Завдання для самостійної роботи: 
1. Вкажіть, які компоненти сполучних тканин зі спеціальними властивостями 
визначають функції кожної з них. 
2. Опишіть функції сполучних тканин зі спеціальними властивостями, характерних 
для зародків та дітей. 
3. Порівняйте морфологію адипоцитів білої та бурої жирової тканини. 
4. Поясніть, чому бура жирова тканина особливо важлива для новонароджених дітей. 
5. Перелічіть речовини, що можуть депонуватись у білій жировій тканині. 
 

Лабораторна робота 21. Мікроскопічна будова хрящової тканини: гіаліновий, 
еластичний і волокнистий хрящ.  

Мета: ознайомитись з хімічним складом та загальним планом будови хрящової 
тканини; типами клітин та волокон у хрящі. Охарактеризувати морфологічні 
особливості та локалізацію гіалінового, еластичного та волокнистого хряща. 
Сформувати практичні навички диференціювання різних типів хряща під світловим 
мікроскопом, схематично їх замалювати. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Гіаліновий хрящ ребра кроля (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) перихондрій; 
2) хондробласти; 3) хондроцити; 4) пучки колагенових волокон; 5) ізогенні 
групи; 6) територіальний матрикс; 7) інтертериторіальний матрикс.  

2. Розглянути постійний препарат – Еластичний хрящ вушної раковини свині 
(забарвлення гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 
1) перихондрій; 2) хондробласти; 3) ізогенні групи; 4) хондроцити; 5) аморфну 
речовину; 6) еластичні волокна. 

3. Розглянути постійний препарат – Волокнистий хрящ (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) ізогенні групи; 
2) колагенові волокна; 3) хондроцити; 4) капсулу; 5) матрикс. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Опишіть механізм апозиційного та інтерстиційного росту хряща. 
2. Поясніть механізм утримання води у матриксі хряща. 
3. Опишіть формування хрящової тканини у зародка. 
4. Вкажіть подібні риси будови волокнистого хряща та щільної сполучної тканини. 



5. Наведіть приклади забарвлення, яке використовують для візуалізації різних типів 
хряща. 
 

Лабораторна робота 22. Мікроскопічна будова діафізу трубчастої кістки.  

Мета: ознайомитись з хімічним складом та загальним планом будови кісткової 
тканини; типами кісткової тканини у зародка і дорослої людини; загальним планом 
будови компактної кістки, поняттям остеон/Гаверсова система. Охарактеризувати 
походження, морфологію та функцію клітин кістки. Сформувати практичні навички 
диференціювання різних елементів компактної та губчастої кістки під світловим 
мікроскопом, схематично їх замалювати. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Гомілкова кістка людини в поперечному 
розрізі (забарвлення тіоніном та пікриновою кислотою за Шморлем). 
Замалювати і позначити: 1) периост; 2) зовнішній шар генеральних пластинок; 
3) внутрішній шар генеральних пластинок; 3) кістковомозковий канал; 
4) Гаверсову систему; 5) канал остеону; 6) кісткові пластинки; 7) остеоцит; 
8) вставні пластинки. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Опишіть особливості морфології різних типів клітин кістки у зв’язку з їх функціями. 
2. Наведіть локалізацію різних типів кісткової тканини. 
3. Вкажіть роль та механізми участі кісткової тканини в обміні Са++ в організмі. 
4. Опишіть будову остеона. 
5. Вкажіть типи і шляхи регенерації кісткової тканини. 
 

Лабораторна робота 23. Гістогенез кісткової тканини: розвиток кістки із 
мезенхіми, розвиток кістки на місці хряща.  

Мета: теоретично ознайомитись з варіантами формування кісткової тканини; 
прослідкувати перетворення, що відбуваються при перетворенні мезенхіми на 
грубоволокнисту кісткову тканину та при заміщенні моделі з гіалінового хряща на 
зрілу кістку. Охарактеризувати зони метафізарної пластинки та навчитись відрізняти 
їх під світловим мікроскопом. Схематично замалювати обидва варіанти розвитку 
кісткової тканини. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Розвиток кістки із мезенхіми (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) мезенхіму; 
2) кровоносні судини; 3) остеобласти; 4) остеоцити; 5) остеокласти; 6) кісткову 
трабекулу; 7) остеогенний острівець; 8) кістковий матрикс. 

2. Розглянути постійний препарат – Розвиток кістки на місці хряща (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) епіфіз; 2) діафіз; 
3) перихондрій; 4) кровоносні судини; 5) кісткову манжетку; 6) зону 
зруйнованого хряща; 7) зону пухирчастого хряща; 8) зону хрящових колонок 
(монетних стовпчиків); 9) гіаліновий хрящ; 10) остеоцити; 11) остеокласти. 

Завдання для самостійної роботи: 



1. Опишіть послідовність зміни клітин протягом перетинчастого остеогенезу. 
2. Вкажіть причину загибелі хондроцитів при формуванні діафізарного центру 
скостеніння.  
3. Порівняйте утворення діафізарного та епіфізарного центрів скостеніння. 
4. Поясніть роль остеокластів у формуванні кісткової тканини. 
5. Опишіть механізм росту кістки в товщину. 
 

Лабораторна робота 24. Мікроскопічна будова скелетної , гладенької і серцевої 
м’язових тканин.  

Мета: ознайомитись з загальним планом будови та типами м’язової тканини; 
одиницею будови, спеціальними органелами та особливостями організації 
скоротливих елементів у гладеньких, скелетних та серцевому м’язі. Теоретично 
охарактеризувати морфологічні особливості кожного типу тканини та сформувати 
практичні навички їх диференціювання під світловим мікроскопом, схематично їх 
замалювати. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Гладенька м’язова тканина (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) гладенький міоцит: 
а) сарколему; б) ядро; с) цитоплазму; 2) сполучнотканинні прошарки. 

2. Розглянути постійний препарат – Скелетна м’язова тканина (забарвлення 
залізним гематоксиліном). Замалювати і позначити: 1) синцитій м’язового 
волокна: а) сарколему; б) ядра; c) міофібрили; г) А-диск (темний); д) І-диск 
(світлий); 2) сполучнотканинні прошарки. 

