
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Цитологія та гістологія людини” складена 
відповідно до Стандарту вищої освіти України підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр, 

галузі знань 22 – «Охорона здоров’я», спеціальності  – 224 «Технології медичної діагностики 

та лікування», за програмою «Лабораторна діагностика» та «Дієтологія». 

Опис навчальної дисципліни (анотація). Згідно до навчального плану підготовки 

фахівців освітнього рівня бакалавр за спеціальністю «Медицина», вивчення навчальної 
дисципліни "Цитологія та гістологія людини" здійснюється студентами на І курсі, в І 
семестрі. Дисципліна базується на попередньо вивчених студентами в середній 

загальноосвітній школі таких предметів, як "Загальна біологія", "Біологія людини", "Біологія 
тварин", "Біологія рослин". Програма навчальної дисципліни включає розділи: «Методи 

цитологічних та гістологічних досліджень», «Основи цитології», «Тканинний рівень 
організації», що забезпечує високий рівень загально-біологічної підготовки.  

Викладання дисципліни передбачає лекції, практичні заняття та самостійну роботу 

студентів й завершується складанням іспиту.  
«Цитологія та гістологія людини» закладає фундамент для подальшого засвоєння 

студентами знань та вмінь із профільних теоретичних і клінічних професійно-практичних 

дисциплін (біологічної та біоорганічної хімії, анатомії та фізіології, ембріології, медичної 
генетики, клінічної імунології, інфекційних хвороб, педіатрії, патологічної анатомії та 
патологічної фізіології, пропедевтики клінічних дисциплін), що передбачає інтеграцію 

викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосувати знання з цитології та 
гістології в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є мікроскопічна та ультрамікроскопічна 
будова клітин і тканин людського організму. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з будовою, функціями, обміном 

речовин, розвитком клітин і тканин живих істот, а також, – формування уявлення про 

закономірності будови, розвитку, обміну речовин тканин живих організмів, взаємозв’язок 

функціональних особливостей і призначення клітин і тканин, особливості фізіологічної ролі 
клітинних і субклітинних структур в нормі та при патології, основи розвитку різноманітних 

вроджених, генетичних та набутих захворювань; а також про можливості практичного 

застосування окремих методичних прийомів цитології і гістології в фундаментальних 

наукових дослідженнях, в ветеринарії, а також в медицині (в клінічній діагностиці, судово-

медичній практиці тощо). 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Цитологія та гістологія людини” є: 
- Сформувати уявлення про походження і загальні закономірності еволюційного 

розвитку клітин та тканин. 

- Сформувати уявлення про сучасні методи досліджень клітин та тканин живих 

організмів.  
- Сформувати уявлення про будову та функціонування клітин та тканин та їх 

компонентів в нормі та при різних патологіях. 

- Дати студентам уявлення про сучасні тенденції та напрямки медичної клітинної 
біології. 

- Закласти основи нормальної та патологічної морфології. 
- Пояснити зв'язок патологічних порушень структури та функцій клітин, тканин та 

клінічних проявів хвороби та значення його для діагностики.  

- Сформувати уміння застосувати знання з цитології та гістології в процесі подальшого 

навчання й у професійній діяльності. 
1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна.  



Згідно з вимогами Стандарту, дисципліна забезпечує набуття студентами 

компетентностей: 

− інтегральна: Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог 

− загальні: 

− Здатність застосовувати знання з цитології та гістології в практичних ситуаціях; 

− Знання та розуміння предметної області цитології та гістології;  
− Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії; 
− Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись 
другою мовою; 

− Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

− Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим; 

− Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які виконуються; 
− Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

− спеціальні (фахові, предметні): 
− Здатність використовувати в практичній діяльності знань молекулярних і 
цитологічних основ механізмів розвитку спадкових і набутих хвороб людини. 

− Здатність трактувати мікроскопічну будову різних органів людини в аспекті 
взаємовідношень тканин, що входять до їх складу в різні вікові періоди, а також в 
умовах фізіологічної та репаративної регенерації 

− Здатність до оцінювання результатів лабораторних досліджень 
− Здатність користуватись приладами та обладнанням, необхідними для морфо-

функціонального аналізу клітин і тканин. 

 

Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК 

у формі «Матриці компетентностей» 

 
Матриця компетентностей 

№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 
відповідальність 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 
професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов та вимог. 

Загальні компетентності 

1. Здатність 
застосовувати 

знання з цитології 
та гістології в 
практичних 

ситуаціях 

Мати 

спеціалізовані 
концептуальні 
знання, набуті у 

процесі 
навчання. 

Вміти 

розв’язувати 

складні задачі 
і проблеми, 

які виникають 
у професійній 

діяльності. 

Зрозуміле і 
недвозначне 
донесення 
власних 

висновків, 
знань та 
пояснень, що їх 

обґрунтовують 
до фахівців та 
нефахівців. 

Відповідати за  
прийняття 
рішень у  
складних умовах 

2. Знання та 
розуміння 
предметної 

Мати глибокі 
знання із 
структури 

Вміти 

здійснювати 

професійну 

Здатність 
ефективно 

формувати 

Нести 

відповідальність  
за професійний  



області, 
цитології та 
гістології  

професійної 
діяльності. 

діяльність, що 

потребує 
оновлення та 
інтеграції 
знань. 

