
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 
Програма вивчення навчальної дисципліни “Ембріологія 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)   
Навчальна дисципліна «Ембріологія людини» є обов’язковою дисципліною програми 

підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 1201 «Медицина» за напрямом 

підготовки 120102 «Лабораторна діагностика», за програмою підготовки «Лабораторна 

діагностика».  

Дисципліна є базовою дисципліною, що висвітлює питання історії ембріології, методи 

ембріологічних досліджень, походження первинних статевих клітин; морфологічні, 
функціональні і біохімічні зміни в процесі раннього ембріогенезу ссавців, зокрема, людини; 

впливу зовнішнього і внутрішнього середовища на цей процес, застосування даних 

ембріології в практичній діяльності людини; закономірностей та механізмів ембріологічних 

перетворень людини, розвитку органів та систем органів людини в нормі й при патології, що 

є об’єктом діяльності широкого кола ембріологів, а також методів та прийомів 

ембріологічних досліджень, які можуть застосовуватися при постановці дослідів у суміжних 

науках та в рамках міждисциплінарних проектів та які вимагають глибоких знань з 
ембріології.  

 

Предмет навчальної дисципліни  “Ембріологія людини”  охоплює вивчення понять, 

термінології, принципів, методів, методичних підходів та теоретичних основ використання 

даних сучасної ембріології у галузі охорони здоров’я. В ході вивчення дисципліни 

демонструється значення та можливості практичного застосування окремих методів, 

методичних прийомів, аналізу та понятійних елементів даної дисципліни у галузі науки в 

системі охорони здоров’я. 

      

Міждисциплінарні зв’язки: базується на вивченні студентами цитології, гістології, 
базується на вивченні студентами медичної біології, анатомії й інтегрується з цими 

дисциплінами; закладає основи вивчення студентами фізіології, біохімії, патологічної 
анатомії та патологічної фізіології, пропедевтики клінічних дисциплін, що передбачає 

інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосувати знання з 
ембріології в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни - створення у студентів цілісного 

уявлення про морфологічні, функціональні і біохімічні зміни в процесі ембріогенезу людини, 

впливу зовнішнього і внутрішнього середовища на цей процес, застосування даних 

ембріології в практичній діяльності людини; закономірності і механізми розвитку організмів; 

про закономірні зміни їх властивостей на рівні цілого зародка, органному, клітинному, 

субклітинному та молекулярному рівнях. Сформувати у студентів чітке уявлення про 

механізми реалізації послідовних періодів ембріогенезу, про основні закономірності 
ембріонального розвитку ссавців; механізми, що відповідають за ріст, морфогенез і 
диференціацію клітин, аномалію розвитку, а також про значення та можливості практичного 

застосування окремих методів, методичних прийомів, аналізу та понятійних елементів даної 
дисципліни у своїй професійній діяльності. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Ембріологія людини” є: 

       - формування та розвиток знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного 

використання даних сучасної ембріології у галузі охорони здоров'я; 

- інтерпретація закономірностей ембріонального розвитку людини, регуляції процесів  



морфогенезу 

       - формування уявлення про основні морфологічні, фізіологічні, біохімічні, молекулярні 
процеси, що протікають на різних етапах ембріонального розвитку ссавців; 

- формування уявлення про можливі способи керування ембріогенезом; 

- визначення критичних періодів ембріогенезу, вад і аномалій розвитку людини 

- формування уявлення про сучасні фундаментально-наукові й прикладні аспекти 

досліджень особливостей ембріологічних перетворень, галузі застосування та значення цих 

знань і вмінь для майбутньої професійної діяльності 
 

1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим 

у термінах результатів навчання у Стандарті). 
  

Згідно з вимогами Стандарту дисципліна “Ембріологія людини” забезпечує набуття 

студентами компетентностей:  

- інтегральна:  

− здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у процесі навчання і у подальшій професійній діяльності у галузі 
охорони здоров’я, що передбачає використання досягнень сучасної ембріології 
та/або здійснення інновацій і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов та вимог; 
- загальні: 

− здатність застосовувати знання з ембріології людини в практичних ситуаціях; 

− знання та розуміння предметної області ембріології; 
− здатність до вибору стратегії спілкування,  

− здатність працювати в команді, навички міжособистісної взаємодії; 
− здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу,  

− здатність вчитися і бути сучасно навченим; 

− навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

− здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

− визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 

-  спеціальні (фахові, предметні): 

               - здатність до оцінювання результатів лабораторних досліджень 

− здатність до оцінювання результатів наукових досліджень. 

