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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів чітке уявлення про загальну

методологію наукових досліджень, історію досліджень клітин та сучасні методи
вивчення клітин у наукових дослідженнях, а також надати певний обсяг знань та
практичних навичок необхідних для подальшої плідної праці в лабораторних
установах; закласти основи цитологічних методів дослідження тканин, біологічних
рідин, знання динаміки морфологічних змін органів і тканин при різних патологічних
процесах.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Успішне опанування навчальних дисциплін "Цитологія та гістологія людини"
"Ембріологія людини", "Техніка лабораторних робіт", "Медична біологія",
"Анатомія людини".
2. Вміння самостійно застосовувати знання з цитології, гістології, біохімії,
анатомії та ін. дисциплін для рішення конкретних науковопрактичних задач;
працювати з науковою та науково-методичною літературою.
3. Володіння базовими принципами лабораторних методів досліджень та
елементарними навичками системного аналізу.
3. Анотація навчальної дисципліни:
"Цитологічні дослідження" – це прикладна галузь біології, що має завданням
визначення вірного методичного забезпечення цито-гістологічних досліджень.
Методи дослідження клітин розглядаються у їх історичному становленні,
визначаються взаємозв’язки між розвитком біологічної теоретичної думки та
експериментальними методами дослідження мікроскопічних біологічних об’єктів.
Знання, засвоєні під час вивчення даної дисципліни, є необхідними медичними
працівникам, які спеціалізуються у галузі лабораторної діагностики, оскільки вона
створює уявлення про діагностику взагалі та сприяє теоретичному та практичному
засвоєнню.
4. Завдання (навчальні цілі):
Сформувати у здобувача освіти
1. сформувати уявлення про історію дослідження клітин, історію появи різних
підходів у цитологічних дослідженнях;
2. сформувати уявлення про методологічний арсенал сучасної цитології з метою
аналізу її стану за різних клінічних ситуацій для застосування в клінічній
діагностиці;
3. дати студентам уявлення про сучасні тенденції та напрямки фундаментальнонаукових досліджень у цитології і суміжних з нею науках.
Згідно з описом Освітньої програми «Лабораторна діагностика» та вимогами проекту
Стандарту вищої освіти України перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь
знань № 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 224 «Технології медичної діагностики
та лікування» за програмою «Лабораторна діагностика» дисципліна забезпечує набуття
студентами наступних компетентностей:
інтегральна
- здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми при
виконанні досліджень в лабораторіях різного профілю, інтерпретації їх
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результатів та управлінні роботою лабораторії або у процесі навчання, що
передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки та
наявність відповідних практичних навичок і характеризується комплексністю
та невизначеністю умов
загальних:
ЗК05. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК09. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
спеціальних (фахових, предметних):
ФК04. Здатність застосувати сучасні методи та технології дослідження тканин
та зразків різного походження у лабораторіях різного профілю та розуміння
принципів дії цих методів.
ФК08. Здатність застосовувати навички наукового дослідження для аналізу,
оцінювання або розв’язання проблем.
ФК12. Готовність до безперервного професійного розвитку.
ФК13. Здатність комбінувати поєднання різних технологічних прийомів
лабораторних досліджень для вирішення професійних завдань.
ФК14. Готовність виконувати точно та якісно дослідження, удосконалювати
методики їх проведення та навчати інших.
ФК15. Здатність застосовувати сучасні методи роботи в біотехнологічних
лабораторіях з відповідною апаратурою, вимірювальними приладами, лабораторним
посудом, інструментарієм тощо для одержання необхідних аналізів.
5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 4. автономність та

Методи
Форми (та/або методи оцінювання та Відсоток у
і технології)
пороговий
підсумковій
викладання і
критерій
оцінці з
навчання
оцінювання (за дисципліни
необхідності)

відповідальність)

Код

Результат навчання

Знати
1.1. Історію розвитку
методів;

цитології

та

її
Лекція
Лабораторна
робота
Самостійна робота

1.2. Фізичні, хімічні та математичні основи
сучасних методів дослідження клітин;
Лекція
Лабораторна
робота
Самостійна робота

Модульна
контрольна
робота,
оцінювання
презентації /
доповіді,
поточних
контрольних
робіт /усних
відповідей
Модульна
контрольна
робота,
оцінювання
презентації /
доповіді,
поточних
контрольних

