




1. Мета дисципліни – сформувати у студентів уявлення про механізми регуляції та структурно-

функціональні особливості репродуктивної системи за умов норми та при деяких видах патологій.  

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Фізіологія», «Гістологія, 

цитологія та ембріологія», «Медичної біології».  

2. Вміння самостійно працювати з науковою та науково-методичною літературою. 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна «Гістофізіологія репродуктивної 

системи» є складовою освітньої програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня 

«Магістр». У програмі дисципліни розглядаються особливості ембріогенезу, анатомічної та 

гістологічної будови чоловічої та жіночої репродуктивних систем; принципи нейроендокринної 

регуляції та функціонування репродуктивної системи;  сучасні методи діагностики та основні види 

патології жіночої та чоловічої статевих систем. Вивчається гістоструктура різних органів 

нейроендокринної та статевої систем за умов норми та при деяких видах патологій.  

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої 

освіти, галузь знань 22 “Охорона здоров’я”, спеціальність 222 “Медицина”) дисципліна забезпечує 

набуття студентами наступних компетентностей:  

 

інтегральна:  

Здатність розв’язувати складні задачі, у тому числі дослідницького та інноваційного 

характеру у сфері медицини. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.  

 

загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 4. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності.  

ЗК 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

 

спеціальні (фахові):  

СК 01. Здатність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні дані.  

СК 03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.  

СК 06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування та профілактики 

захворювань.  

СК 17. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-

економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції.  

СК 26. Здатність до розумінння особливостей клітинної та тканинної пластичності, 

характеру структурно-функціональних змін клітин та тканин різних типів за різних фізіологічних 

станівфізіологічної системи.  

СК 30. Здатність до розуміння основних симптомів та їх взаємозв’язку з гісто-

фізіологічними змінами органів і систем органів при розвитку певних патологій.  



4 

 

 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1 - знати; 2 - вміти; 3 комунікація;  
4 автономність та відповідальність) Форми 

 (та/або методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1 Знати    

1.1. Особливості ембріогенезу, 

анатомічної та гістологічної будови 

чоловічої та жіночої репродуктивної 

системи  

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 
робота 1, оцінювання 

виконання лабораторних 

робіт, опитування студентів 
на заняттях, підсумкова 

контрольна робота
  

20 

1.2. Принципи нейроендокринної 

регуляції та функціонування 

репродуктивної системи  

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 
робота 1, оцінювання 

виконання лабораторних 
робіт, опитування студентів 

на заняттях, підсумкова 
контрольна робота
  

15 

1.3. Основні види патології жіночої та 

чоловічої репродуктивної системи 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 
робота 2, оцінювання 

виконання лабораторних 
робіт, опитування студентів 

на заняттях, підсумкова 

контрольна робота
  

15 

1.4. Сучасні методи діагностики стану 

репродуктивної системи 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 
робота 2, оцінювання 

виконання лабораторних 
робіт, опитування студентів 

на заняттях, підсумкова 
контрольна робота
  

10 

2 Вміти    

2.1. Застосовувати методи цитологічного, 

гістологічного аналізу для визначення 

функціонального стану органів 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 1 та 2, оцінювання 
виконання лабораторних 

робіт, опитування студентів 
на заняттях, підсумкова 

контрольна робота
  

 

10 

2.2. На підставі лабораторних досліджень 

визначати стан ендокринної та 

репродуктивної систем 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 
робота 1 та 2, оцінювання 

виконання лабораторних 
робіт, опитування студентів 

на заняттях, підсумкова 
контрольна робота
  

10 

3 Комунікація    

3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами та 

цільовою аудиторією, ведення 

професійної наукової дискусії 

Лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання виконання 
лабораторних робіт, 

опитування студентів на 
заняттях 

10 

4 Автономність та відповідальність    

4.1. Вміти самостійно працювати з 

науковою та навчально-методичною 

літературою, здійснювати пошук та 

узагальнювати науково-медичну 

інформацію. 