 
Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці 

компетентностей». 

 

Матриця компетентностей 

№ 
Компетент-

ність 
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 
ембріології  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 
області 
ембріології  

Мати глибокі 
знання із 
структури 

професійної 
діяльності. 

Вміти 

здійснювати 

професійну 

діяльність, що 

потребує 

оновлення та 

інтеграції 
знань. 

Здатність 

ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію у 

професійній 

діяльності 

Нести 

відповідаль- 

ність за 

професійний  

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 

відповідаль- 

ність 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 письмо- 

во, 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 

відповідаль- 

ність 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 

використову 

вати 

інформаційні 
та 

комунікаційні 
технології у 

професійній 

галузі, що 

Використовува
ти 

інформаційні та 

комунікаційні 
технології у 

професійній 

діяльності 

Нести 

відповідаль- 

ність за розвиток  

професійних 

знань  

та умінь. 



потребує 

оновлення та 

інтеграції 
знань. 

6 Здатність до 

абстрактного 

мислення, 

аналізу та 

синтезу, 

здатність 

вчитися і бути 

сучасно 

навченим. 

Знати способи 

аналізу,синтезу 

та подальшого 

сучасного 

навчання 

Вміти 

проводити 

аналіз 
інформації, 
приймати 

обґрунтовані 
рішення, вміти 

придбати 

сучасні знання 

Встановлювати 

відповідні 
зв’язки для 

досягнення 

цілей. 

Нести 

відповідаль- 

ність за своєчасне  

набуття  

сучасних знань. 

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 

відповідаль- 

ність 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 до 

оцінювання 

результатів 

лабораторних 

досліджень 

Мати 

спеціалізовані 
знання про 

ембріональний 

розвиток 

людини, її 
органів та 

систем, знати 

стандартні 
методики 

проведення 

лабораторних 

досліджень 

Вміти 

аналізувати 

результати 

лабораторних 

досліджень та 

на їх підставі 
оцінювати 

інформацію 

щодо 

ембріогенезу 

людини  

Обґрунтовано 

призначати та 

оцінювати 

результати 

лабораторних 

досліджень  

Нести 

відповідальність 

за прийняття 

рішення щодо 

оцінювання 

результатів 

лабораторних 

досліджень 

 

Результати навчання:  
Сформованість у студента компетентності у галузі ембріології, що включає:  

-  знання основних етапів ембріогенезу; основних закономірностей ембріологічних 
перетворень; 

- знання морфологічних, функціональних і біохімічних змін в ході розвитку статевих 
клітин; 

- розуміння механізмів процесів росту, морфогенезу і диференціації;  

- знання особливостей ембріогенезу людини; 

- знання  закономірностей зміни ембріогенезу ссавців в  залежності  від умов довкілля; 



- вміння аналізувати причини появи аномалій розвитку  ембріона; 

- вміння використовувати методи отримання і дослідження ембріонального матеріалу; 

- вміння самостійно працювати з науковою та навчально-методичною літературою, 

здійснювати пошук та узагальнювати науково-технічну інформацію, готувати звіти 

(реферати) на задану тему; 

- вміння підготувати і зробити презентацію на задану тему з використанням 

мультимедійних технологій. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин (4 кредити ECТS), з них 28 

годин лекційних занять, 30 годин лабораторних занять, 2 години консультації та 60 годин 

самостійної роботи. 

Викладання дисципліни “Ембріологія людини” включає два модулі: 
           Модуль 1.  Загальна ембріологія. 
           Модуль 2. Медична ембріологія. 

 

Змістовий модуль 1. Загальна ембріологія 

Тема 1. Предмет, історія і методи ембріології. Методологічні основи ембріології.  
Ембріологія як дисципліна в системі медичної освіти. розвиток ембріології як науки. 