комунікаційну 

стратегію у 

професійній 

діяльності 

розвиток, 

здатність  
до подальшого  

професійного  

навчання  
з високим 

рівнем  

автономності. 
3 Здатність до 

вибору стратегії 
спілкування; 
здатність 
працювати в 
команді; 
навички 

міжособистісної 
взаємодії 

Знати тактики 

та стратегії 
спілкування, 
закони та 
способи 

комунікативної 
поведінки 

Вміти 

обирати 

способи та 
стратегії 
спілкування 
для 
забезпечення 
ефективної 
командної 
роботи 

Використовува
ти стратегії 
спілкування та 
навички 

міжособистісно
ї взаємодії 

Нести 

відповідальність  
за вибір та 
тактику  
способу 

комунікації 

4 Здатність 
спілкуватися 
рідною мовою 

як усно, так і 
письмово; 

здатність 
спілкуватись 
другою мовою 

Мати досконалі 
знання рідної 
мови та базові 
знання 
іноземної мови 

Вміти 

застосовувати 

знання рідної 
мові, як усно 

так і 
письмово, 

вміти 

спілкуватись 
іноземною 

мовою. 

Використовува
ти при 

фаховому та 
діловому 

спілкуванні та 
при підготовці 
документів 
рідну мову. 

Використовува
ти іноземну 
мову у 

професійній 

діяльності 

Нести 

відповідальність  
за вільне 
володіння  
рідною мовою, 

за  
розвиток  

професійних  

знань. 

5 Навички 

використання 
інформаційних і 
комунікаційних 

технологій 

Мати глибокі 
знання в галузі 
інформаційних і 
комунікаційних 

технологій, що 

застосовуються 
у професійній 

діяльності 

Вміти 

використовув
ати 

інформаційні 
та 
комунікаційні 
технології у 
професійній 

галузі, що 

потребує 
оновлення та 
інтеграції 
знань. 

Використовува
ти 

інформаційні та 
комунікаційні 
технології у 
професійній 

діяльності 

Нести 

відповідальність 
за розвиток  

професійних 

знань  
та умінь. 

6 Здатність до 

абстрактного 

мислення, 
аналізу та 
синтезу, 
здатність 
вчитися і бути 

сучасно 

Знати способи 

аналізу,синтезу 

та подальшого 

сучасного 

навчання 

Вміти 

проводити 

аналіз 
інформації, 
приймати 

обґрунтовані 
рішення, 
вміти 

Встановлювати 

відповідні 
зв’язки для 
досягнення 
цілей. 

Нести 

відповідальність  
за своєчасне  
набуття  
сучасних знань. 



навченим. придбати 

сучасні 
знання 

7 Здатність 
оцінювати та 
забезпечувати 

якість 
виконаних робіт. 

Знати методи 

оцінювання 
показників 
якості 
діяльності.  

Вміти 

забезпечувати 

якісне 
виконання 
робіт. 

Встановлювати 

зв’язки для 
забезпечення 
якісного 

виконання 
робіт. 

Нести 

відповідальність  
за якісне 
виконання  
робіт. 

8 Визначеність і 
наполегливість 
щодо 

поставлених 

завдань і взятих 

обов’язків  

Знати обов’язки 

та шляхи 

виконання 
поставлених 

завдань 

Вміти 

визначити 

мету та 
завдання бути 

наполегливим 

та сумлінним 

при виконанні 
обов’язків 

Встановлювати 

міжособистісні 
зв’язки для 
ефективного 

виконання 
завдань та 
обов’язків 

Відповідати за  
якісне  
виконання  
поставлених  

завдань 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
1 Здатність 

використовувати 

в практичній 

діяльності знань 
молекулярних і 
цитологічних 

основ механізмів 
розвитку 
спадкових і 
набутих хвороб 

людини 

Мати 

спеціальні 
знання про 

субклітинну 
та клітинну 

організацію та 
основи 

механізмів 
розвитку 
хвороб 

людини 

Вміти 

аналізувати 

молекулярні 
механізми 

розвитку 
фізіологічних 

процесів за 
умов норми та 
патології  

Використовувати 

сучасні 
інформаційні та 
комунікаційні 
джерела для 

точного 

визначення 
механізмів 
розвитку хвороб  

Нести 

відповідальність 
за прийняття 
рішення щодо 

визначення змін 

в субклітинній, 

клітинній та 
тканинній 

організації при 

появі патологій. 

2 Здатність 
трактувати 

мікроскопічну 
будову різних 

органів людини в 
аспекті 
взаємовідношень 
тканин, що 

входять до їх 

складу в різні 
вікові періоди, а 
також в умовах 

фізіологічної та 
репаративної 
регенерації 

Знати про  

особливості 
змін тканин 

людини в 
різні вікові 
періоди та 
регенеративні 
властивості 
різних типів 
тканин 

 

Вміти 

аналізувати 

результати 

досліджень в 
залежності від 

віку пацієнта 
та його вміти 

застосовувати 

знання в 
галузі 
репаративної 
медицини  

Обґрунтовано 

призначати та 
оцінювати 

результати 

досліджень в 
залежності від 

віку пацієнта та 
його 

фізіологічного 

стану 

Нести 

відповідальність 
за аналіз 
результатів 
досліджень 

3 Здатність до 

оцінювання 
результатів 
лабораторних 

досліджень 

Мати 

спеціалізовані 
знання про 

людину, ії 
органи та 
системи, 

знати 

стандартні 

Вміти 

аналізувати 

результати 

лабораторних 

досліджень та 
на їх підставі 
оцінювати 

інформацію 

Обґрунтовано 

призначати та 
оцінювати 

результати 

лабораторних 

досліджень  

Нести 

відповідальність 
за прийняття 
рішення щодо 

оцінювання 
результатів 
лабораторних 

досліджень 



методики 

проведення 
лабораторних 

досліджень 

щодо діагнозу 

хворого  

4 Здатність 
користуватись 
приладами та 
обладнанням, 

необхідними для 
морфо-

функціонального 

аналізу клітин і 
тканин 

Мати 

спеціалізовані 
знання про 

сучасне 
обладнання  
лабораторій 

для 
проведення  
досліджень 

Вміти 

користуватись 
лабораторним 

обладнанням 

та аналізувати 

результати 

досліджень  

Обґрунтовано 

визначати метод 

дослідження та 
тип обладнання 
для отримання 
необхідних 

даних  

Нести 

відповідальність 
за прийняття 
рішення щодо 

вибору методу 

дослідження для 
адекватної 
оцінки 

отриманих 

результатів 

 
Результати навчання: оцінювати інформацію щодо діагнозу в умовах закладу охорони 

здоров’я, його підрозділу, використовуючи знання про клітини та тканини людини, на підставі 
результатів лабораторних досліджень. 
По завершенню вивчення дисципліни «Цитологія та гістологія людини» студенти повинні  

знати:  

1) Структурно-функціональну організацію клітини.  