Самостійна 

робота 

Модульна контрольна 
робота 1 та 2, оцінювання 
виконання лабораторних 

робіт, опитування студентів 

на заняттях, підсумкова 
контрольна робота
  

10 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із  

програмними результатами навчання: 

 

Результати навчання  

дисципліни  (код) 

Програмні результати  

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 4.1 

ПРН 02. Розуміння та знання 

фундаментальних і клінічних біомедичних 

наук, на рівні достатньому для вирішення 

професійних задач у сфері охорони 

здоров’я. 

+ + + + + + + + 

ПРН 07. Призначати та аналізувати 

додаткові (обов’язкові та за вибором) 

методи обстеження (лабораторні, 

функціональні та/або інструментальні) (за 

списком 4), пацієнтів із захворюваннями 

органів і систем організму для проведення 

диференційної діагностики захворювань (за 

списком 2). 

  + + + +  + 

ПРН 30. Застосовувати сучасні методи 

цитологічного та гістологічного аналізу для 

визначення фізіологічного статусу клітин 

та/або тканин в нормі та при патології, на 

різних етапах онто- та гістогенезу, при 

зміні параметрів локального оточення.  

   + + +  + 

ПРН 31. Застосовувати сучасні методи 

клінічного аналізу для визначення 

фізіологічного статусу клітин та/або тканин 

в нормі та при патології.  

   + + +  + 
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7. Схема формування оцінки. 
 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 (РН 1.1–1.2; 2.1–2.2; 4.1.) – 20 балів/10 балів.  

2. Модульна контрольна робота 2 (РН 1.3–1.4; 2.1 –2.2; 4.1.) – 20 балів/10 балів. 

3. Підсумкова модульна контрольна робота (РН 1.1. – 2.2; 4.1.) – 20 балів/10 балів. 

4. Оцінювання виконання лабораторних робіт (РН 1.1.– 4.1.) – 20 балів/10 балів. 

5. Опитування студентів на заняттях (РН 1.1.– 4.1.) – 20 балів/10 балів. 
 

 

- підсумкове оцінювання – у формі заліку:
 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами 

навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються.  

Позитивну оцінку за залік («зараховано») здобувач освіти отримує лише за умови виконання всіх 

лабораторних робіт, написання всіх модульних робіт та підсумкової контрольної роботи. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище) є відпрацювання 
всіх передбачених програмою лабораторних робіт. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання лабораторних робіт здійснюється під час проведення відповідних аудиторних 

занять, модульні контрольні роботи 1 та 2 проводяться після завершення лекцій із відповідних 

тем, підсумкова модульна контрольна робота – після завершення лекцій та лабораторних 

занять. Опитування студентів на заняттях проводиться на лабораторних заняттях в усній або 

у письмовій формі з обов’язковим інформуванням студента про бали, набрані під час такого 

опитування. 

У випадку виникнення додаткових питань та складних ситуацій під час навчального 

процесу, їх вирішення здійснюється з посиланням на засади Положення про організацію 

освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.  

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план лекцій, лабораторних робіт та 

самостійної роботи 

№ 

п/

п 

Назва  тем Кількість годин 

лекції 
лабораторні 

заняття 

самостійні 

робота 

 Розділ 1. Особливості регуляції, розвитку та будови 

органів репродуктивної системи. 

6 16 23 

1. Лекція 1. Вступ. Нейроендокринна регуляція органів 

репродуктивної системи. 

2   

 Лекція 2. Ембріогенез репродуктивної системи. 2   

 Лекція 3. Гістофізіологія органів репродуктивної 

системи. 

2   

 Лабораторне заняття. Будова ендокринних залоз.  4  

 Лабораторне заняття. Ембріогенез, будова, 

регуляція функції органів чоловічої статевої 

системи. 