Преформізм і епігенез. Біогенетичний закон Мюллера-Геккеля. Наукові ембріологічні 
досягнення 18—19 ст.:Каспар Фрідріх Вольф, Хр.Пандер, Карл Бер. Засновники еволюційної 
ембріології –О.О.Ковалевський, І.І.Мечніков. Експериментальна ембріологія. Порівняльно-

еволюційна ембріологія– О.М.Северцов, І.І.Шмальгаузен, Г.Шпеман, Д.П.Філатов.  

Сучасна ембріологія. О.Г.Гурвіч – поняття морфогенетичного поля, 

Е.Льюїс,Е.Вейсхаус,К.Нюслейн-Фолхард - вивчення механізмів генетичного контролю 

раннього ембріонального розвитку. Л. Хартвелл, Т.Хант, П.Нерз - відкриття ключових 

регуляторів клітинного циклу. Вивчення генетичної регуляції розвитку органів і 
запрограмованої гибелі – С.Бреннер, Р.Хорвітц і Дж.Салстон. Основні проблеми  біології 
розмноження і розвитку. Прикладне значення ембріології – розвиток біотехнології.  

Основні методи ембріологічних досліджень. 

Тема 2. Гаметогенез   
 Статеві і соматичні клітини. Теорія безперервності зародкової плазми. Основні 

положення теорії А. Вейсмана. Походження первинних статевих клітин. Міграції гоноцитів. 

Розмноження і гибель статевих клітин. 

 Овогенез. Період розмноження. малий і великий ріст овоцитів. Синтетичні процеси 

в період превітелогенезу. Період вітелогенезу. Дозрівання овоциту. Поляризація яйцеклітин. 

Оболонки яйцеклітин, їх функціональне значення.  

Будова яєчника ссавців. Регуляція статевого циклу ссавців. Класифікація 

яйцеклітин. Способи живлення яйцеклітин: солітарний, фагоцитарний. нутріментарний, 

фолікулярний. 

Особливості сперматогенезу. Сперматозоїд. Типи будови та властивості сперміїв. 

Функціональне значення клітин Сертолі та клітин Лейдіга. Будова і функції фолікулярного 

епітелію сім’яників хребетних. Гормональна регуляція сперматогенезу.  

Тема 3. Зародковий період. Запліднення   

Загальна характеристика запліднення. Фізіологічна  моно- і поліспермія. Тривалість 

життя статевих клітин.  Дистантні взаємодії гамет. Контактні взаємодії гамет - акросомна і 
кортикальна реакції. Роль акросомної реакції в з’єднанні гамет. Швидкий блок поліспермії. 



Повільний блок поліспермії. Вміст кортикальних гранул. Молекулярні механізми активації 
яйцеклітини. Поведінка сперматозоїда всередині яйця. Чоловічий і жіночий пронуклеуси. 

Механізм зближення ядер. Зміна метаболізму яйця (дихання,реплікація ДНК, синтез білка). 

Каріогамія. Основні результати запліднення.  Переміщення компонентів яйця після 

запліднення. Овоплазматична сегрегація. Ознака формування дорсовентральності – 

утворення сірого серпа.  

Визначення статі. 

Проблеми неплідності. Екстракорпоральне запліднення. 

Тема 4. Дроблення  

Підготовка зиготи до дроблення і початок першого ділення. Початок першого мітотичного 

ділення. Дроблення і утворення бластоцисти. Біологічне значення дроблення. Синхронний і 
асинхронний періоди дроблення. Синтетична активність бластомерів під час дроблення. 

Особливості клітинних циклів при дробленні. Збереження оболонки запліднення. 

Характеристика типу дроблення у людини. Морула. Зміна потенцій клітин: збереження 

тотипотентності. Утворення бластоцисти. Будова бластоцисти. Вивільнення від оболонки 

запліднення. 

 

Тема 5. Гаструляція.  

Загальна характеристика процесів гаструляції. Морфогенетичні рухи: імміграція, 

деламінація, інвагінація, епіболія. Телобластичний, ентероцельний способи закладки 

мезодерми. Гаструляція у амфібій, риб, птахів і ссавців. Карти презумптивних зачатків на 

стадії ранньої гаструли. Нейруляція і формування осьових органів у зародків амфібій. 

Послідовні процеси при нейруляції: поляризація клітин, утворення «клітинного опахала», 

скручування клітинного пласта. Участь цитоскелету і клітинної мембрани в гаструляцій них 

рухах.  Механізми морфогенетичних рухів гаструляції .  