2) Будову та функції ядра, органел та інших структурних частин клітини.  

3) Особливості розвитку та розмноження клітин.  

4) Загальні принципи організації та функціонування тканин, походження тканин в онтогенезі, 
міжклітинні і міжтканинні взаємодії.  

5) Морфологічну і функціональну класифікацію тканин людини і тварин, їх загальні та 
індивідуальні характеристики, будову і функції. 

6) Основні гістофункціональні особливості тканинних елементів і їх участь в основних 

біологічних процесах (захисних, трофічних, секреторних, пластичних, проліферативних і 
т.д.), властивих тканинам і органам на основі даних світлової та електронної мікроскопії. 

7) Вікові особливості тканин організму. 
вміти: 

1) Розрізняти на цитологічних препаратах клітини та субклітинні структури. 

2) Визначати на гістологічних препаратах тип тканини, основні різновиди клітин даної 
тканини та компонентів міжклітинної речовини. 

3) Пояснювати основні принципи організації різних тканин, їх взаємодію. 

4) Описувати,  в якому функціональному стані знаходиться клітина чи тканина. 
5) Трактувати мікроскопічну будову різних органів людини в аспекті взаємовідношень тканин, 

що входять до їх складу в різні вікові періоди, а також в умовах фізіологічної та 
репаративної регенерації 

6) Пояснювати особливості ембріонального розвитку тканин (гістогенез) і органів 
(органогенез). 

7) Вибирати цитологічні методи для вивчення певної клітини. 

8) Вибирати гістологічні методи для вивчення певної тканини. 

9) Вміти виготовляти тимчасові та постійні цитологічні та гістологічні препарати. 

10) Застосовувати навички самостійного вивчення та опису цитологічних та гістологічних 

препаратів і вивчення  наукової цитологічної та гістологічної літератури. 

11) Користуватись приладами та обладнанням, необхідними для морфо-функціонального 

аналізу клітин і тканин.  

 

 

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин (28 годин лекцій, 46 годин 

лабораторних занять, 1 година – консультація, 75 годин СРС), 5 кредитів ЄКТС. 

 

Змістовий модуль 1. «Історія розвитку цитології та гістології. Цитологічні та гістологічні 

методи дослідження. Основні структурні частини клітини: плазмолема, цитозоль та 

цитоскелет» 

Вступ. Основні періоди розвитку цитології та гістології. Сучасний період розвитку цитології 
та гістології. Вітчизняні цито- та гістологічні школи. Зміст, задачі та зв'язок цитології та 
гістології з іншими медико-біологічними дисциплінами, значення для медицини. Загальна 
морфологія клітини.  

ТЕМА 1. Методи дослідження в цитології та гістології 
Методи мікроскопії гістологічних препаратів. Світлова мікроскопія: ультрафіолетова, 

темнопольна, поляризаційна, конфокальна, метод фазового контрасту. Електронна 
мікроскопія: трансмісійна, скануюча, з використанням методу заморожування-сколювання, 
кріоелектронна. 

Методи дослідження фіксованих клітин та тканин. Основні принципи виготовлення 
препаратів для світлової та електронної мікроскопії, отримання матеріалу (біопсія, голкова 
пункційна біопсія, автопсія). Фіксація, зневоднення, ущільнення об'єктів, виготовлення зрізів 
на мікротомах та ультрамікротомах. Види мікропрепаратів - зріз, мазок, відбиток, плівки, 

шліф. Забарвлення та контрастування препаратів. Поняття про гістологічні барвники. 

Методи дослідження живих клітин та тканин. Прижиттєві дослідження клітин в 
організмі (in vivo). Метод трансплантації клітин. Вітальне і суправітальне забарвлення. 
Дослідження живих клітин і тканин в культурі (in vitro). Гібридоми. Штучне запліднення. 

Методи дослідження хімічного складу і метаболізму клітин і тканин. Цито- і 
гістохімічні методи. Електронна гістохімія. Метод радіоавтографії. Методи імуно-

флюоресцентного і імуно-цитохімічного аналізу. Застосування антитіл. Фракціонування 
клітинного вмісту. Диференційне центрифугування. 

Кількісні методи досліджень - морфометрія, денситометрія, цитофотометрія, 
спектрофлуорометрія. 

Методи аналізу зображення клітинних і тканинних структур. 

ТЕМА 2. Поверхневий апарат клітини  

Будова та функції біологічних мембран. Рідинно-мозаїчна модель структури мембрани. 

Значення мембран у функціонуванні клітин. Відмінність між мембранами. Найважливіші 
функції мембран. Зв'язок з медициною: переливання крові і пересадка тканин. 

Хімічний склад і загальні принципи організації біологічних мембран. Мембранні ліпіди. 

Мембранні білки. Мембранні вуглеводи. Глікокалікс. Принципи структурно-функціональної 
організації плазматичної мембрани еукаріотичної клітини.  