 6  

 Лабораторне заняття. Ембріогенез, будова, 

регуляція функції органів жіночої статевої 

системи. 

 6  

 Самостійна робота. Еволюція поглядів про 

співвідношення нервової та гуморальної регуляції 

функцій ендокринних залоз. Формування 

функціональних зв’язків між гіпоталамусом, 

гіпофізом та периферичними залозами. 

Диференціація мозку за чоловічим та жіночим 

типом. Органи репродуктивної системи жінок і 

чоловіків в онтогенезі. Механізм дії гормонів і їх 

роль у клінічній репродуктології, при вагітності, 

пологах. Вікові зміни органів репродуктивної 

системи. 

  23 

 Розділ 2. Особливості розвитку, діагностики та 

лікування патологій репродуктивної системи. 

6 16 23 

 Лекція 4. Основні види патології репродуктивної 

системи. 

2   

 Лекція 5. Сучасні методи діагностики стану 

жіночої та чоловічої репродуктивних систем. 

2   

 Лекція 6. Допоміжні репродуктивні технології. 2   

 Лабораторне заняття. Ендокринні аспекти 

патологій репродуктивної системи. 

 4  

 Лабораторне заняття. Порушення репродуктивної 

функції жінок та їх діагностика. 

 4  

 Лабораторне заняття. Порушення репродуктивної 

функції чоловіків та їх діагностика. 

 4  

 Лабораторне заняття. Допоміжні репродуктивні 

технології. 

 4  

 Самостійна робота. Значення генетичних чинників 

для виникнення та перебігу захворювань 

репродуктивної системи. Діагностика захворювань 

спадкових генетичних синдромів різної етіології. 

  23 
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Методи діагностики ендокринної патології 

репродуктивної сфери. Диференціальна діагностика 

порушень статевого дозрівання. Розлади 

менструального циклу: класифікація, 

диференціальна діагностика, лікування. 

ВСЬОГО 12 32 46 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 
Загальний обсяг 90 год., у тому числі: 

Лекцій – 12 год. 

Лабораторні  заняття – 32 год. 

Самостійної роботи – 46 год. 

 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні 

 

1. Гістологія. Цитологія. Ембріологія: підручник. / за ред.: О.Д. Луцика, Ю.Б. Чайковського. – 

Вінниця: Нова Книга, 2018. – 592 с. 

2. Ендокринологія. Підручник / За ред. П.М. Боднара. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 480 с. 

3. Загальна цитологія і гістологія. Підручник / М.Е. Дзержинський, Н.В. Скрипник, 

Г.В. Островська, С.М. Гарматіна, Л.М. Пазюк, та ін. – К.: Київський університет, 2010. – 

575 с. 

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

Київ „Книга-плюс”, 2010. – 582 с. 

5. Остапченко Л.І. Гормональна регуляція обміну речовин і функцій в організмі людини. – К.: 

ВПЦ “Київський університет”, 2003. – 154 c. 

6.  Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 

2003. – 463 с. 

 

 

Допоміжні 

1. Ендокринологія: Підручник для студентів вищих медю навч. закладів / за ред.: 

М.П. Боднар, Г.П. Михальчишин, Ю.І. Комісаренко та ін. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 

480 с.  

2. Садлер Т.В. Медична ембріологія за Лангманом. Львів, „Наутілус”, 2001. – 550с. 

3. Харчук І.В., Карпезо Н.О., Островська Г.В., Линчак О.В., Рибальченко Т.В. 

Морфофункціональні зміни в сім’яниках щурів під впливом нового антинеопластичного 

препарату, похідного малеіміду // Современные проблемы токсикологии. – 2008. – №1. – 

С. 61-64. 
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Додаткові ресурси 

1. https://www.bu.edu/phpbin/medlib/histology/ 

2. http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/Histo/frames/histo_frames.html  

3. https://histology.siu.edu/index.htm 
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імені Тараса Шевченка https://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-

process.pdf  
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