Тема 6. Формування комплексу осьових органів    
Ембріональна регуляція. Ембріональна індукція:основні експерименти.  Первинна 

ембріональна індукція і вторинні індукції, обумовлені головним і спинним мозком, що 

розвивається. Проліферація як відповідь на первинну ембріональну індукцію, а також як 

основа морфогенезу і росту окремих частин нервової системи. Міграція клітин, яку можна 

спостерігати при формуванні багатьох ділянок нервової системи в різні періоди розвитку. 

Диференціація нейронів і глії.. Ембріональні індукції в ранньому розвитку амфібій як каскад 

активації генів. Білки, що приймають участь в індукційних процесах. Поняття компетенції 
ембріональної тканини. Концепція позиційної інформації. Закладка осьових органів. Похідні 
зародкових листків. 

  
Тема 7. Ранній розвиток вищих хребетних   

Загальні ознаки розвитку амніот. Дроблення і будова бластодиску зародків птахів. 

Ранні стадії розвитку птахів. Розвиток провізорних  органів у представників вищих 

хребетних. Утворення тулубових складок і аллантоїса. Розвиток нижчих ссавців. Ранній 

розвиток вищих ссавців. Імплантація і типи плацент - напівплацента, десмохоріальна, 

ендотеліохоріальна, гемохоріальна.    

 
Змістовий модуль 2. Медична ембріологія. 

 
Тема 8. Періодизація ембріонального розвитку людини. 

Періодизація внутрішньоутробного розвитку: прогенез (гаметогенез) і фетальний, або 

плідний. Особливості розвитку зародка людини на ранніх етапах. Запліднення в ампулярній 

частині матки з утворенням зиготи. Особливості дроблення у зародка людини. Морула. Два 



типи бластомерів: темні і світлі – трофобласт і ембріобласт. Ранній розвиток трофобласта. 

Диференціація трофобласта: цитотрофобласт і синцитіотрофобласт.  

Особливості гаструляції у людини – перша і друга фаза гаструляції: утворення двошарової 
гаструли і трьохшарової гаструли. Стадія ембріонального органогенезу. Утворення закладок 

всіх дефінітивних систем органів. Поєднання ембріонального органогенезу с плацентацією. 

Відособлення тіла зародку від позазародкових оболонок. Початок нейруляції. Сомітний 

період розвитку. Спланхнотом. Диференціація сомітів. Визначення розмірів ембріона при 

ультразвуковому дослідженні. 
 
Тема 9. Характеристика органогенезу людини. 

Гістогенез і органогенез. Похідні мезодерми, ентодерми і ектодерми. 

Критичні періоди розвитку. Критичні періоди за П.Г.Светловим в розвитку плацентарних 

ссавців: імплантація та з початку формування плаценти. 

 

Тема 10. Розвиток і будова позазародкових оболонок. 

Плацента. Материнська і плідна  частина плаценти. Децидуальна оболонка. Зародкова 

або плідна частина плаценти. Періоди в розвитку хоріона – передворсинчастий, період 

утворення ворсинок, період котиделонів. Циркуляція крові в плаценті. Плацентарний бар’єр. 

Функції плаценти: трофічна, дихальна, видільна, захисна, ендокринна. 

Амніон. Амніотична рідина на різних стадіях розвитку. Жовтковий мішок –утворення 

первинних статевих клітин, детермінація і диференціація стовбурових клітин ангіобласта і 
первинних стовбурових клітин крові. Аллантоїс. Пупковий канатик- будова і функції. 

 

Тема 11. Порушення розвитку і їх класифікація. 

 Причини вроджених вад розвитку. Спадкові вади Екзогенні вади під впливом 

тератогенних факторів: алкоголь, інфекційні агенти, лікарські препарати, гормони, іонізуюче 

опромінення, механічний вплив, антитіла, харчування, вік. Мультифакторіальні вади. 

Гаметопатії, бластопатії, ембріопатії,фенопатії.  
  

Тема 13. Молекулярно-генетичні критерії норми і порушення ембріогенезу людини  

Онтогенез і гени материнського організму. Фундаментальні закономірності розвитку і 
росту, які базуються на генних впливах. Генетичні основи диференціювання.  Гени 

сегментації. Гомеозисні гени. Гени програми розвитку і оточуюче середовище. Мутації генів і 
спадкові захворювання – фенілкетонурія. Вроджені вади розвитку.  