Рецептори плазмолеми. Їх роль у регуляції метаболізму, росту, функціональної 
активності, поділу та загибелі клітин. Хвороби, пов’язані з патологіями або відсутністю 

рецепторів в плазмолемі. Поняття про механізми трансдукції сигналу. 

Патологія плазматичної мембрани. 

Штучні мембрани – полісоми, їх використання в медицині. 
Мембранний транспорт: пасивний та активний траспорт. Везикулярний транспорт – 

ендоцитоз: піноцитоз, рецепторно-опосередкований ендоцитоз, фагоцитоз. Порушення 
рецепторно-опосередкованого ендоцитозу. Екзоцитоз. Морфологічні прояви транспорту через 
плазмолему (мікроворсинки, базальні складки, ендоцитозні пухирці). Хвороби, пов’язані з 
порушенням ендо- та екзоцитозу. 

Взаємодія між клітинами: види та значення. Міжклітинні контакти, їх різновиди, будова, 
молекулярна організація та функції. Взаємодія клітин з міжклітинним матриксом. 



Характеристика міжклітинних контактів: щільні, прикріплювальні, комунікаційні. 
Інформаційні міжклітинні взаємодії.  

ТЕМА 3. Цитозоль та включення клітини  

Хімічний склад цитозолю. Фізико-хімічні властивості цитозолю. Структурно-

функціональна організація цитозолю. Функціональне значення цитозолю. 

Протеосоми. Молекулярна організація і роль протеасом в контролі якості зборки та 
конфірмаційних змін білків гіалоплазми. Роль дисфункції протеасом в захаорюваннях людини, 

асоційованих із віком. 

Класифікація включень за хімічною природою. Класифікація включень за 
функціональним призначенням. Характеристика основних включень клітин. Значення 
включень при різних патологічних станах та при вікових змінах клітин. Діагностичне значення 
включень. 

ТЕМА 4. Цитоскелет клітини 

Характеристика основних компонентів цитоскелету: мікротрубочок, мікрофіламентів, 
проміжних філаментів. Особливості будови цитоскелету в м’язових клітинах. Взаємодії 
елементів цитоскелета. Імуноморфологічні методи визначення тканинного походження 
проміжних філаментів, що важливо для діагностики пухлинних процесів. Цитоскелет і рак. 

Патологія проміжних філаментів. Патологія мікротрубочок. Хвороби, що пов’язані з 
патологіями цитоскелету (синдром Кардагенера, мишиний діабет тощо). 

 

Змістовий модуль 2. «Ядро та органели клітини» 

ТЕМА 5. Ядро клітини  

Структурно-функціональна організація клітинного ядра. Значення ядра в 

життєдіяльності еукаріотичної клітини, зберіганні та передачі генетичної інформації. Форма, 
розміри, кількість ядер і ядерно-цитоплазматичне співвідношення у різних типах клітин. 

Основні компоненти ядра: ядерна оболонка, хроматин, ядерце, каріоплазма. 
Ядерна оболонка. Її будова та функції. Мембрани ядерної оболонки, перинуклеарний 

простір, ядерна ламіна, ядерно-поровий комплекс. Транспорт між ядром та цитоплазмою. 

Хроматин. Будова та хімічний склад. Еухроматин та гетерохроматин. Статевий 

хроматин. Хроматин як форма існування хромосом у інтерфазному ядрі. Склад хромосом: 

ДНК, РНК, гістонові та негістонові білки. Будова та функція хромосом під час поділу клітин. 

Будова хромосоми. Хроматиди. Центромер. Кінетохор. Теломер. Каріотип, плоїдність.  
Ядерце. Морфологія ядерця. Ядерцеві організатори. Будова ядерця та його роль в 

утворенні рибосом. 

Каріоплазма, фізико-хімічні властивості, хімічний склад, значення в життєдіяльності 
ядра.  

Функції еукаріотичного ядра. Основні процеси, що відбуваються в ядрі: реплікація, 
транскрипція, репарація. Біосинтез білка.  

Зміна будови ядра при різних функціональних станах клітини. Структурні прояви 

посилення та пригнічення транскрипції. Діагностичне значення тілець Барра. 
Патології  ядра. 

ТЕМА 6. Органели клітини 

Характеристика органел клітини, їх класифікація.  
Вакуолярна система. Особливості структури та функції гранулярної ендоплазматичної 

сітки, гладенької ендоплазматичної сітки. Синтез білка. Система детоксикації у клітині. 
Маркерні ферменти, функціональне та діагностичне значення.Роль глЕПС у метаболізмі 
ліпідів та вуглеводів. Спеціалізація ендоплазматичної сітки на депонуванні кальцію, синтезі 
стероїдних гормонів, виконанні детоксикаційної функції. Роль гладкої ендоплазматичної сітки 

у відновленні ядерної оболонки після мітозу та реалізації аутофагії при оновленні мембранних 

органел. Зміни грЕПС та глЕПС при патології.  



Структура й функції апарату Гольджі. Зміни апарату Гольджі при патології.  
Структура, функції та типи лізосом. Класифікація лізосом. Маркерні ферменти. Зміни 

лізосом при патологіі. Поняття про лізосомальні хвороби.  

Структура й функції пероксисом. Біогенез пероксисом. зміни пероксисом при 

патології. 
Везикулярний транспорт. Хвороби, пов’язані з порушенням сигналів 

внутрішньоклітинного транспорту: муковісцидоз, емфізема легень, І-клітинна хвороба, 
недостатність адгезії лейкоцитів тощо. 