3. Розглянути постійний препарат – Міокард (забарвлення залізним 
гематоксиліном). Замалювати і позначити: 1) кардіоміоцит: а) ядро; 
б) міофібрили; 2) вставні диски; 3) анастомози. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Вкажіть локалізацію різних типів м’язової тканини. 
2. Опишіть будову м’язового волокна. 
3. Опишіть процес регенерації при ушкодженні скелетного м’яза. 
4. Охарактеризуйте міжклітинні контакти, включені до вставних дисків серцевого 
м’яза. 
5. Порівняйте морфологію повільних та швидких м’язових волокон. 
 

Лабораторна робота 25. Мікроскопічна будова нервових клітин.  

Мета: ознайомитись з загальним планом будови нервової тканини; морфологією та 
спеціальними органелами нейронів та їх роллю у функціонуванні цих клітин 
(вироблення нейромедіаторів, генерація імпульсу, деполяризація). Охарактеризувати 
різні типи нейронів за кількістю відростків; типи та будову синапсів. Сформувати 
здатність виявляти нервові клітини та диференціювати окремі їх складові під 
світловим мікроскопом, схематично їх замальовувати. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 



1. Розглянути постійний препарат – Нейрони спинного мозку щура (імпрегнація 
азотнокислим сріблом). Замалювати і позначити: 1) сому; 2) цитоплазму; 
3) нейролему; 4) ядро з ядерцем; 5) відростки. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Вкажіть особливості диференціації нейронів у зв’язку з виконуваними ними 
функціями. 
2. Опишіть участь різних органел у функціонуванні нейрона. 
3. Вкажіть, як можна морфологічно виявити аксонний горбик у клітині. 
4. Наведіть можливі форми перикаріона нейронів. 
5. Опишіть диферон нейрона. 
 

Лабораторна робота 26. Мікроскопічна будова гліальних клітин.  

Мета: порівняти джерела походження, функцію та загальні ознаки нейронів та 
нейроглії; ознайомитись з типами нейроглії, притаманними центральній та 
периферійній нервовій системі; їх морфологією та функціями. Сформувати практичні 
навички виявлення клітин нейроглії під світловим мікроскопом, схематично їх 
замалювати. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Чутливий ганглій (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) псевдоуніполярні 
чутливі нейрони: а) перикаріон; б) ядро; 2) клітини-сателіти; 3) нервові волокна. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Вкажіть відмінність функцій нейронів та нейроглії. 
2. Опишіть локалізацію різних типів нейроглії. 
3. Поясніть подібність епендимоцитів до епітеліальних клітин. 
4. Вкажіть особливості участі нейроглії в регенерації нервової системи. 
5. Охарактеризуйте типи нейроглії, що залучаються до запалень у нервовій системі. 
 

Лабораторна робота 27. Мікроскопічна будова нервових волокон і нервових 
закінчень  

Мета: ознайомитись з механізмом формування мієлінових та немієлінових нервових 
волокон, глією, залученою до процесу мієлінізації; особливостями функціонування 
обох типів нервових волокон. Розглянути типи нервових закінчень за структурою, 
розташуванням та функцією. Теоретично охарактеризувати морфологічні особливості 
кожного типу нервових волокон та сформувати практичні навички диференціювання 
їх складових під світловим мікроскопом, та їх схематичного зображення. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Мієлінові нервові волокна сідничного нерва 
(забарвлення осмієвою кислотою). Замалювати і позначити: 1) мієлінову 
оболонку; 2) перехват Ранв'є; 3) насічки Шмідта-Лантермана; 4) осьовий 
циліндр. 



2. Розглянути постійний препарат – Немієлінові нервові волокна (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) ядра клітин Шванна; 
2) осьовий циліндр. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Наведіть класифікацію нервових закінчень залежно від їх структури. 
2. Охарактеризуйте нервові закінчення шкіри. 
3. Вкажіть, як нервові закінчення відіграють роль у підтриманні гомеостазу організму. 
4. Порівняйте процес формування безмієлінового та мієлінового нервових волокон. 
5. Поясніть терміни «насічки Латтермана» та «перехвати Ранв’є». 
 

Лабораторна робота 28. Тест - нервова тканина. Оцінювання результатів 
оформлення мікроскопічного аналізу гістологічних препаратів і усні пояснення.  

Мета: розвинути навички представлення результатів схематичного зображення тканин 
та їх складових. Навчитись пояснювати особливості будови та локалізації 
епітеліальної, сполучної, м’язової та нервової тканин. Сформувати здатність 
аналітично аналізувати зображення та порівнювати будову різних структур на них. 
Матеріали та обладнання: альбоми із зображеннями мікропрепаратів. 
Хід роботи: 

1. Пройти перевірку теоретичних знань стосовно нервової тканини шляхом 
проходження тестування. 

2. Представити схематичні зображення тканин та їх складових. 
3. Надати пояснення щодо окремих структур, зображених на малюнках, 

особливостей їх забарвлення, порівняти різні типи тканин між собою, 
вказавши на ключові відмінності між ними. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Проаналізуйте особливості ембріологічного розвитку тканин організму. 
2. Наведіть порівняльну характеристику ембріологічного розвитку різних типів 
м’язових тканин. 
3. Охарактеризуйте локалізацію різних тканин організму. 
4. Охарактеризуйте рівень регенерації різних тканин організму. 
5. Проаналізуйте вікові зміни у тканинах. 
 

Лабораторна робота 29. Мікроскопічна будова артерій еластичного і м’язового 
типів.  

Мета: сформувати навички аналізу складових трубчастого органу під світловим 
мікроскопом та схематично зображати його шари на папері. Визначити tunica intima, 
tunica media та tunica adventitia у стінках аорти (артерії еластичного типу) та артерії 
м’язового типу. Порівняти структуру tunica media цих двох артерій. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Артерія еластичного типу – аорта 
(забарвлення гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 
1) внутрішню оболонку і в ній: а) ендотелій; б) субендотеліальний шар; 2) 
середню оболонку і в ній: в) вікончасті еластичні мембрани; г) гладенькі м’язові 
клітини; 3) зовнішню оболонку і в ній: д) судини судин.  