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем 

кількість годин 

денна форма 

усього 

у тому числі 

лекції 
лаб. 

зан. 
     с.р. конс. 

1 2 3 4       5 6 

Модуль1. Загальна ембріологія 

Тема 1. Предмет, історія, сучасний стан і методи 

ембріології. Методологічні основи ембріології.  
8 2 2 4  

Тема 2. Гаметогенез   10 2 4 4  

Тема 3.  Запліднення   10 2 2 6  

Тема 4. Дроблення  10 2 2 6  



Тема 5. Гаструляція 12 2 2 8  

Тема 6. Формування комплексу осьових органів    10 2 2 6  

Тема 7. Ранній розвиток вищих хребетних   12 2 4 6  

Разом за змістовим модулем 1 72 14 18 40  

Модуль2 . Медична ембріологія 

Тема 8. Періодизація ембріонального розвитку 
людини. 

8  

  2 
2 

4  

Тема 9. Характеристика органогенезу людини 12  6 4 2  

Тема 10. Розвиток і будова позазародкових оболонок 10  2 2 6  

Тема 11. Порушення розвитку і їх класифікація. 10  2 2 4  

Тема 12. Тератогенні чинники 8 2 2 4  

Разом за змістовим модулем 2 48 14 12 20  

Консультації     2 

Всього годин 120 28 30 60 2 

 

4. Теми лекцій    

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Предмет, історія, сучасний стан і методи ембріології. 
Методологічні основи ембріології 

2 

2 Особливості ово- і сперматогенезу.   2 
3 Загальна характеристика запліднення   2 
4 Дроблення і утворення бластоцисти 2 
5 Загальна характеристика процесів гаструляції 2 
6 Первинна ембріональна індукція 2 
7 Ранній ембріогенез ссавців 2 
8 Періодизація ембріонального розвитку людини. 2 
9 Розвиток похідних ентодерми 2 

10 Розвиток похідних  мезодерми 2 
11 Розвиток похідних мезодерми 2 
12 Розвиток і будова позазародкових оболонок. Механізми 

розвитку плаценти 

2 

13 Порушення розвитку і їх класифікація. 2 
14 Молекулярно-генетичні критерії норми і порушення 

ембріогенезу людини. 
2 

 

         5. Теми лабораторних занять 
 

1 Методи ембріології 2 
2 Морфологія статевих клітин 2 
3 Сперматогенез. Овогенез 2 
4 Запліднення. 2 
5 Дроблення. Бластуляція 2 
6 Гаструляція 2 
7 Нейруляція.  2 



8 модульна контрольна робота 1 2 
9 Розвиток ока 2 

10 розвиток кровоносної системи 2 
11 Провізорні органи 2 
12 Утворення  поза зародкових органів і плаценти 2 
13 Визначення віку  і методи виміру ембріонів 2 
14 Виникнення близнюків 2 

15 модульна контрольна робота 2 2 

 
 

        6. Самостійна робота 

1 Розвиток ембріології як науки. Сучасна ембріологія. 

Основні методи ембріологічних досліджень. 

4 

2 Статеві і соматичні клітини. Типи живлення яйцеклітин. 

функції фолікулярного епітелію сім’яників хребетних. 

Гормональна регуляція ово- і сперматогенезу.  

4 

3 Дистантні взаємодії гамет. Контактні взаємодії гамет. 

Основні результати процесу запліднення. Проблеми 

неплідності. Екстракорпоральне запліднення. 

6 

4 Характеристика типу дроблення у людини. Морула. 

Зміна потенцій клітин: збереження тотипотентності. 
Утворення бластоцисти. Будова бластоцисти. 

Вивільнення від оболонки запліднення. 

6 

5 Експериментальне вивчення процесів гаструляції. 
Спільність процесів гаструляції у різних класів 

хребетних. Карти презумптивних зачатків на стадії 
ранньої гаструли. Закладка мезодерми - ентероцельний і 
телобластичний тип. Участь цитоскелету і клітинної 
мембрани в гаструляційних рухах. 

8 

6 Первинна ембріональна індукція і вторинні індукції, 
обумовлені головним і спинним мозком, що 

розвивається. Проліферація як відповідь на первинну 

ембріональну індукцію, а також як основа морфогенезу 

і росту окремих частин нервової системи. 