Система енергозабезпечення клітин. Структура і функції мітохондрій. Роль 
мітохондрій у катаболізмі ліпідів та вуглеводів, продукції АТФ та терморегуляції, синтезі 
стероїдних гормонів. Хондріом. Патологія мітохондрій. Хвороби, пов’язані з патологіями 

мітохондрій: міопатія, енцефалопатія, кардіоміопатція тощо. 

ТЕМА 7. Клітинний цикл  

Характеристика основних стадій клітинного циклу. Періоди інтерфази (G1, S, G2). 

Точки рестрикції та їх регуляція. Характеристика стадій мітотичного поділу клітини. Мітоз: 
морфологічні прояви, регулятори. Різні типи мітозу еукаріотів. Регуляція клітинного циклу у 

ссавців. Роль циклінзалежних кіназ і циклінів. Патологія мітозу. Поліплоїдія. Білки-супресори 

пухлин. Протоонкогени. 

Загибель клітин. Види гибелі клітин (некроз, апоптоз, аутофагія). Апоптоз. 
Біологічний сенс та значення. Морфологічні прояви. Шляхи індукції апоптозу. Регулятори і 
молекулярні маркери апоптозу. 

 

Змістовий модуль 3. «Епітелій. Кров» 

ТЕМА 8. Морфо-функціональні особливості епітелію. Покривний епітелій 

Поняття про тканину. Характеристика гістологічних елементів: клітини та ї похідні. 
Класифікація тканин. Регенерація тканин. Клітинна терапія як один з напрямків 
регенеративної медицини. 

Епітеліальні тканини. Загальна морфологічна характеристика епітеліїв. Поверхневі 
епітелії і залозистий епітелій. Морфо-функціональні особливості епітелію. Класифікація 
епітелію. Походження і будова різних видів епітелію. Одношарові епітелії. Багатошарові 
епітелії. Одно- і багаторядні епітелії. Будова епідерміса. Кератиноцити різних шарів 
епідерміса. Вплив гормонів і факторів росту на кератиноцити. Механізм злущування лусок 

зроговілого епітелію. Роль міжклітинних контактів у організації епітеліального пласта та 
визначенні функціональних властивостей епітеліїв. Базальна мембрана: структура, 
молекулярний склад, функціональне значення. Трофіка та іннервація епітеліїв. Регенерація 
покривного епітелію. 

ТЕМА 9. Залозистий епітелій  

Загальна характеристика залоз. Залози зовнішньої секреції. Залози внутрішньої 
секреції. Способи виділення секрету. Будова секреторних клітин. Полярність гландулоцитів. 
Поняття про секреторний цикл. Класифікація залоз за типом секреції. Розвиток залоз 
зовнішньої секреції. Мерокриновий, апокриновий та голокриновий типи секреції. Приклади 

залоз з різними типами секреції. Нервова і гуморальна регуляція секреції. 
Регенерація залоз. Вікові зміни активності секреторної діяльності залозистих клітин. 

ТЕМА 10. Класифікація тканин внутрішнього середовища. Морфологія та функції крові 
Загальна характеристика тканин внутрішнього середовища. Класифікація тканин 

внутрішнього середовища.  
Кров. Загальна характеристика. Властивості. Функції крові. Плазма крові. Формені 

елементи крові – еритроцити, нейтрофіли, базофіли, еозинофіли, лімфоцити, моноцити, 

тромбоцити. Механізми дихальної функції еритроцитів. Захисна функція системи крові. 
Гемограма. 



Клітини (нейтрофіли, еозинофіли, базофіли, макрофаги), хімічні медіатори (хемокіни, 

цитокіни, бактерицидні білки та система комплементу) та процеси (запалення) у системі 
неспецифічного захисту. 

Клітини і молекули, що забезпечують специфічний імунітет.  
Групи крові. Резус-фактор.  

Гемоцитопоез. 
Діагностичне значення лейкоцитарної формули. Вікові зміни крові. Поняття про 

фізіологічну регенерацію крові. 
 

Змістовий модуль 4. «Тканини внутрішнього середовища» 

ТЕМА 11. Власне Сполучні тканини 

Загальна характеристика сполучних тканин. Функції сполучних тканин. Класифікація 
сполучних тканин. Загальні принципи організації сполучних тканин. Власне сполучні тканини. 

Волокнисті сполучні тканини. Їх різновиди - пухка і щільні волокнисті сполучні тканини. 

Клітинні елементи сполучної тканини – фібробласти, фіброцити, міофібробласти, 

макрофаги, плазмоцити, тканинні базофіли, адипоцити, пігментоцити, адвентиційні клітини. 

Резидентні клітини та клітини-імігранти. Поняття про макрофагічну систему. Фібробласти, 

їхні різновиди. Фіброцит. Культивування фібробластів з метою клітинної терапії.  
Міжклітинна речовина. Основна аморфна речовина. Волокнисті структури – колагенові, 

еластичні, ретикулярні волокна.  
Зв’язки. Будова. Трофіка, особливості складу міжклітинної речовини. Регенераторні 

можливості. 
Сполучні тканини зі спеціальними властивостями. Ретикулярна тканина. Слизова 

сполучна тканина. Біла та бура жирова тканина. Пігментна тканина.  
Взаємодія клітин крові та сполучної тканини при запаленні. 

 ТЕМА 12.  Хрящова тканина  
Загальна характеристика скелетних тканин (джерела розвитку, будова, функції). 

Класифікація.  
Загальна характеристика хрящової тканини. Клітини хрящової тканини. Хондробласти. 

Молоді та зрілі хондроцити. Ізогенні групи клітин.  

Міжклітинна речовина. Волокна. Архітектоніка волокон у хрящі. Основна аморфна 
речовина, хімічний склад. Протеоглікани хряща. Класифікація. Морфофункціональні 
особливості гіалінового хряща, еластичного та волокнистого хряща.  