2. Розглянути постійний препарат – Артерія м’язового типу (забарвлення  
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) ендотелій; 
2) субендотеліальний шар; 3) внутрішню еластичну мембрану; 4) циркулярні 
пучки гладеньких міоцитів; 5) зовнішню еластичну оболонку; 6) зовнішню 
оболонку. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Опишіть тканини кожного шару трубчастого органа, вкажіть їх функцію. 
2. Наведіть фактори, що впливають на структуру tunica media артерій. 
3. Вкажіть особливості кровопостачання стінки крупних артерій. 
4. Опишіть особливості будови та функцій ендотелію. 
5. Порівняйте поступові зміни у tunica media артерій при їх віддаленні від серця. 
 

Лабораторна робота 30. Мікроциркуляторне русло. Мікроскопічна будова вен.  

Мета: вдосконалити навички аналізу складових трубчастого органу під світловим 
мікроскопом та схематично зображати його шари на папері. Визначити tunica intima, 
tunica media та tunica adventitia у стінках вен з помірним (верхня порожниста вена)та 
сильним (стегнова вена) розвитком м’язових елементів. Порівняти структуру всіх 
трьох шарів цих двох вен. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Верхня порожниста вена (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) ендотелій; 
2) підендотеліальний шар; 3) невелику кількість гладеньких міоцитів, 
розміщених циркулярно; 4) зовнішню оболонку. 

2.  Розглянути постійний препарат – Стегнова вена (забарвлення гематоксиліном та 
еозином). Замалювати і позначити: 1) клапан; 2) ендотелій; 3) субендотеліальний 
шар; 4) пучки гладеньких м’язових клітин в середній оболонці; 5) прошарки 
сполучної тканини; 6) зовнішню оболонку; 7) поздовжньо розміщені гладенькі 
м’язові клітини в зовнішній і внутрішній оболонці; 8) судини судин. 

3. Розглянути постійний препарат – Капіляри, артеріоли, венули – судини м’якої 
мозкової оболонки (забарвлення гематоксиліном та еозином). Замалювати і 
позначити: 1)артеріолу; 2) капіляр; 3) венулу; в стінці кожної з трьох судин 
позначити: а)ендотеліоцит; б) адвентиційну клітину; в) гладенький міоцит в 
стінці артеріоли; 4) сполучну тканину між судинами. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Порівняйте будову ендотелію та базальної мембрани у різних типах капілярів. 
2. Вкажіть типові відмінні ознаки між артеріями і венами. 
3. Опишіть механізми підтримання тиску у венах, розташованих нижче серця. 
4. Наведіть приклади вен безм’язового типу, що розташовані нижче від серця. 
5. Вкажіть особливості кровопостачання ендокринних та кровотворних органів. 
 

Лабораторна робота 31. Мікроскопічна будова стінки серця.  

Мета: вдосконалити навички аналізу складових трубчастого органу під світловим 
мікроскопом та схематично зображати його шари на папері. Визначити ендокард, 



міокард та епікард у стінці серця. Навчитись виявляти елементи провідної системи 
серця – волокна Пуркін’є. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Зріз міокарда (забарвлення залізним 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) функціональні 
«волокна» і в них: а) поперечну посмугованість; б) вставні диски; в) ядра, які 
займають центральне положення; г) анастомози між сусідніми клітинами. 

2.  Розглянути постійний препарат – Волокна провідної системи серця 
(забарвлення гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) – волокна 
Пуркін’є; 2) – ендокард; 3) – міокард. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Порівняйте будову стінки судини та серця. 
2. Вкажіть, як саме шари судин переходять у шари ендокарду. 
3. Опишіть провідну систему серця. 
4. Охарактеризуйте кровопостачання серця. 
5. Охарактеризуйте рівень регенерації різних тканин у серці. 
 

Лабораторна робота 32. Тест – Серцево -судинна система. Оцінювання 
результатів оформлення мікроскопічного аналізу гістологічних препаратів і усні 
пояснення.  

Мета: розвинути навички представлення результатів схематичного зображення 
структур органів серцево-судинної системи. Навчитись пояснювати особливості 
будови різних шарів судин та серця. Сформувати здатність аналітично аналізувати 
зображення та порівнювати будову різних структур на них. 
Матеріали та обладнання: альбоми із зображеннями мікропрепаратів. 
Хід роботи: 

1. Пройти перевірку теоретичних знань стосовно серцево-судинної системи 
шляхом проходження тестування. 

2. Представити схематичні зображення артерій еластичного та м’язового 
типу, вен із помірним та сильним розвитком м’язових елементів, серця та 
його провідної системи. 

3. Надати пояснення щодо окремих структур, зображених на малюнках, 
особливостей їх забарвлення, порівняти різні типи судин між собою, 
вказавши на ключові відмінності між ними. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Проаналізуйте особливості ембріологічного розвитку серця. 
2. Наведіть порівняльну характеристику ембріологічного розвитку різних тканин 
стінки судин. 
3. Охарактеризуйте гормональну регуляцію роботи серцево-судинної системи. 
4. Охарактеризуйте рівень регенерації різних тканин у стінках судин. 
5. Проаналізуйте вікові зміни у стінці серця та судин. 
 



Лабораторна робота 33 -34. Підсумкове заняття.  

Мета: узагальнити знання щодо структури та функції різних тканин організму а також 
особливостей функціонування органів серцево-судинної системи; розвинути навички 
порівняльного аналізу різних гістологічних структур під мікроскопом. 
Матеріали та обладнання: альбоми із зображеннями мікропрепаратів. 
Хід роботи: 

1. Пройти перевірку теоретичних знань стосовно різних типів тканин організму, а 
також серцево-судинної системи. 

2. Підвести підсумки роботи в альбомах протягом семестру, представити всі 
схематичні зображення до кожної з пройдених тем. 

3. Підсумувати бали за всі види діяльності протягом семестру. 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Порівняйте рівень регенерації різних тканин організму. 
2. Наведіть приклади поєднання різних тканин у межах органів серцево-судинної 
системи. 
3. Охарактеризуйте функцію кожної з тканин в органах серцево-судинної системи. 
4. Вкажіть особливості розташування та ролі нервових структур у серці. 
5. Проаналізуйте вікові зміни різних тканин. 
 

Лабораторна робота 35. Мікроскопічна будова ендокринних залоз.  

