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Програма навчальної дисципліни 

11..  ООппиисс  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии,,  їїїї  ммееттаа,,  ппррееддммеетт  ввииввччаанннняя  ттаа  ррееззууллььттааттии  ннааввччаанннняя  

Що буде вивчатися 
Основи мікроскопічної та ультрамікроскопічної будови клітин, функції, обмін речовин, розвиток 
клітин, взаємозв’язок функціональних особливостей і призначення клітин, особливості 
фізіологічної ролі клітинних і субклітинних структур в нормі та при патології. 
 
Чому це цікаво/треба вивчати 
Пізнання клітини має найважливіше значення для розвитку безлічі інших біологічних наук, таких як 

фізіологія, генетика, молекулярна біологія та ін., Тому що дає їм як би субстрат, матеріал для 

вивчення окремих властивостей саме клітин: всі функціональні відправлення організмів мають 

клітинну основу. Величезне значення сучасна цитологія, має для медицини, так як будь-які 

захворювання людського організму своєю основою мають патологію конкретних клітин або їх груп, 

що важливо для розуміння розвитку хвороби, для її діагностики і для вибору методів лікування і 

профілактики захворювання. 

Чому можна навчитися 
Знання: 

• основних етапів розвитку цитології (біології клітини); 

• перспектив розвитку клітинної біології у XXI сторіччі; 

http://bi.fbmi.kpi.ua/uk/poiedynok-ua/
mailto:poyedinok-fbmi@lll.kpi.ua
https://do.ipo.kpi.ua/
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• основних положень сучасної клітинної теорії; 

• сучасних методів дослідження клітини; 

• сучасних методів тривимірної реконструкції клітин та їхніх складових; 

• структурно-функціональної організації клітини, 

• будови та функції ядра, органел та інших структурних частин клітини; 

• будови і функції біологічних молекул; 

• енергетичного балансу у клітині; 

• основних морфометричних показник підвищеної синтетичної активності клітин; 

• основних етапів клітинного циклу; 

• основних процесів мейозу; 

• механізмів мітотичного поділу клітин; 

• механізмів внутрішньоклітинної передачі сигналу; 

• міжклітинної сигналізації;  

• особливостей розвитку та розмноження клітин; 

• клітинних механізмів розвитку хвороб;  
 
Вміння: 

• застосовувати набуті знання для майбутньої професійної діяльності та з метою збереження 
власного здоров'я; 

• працювати зі світловим мікроскопом;  

• Вміти виготовляти тимчасові та постійні цитологічні препарати;  

• користуватись приладами та обладнанням, необхідними для морфо-функціонального 
аналізу клітин і тканин. 

• розпізнавати на електронограмах клітинні органели, включення, мембрани та інші складові 
клітини; 

• розрізняти на цитологічних препаратах клітини та субклітинні структури; 

• вибирати цитологічні методи для вивчення певної клітини; 

• описувати, в якому функціональному стані знаходиться клітина; 
 
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями 
Здобуті знання та уміння є важливим інструментом для оцінювання інформації щодо діагнозу в 
умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу, використовуючи знання про клітини та тканини 
людини, на підставі результатів лабораторних досліджень. 

Програмні компетентності, які мають бути сформовані після вивчення дисципліни, та які  
відповідають освітній програмі «Регенеративна та біофармацевтична інженерія»: 

Загальні компетентності  

• Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
Фахові компетентності 

• Здатність забезпечувати технічні та функціональні характеристики систем і засобів, що 
використовуються в медицині та біології (при профілактиці, діагностиці, лікуванні та 
реабілітації) 

• Здатність застосовувати фізичні, хімічні, біологічні та математичні методи в аналізі, 
моделюванні функціонування живих організмів та біотехнічних систем. 

• Здатність ідентифікувати, формулювати і вирішувати інженерні проблеми, пов’язані з 
взаємодією між живими і неживими системами  
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• Здатність аналізувати біологічні об’єкти різних форм організації (акаріоти, прокаріоти, 
еукаріоти: клітини та тканини людини й тварин) та окремі їх частини (білки, нуклеїнови 
кислоти тощо) використовуючи біологічні, хімічні, фізичні та математичні методи. 

• Здатність до інтегрованого використання інженерних та біологічних методів для розробки, 
проєктування, реалізації регенеративних та біофармацевтичних технологій, а також 
інженерних основ трансляційної медицини 

 Програмні результати навчання, які мають бути досягнуті після вивчення дисципліни та 
які  відповідають освітній програмі «Регенеративна та біофармацевтична інженерія»: 

• Організації та принципів функціонування біологічних об’єктів та окремих їх частин в умовах 
in vivo та in vitro, а також методів їх вивчення (оцінки) (біологічних, хімічних, фізичних, 
математичних).  