Зв'язок хряща із власне сполучними тканинами. Охрястя, його значення в живленні, 
рості та регенерації хряща. Аппозиційний та інтерстиційний ріст хряща. Зона молодого хрящу. 

Зона зрілого хрящу.  
Гістогенез хрящової тканини. Регенерація хряща. Вікові зміни хрящової тканини. 

Фактори регуляції метаболізму хрящових тканин. 

Суглоби. Будова суглобів. Суглобовий хрящ, зони, гісто- і цитоархітектоніка, трофіка, 
адаптація до фізичного навантаження. Регенераторні можливості суглобного хрящу. 

Хрящ як об’єкт трансплантації та тканинної інженерії. 

ТЕМА 13.  Кісткова тканина  
Загальна характеристика кісткової тканини. Клітинні елементи – остеобласти, 

остеоцити, остеокласти. Класифікація. Пластинчаста та грубоволокниста кісткова тканина. 
Гістогенез кісткової тканини:прямий і непрямий. Типи росту кісткової тканини. Гістологічна 
будова трубчастой кістки як органа. Остеон. Будова діафіза. Васкуляризація кісткової тканини. 

Ріст трубчастих кісток в довжину. Перебудова кістки і фактори, що впливають на її структуру. 

Регенерація кістки. Вікові зміни кісткової тканини. Ремоделювання кісток за умов зміни 

фізичного навантаження. 

 

 



Змістовий модуль 5. «М’язова та нервова тканини»  

ТЕМА 14. М’язова тканина 
Загальна морфо-функціональна характеристика м’язової тканини. Класифікація. Гладка 

м’язова тканина. Характеристика міоциту. Посмугована м’язова тканина. Основна структурна 
одиниця скелетної м’язової тканини –м’язове волокно. Будова міосимпласта. Будова 
міофібрил. Особливості будови серцевого м’яза. Будова робочих кардіоміоцитів. Молекулярна 
будова тонких філаментів, молекулярна будова товстих філаментів. Комплекс тропоніну і 
тропоміозину. Модель ковзання м’язових філаментів. Роль кальцію в механізмі скорочення 
м’язів. 

 Міжтканинні відносини: кооперація м’язової та сполучної тканин. Ендомізій, 

перимізій, епімізій. Розвиток м’язової тканини. Іннервація. Червоні і білі м’язові волокна. 
Регенерація м’язової тканини. Адаптація скелетного м’яза до зімни фізичного навантаження. 

ТЕМА 15. Нервова тканина 
Загальна характеристика нервової тканини. Джерела розвитку, будова, функціональні 

властивості та значення. Нейрони. Морфофункціональні особливості аксона, дендритів. 
Аксональний транспорт. Поняття про нейромедіатори. 

Будова перикаріону. Органели загального та спеціального призначення. Синтетична 
активність нейронів. Хроматофільна речовина (субстанція Ніссля). Цитоскелет нейронів. 
Молекулярна і структурна організація. 

Синапси: будова, функції, класифікація. Секреторні нейрони. Механізм передачі 
збудження в синапсах. 

Характеристика нейроглії. Глія центральної нервової системи – макроглія і мікроглія. 
Роль у формуванні гемато-енцефалічного бар’єру, розпізнаванні і презентації антигенів, 
регуляції метаболізму і функціональної активності нейронів і трофіки нервової тканини 

(проникливості судин), підтриманні імунологічної привілеї нервової тканин. Глія 
периферичної нервової системи. Шванноцити (нейролеммоцити). Структура, функціональне 
значення, роль у регенерації нервового волокна. 

Нервові волокна. Мієлінові нервові волокна. Безмієлінові нервові волокна.  
Спинномозкові ганглії. Можливості регенерації нервової тканини. 

Вплив наркотичних речовин на нервову систему. Причини деяких неврологічних 

порушень у людини, пов’язаних з аксональним транспортом, з синтезом та передачею 

медіатора (Хвороба Альцгеймера, Паркінсона тощо). 

 
3. Структура навчальної дисципліни: 

Назви змістових розділів і тем 

Кількість годин 

Усь
ого 

У тому числі 
л лаб с.р. конс 

Розділ 1. Молекулярні та цитологічні основи життєдіяльності людини 

Змістовий модуль 1. «Історія розвитку цитології та гістології.  
Цитологічні та гістологічні методи дослідження.  

Основні структурні частини клітини: плазмолема, цитозоль та цитоскелет» 

Тема 1. Методи дослідження в цитології та гістології 14 2 6 6  

Тема 2. Поверхневий апарат клітини 12 2 4 6  

Тема 3. Цитозоль та включення клітини 7 1 2 4  

Тема 4. Цитоскелет клітини 7 1 2 4  

Змістовий модуль 2. «Ядро та органели клітини» 

Тема 5. Ядро клітини 9 2 2 5  

Тема 6. Органели клітини 13 2 6 5  

Тема 7. Клітинний цикл 9 2 2 5  

Разом за розділом 1 71 12 24 35  



Розділ 2. Тканинний рівень організації людського організму 

Змістовий модуль 3. «Епітелій. Кров» 

Тема 8. Морфо-функціональні особливості епітелію. 