Мета: сформувати навички аналізу складових паренхіматозного органу під світловим 
мікроскопом та схематичного зображення його елементів на папері. Навчитись 
визначати строму (капсула, трабекули, жирова тканина) та паренхіму на гістологічних 
препаратах. Сформувати навички аналізу активності щитоподібної залози. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Гіпофіз кішки (забарвлення за Домінічі). 
Замалювати і позначити: 1) передню долю і в ній: a) хромофобний 
ендокриноцит; б) ацидофільний ендокриноцит; в) базофільний ендокриноцит; 
г) аденогіпофізарний синусоїдний капіляр; 2) проміжну долю і в ній:д) 
базофільний ендокриноцит; 3) задню долю і в ній: e) пітуіцит; 
є) нейрогіпофізарний капіляр.  

2. Розглянути постійний препарат – Наднирник (забарвлення гематоксиліном та 
еозином). Замалювати і позначити: 1) капсулу; 2) кіркову речовину і в ній : а) 
клубочкову зону, б) пучкову зону, в) сітчасту зону; 3) мозкову речовину і в ній: 
г) хромафіноцит – мозковий ендокриноцит. 

3. Розглянути постійні препарати – Щитовидна залоза в гіпофункції та в 
гіперфнкції(забарвлення гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 
1) сполучнотканинну капсулу; 2) міждолькові сполучнотканинні перегородки; 
3) фолікул; 4) фолікулярний ендокриноцит; 5) колоїд; 6) перифолікулярну 
капілярну сітку; 7) інтерфолікулярні острівці. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Вкажіть особливості будови ендокринних клітин в залежності від хімічної природи 
гормонів, що вони виробляють. Які органели будуть більш розвиненими у цих 
клітинах і чому? 



2. Опишіть будову щитовидної залози в залежності від рівня її функціональної 
активності. 
3. Перелічіть ендокринні залози, що впливають на рівень метаболізму в організмі. В 
чому відмінність їх дії? 
4. Наведіть приклади гормонів-антагоністів у ендокринній системі. В чому полягає їх 
антагоністична дія? 
5. Наведіть приклади гормонів-синергістів у ендокринній системі. В чому полягає їх 
синергічна дія? 
 

Лабораторна робота 36. Мікроскопічна будова центральних органів гемопоезу і 
імунного захисту.  

Мета: розвинути навички аналізу складових центральних органів гемопоезу під 
світловим мікроскопом та схематичного зображення їх елементів на папері. Навчитись 
визначати строму (капсула, трабекули, жирова тканина) та паренхіму на гістологічних 
препаратах. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Червоний кістковий мозок (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) синусоїдні капіляри; 
2) артеріоли; 3) мегакаріоцити; 4) гемопоетичну тканину; 5) адипоцити. 

2. Розглянути постійний препарат – Вилочкова залоза (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) капсулу; 
2) міждолькові сполучнотканинні перегородки; 3) дольку тимусу; 4) кіркову 
речовину; 5) мозкову речовину;6) лімфоцити тимусу; 7) тільце тимусу; 
8) епітеліоретикулоцит. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Охарактеризуйте морфологічні особливості різних острівців гемопоезу у червоному 
кістковому мозку. 
2. Опишіть регуляцію гемопоезу у червоному кістковому мозку. 
3. Опишіть структуру гемато-тимусного бар’єру та поясніть його значення. 
4. Порівняйте особливості вікової та акцидентальної інволюції тимуса.  
5. Опишіть особливості кровопостачання кіркової та мозкової речовини тимуса та 
поясніть ці особливості. 
 

Лабораторна робота 37. Мікроскопічна будова лімфатичних органів.  

Мета: розвинути навички аналізу складових лімфатичних органів під світловим 
мікроскопом та схематичного зображення їх елементів на папері. Навчитись визначати 
різні типи агрегацій, утворених лімфоцитами в межах паренхіми периферійних 
лімфатичних органів. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Лімфатичний вузол (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) капсулу; 2) трабекули; 
3) кіркову речовину; 4) мозкову речовину; 5) лімфатичний вузлик; 
6) гермінативний центр; 7) паракортикальну зону; 8) мозкові тяжі; 



9) підкапсулярний синус; 10) мозковий синус; 11) лімфоцити; 12) ретикулярні 
клітини. 

2. Розглянути постійний препарат – Накопичення фарби в лімфовузлі (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) мозкові тяжі; 2) мозкові 
синуси; 3) макрофаги в просвіті синусів; 4) макрофаги, які вистеляють стінки 
синусів. 

3. Розглянути постійний препарат – Ретикулярні волокна в лімфовузлі (імпрегнація 
азотнокислим сріблом). Замалювати і позначити: ретикулярні (аргірофільні) 
волокна. 

4. Розглянути постійний препарат – Селезінка людини (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) сполучнотканинну 
капсулу; 2) трабекули, що відходять від капсули; 3) гладеньком’язеві клітини в 
трабекулах і капсулі; 4) трабекулярну артерію; 5) трабекулярну вену; 6) червону 
пульпу; 7) артерію лімфоїдного вузлика; 8) гермінативні центри в лімфоїдних 
вузликах; 9) китичкові артеріоли. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Опишіть розташування В та Т лімфоцитів у паренхімі лімфатичного вузла. 
2. Охарактеризуйте гістологічну структуру мигдаликів. 
3. Порівняйте структуру лімфатичного вузлика/фолікула у лімфатичному вузлі та 
селезінці. 
4. Охарактеризуйте особливості відкритої та закритої циркуляції крові у селезінці. 
5. Опишіть особливості крово- та лімфо-постачання лімфатичного вузла.  
 

Лабораторна робота 38. Мікроскопічна будова центральної нервової системи.  

Мета: ознайомитись та проаналізувати особливості будови сірої та білої речовини 
органів центральної нервової системи, охарактеризувати розташування клітин 
(цитоархітектоніку) та волокон (мієлоархітектоніку) у кожному з шарів головного 
мозку та мозочку, схематично їх замалювати. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Кора головного мозку (імпрегнація сріблом). 
Замалювати і позначити: 1) молекулярний шар; 2) зовнішній зернистий шар; 
3) зовнішній пірамідний шар; 4) внутрішній зернистий шар; 5) внутрішній 
пірамідний шар (гангліонарний шар); 6) поліморфний шар. 