• Застосовувати знання з хімії та біоінженерії для створення, синтезу та застосування штучних 
біотехнічних та біологічних об’єктів  

• Організовувати біоіженерні процеси в залежності від характеристики використовуваного 
біологічного об’єкта та/або кінцевого продукту.  

22..  ППррееррееккввііззииттии  ттаа  ппооссттррееккввііззииттии  ддииссццииппллііннии  ((ммііссццее  вв  ссттррууккттууррнноо--ллооггііччнніійй  ссххеемміі  ннааввччаанннняя  ззаа  

ввііддппооввііддннооюю  ооссввііттннььооюю  ппррооггррааммооюю)) 

Вивченню дисципліни передує оволодіння курсів «Біологія клітини», «Біохімія», «Генетика» та 
«Екологія». 

33..  ЗЗмміісстт  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии 

Теми лекційних занять: 

• Біологія клітин як основа сучасних біологічних знань. Клітинна теорія  

• Сучасні уявлення про еволюцію клітини 

• Методи цитологічних досліджень  

• Будова і хімія клітинного ядра  

• Молекулярна організація спадкового апарату  

• Ядерні транскрипти та їх транспорт  

• Структура й функції біологічних мембран 

• Цитозоль  

• Цитоплазма: опорно-рухова система (цитоскелет) 

• Вакуолярна система внутрішньоклітинного транспорту  

• Пероксисоми  

• Системи енергозабезпечення клітин  

• Механізми клітинного ділення. Клітинний цикл 

• Диференціація і реактивні зміни клітин 

• Матричные синтезы. Клеточная пролиферация.  

• Патология клетки. 

• Загальні принципи міжклітинних взаємодій 

• Інформаційні міжклітинні взаємодії 
 

Теми лабораторних занять: 

• Устройство і принцип роботи світлового мікроскопа 

• Загальна морфологія клітини 

• Вивчення готових і приготування тимчасових препаратів клітинних включень 

• Клітинна оболонка і міжклітинні контакти 
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• Будова мембранних органоїдів на прикладі готових і тимчасових препаратів 

• Структура немембранних органоїдів 

• Будова ядра і його складових частин  

• Репродукція прокаріотичних і еукаріотичних клітин 

• Мейоз 
 
Теми практичних занять: 

• Електронна мікроскопія - принцип методу, трансмісійна та скануюча мікроскопія. 
Контрастування об'єктів, мікроскопія, заморожування - сколювання. 

• Метод авторадіографії. Флуоресценція. Метод гібридизації insitu 

• Фракціонування клітин і клітинного вмісту 

• Методи дослідження фіксованих клітин та тканин  

• Методи дослідження хімічного складу і метаболізму клітин і тканин.  

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

• Комплексні методи вивчення клітин  

• Методи дослідження живих клітин  

• Методи аналізу зображення клітинних і тканинних структур  
  

44..  ННааввччааллььнніі  ммааттееррііааллии  ттаа  рреессууррссии 

Базова 

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

Ижевск: «Регулярная и хаотичная динамика», Институт компьютерных сследований, 2013  

• 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.  

• 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.  

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

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

• Ченцов Ю.С. Цитология с элементами целлюлярной патологии. Учебное пособие. М., 

«Медицинское информационное агентство», 2010. 

Допоміжна 

• 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. 

• Георгиев Г.П. Гены высших организмов и их экспрессия. «Наука», 1989. 

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

Ю.К. Елецкого.– М.: Медицина, 1996. 

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

Медицинское информационное агенство, 2005.– 600 с. 

• Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н., Горячкина В.Л. Атлас по гистологии, цитологии и 

эмбриологии. – 2002.– 373 с. 

• 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. 
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• Ченцов Ю.С., Поляков В.Ю. Ультраструктура клеточного ядра. М., «Наука», 1974 

• Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию. 4-е изд. М., ИКЦ «Академкнига», 2004.  

• Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. Molecular Biology of the Cell. 5-

th edition. 2007.  

• Pollard T., Earnshaw W.C., Lippincott-Schwartz J. Cell Biology. (2-nd edition). 2006.   

• Lodish H. е. a. Molecular cell biology. «W.H. Freeman and Сo», 2000.  Cooper G.M., Hausman 

R.E. The cell, molecular approaches. 2007 

• 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/ 
 

Навчальний контент 

55..  ММееттооддииккаа  ооппааннуувваанннняя  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии  ((ооссввііттннььооггоо  ккооммппооннееннттаа)) 

Лекції проводяться за класичною схемою: у наочній формі лектор викладає відповідну тему. Під 
час лекції та після її закінчення здобувачі мають можливість ставити запитання. З окремих питань 
лекційного курсу може проводитися дискусія між лектором та здобувачами – або акцентувати 
увагу на важливих, принципових та проблемних моментах. Здобувачі можуть робити нотатки під 
час лекцій, а презентація та/або конспект лекції чи його фрагменти викладаються із можливістю 
завантаження на платформі дистанційного навчання «Сікорський».  