Покривний епітелій 
9 2 2 5  

Тема 9. Залозистий епітелій 9 2 2 5  

Тема 10. Класифікація тканин внутрішнього 

середовища. Морфологія та функції крові 
11 2 4 5  

Змістовий модуль 4. «Тканини внутрішнього середовища» 

Тема 11. Власне сполучні тканини 9 2 2 5  

Тема 12. Хрящова тканина 9 2 2 5  

Тема 13. Кісткова тканина 11 2 4 5  

Змістовий модуль 5. «М’язова та нервова тканини» 

Тема 14. М’язова тканина 9 2 2 5  

Тема 15. Нервова тканина 11 2 4 5  

Консультації 1    1 

Разом за розділом 2 79 16 22 40 1 

Разом  150 28 46 75 1 

 

 

         4. Теми лекцій  
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Методи дослідження в цитології та гістології 2 

2 Поверхневий апарат клітини 2 

3 Цитозоль та включення клітини. Цитоскелет клітини 2 

4 Ядро клітини 2 

5 Органели клітини. 2 

6 Клітинний цикл. 2 

7 Морфо-функціональні особливості епітелію. Покривний епітелій. 2 

8 Залозистий епітелій 2 

9 Класифікація тканин внутрішнього середовища. Морфологія та 
функції крові. 

2 

10 Власне сполучні тканини. 2 

11 Хрящова тканина.  2 

12 Кісткова тканина 2 

13 М’язова тканина 2 

14 Нервова тканина 2 

 

 

         5. Теми лабораторних занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Загальна морфологія клітин 2 

2 Методи цитологічних досліджень 4 

3 Поверхневий апарат клітини. 4 

4 Цитозоль та включення клітини. 2 

5 Цитоскелет 1 

6 Модульна контрольна робота 1. 1 



7 Ядро 2 

8 Будова та функції ендоплазматичної сітки та Апарату Гольджі. 
Будова і функції лізосом, пероксисом та вакуолей. 

4 

9 Структурно-функціональна організація мітохондрій 2 

10 Клітинний цикл.  1 

11 Модульна контрольна робота 2. 1 

12 Епітеліальні тканини. 2 

13 Залозистий епітелій. 2 

14 Кров. Кровотворення. 3 

15 Модульна контрольна робота 3. 1 

16 Сполучні тканини. Власне сполучні тканини. 2 

17 Хрящова тканина 2 

18 Кісткова тканина. 2 

19 Модульна контрольна робота 4. 2 

20 М’язові тканини. 2 

21 Нервова тканина 2 

22 Модульна контрольна робота 5. 2 

 

 

        6. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Історія розвитку цитології та гістології. Гістологія в Україні. 2 

2 Гіпотези походження життя. Властивості живого. Походження 
прокаріот та першої еукаріотичної клітини. Порівняльна 
характеристика про- та еукаріот. Сучасний стан клітинної теорії. 

2 

3 Методи дослідження в гістології. Мікроскопія. Техніка 
виготовлення гістологічних препаратів.  

2 

3 Відмінності хімічного складу плазмалеми від внутрішніх мембран. 

Способи злиття білків з ліпідами та вуглеводами мембран. Вплив 
хімічного складу мембран на їх функціональні характеристики. 

Механізми рецепції. Транспорт. Патологія мембран.  

6 

4 Хімічний склад та функції включень клітин людини. Хвороби, 

пов’язані з патологіями включень. 
4 

5 Білки-мотори цитоскелету. Будова мікроворсинок, джугитіків, 
війок та центріолей. Речовини, що здатні впливати на 
функціональні характеристики елементів цитоскелету.. 

4 

6 Політенні хромосоми. Ампліфіковані ядерця. Процесінг різних 

типів РНК. Статевий хроматин, його діагностичне значення.. 
5 

7 Зміни ЕПС та АГ при різних функціональних станах та при 

патології. Уявлення про лізосомні хвороби накопичення. Хвороби 

людини, пов’язані з патологіями мітохондрій 

5 

6 Регуляція клітинного циклу. Цикліни, їх роль у регуляції 
клітинного циклу. Онкогенез 

5 

7 Загальні принципи організації тканин. Епітеліальні стовбурові 
клітини. Будова шкіри. Похідні шкіри.  

5 

8 Залозистий епітелій. Секреторний цикл. Залози внутрішньої та 
зовнішньої секреції. 

5 

9 Взаємодія клітин крові та сполучної тканини при запаленні. 
Тромбоутворення. Лейкоцити - механізми адгезії, міграції та 
кілінгу мікроорганізмів. Еритропоез. Патології крові. 

5 



10 Репарація пухкої волокнистої  сполучної тканини Регуляція об’єму 

і складу матриксу сполучної тканини. Патології, пов’язані з власне 
сполучною тканиною. 

5 

11 Суглобовий хрящ. Регенерація хряща. Хвороби хрящів та причини 

їх виникнення. 
5 

12 Кістка як орган. Перебудова кісток. Регенерація кісткової тканини. 

Патології кісткової тканини. 

5 

13 М’яз як орган. Регенерація м’язів. Особливості будови та 
функціонування серцевого м’яза.  

5 

14 Будова та функціонування синапсів. Нервові закінчення. Нервово-

м’язові веретена. Нейродегенеративні захворювання 
5 

 

 
7. Індивідуальні завдання: Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчання 

у ВНЗ, яке має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти 

одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. Індивідуальні 
завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. До індивідуальних 

завдань відносяться: написання рефератів і створення мультимедійних презентацій з 
доповідями, участь у виготовлені макро- та мікропрепаратів, виготовленні наочних засобів 
навчання (таблиці, постери, гістологічні препарати)участь в науково - дослідницькій роботі, 
участь в написанні тез та статей, доповіді на студентських наукових конференціях. 

 

 

8. Завдання для самостійної роботи:  

підготовка рефератів або презентацій на теми з Таблиці 6 «Самостійна робота» 

 

 

9. Методи навчання: 

• Словесні методи: лекція, бесіда, опитування студентів з роз’ясненням ключових питань 
предмету, відповіді на запитання студентів; 

• Наочні методи: ілюстрація, демонстрація 
• Практичні методи: виготовлення гістологічних препаратів; виконання практичних робіт 

та розв’язання ситуаційних завдань для вироблення вмінь та навичок; 

• Самостійна робота студентів з осмислення й засвоєння нового матеріалу 

• Інноваційні методи навчання: використання контрольно-навчальних комп’ютерних 

програм з дисципліни. 