2. Розглянути постійний препарат – Кора мозочка (імпрегнація сріблом). 
Замалювати і позначити: 1) кортекс (сіру речовину); 2) молекулярний шар; 
3) клітини Пуркін'є; 4) клітини-зерна. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Опишіть мієлоархітектоніку кори головного мозку. 
2. Охарактеризуйте морфологію пірамідних клітин. 
3. Опишіть всі інгібуючі та активуючі синапси, що регулюють клітини Пуркін’є. 
4. Опишіть клітини нейроглії, притаманні центральній нервовій системі та їх функції. 
5. Опишіть будову та особливості регуляції мозкового модуля. 
 



Лабораторна робота 39. Мікроскопічна будова периферичної нервової системи.  

Мета: ознайомитись та проаналізувати особливості будови оболонок периферійного 
нерва (епіневрій, периневрій, ендоневрій), порівняти будову чутливого та 
вегетативного ганглію, прослідкувати їх розташування та роль у рефлекторній дузі, 
схематично їх замалювати. Описати клітини нейроглії, притаманні периферійній 
нервовій системі, навчитись їх ідентифікувати під мікроскопом та схематично 
зображувати. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Поперечний переріз периферійного нерва 
(забарвлення гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) епіневрій; 
2) периневрій; 3) ендоневрій; 4) нервове волокно. 

2. Розглянути постійний препарат – Спінальний ганглій(забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) капсулу; 2) тіла 
псевдоуніполярних нейронів; 3) мантійні гліоцити (сателітні клітини); 4) нервові 
волокна. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Поясніть взаємозв’язок особливостей тканин, що утворюють епіневрій, периневрій 
та ендоневрій з функцією кожної з цих оболонок нерва. 
2. Опишіть риси нервових гангліїв, що вказують на їх належність до паренхіматозних 
органів. 
3. Охарактеризуйте мікрооточення псевдоуніполярних нейронів у чутливих нервових 
гангліях. 
4. Визначте можливе розташування автономних/вегетативних нервових гангліїв. 
5. Порівняйте морфологію чутливого та вегетативного ганглію. 
 

Лабораторна робота 40. Мікроскопічна будова ока.  

Мета: ознайомитись з загальним планом будови допоміжних органів ока, 
проаналізувати структуру оболонок очного яблука та його камер. Охарактеризувати 
розташування нейронів та клітин нейроглії у сітківці. Розглянути під мікроскопом та 
схематично зобразити рогівку та сітківку. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Рогівка ока (забарвлення гематоксиліном та 
еозином). Замалювати і позначити: 1) рогівку; 2) передній епітелій рогівки; 
3)передню пограничну пластинку; 4) власну речовину; 5)задню пограничну 
пластинку; 6) задній епітелій. 

2. Розглянути постійний препарат – Задня стінка ока (забарвлення гематоксиліном 
та еозином). Замалювати і позначити: I) склеру; II) судинну оболонку; 
III) сітківку і в ній: 1) пігментний епітелій; 2) фотосенсорний шар; 4) зовнішній 
пограничний шар; 5) внутрішній ядерний шар; 7) внутрішній сітчастий шар; 
8) гангліонарний шар; 9) шар нервових волокон; 10) внутрішній пограничний 
шар. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Охарактеризуйте типи епітелію, притаманні рогівці. 



2. Визначте особливості будови кришталика та рогівки, що роблять ці структури 
прозорими. 
3. Опишіть циркуляцію водянистої вологи камерами ока. 
4. Опишіть нейрони та гліальні клітини сітківки ока. 
5. Порівняйте структуру та функцію паличок та колбочок. 
 

Лабораторна робота 41. Мікроскопічна будова вуха, органу смаку.  

Мета: ознайомитись з загальним планом будови зовнішнього, середнього та 
внутрішнього вуха, проаналізувати особливості морфології та функціонування 
кісткового та перетинчастого лабіринту внутрішнього вуха. Охарактеризувати 
розташування та клітинних склад смакових бруньок. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Спіральний орган (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) спіральний орган; 
2) внутрішні клітини-стовпи; 3) зовнішні клітини-стовпи; 4) тунель; 5) зовнішні 
волоскові сенсорні епітеліоцити; 7) базальну мембрану; 8) покривну пластинку; 
9) внутрішні підтримуючі клітини; 10) зовнішні підтримуючі клітини. 

2. Розглянути постійний препарат – Орган смаку (забарвлення гематоксиліном та 
еозином). Замалювати і позначити: 1) багатошаровий плоский епітелій сосочка; 
2) смакову бруньку; 3) смакові сенсорні епітеліоцити; 4) підтримуючі 
епітеліоцити; 6)смакову ямочку. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Охарактеризуйте типи епітелію, притаманні зовнішньому, середньому та 
внутрішньому вуху. 
2. Опишіть передачу та трансформування сигналу при сприйнятті звуку. 
3. Порівняйте особливості сприйняття високих та низьких звуків. 
4. Опишіть типи та функції клітин, що входять до складу смакових бруньок. 
5. Вкажіть типи сосочків, що містять смакові бруньки, їх розташування. 
 

Лабораторна робота 42. Мікроскопічна будова органів ротової порожнини.  

Мета: ознайомитись із загальним планом будови травної трубки, складових класичної 
слизової оболонки; вивчити морфологію слизової оболонки ротової порожнини; 
охарактеризувати особливості зроговіння епітелію у різних зонах ротової порожнини, 
морфологію різних типів сосочків язика; розглянути особливості зовнішньої, 
перехідної та внутрішньої поверхні губи, будову та розвиток зубів. Розглянути під 
мікроскопом та схематично замалювати морфологію різних поверхонь язика. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Ниткоподібні і грибоподібні сосочки язика 
(забарвлення гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 
1) ниткоподібний сосочок; 2) грибоподібний сосочок. 

2. Розглянути постійний препарат – Листоподібні сосочки язика (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) листоподібний сосочок; 
2) смакові цибулини. 



3. Розглянути постійний препарат – Нижня поверхня язика (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) багатошаровий плоский 
незроговілий епітелій; 2) власну пластинку слизової оболонки; 3) підслизову 
основу; 4) посмуговані м’язові волокна. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Опишіть особливості зроговіння епітелію у різних ділянках ротової порожнини. 
2. Охарактеризуйте особливості регенерації твердих та м’яких тканин зуба. 
3. Порівняйте будову зуба на стадії зубної бруньки, «шапочки» та «дзвіночка». 
4. Порівняйте структуру слизової та шкірної частин губи. 
5. Опишіть морфологічні особливості слизової оболонки твердого піднебіння та ясен у 
зв’язку з її зрощенням з окістям. 
 