Практичні заняття мають на меті набуття більш глибоких знань та умінь з тем, що висвітлюються в 
рамках лекційного курсу та самостійно опановуються здобувачами. Алгоритм проведення 
практичного заняття передбачає наступне: викладач викладає базові (стратегічні) тези в рамках 
відповідної теми, здобувачі виступають із міні-повідомленнями із заздалегідь сформованими 
проблемними питаннями в рамках відповідної теми, відбувається дискусія між доповідачем, 
іншими здобувачами та викладачем, яка має на меті з’ясувати всі фундаментальні та прикладі 
аспекти відповідних технологій регенеративної медицини. Повідомлення здобувачів 
передбачають підготовку відповідної аналітичної записки на кшталт невеликого огляду літератури 
українською мовою, а також наочної презентації, що дозволяє поглиблювати навички письмової та 
усної наукової української мови. За необхідності під час практичних занять відбувається вивчення 
(ознайомлення) нормативних документів, методичних рекомендацій тощо, а також розв’язання 
ситуаційних задач. На останньому практичному занятті проходить виконання здобувачами 
модульної контрольної роботи (МКР) у формі тесту. Матеріал, що є корисним для підготовки до 
практичних занять викладається із можливістю завантаження на платформі дистанційного 
навчання «Сікорський». 

Лекційні та практичні заняття проводяться згідно розкладу занять http://rozklad.kpi.ua/ за такою 
схемою: спершу проводяться лекційні заняття, а після їх закінчення – практичні. Деталізована 
інформація доводиться до відома здобувачів через відповідні канали зв’язку, зокрема через 
платформи «Сікорський» та «Кампус».  

http://rozklad.kpi.ua/
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66..  ССааммооссттііййннаа  ррооббооттаа  ззддооббууввааччаа 

Загальний об’єм самостійної роботи в рамках дисципліни складає 78 годин, зокрема:  

• підготовка до практичних занять – 15 годин; 

• підготовка до модульної контрольної роботи (МКР) – 15 годин; 

• самостійне опрацювання тем – 48 годин.  

Політика та контроль 

77..  ППооллііттииккаа  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии  ((ооссввііттннььооггоо  ккооммппооннееннттаа)) 

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали 
Здобувачам можуть нараховуватися заохочувальні бали. Сума заохочувальних балів не може 
перевищувати 10 балів. 
Заохочувальні бали нараховуються за такі види діяльності: 

• створення інфографіки або іншого засобу графічної інтерпретації інформації для однієї з тем 
курсу (5 балів);  

• участь у міжнародних або всеукраїнських наукових конференціях, з’їздах тощо (за 
тематикою навчальної дисципліни) (за умови публікації тез доповідей) (5 балів); 

• підготовка рукопису оглядової чи експериментальної статті або участь у конкурсах (за 
умови зайняття призового місця) за тематикою навчальної дисципліни (10 балів).  
 

Відвідування занять 
Штрафні бали за відсутність на заняттях не виставляються. Однак, здобувачам рекомендується 
відвідувати заняття, оскільки на них викладається теоретичний матеріал та розвиваються 
практичні навички, необхідні для ґрунтовного формування відповідних компетентностей. 
Система оцінювання орієнтована на отримання балів за активність студента, а також виконання 
завдань, які здатні розвинути практичні уміння та навички. 
 
Пропущені контрольні заходи оцінювання 
Контрольні заходи оцінювання, виконання яких передбачено на занятті, проводяться у завчасно 
визначений день, який оголошується здобувачам на першому тижні освітнього процесу. 
Виконання таких контрольних заходів оцінювання в інший день дозволяється за вагомих та/або 
форс-мажорних обставин. 
У разі відсутності здобувача на практичному занятті, де передбачається його виступ із 
повідомленням, такий виступ або переноситься на інше практичне заняття, або замінюється на 
підготовку аналітичної записки із відповідної теми обсягом 5-10 сторінок (у разі особливих форс-
мажорних обставин).  
Результат модульної контрольної роботи для здобувача, який не з’явився на контрольний захід, є 
нульовим. У такому разі, здобувач має можливість виконати модульну контрольну роботу у інший 
час за погодженням із викладачем. Перенесення строків проходження тесту можливе лише з 
поважних причин (форс-мажорні обставини).  
Повторне тестування в рамках модульної контрольної роботи не передбачене. 
 
