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1. Мета начальної дисципліни 

Гістологічна техніка та мікроскопічні методи досліджень в даний час набули широкого 

застосування не тільки у науково-дослідній роботі, а й у практичній діяльності спеціалістів 

ветеринарної і гуманної медицини. Такий інтерес до цих методів не випадковий. За їх 

допомогою одержують знання про будову і функції організму тварин і людини на різних 

рівнях його структурної організації як в нормі, так і при патології. Ці знання дають змогу 

здобувачам аналізувати особливості метаболічних процесів, які відбуваються у клітинах, 

тканинах та органах і призводять до порушення гомеостазу організму при патології. 

Вирішальне значення вони мають для постановки і уточнення діагнозу та розроблення 

тактики лікування хворих. Вивчення курсу «Гістологічна техніка та мікроскопічні методи 

досліджень» проводиться на основі узагальнення матеріалу з філософським нахилом і 

досягнень фізики, хімії, біології, генетики і практики з застосуванням сучасних методів 

морфологічного дослідження (електронна і люмінісцентна мікроскопія, гістохімія, 

імуноморфологія, біопсія та ін.). 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів компетентностей з 

проведення клінічних та лабораторних досліджень тварин для встановлення діагнозу на різні 

види захворювань у тварин.  

Теоретичні знання і практичні навики, одержані докторантами, дозволять виконати 

необхідні діагностичні дослідження в контексті своєї дисертаційної роботи на високому 

сучасному фаховому рівні та дозволяють впевнено включатися у виробничий процес і 

успішно вирішувати практичні проблеми клінічної ветеринарії. 
 

2. Обсяг навчальної дисципліни 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 4,0  
Галузь знань  

21 «Ветеринарні науки» 
за вибором 

Загальна кількість  

годин − 120 
 

Семестр 

4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2,0 

самостійна робота − 7,0 

Освітній ступінь: 

доктор філософії 

12 год. 

Лабораторні 

30 год. 

Самостійна робота 

78 год. 

Вид контролю: 

екзамен 
 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Попередні вимоги до опанування або вибору начальної дисципліни: 

аспірант повинен знати: 

− анатомію та фізіологію сільськогосподарських тварин; 

− основні біохімічні процеси в організмі тварин; 

− цитологію, гістологію та ембріологію тварин; 

− патологічну анатомію тварин. 

аспірант повинен вміти: 

- проводити первинне діагностичне обстеження тварин; 

- здійснювати відбір патологічного матеріалу для лабораторних досліджень; 

- працювати із лабораторним обладнанням (мікроскопом, мікротомом, тощо), інструментами 

(скальпель, хірургічні зажими, кювети та ін.), хімічним посудом, реактивами; 

- виготовляти гістологічні зрізи для мікроскопічного дослідження. 
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4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

Шифр Результат навчання 

РН2 Проводити критичний аналіз та оцінку нових наукових положень та ідей, результатів 

інтелектуальної та експериментальної діяльності. 

РН 4.  Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури аналізу, опису та 

ідентифікації об’єктів досліджень. 
РН 6.  Вміти обирати та використовувати сучасні морфофункціональні, молекулярно-біологічні 

методи, акушерсько-гінекологічні маніпуляції для ефективного проведення діагностичних 

досліджень біологічних матеріалів, відібраних від тварин в нормі та при патологіях. 

РН 7.  Вміти описувати зміни в органах і тканинах, відібраних від тварин в нормі та при 

патологіях. 
РН 14.  Дотримуватись законодавчих та етичних норм щодо авторського права при організації 

досліджень та представленні їх результатів. 
 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН2 РН4 РН6  РН7 РН14 

ЗК1 +  + + + 

ЗК2  + +   

ЗК3 +  + + + 

ЗК5  +    

ЗК7 +    + 

ЗК10 +    + 

ФК1 +    + 

ФК2  + + +  

ФК3  + +   

ФК4   +  + 

ФК5   + + + 

ФК7 + + + + + 

ФК9    + + 

ФК11 +    + 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, оволодіння сучасними знаннями для 

розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК 2. Здатність планувати і здійснювати комплексні дослідження  сучасного рівня на основі 

цілісного системного наукового світогляду з використанням знань із областей філософії науки та  

новітніх інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК 3. Здатність бути критичним та самокритичним, аналізувати та прогнозувати результати 

досліджень на основі логічних аргументів та перевірених фактів.  