10

20
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1.3. Переваги та недоліки сучасних методів
дослідження клітин та сферу їх
застосування;
Лекція
Лабораторна
робота
Самостійна робота

Вміти
2.1. На основі поглиблених знань у
лабораторних
умовах
планувати
цитологічне
дослідження;
Вірно
аналізувати доцільність застосування
певних методів оцінки цитологічних
досліджень з індивідуальним підбором
для кожного пацієнта;
2.2. На основі поглиблених знань у
лабораторних умовах застосовувати
отримані
знання
для
аналізу
причинно-наслідкових взаємодій у
науковій роботі;
2.3. На основі поглиблених знань вміти
самостійно проводити підбір та аналіз
сучасної
біологічної
наукової
інформації з цитологічних методів,
застосованих
у
дослідженні;
Аналізувати
та
інтерпретувати
результати у різних діагностичних
ситуаціях,
та
формулювати
діагностичне включення.
Комунікація
3.1. Вміти працювати в групі, оцінюючи
дані при виборі спектра діагностичних
методів
для
аналізу
порушень
клітинної та гуморальної ланки
імунітету, що виникли в організмі за
даного захворювання.

Лекція
Лабораторна
робота
Самостійна робота

Лекція
Лабораторна
робота
Самостійна робота

робіт /усних
відповідей
Модульна
контрольна
робота,
оцінювання
презентації /
доповіді,
поточних
контрольних
робіт /усних
відповідей
Модульна
контрольна
робота,
оцінювання
поточних
контрольних
робіт /усних
відповідей
Модульна
контрольна
робота,
захист
лабораторних
робіт

10

20

10

Лекція
Лабораторна
робота
Самостійна робота

Модульна
контрольна
робота,
захист
лабораторних
робіт

20

Лекція,
Лабораторна
робота
Самостійна робота

Захист
лабораторних
робіт,
оцінювання
презентації,
доповіді,
поточних
контрольних
робіт /усних
відповідей

10
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання
Результати навчання дисципліни (код)
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1
Програмні результати навчання (назва)
ПР02. Визначати якісний та кількісний склад
речовин та їх сумішей. Демонструвати
використання знань про морфологічні зміни
тканин і органів для діагностики патологічних +
станів, виявляти помилкові результати та
вживати заходи щодо їх корекції.
ПР04. Розуміти фізичні та хімічні принципи
фарбування та застосовувати відповідні методи +
у лабораторних дослідженнях.
ПР07. Верифікувати результати лабораторних
досліджень для діагностики дитячих хвороб +
(норма / патологія) .

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПР08. Верифікувати результати лабораторних
досліджень для діагностики захворювань +
хірургічного профілю (норма / патологія) .

+

+

ПР10. Верифікувати результати лабораторних
досліджень для діагностики інфекційних
хвороб (норма / патологія) .

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 – 2.5 (блок Розділу 1) – 24 бали/ 12 балів
2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1 – 2.5 (блок Розділу 2) – 24 бали/ 12 балів
3. Підготовка презентації / доповіді РН 3.1 –10 балів/ 5 балів
4. Поточні контрольні роботи / усні відповіді РН 1.1 – 2.5 – 22 бали / 11 балів
5. Захист лабораторних робіт - РН 1.1 – 3.1 – 20 балів / 10 балів

Залік виставляється за сумою всіх форм семестрового оцінювання за умови успішного
виконання завдань 2 модульних контрольних робіт (по кожній не менше 50% правильних
відповідей), успішного проміжного тестування (не менше 50% від максимально можливої
кількості балів) та за умови виконання і захисту усіх лабораторних робіт. Позитивну
оцінку «зараховано» студент отримує, якщо сума позитивно оцінених форм семестрового
оцінювання (не менше 50% максимально можливої кількості балів) перевищує 60 балів.
7.2 Організація оцінювання:
Поточні контрольні роботи проводяться упродовж лекційного курсу. Модульні контрольні
роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з відповідних розділів робочої програми
курсу. Оцінка доповідей і презентацій проводиться упродовж лекційного курсу.
Виконання та оформлення лабораторних робіт проводиться упродовж курсу на
лабораторних заняттях. Захист лабораторних робіт у формі опитування проводиться
після відповідного розділу практичного курсу.
7.3 Шкала відповідності оцінок
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

60-100
0-59
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8. Структура навчальної дисципліни.
Тематичний план