6 

7 Ранній розвиток вищих ссавців. 4 

8 підготовка до модульної контрольної роботи 1 2 

9 Періодизація внутрішньоутробного розвитку: прогенез 
(гаметогенез) і фетальний, або плідний. Особливості 
розвитку зародка людини на ранніх етапах. 

4 

10 Гістогенез і органогенез. Похідні мезодерми, ентодерми 

і ектодерми. Критичні періоди розвитку. 

2 

11 Ранній розвиток вищих ссавців. Імплантація і типи 

плацент - напівплацента, десмохоріальна, 

ендотеліохоріальна, гемохоріальна. Гормональна 

регуляція статевих циклів хребетних тварин. 

6 

12 Класифікація вад розвитку в залежності від механізму 

розвитку. Генні мутації, виникнення порушень 

розвитку. Вроджені вади розвитку плаценти. 

4 

13 Вплив зовнішніх факторів на розвиток  людини 2 

14 підготовка до модульної роботи 2 2 



 
7. Індивідуальні завдання: підготовка презентацій, проведення пошуку інформації за 

допомогою Інтернет-ресурсів в межах запропонованих тем, а також опрацювання та 

представлення результатів пошуку у вигляді рефератів, презентацій. 

 
8. Завдання для самостійної роботи: підготовка презентацій або рефератів на теми в п.6 

“Самостійна робота”. 

 
9. Методи навчання: роз’яснення ключових питань теми, опитування студентів, відповіді на 

запитання студентів, набуття практичних навичок. Викладення теоретичного матеріалу 

відбувається під час лекцій з демонстрацією наочного ілюстративного матеріалу із 
застосуванням комп’ютерних технологій.  

В ході лабораторних занять студенти набувають навичок оцінювати ембріологічні препарати 

та вміння ідентифікувати ембріологічні структури, правильно відтворювати їх у формі 
рисунка в робочому альбомі та визначати основні морфологічні структури. 

Під час усного опитування у студентів формуються навички логічно та переконливо 

доводити свою думку, вести науковий діалог та дискусію.  

Корекція знань та вмінь відбувається під час консультацій, у формі особистого спілкування 

викладач-студент.  

Особистому саморозвитку та професійному розвитку сприяють завдання для самостійної 
роботи – формуються вміння знаходити та аналізувати сучасну літературу, вміння 

вирішувати проблеми сучасної ембріології, вміння викладати структуровано та логічно свої 
думки.  
 
10. Методи контролю:  

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до його 

конкретних цілей. На всіх практичних заняттях застосовуються види стандартизованого 

контролю теоретичної підготовки та контроль засвоєння практичних навичок: виконання 

практичних завдань, тестовий контроль, усне опитування, письмова відповідь на запитання 

викладача. Студенти отримують оцінку за кожне практичне заняття, яка є комплексною та 

включає контроль як теоретичної, так практичної підготовки студента. Самостійна робота 

студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час поточного 

контролю теми на відповідному занятті. 
Підсумкова оцінка за залік виставляється як сума всіх форм семестрового оцінювання. 

Студент отримує залік («зараховано») лише за умови успішного виконання всіх практичних 

робіт (по кожній не менше 50% від максимально можливої кількості балів), успішного виконання 
завдань 2 модульних контрольних робіт (по кожній не менше 50% правильних відповідей).  

 

11. Форма підсумкового контролю успішності навчання: контроль засвоєння практичних 

навичок, тестовий контроль, письмова відповідь на відкриті питання. 

 

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

 мінімальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання індивідуального 

завдання – 1 бал. 

Номер змістового 

модуля, кількість 

навчальних годин 

/ кількість 

кредитів 

Кількість 

тем, їх 

номери 

Кількість 

практичн
их 

занять 

Максимальна кількість балів Мінімальна 

кількість  

балів 
Практичні 
завдання, 

тестові 
контрольні 
роботи 

Індивідуальні 
завдання 



Змістовий 

модуль1. 

32/1,1 

7  

(№1-7) 

       

       9 

 

           40 

 

      10 

 

            30 

Змістовий 

модуль2. 