Забезпечення об’єктивності оцінювання здобувачів 
Об’єктивність оцінювання здобувачів на всіх етапах оволодіння дисципліною забезпечується через 
наступні механізми. По-перше, використання тестових форм оцінювання знань. По-друге, детальні 
рекомендації щодо рейтингової системи оцінювання результатів навчання (розділ 8 Силабусу). По-
третє, використання здобувачами та викладачами всіх можливих інструментів комунікацій, що 
забезпечують збереження історії комунікацій (електронна пошта, соціальні мережі, месенджери 
тощо). По-четверте, для перевіряння письмових видів робіт здобувачів у разі їх незгоди із 
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результатами оцінювання може залучатися інший викладач, який має відповідну професійну 
компетенцію та призначений кафедрою на поточний навчальний рік. У разі відсутності узгодженої 
думки викладачів щодо оцінки роботи здобувача питання виноситься на засідання кафедри, а 
врегулювання питання здійснюється згідно з «Положення про апеляції в КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
http://osvita.kpi.ua/node/182.  
 
Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання 
Після отримання коментарів від викладача з аргументацією щодо оцінки, здобувач має право в 
індивідуальному порядку задати всі питання, які цікавлять стосовно результатів контрольних 
заходів оцінювання. Якщо здобувач не погоджуються з оцінкою, він має також навести аргументи 
щодо своєї позиції та звернутися до декана факультету для подальшого вирішення питання 
(детально – див. «Положення про апеляції в КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
http://osvita.kpi.ua/node/182).  
 
Академічна доброчесність 
У разі використання контенту, захищеного авторським правом, результатів аналітичних 
досліджень та/або іншої інформації, здобувачі мають обов’язково вказувати джерело. 
Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» (https://kpi.ua/code). У разі виникнення потреби у перевірці академічних текстів, 
підготовлених здобувачам, на наявність текстових запозичень здобувач може звернутися 
безпосередньо до викладача або відповідальної особи кафедри з питань перевірки академічних 
текстів.  
 
Норми етичної поведінки 
Норми етичної поведінки здобувачів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» (https://kpi.ua/code).  
 
Дистанційне навчання 
Проходження он-лайн курсів передбачено у випадку форс-мажорних обставин (зокрема, 
карантинних заходів) та для інклюзивного навчання здобувачів із особливими потребами. 
 
Інклюзивне навчання 
Навчальна дисципліна розрахована на вивчення для здобувачів із особливими освітніми 
потребами, але слід враховувати велике навантаження на зоровий апарат. В залежності від 
особливих потреб здобувачів можливе використання дистанційного навчання. 

88..  ВВииддии  ккооннттррооллюю  ттаа  ррееййттииннггоовваа  ссииссттееммаа  ооццііннюювваанннняя  ррееззууллььттааттіівв  ннааввччаанннняя  ((РРССОО)) 

Поточний контроль. Робота на практичних та лабораторних заняттях передбачає опитування та 
короткі повідомлення здобувача із заздалегідь визначеного питання (3 повідомлення для кожного 
здобувача). Кожне повідомлення оцінюється у 20 балів: повне розкриття питання – 20 балів, 
наявність незначних упущень – 15-19 балів, наявність незначних помилок – 10-14 балів, наявність 
суттєвих помилок – 5-9 балів.  
Модульна контрольна робота (МКР) проводиться у вигляді тесту, який оцінюється у 40 балів.   
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу. Перша контрольна точка передбачає наявність одного повідомлення здобувача 
на практичному занятті, друга – не менше двох повідомлень.  

http://osvita.kpi.ua/node/182
http://osvita.kpi.ua/node/182
https://kpi.ua/code
https://kpi.ua/code
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Максимальний семестровий рейтинг здобувача: 60 балів (3 повідомлення на практичних 
заняттях) + 40 балів (МКР) = 100 балів.  
Семестровий контроль: Екзамен. Умови допуску до семестрового контролю: виконання трьох 
повідомлень на практичних заняттях та виконання МКР (із сумарним рейтингом не менше 60 
балів). У разі семестрового рейтингу 60 балів та вище здобувач може отримати екзамен 
автоматично. У разі незгоди або рейтингу менше 60 балів відбувається складання екзамену у 
формі тестування (20 питань: кожне питання – 2 бали).  

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

<60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

99..  ДДооддааттккоовваа  ііннффооррммааццііяя  зз  ддииссццииппллііннии  ((ооссввііттннььооггоо  ккооммппооннееннттаа)) 

Питання, що виносяться на семестровий контроль відповідають тематиці лекційних та практичних 
занять. 

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті, здійснюється згідно 
«Тимчасового положення про порядок визнання результатів навчання, набутих студентами КПІ 
ім. Ігоря Сікорського у неформальній/інформальній освіті» (https://osvita.kpi.ua/node/119). 

 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено: доц. Поєдинок Н. Л. 

Ухвалено кафедрою трансляційної медичної біоінженерії (протокол № 15 від 19 червня 2021 р.) 

Погоджено Методичною комісією факультету  (протокол №___ від ___ червня 2021 р.) 

https://osvita.kpi.ua/node/119