Лабораторна робота 43. Мікроскопічна будова стравоходу, шлунку, тонкого і 
товстого кишечника  

Мета: проаналізувати слизову, підслизову, м’язову та зовнішню оболонку травної 
трубки у різних її відділах; ознайомитись з особливостями клітинного складу та 
розташуванням внутрішніх залоз травної трубки; вивчити адаптацію структури різних 
відділів травної трубки до виконання їх основних функцій (захисту, секреції, 
абсорбції). Розглянути під світловим мікроскопом та схематично замалювати будову 
стінки різних відділів травної трубки. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Поперечний переріз стравоходу (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) багатошаровий плоский 
не зроговілий  епітелій; 2) власну пластинку слизової оболонки; 3) м’язову 
пластинку слизистої оболонки; 4) підслизову основу і в ній: а) власну залозу 
стравоходу; 5) м’язову оболонку; 6) адвентиційну оболонку. 

2. Розглянути постійний препарат – Перехід стравоходу в шлунок (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) багатошаровий плоский 
незроговілий епітелій стравоходу; 2) власну пластинку слизистої оболонки; 
3)м’язову пластинку; 4) підслизову основу з розміщеними в ній: а) кінцевими 
відділами власних залоз стравоходу; 5) м’язову оболонку; 6) серозну оболонку; 
7) одношаровий епітелій шлунку. 

3. Розглянути постійний препарат – Дно шлунка (забарвлення гематоксиліном та 
еозином). Замалювати і позначити: 1) одношаровий залозистий епітелій; 
2) шлуночкові ямки; 3) власну пластинку слизової оболонки; 4) власні залози 
дна шлунка; 5) м’язову пластинку слизистої оболонки; 6) підслизову основу; 
7) м’язову оболонку; 8) серозну оболонку. 

4. Розглянути постійний препарат – Пілорична частина шлунка (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) шлуночкові ямки; 
2) одношаровий залозистий епітелій; 3) власну пластинку слизової оболонки; 
4) пілоричні залози; 5) м’язову пластинку слизистої оболонки; 6) підслизову 
основу; 7) м’язову оболонку. 

5. Розглянути постійний препарат – Дванадцятипала кишка (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) слизову основу і в ній: 
а) ворсинки; б) крипти; в) одношаровий призматичний епітелій; г) власну 



пластинку слизової оболонки; д) м’язову пластинку слизової оболонки; 
2) підслизову основу і в ній: є) дуоденальні залози; 3) м’язову оболонку; 4) 
серозну оболонку. 

6. Розглянути постійний препарат – Товста кишка (забарвлення гематоксиліном та 
еозином). Замалювати і позначити: 1) слизову оболонку і в ній: а) одношаровий 
призматичний епітелій; б) власну пластинку слизової оболонки; в) м’язову 
пластинку слизистої оболонки; 2) підслизову основу; 3) лімфоїдний вузлик; 
4) м’язову оболонку; 5) серозну оболонку. 

7. Розглянути постійний препарат – Червоподібний відросток (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) просвіт відростка; I-
слизову оболонку: 2) крипти; 3) одношаровий циліндричний епітелій; 
4) лімфоїдні фолікули;  5) міжфолікулярну лімфоїдну тканину; 6) власну 
пластинку; II – підслизову оболонку; III – м’язову оболонку;  IV – серозну 
оболонку. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Охарактеризуйте локалізацію та структуру різних залоз стравоходу. 
2. Порівняйте морфологію стінки стравоходу у верхній і нижній його частинах. 
3. Опишіть клітинний склад власних залоз шлунка. 
4. Порівняйте клітинний склад ворсинок та крипт тонкого кишечника. 
5. Наведіть характерні гістологічні відмінності різних відділів тонкого кишечника. 
 

Лабораторна робота 44. Мікроскопічна будова травних залоз.  

Мета: проаналізувати строму і паренхіму великих слинних залоз, ознайомитись з 
секреторними відділами та системою вивідних проток привушної, підщелепної та 
під’язикової слинних залоз. Розглянути структуру та особливості функціонування 
різних типів часточок печінки (класичної, портальної, печінкового ацинуса); порівняти 
будову екзокринної та ендокринної складових підшлункової залози. Розглянути великі 
травні залози під світловим мікроскопом та схематично їх замалювати. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Привушна слинна залоза (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) капсулу; 
2) міжчасточкову сполучнотканинну перегородку; 3) міждольковий вивідний 
протік; 4) часточку і в ній: а) білковий кінцевий відділ; б) вставний протік; в) 
посмугований протік; г) міоепітеліальні клітини. 

2. Розглянути постійний препарат – Підщелепова залоза (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) серозний секреторний 
кінцевий відділ; 2) змішаний кінцевий відділ і в ньому: а) слизові  клітини; 
б) сероцити, які утворюють серозні півмісяці; в) міоепітеліальні клітини; 
3) вставний протік; 4) посмугований протік; 5) міжчасточковий вивідний протік; 
6) міждолькову сполучнотканинну перегородку. 

3. Розглянути постійний препарат – Під’язикова залоза (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити:  1) капсулу; 
2) міждолькову сполучнотканинну перегородку і в ній: а) міждольковий 
вивідний протік; 3) часточку і в ній: б) змішані кінцеві відділи; в) слизові кінцеві 
відділи; 4) посмугований протік. 



4. Розглянути постійний препарат – Печінка свині (забарвлення пікрофуксином та 
гематоксиліном). Замалювати і позначити: 1) міждолькову перегородку; 
2) часточку; 3) центральну вену; 4) тріаду печінкову і в ній: а) міждольковий 
жовчний протік; б) міждолькову артерію; в) міждолькову вену; 5) печінкові 
епітеліоцити; 6) синусоїдні судини; 7) зірчасті макрофаги. 