26/09 

5 

(№8-12) 

 

6 

             

           40 

 

       10 

 

            30 

 

Єдина шкала оцінок для студентів: 

 

        Оцінка  ЕCTS Статистичний показник 

А 

B 

C 

D 

E 

Найкращі 10%  студентів 

Наступні 25 % студентів 

Наступні 30 % студентів 

Наступні 25 % студентів 

Останні 25 % студентів 

FX 

F 

Повторне перескладання 

Обов’язковий повторний 

курс навчання 

Шкала оцінювання в Україні та її відповідність ECTS: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 А 

Добре / Good 75-89 В, С 

Задовільно / Satisfactory 60-74 D, E 

Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35-59 FX 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни / Fail 
0-34 

F 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

13. Методичне забезпечення (навчальний контент): робоча навчальна програма 

дисципліни. підручники, електронні підручники, конспекти та презентації (слайди) лекцій, 

плани і методичні розробки до практичних занять, завдання для самостійної роботи, тестові 
та відкриті питання, завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь 

студентів, Інтернет ресурси. 

 

16. Рекомендована література 

Основна: (Базова) 

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б.,  Гістологія людини. 

Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – 582 с. 

2. Під ред. Е.Ф.Баринова, Ю.Б.Чайковського. Цитологія і загальна ембріологія. 

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

3. Під ред. Е.Ф.Баринова, Ю.Б.Чайковського. Спеціальна гістологія і ембріологія 

внутрішніх органів. Навчальний посібник. Київ, ВСВ «Медицина», 2013.- 471 с. 

4 .    Альбертс Б., Джонсон А., Льюис Дж. И др. Молекулярная биология клетки: в 3-х 

.М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Ин-т компьютерных 

исследований, 2013. 

5.  Петренко В.М.  Эмбриология человека.Санкт-Петербург. – 2009. -126 с.  

6. Валькович Э.И.Общая и медицинская эмбриология. С-Пт. Фолиант-2003.-318с. 

7. Белоусов Л.В. Основи общей эмбриологии. М.- 2005.- 360 с. 



8. Голиченков В.А., Иванов Е.А.,Никерясова Е.Н. Эмбриология. М. Academ’а-2004.-

218с.   

9. Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология и эмбриология. М.   

Мед.информ.агенство-2005.-600с. 

10. Галимов Э.М. Феномен жизни. “Эдиториал УРСС”.- 2001.- 256 с. 

11. Гилберт З. Биология развития. М.-1996.- в 3-х т.- 224 с. 

12. Карлсон Б.М.Основы эмбриологии по Пэттену. М.-1983.- 276 с. 

13.  Карлсон Б.М. Регенерация. М.- 1976.- 118 с. 

14. Кауфман Т., Рафф Р. Эмбрионы, гены и эволюция. М.-1986.- 125 с. 

15. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А., Котовский Е.Ф. [и др.]. Гистология, цитология и 

эмбриология. – М. : Медицина, 2002. 

  

Додаткова: 

1. Айзенштадт Т.Б. Цитология оогенеза.- М.- 1984.- 163 с. 

2. Астауров Б.Л. Цитогенетика развития тутового шелкопряда и ее экспериментальный 

контроль. М.- 1968.- 101 с. 

3. Мина М.В., Клевезаль Г.А. Рост животных: анализ на уровне организма. М.- 1976.- 

291 с. 

4. Мицкевич М.С. Гормональные регуляции в онтогенезе животных. М.- 1978.- 224 с. 

5. Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М.- 1987.- 140 с. 

6. Саксен Л., Тойвонен С. Первичная эмбриональная индукция. М.- 1963.- 343с. 

7. Сперматогенез и его регуляция ( под ред. Л.О. Даниловой). М.- 1983.- 210с. 

8 Токин Б.П. Общая эмбриология. М.- 1986.- 508 с. 

9. Сінгер М., Берг П. Гени і геноми.М.-“Мир.-1999.-780с.” 

10. Кузнєцов С.Л., Мушкамбаров Н.Н., Горячкина В.Л. Атлас по гистологии, 

цитологии и эмбриологии. – 2002,373 с. 

11.Джеральд М.Фаллер, Денис Шилдс. Молекулярная биология клетки.- М.:БИНОМ-

Пресс, 2003. 

 

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

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

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

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

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

6. http://histologyatlas.wisc.edu 

7. http://cytohistology.ru/ 

 