 

 

10. Методи контролю: тестовий контроль («відкриті» та «закриті» тестові завдання), усне 
опитування, письмова відповідь на запитання викладача. 

 

 

11. Форма підсумкового контролю успішності навчання: контроль засвоєння 
практичних навичок (робота з мікроскопом, діагностика гістологічних препаратів, 
електронних мікрофотографій), тестовий контроль, письмова відповідь на запитання білета. 
Дисципліна «Цитологія та гістологія людини» завершується письмовим іспитом. 

 

12. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти:  

Підсумкова  оцінка  з  навчальної  дисципліни  “Цитологія  та  гістологія  

людини” виставляється як сума балів за поточну навчальну діяльність і оцінки за іспит. 



Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модуля 
(залікового кредиту ECTS) - 100. 

 

 

Номер 

змістового 

модуля, 
кількість 
навчальних  

годин 

 

 

Кількість 
тем, їх 

номери 

 

 

Кількість 
лаборато
рних 

занять, 
год 

Бали, які нараховуються студентам, 

макс 
 

 

Мінімальна 
кількість  
балів. 

За оцінки на заняттях. Модульна  
контрольна  
робота 

Усні 
відповіді 

Знання 
гістологічних 

препаратів, 
ведення 
альбомів 

  

Змістовий 

модуль 1, 40 

4 (№№1-4) 6 4 2 6 7 

Змістовий 

модуль 2, 31 

3 (№№5-7) 6 4 2 6 7 

Змістовий 

модуль 3, 29 

3 (№№8-

10) 

6 4 2 6 7 

Змістовий 

модуль 4, 29 

3 (№№11-

13) 

6 4 2 6 7 

Змістовий 

модуль 5, 20 

2 (№№14-

15) 

4 4 2 6 7 

 

 

Єдина шкала оцінок для студентів   

За 100-бальною 

шкалою 

Оцінка  ЕCTS  За 
національною 

шкалою  

 

90 – 100 А відмінно 

85 – 89 В 
добре 

75 – 84  С 

65 – 74  D 

 задовільно 

60 – 64  Е 

35 – 59 
FX 

 не задовільно 
1 – 34 F 



13. Методичне забезпечення: Робоча навчальна програма дисципліни; методичні 
матеріали – підручник та практикум з «Цитології та гістології»; план лекцій, плани 

практичних  занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання для поточного 

та підсумкового контролю знань і вмінь студентів; перелік питань до іспиту. 
 
16. Рекомендована література 

Основна: 

1. Альбертс Б., Джонсон А., Льюис Д.и др. Молекулярная биология клетки: в 3 томах. – 

М.- Ижевск: «Регулярная и хаотичная динамика», Институт компьютерных исследований, 

2013 

2. Гистология /Под ред.Улумбекова Э.Г.,Челышева Ю.А.-М.:ГЭОТАР-Мед., 2004.– 672 с. 
3.  Гистология / Под ред. Афанасьева Ю.И., Юриной Н.А. – М.:Медицина, 2002.-685 с. 
4. Дзержинський М.Е., Скрипник Н.В., Островська Г.В., Гарматіна С.М., Пазюк Л.М., 

Бузинська Н.О., Варенюк І.М., Пустовалов А.С., Вороніна О.К.. Загальна цитологія та 
гістологія.– Київ: ВПЦ "Київський університет", 2010.– 575 с. 

5. Дзержинський М.Е., Вороніна О.К.,Скрипник Н.В., Гарматіна С.М., Пазюк Л.М. 

Загальна цитологія. Практикум: навчальний посібник. - К.: Видавничо-поліграфічний центр 

«Київський університет», 2011. – 126 с. 
6. Дзержинський М.Е., Вороніна О.К., Пазюк Л.М., Альбом для оформлення 

лабораторних занять з курсу "цитологія та гістологія". – Київ: Фітосоціоцентр, 2017.– 110 с. 
7. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б.,  Гістологія людини. 

Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – 582 с. 
8. Під ред. Е.Ф.Баринова, Ю.Б.Чайковського. Цитологія і загальна ембріологія. 

Навчальний посібник. Київ, ВСВ «Медицина», 2010.- 216 с. 
Додаткова:  

9. Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф., Ноздрин В.И. и др. Лабораторные занятия по курсу 

гистологии, цитологии и эмбриологии.– М.: Высшая школа, 1990.– 399 с. 
10. Быков В.Л Цитология и общая гистология (функциональная морфология клеток и 

тканей человека).– СПб: СОТИС, 1998. 

11. Гистология, цитология и эмбриология: Атлас: Учеб. пособие / Под ред. О.В. 

Волковой, Ю.К. Елецкого.– М.: Медицина, 1996. 

12. Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология и эмбриология.–М.: 

Медицинское информационное агенство, 2005.– 600 с. 
13. Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н., Горячкина В.Л. Атлас по гистологии, цитологии и 

эмбриологии. – 2002.– 373 с. 
14. Рис Э., Стернберг М. Введение в молекулярную биологию. От клеток к атомам.– М.: 

Мир, 2002.– 142 с. 
15. Хэм А., Кормак Д. Гистология М.:Мир, 1982 – в 5т. 
16. Ченцов Ю.С. Общая цитология.– М.: Изд-во Моск. Ун-та.– 2004. 

 
        17. Інформаційні ресурси 

 

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

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

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

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

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

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

7. http://histologyatlas.wisc.edu 

8. http://cytohistology.ru/ 

 

 