№
п/п

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Назва тем

Розділ 1. Синдромологічний аналіз. Цитогенетичні методи
діагностики природженої та спадкової патології
Тема 1. Методологія обстеження хворого з підозрою на
спадкову патологію. Проведення аналізу фенотипічних
особливостей пробанда та членів його сім'ї
Лекція 1. Методологія обстеження хворого з підозрою на
спадкову патологію. Проведення аналізу фенотипічних
особливостей пробанда та членів його сім’ї. Синдромологічний
аналіз
Лабораторна робота 1. Клініко-генеалогічний аналіз. Методика
складання родоводу
Самостійна робота. Методологія обстеження хворого з
підозрою на спадкову патологію. Проведення аналізу
фенотипічних особливостей пробанда та членів його сім'ї.
Клініко-генеалогічний аналіз. Методика складання родоводу.
Синдромологічний аналіз. Застосування синдромологічного
аналізу при діагностиці спадкової патології.
Тема 2. Цитогенетичні методи дослідження в клініці.
Хромосомні аномалії
Лекція 2. Цитогенетичні методи дослідження в клініці

Кількість годин
лабо
ралек- торСР*
ції
ні
заня
ття
6

12

24

4
6

12

2

Лабораторна робота 2. Хромосомний поліморфізм, хромосомна
нестабільність гонадний мозаїцизм, однобатьківська дисомія.
Самостійна робота. Цитогенетичні методи дослідження в
клініці.
Хромосомні
аномалії
(числові,
структурні).
Хромосомний
поліморфізм,
хромосомна
нестабільність
гонадний мозаїцизм, однобатьківська дисомія. Молекулярноцитогенетичні методи діагностики (FISH). Секвенування ДНК

6

12

Модульна контрольна робота 1
Розділ 3. Біохімічні методи діагностики природженої та
спадкової патології. Молекулярно-генетичні
методи
діагностики спадкової патології.
Тема 3. Діагностика спадкових хвороб обміну речовин. Масові
скринуючі програми в ранній діагностиці спадкової патології
Лекція 3. Діагностика спадкових хвороб обміну речовин
Лабораторна робота 3. Масові скринуючі програми в ранній
діагностиці спадкової патології
Самостійна робота. Діагностика спадкових хвороб обміну
речовин. Масові скринуючі програми в ранній діагностиці
спадкової патології.

6

14

26

2
4
8

16.

Тема 4. Сучасні методи ДНК-діагностики спадкової патології.

17.

Лекція 4. Новітні технології в молекулярній діагностиці

18.

19.

20.
21.
22.
23.

Лабораторна робота 4. Програми селективного скринінгу в
діагностиці СХО.
Самостійна робота. Програми селективного скринінгу в
діагностиці СХО. Сучасні методи уточнюючої діагностики СХО.
Інтерпретація
результатів
високоефективної
рідинної
хроматографії. Сучасні методи уточнюючої діагностики СХО.
Інтерпретація результатів газової хроматографії – масспектрометрії. Сучасні методи уточнюючої діагностики СХО.
Інтерпретація результатів тандемної мас-спектрометрії
Лекція 5. Молекулярні механізми міжклітинної сигналізації та
трансмембранного транспорту.
Лабораторна робота 5. Сучасні методи ДНК-діагностики
спадкової патології
Самостійна робота. Сучасні методи ДНК-діагностики спадкової
патології. Новітні технології в молекулярній діагностиці (аналіз
ДНК на мікрочипах). Методи пренатальної діагностики
природженої та спадкової патології

2
4

10

2
6
8

Модульна контрольна робота 2
ВСЬОГО

12

26

50

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лекцій – 12 год.
Лабораторні заняття – 26 год.
Консультації – 2 год.
Самостійна робота – 50 год.
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9. Рекомендовані джерела:
Основна: (Базова)
1. Медична генетика. Підручник для студентів вищих медичних (фармацевтичних)
навчальних закладів ІІІ-ІV / Під редакцією Гречаніної О.Я., Богатирьової Р.В.,
Волосовця О.П.: К., 2010 – 535с.
2. Метаболические болезни: учебное пособие / Гречанина Ю.Б., Гречанина Е.Я.,
Белецкая С.В. – Харьков: ХНМУ, 2016. - 204 с.
3. Козлова С.И., Семанова Э., Демикова И.С., Блинникова О.Э. Наследственные
синдромы и медико-генетическое консультирование. Справочник. - Л.:Медицина, 2013.
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