ЗК 5. Здатність виявляти, отримувати й аналізувати інформацію з різних джерел, організовувати та 

керувати інформацією для моделювання, статистичної обробки та оцінки отриманих результатів. 

ЗК 7. Здатність вільно сприймати, обробляти та відтворювати інформацію іноземною мовою на 

загальні та фахові теми, презентувати та публікувати результати наукових досліджень з використанням 

академічної іноземної мови. 

ЗК 10 Здатність дотримуватися академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-

педагогічній діяльності. 

ФК 1. Здатність виявляти і вирішувати проблеми у сфері ветеринарної медицини, робити наукові 

узагальнення стосовно актуальних питань ветеринарного благополуччя підприємств галузі та 

агропромислового комплексу в цілому. 

ФК 1. Здатність виявляти і вирішувати проблеми у сфері ветеринарної медицини, робити наукові 

узагальнення стосовно актуальних питань ветеринарного благополуччя підприємств галузі та 

агропромислового комплексу в цілому. 
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ФК 2. Здатність до планування експерименту, проведення фахових досліджень з метою 

розв’язання конкретної задачі, формулювання висновків щодо наслідків проекту для стану 

навколишнього середовища. 

ФК 3. Здатність визначати перелік необхідних засобів та заходів для проведення наукових 

досліджень з метою отримання достовірних результатів. 

ФК 4. Здатність до оцінки вірогідності даних, використання ІТ для впровадження та моделювання 

змін гомеостазу в організмі тварин різних видів. 

ФК 5 Здатність до репрезентації результатів, адаптації ідей презентацій та освітніх проектів до 

цільової аудиторії в Україні та за кордоном для участі у дискусіях із досвідченими фахівцями 

ветеринарної медицини та споріднених галузей. 

ФК 7. Здатність розуміти особливості розвитку, морфології та гістохімії органів клінічно здорових 

та хворих тварин. 

ФК 9. Здатність діагностувати патології заразної та незаразної етіології, створювати сучасні 

біопрепарати. 

ФК 11. Здатність розуміти особливості перебігу метаболічних процесів в організмах тварин за 

різного фізіологічного та репродуктивного стану. 

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення екзамену у 

формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Екзаменаційні завдання дозволяють перевірити 

розуміння аспірантом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими 

розділами.  

Тестові питання теоретичного та практичного спрямування передбачають вирішення наукових і 

професійних завдань й дозволяють діагностувати рівень підготовки аспіранта та рівень його 

компетентностей з навчальної дисципліни.  

Здобувач вищої освіти не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, 

одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі 

не досягла 36 балів. Аспіранта слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової перевірки успішності, дорівнює 36-60 балам.  

Підсумкові бали за екзамен (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за відповіді на 

тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих на екзамені дорівнює 24, максимальна 

можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час екзамену та 

балів, отриманих під час поточного контролю. Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, 

що аспірант має певні знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє 

основними положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, аспірант пояснює правила вирішення практичних 

завдань дисципліни; виконання практичних/лабораторних/контрольних завдань значно формалізовано (є 

відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи). Максимальна кількість балів 

становить 60. Мінімальна кількість набраних балів складає 60 % від максимальної кількості, отриманої 

під час вивчення дисципліни – 36 балів. 

 

Вид заняття 
Кількість балів за вид роботи 

мінімальна максимальна 

Лекції ─ ─ 

Лабораторні заняття 18 30 

Самостійна робота 18 30 

Разом 36 60 
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7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного й підсумкового 

контролю 

Засобами діагностики з дисципліни «Гістологічна техніка та мікроскопічні методи досліджень» є: 

залік; стандартизовані тести; завдання на лабораторному обладнанні, тематичне опитування, виконання 

самостійної роботи у формі доповіді, виконання відповідного практичного завдання, бліц-дискусії. 
Також усне опитування з використанням гістопрепаратів, опис гістопрепарату; демонстрації окремих 

морфологічних структур на гістологічних препаратах; виконання певних замальовок та схем. 
 

8. Програма навчальної дисципліни 
 

Тема 1. Способи функціональної діагностики (УЗД-дослідження, рентгенографія) за паразитозів тварин. 