5. Розглянути постійний препарат – Печінка людини (забарвлення гематоксиліном 
та еозином). Замалювати і позначити: 1) печінкові дольки;, 2) печінкові 
епітеліоцити; 3) зірчасті макрофаги; 4) просвіт внутрішньодолькових венозних 
капілярів; 5) центральну вену; 6) тріади і в них: а) міждолькову артерію; 
б) міждолькову вену; в) міждольковий жовчний протік. 

6. Розглянути постійний препарат – Накопичення фарби в клітинах Купфера 
(забарвлення гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) печінкові 
дольки; 2) гепатоцити; 3) клітини Купфера; 4) просвіт внутрішньодолькових 
венозних капілярів; 5) центральну вену. 

7. Розглянути постійний препарат – Підшлункова залоза (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) дольки; 2) ацинуси; 
3) секреторну клітину  і в ній: а)гомогенну зону; б) зимогенну зону; 
4) центроацинозні клітини; 5)вставний протік; 6) міждольковий вивідний протік; 
7) кровоносні судини; 8) панкреатичний острівець і в ньому: в) залозисті 
клітини; г) кровоносні капіляри. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Охарактеризуйте клітинний склад секреторних відділів привушної, підщелепної та 
під’язикової слинних залоз. 
2. Охарактеризуйте типи епітелію, що вкриває вставні, посмуговані, міждолькові та 
загальні протоки великих слинних залоз. 
3. Опишіть особливості будови гепатоцита у зв’язку з виконуваними ним функціями. 
4. Опишіть особливості кровопостачання печінки. 
5. Охарактеризуйте особливості імунного захисту печінки та наведіть приклади 
імунних клітин, що присутні в цьому органі. 
 

Лабораторна робота 45. Мікроскопічна будова шкіри і її похідних.  

Мета: ознайомитись з тканинним складом та ембріологічним походженням шарів 
шкіри; охарактеризувати шари епідермісу та видозміни кератиноцитів у кожному з 
цих шарів. Вивчити морфологію потових та сальних залоз; волосяних фолікулів з 
волоссям та нігтів. Порівняти під світловим мікроскопом зразки шкіри пальця та 
шкіри з волоссям та схематично їх замалювати. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Шкіра пальця (забарвлення гематоксиліном та 
еозином). Замалювати і позначити: 1) епідерміс і в ньому: а ) базальний; 
б) шипуватий; в) зернистий; г) блискучий; д) роговий шар; 2) вивідний протік 
залози в епідермісі; 3) сосочковий шар дерми; 4) сітчастий шар; 5) кінцевий 
відділ потової залози; 6) вивідний протік потової залози в дермі; 6) підшкірну 
основу. 

2. Розглянути постійний препарат – Шкіра з волоссям (забарвлення 
гематоксиліном та еозином). Замалювати і позначити: 1) епідерміс; 



2) сосочковий шар дерми; 3) сітчастий шар дерми; 4) корінь волосся; 5) сальну 
залозу; 6) м’яз, який піднімає волосся, 7) потову залозу. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Наведіть характеристику шарів епідермісу. 
2. Охарактеризуйте диференціацію кератиноцитів у шарах епідермісу. 
3. Порівняйте морфологічні особливості товстої та тонкої шкіри. 
4. Охарактеризуйте механізм захисту шкіри від впливу ультрафіолету. 
5. Опишіть терморегуляторні механізми шкіри. 
 

Лабораторна робота 46. Мікроскопічна будова дихальних шляхів і легень.  

Мета: ознайомитись з тканинним складом та порівняти морфологію повітроносних 
шляхів різного калібру. Розвинути навичку диференціювання слизової, підслизової, 
м’язової та зовнішньої оболонок трубчастого органу. Охарактеризувати різні типи 
клітин респіраторного епітелію. Розглянути під світловим мікроскопом трахею та 
легені, навчитись розрізняти бронхи різного калібру. Схематично замалювати 
мікропрепарати. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Трахея (забарвлення гематоксиліном та 
еозином). Замалювати і позначити: 1) слизову оболонку і в ній: 2) багаторядний 
війчастий епітелій; 3) власну пластинку слизової оболонки; 4) підслизову 
основу; 5) залози в підслизовій основі; 6) фіброзно-м’язову оболонку; 
7) адвентиційну оболонку. 

2. Розглянути постійний препарат – Легені (забарвлення гематоксиліном та 
еозином). Замалювати і позначити: 1) бронх середнього калібру і в ньому: 
1) слизову оболонку, яка складається із: а) багаторядного війчастого епітелію; 
б) власної пластинки і в) м’язової пластинки; 2) підслизову основу; 3) залози 
підслизової основи; 4) хрящові острівці; 5) бронх малого калібру; 
6) респіраторну бронхіолу; 7) альвеолярний хід; 8) альвеолярний мішечок. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Охарактеризуйте особливості кровопостачання власної пластинки носової 
порожнини. 
2. Опишіть клітинний склад респіраторного епітелію. 
3. Охарактеризуйте мукоциліарний транспорт, причини та наслідки його порушення. 
4. Порівняйте термінальні та респіраторні бронхіоли. 
5. Опишіть особливості будови альвеолоцитів ІІ типу у зв’язку з виробництвом 
сурфактанту. 

 

Лабораторна робота 47. Мікроскопічна будова нирки і сечовивідних шляхів.  

Мета: охарактеризувати нирку як паренхіматозний орган; ознайомитись зі структурою 
нефрону та трьома етапами утворення сечі. Співвіднести особливості будови різних 
частин нефрону з їх роллю у фільтрації, реабсорбції та секреції. Описати складові 
ендокринного апарату нирки та особливості гормональної регуляції, яку вони 
здійснюють. Охарактеризувати структуру стінки сечоводу, сечового міхура та 
сечівника, порівнявши їх зі стандартним планом будови трубчастого органа. 



Розглянути нирку та сечовий міхур під світловим мікроскопом та схематично 
замалювати. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Нирка щура (забарвлення гематоксиліном та 
еозином). Замалювати і позначити: I) фіброзну капсулу; II) кіркову речовину 
нирки і в ній: 1) ниркове тільце; 2) клубочок; 3) зовнішню стінку капсули 
клубочка; 4) просвіт капсули; 5) проксимальний звивистий канадець; 
6) дистальний звивистий каналець; 7) дугову артерію і вену; III) мозкову 
речовину нирки і в ній: 8) проксимальний прямий канадець; 9) тонкий канадець; 
10) дистальний канадець; 11)збірну трубочку; IV) перехідний епітелій ниркової 
миски. 

2. Розглянути постійний препарат – Сечовий міхур (забарвлення гематоксиліном та 
еозином). Замалювати і позначити: 1) слизову оболонку і в ній: а) перехідний 
епітелій; б) власну пластинку слизової оболонки; 2) підслизову основу; 
3) м’язову оболонку і в ній: в) внутрішній поздовжній шар; г) середній 
циркулярний шар; д) зовнішній поздовжній шар; 4) серозну оболонку і в ній: 
е) підсерозну основу; ж) мезотелій. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Опишіть гістофізіологію утворення сечі. 
2. Вкажіть складові фільтраційного бар’єру нирки. 
3. Вкажіть вплив порушення фільтрації та реабсорбції на склад вторинної сечі. 
4. Порівняйте структуру стінки сечівника у чоловіків і жінок. 
5. Наведіть механізм регулювання тиску ендокринним апаратом нирки. 
 

Лабораторна робота 48. Мікроскопічна будова органів чоловічої статевої 
системи.  

Мета: охарактеризувати сім’яник як паренхіматозний орган; ознайомитись зі 
структурою звивистого канальця та етапами сперматогенезу. Описати інтра- та 
екстратестикулярні сім'явиносні шляхи та їх вплив на просування та формування 
сперми. Описати особливості будови клітин Лейдіга у зв’язку з виробленням 
стероїдних гормонів цими клітинами та особливості гормональної регуляції, яку вони 
здійснюють. Розглянути сім’яник під світловим мікроскопом та схематично його 
замалювати. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Сім'яник щура (забарвлення гематоксиліном та 
еозином). Замалювати і позначити: 1) звивисті сім'яні канальці; 2) базальну 
мембрану; 3) сперматогонії; 4) сперматоцити 1 порядку; 5) сперматоцити 2 
порядку; 6) сперматиди; 7) сперматозоїди; 8) клітини Сертолі; 9) клітини 
Лейдіга. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Опишіть ендокринну регуляцію роботи сім’яників. 
2. Охарактеризуйте структуру та функції клітини Сертолі. 
3. Вкажіть, які особливості будови клітин Лейдіга обумовлені їх функцією – 
виробленням гормонів стероїдної природи. 



4. Прослідкуйте зміну епітелію, що вистеляє сім'явиносні шляхи. 
5. Охарактеризуйте будову допоміжних залоз чоловічної статевої системи. 
 

Лабораторна робота 49. Мікроскопічна будова органів жіночої статевої системи.  

Мета: ознайомитись зі складовими кіркової та мозкової речовини яєчника, 
морфологією примордіального, первинного, вторинного та зрілого фолікулів, жовтого 
та білого тіла. Описати структуру функціонального та базального шару ендометрію, 
міометрій, зовнішню оболонку матки. Розглянути циклічні зміни у яєчнику та 
ендометрії та їх гормональну регуляцію. Охарактеризувати структуру стінки маткової 
труби та піхви, порівнявши їх зі стандартним планом будови трубчастого органа. 
Розглянути яєчник під світловим мікроскопом та схематично замалювати. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Розглянути постійний препарат – Яєчник кішки (забарвлення гематоксиліном та 
еозином). Замалювати і позначити: 1) одношаровий епітелій; 2) білкову 
оболонку; 3) коркову речовину; 4) примордіальний фолікул; 5) вторинний 
фолікул; 6) Граафів пухирець; 7) жовте тіло; 8) овоцит 1 порядку; 9) прозору 
оболонку (zona pellucida); 10) променистий вінець (corona radiata); 
11) фолікулярні клітини; 12) фолікулярну порожнину; 13) яйценосний горбик; 
14) сполучнотканинну теку. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Вкажіть особливості оогенезу (розвитку ооцитів), співвіднесіть його етапи з 
періодами життя жінки. 
2. Опишіть формування теки і гранульози у фолікулах по мірі їх росту. 
3. Опишіть процес регенерації функціонального шару ендометрію після його 
щомісячного відшарування. 
4. Наведіть характерні ознаки піхви як трубчастого органу. 
5. Охарактеризуйте гормональну регуляцію функціонування жіночої статевої системи. 
 

Лабораторна робота 50. Оцінка рівня знань по темі будова органів жіночої 
статевої системи.  

Мета: узагальнити знання щодо структури та функції складових жіночої статевої 
системи. Охарактеризувати зміни жіночої статевої системи, пов’язані з менструальним 
циклом, вагітністю, менопаузою. Оцінити рівень знань по темі жіночої статевої 
системи шляхом презентації препаратів з даної теми та проходження тестування. 
Матеріали та обладнання: альбоми із зображеннями мікропрепаратів. 
Хід роботи: 

1. Пройти перевірку теоретичних знань стосовно складових жіночої статевої 
системи. 

2. Представити схематичні зображення органів жіночої статевої системи та 
пояснити їх деталі та позначення. 

 



Лабораторна робота 51. Заключне заняття – тестування знань гістологічних 
препаратів. 

Мета: узагальнити знання щодо структури та функції різних систем людського 
організму. Розвинути навички диференціювання певних паренхіматозних та 
трубчастих органів та їх точної ідентифікації з поясненням своєї відповіді. 
Сформувати навички порівняльного аналізу різних гістологічних структур під 
мікроскопом. 
Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати. 
Хід роботи: 

1. Пройти перевірку теоретичних знань та практичних навичок з курсу спеціальної 
гістології. 

2. Розглянути під світловим мікроскопом три мікропрепарати з різних тем, 
визначити, які органи та структури розглядаються, обґрунтувати свою відповідь. 

3. Продемонструвати теоретичні знання щодо будови та функції структур, 
розглянутих під мікроскопом. 

4. Підсумувати бали за всі види діяльності протягом семестру. 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Наведіть загальну схему будови паренхіматозного та трубчастого органу. 
2. Охарактеризуйте будову строми паренхіматозних органів, опишіть тканини, що її 
утворюють. 
3. Наведіть приклади винятків з класичної схеми будови трубчастого органу. 
4. Порівняйте рівень регенерації різних шарів трубчастих органів. 
5. Вкажіть особливості ендокринної та паракринної регуляції роботи внутрішніх 
органів. 
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