Тема 2. Мікроскопічна діагностика. Специфічні методи гістологічних досліджень. 

Тема 3. Імунобіологічні реакції. 

Тема 4. Диференціація збудників інвазій за морфологічними та іншими ознаками. 
 

8.1. Теми лекцій 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема 1. Вступ. Предмет Гістологічна техніка та мікроскопічні методи 

досліджень. Її завдання і значення. 
2 

2. Тема 2. Технологія виготовлення гістологічних препаратів. Електронна 

мікроскопія. Морфометричні дослідження в гістології. 
2 

3. Тема 3. Методи фарбування гістологічних зрізів. 2 

4. Тема 4. Зміни основних структурних компонентів клітини при патології: старіння 

клітини, загибель клітини.  
2 

5. Тема 5. Гістохімічні методи досліджень. Визначення хімічної природи клітин, їх 

окремих складових частин і міжклітинної речовини тканин різних органів 

тваринних організмів у нормі, при патології, різних функціональних станах та у 

віковому аспекті. 

2 

6. Тема 6. Біометрична обробка цифрових показників результатів досліджень 2 

Разом: 12 
 

8.2. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 
Основи патогістологічної і мікроскопічної техніки. Методи виготовлення 

гістологічних зрізів. Загальноприйняті фіксуючі речовини та їх застосування. 
2 

2. 

Фарбування зрізів. Загальна характеристика. Характеристика барвників. 

Технологія фарбування Загальні методи фарбування. Мікроскопічна будова 

органів і тканин у нормі та при патології.  

2 

3. Методи фарбування їх гематоксиліном та еозином, за Ван-Гізон.  

4. 
Зміни основних структурних компонентів клітини при патології: старіння 

клітини, загибель клітини. 
2 

5. 

Гістохімічні методи. Визначення хімічної природи клітин, їх окремих 

складових частин і міжклітинної речовини тканин різних органів тваринних 

організмів у нормі, при патології, різних функціональних станах та у віковому 

аспекті. 

2 

6. 
Гістохімічні методи досліджень. Виявлення ліпідів. Виявлення ДНК, РНК. 

Імпрегнація сріблом. 
2 

7. Гістохімічні методи досліджень. Імпрегнація сріблом.  

8. Біометрична обробка цифрових показників результатів досліджень. 2 

9. 
Методи визначення питомого і абсолютного об’ємів та співвідношень об’ємів 

мікроскопічних структур. 
2 

10. 
Методи визначення площі поверхні на одиницю об’єму та абсолютної площі 

поверхні. 
2 

11. Методи вимірювання питомої та абсолютної довжини. 2 

12. Методи визначення питомої та абсолютної кількості мікроструктур. 2 
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13. Вимірювання довжини кровоносних судин у органі. 2 

14. Вимірювання довжини нервів у органі. 2 

15. Методи якісного аналізу та 3-вимірної реконструкції мікроскопічних об’єктів. 2 

Разом  30 

 

8.3. Самостійна робота 

№ з

/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Загальна характеристика основних методів гістологічних досліджень. 4 

2. Загальна характеристика мікротомів. 4 

3. Виготовлення зрізів на заморожувальному мікротомі. 4 

4. Відбір пат. матеріалу. 4 

5. Фіксація матеріалу. 4 

6. Вибір фіксуючої рідини для фіксації матеріалу. 4 

7. Промивання та зневоднення фіксованого матеріалу. 4 

8. Техніка вимірювання. 4 

9. Інструменти та прилади для вимірювання. 4 

10. Визначення об’єму клітин та їх ядер. 4 

11. 
Технологія виготовлення зрізів з органів і тканин 

для електронно-мікроскопічних досліджень. 
6 

12. Характеристика барвників. 4 

13. Технологія фарбування. Гістохімічні методи фарбування гістопрепаратів. 4 

14. Гістохімічні методи фарбування гістопрепаратів. 4 

15. Скануюча мікроскопія. 4 

16. Відбір і пересилання патологічного матеріалу для гістологічного дослідження. 4 

17. Ушкодження клітини. 4 

18. Порушення структури та функції мембран клітини. 4 

 Разом  78 

 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Вид  роботи Тема Забезпечення  

Лекції всі лекції Мультимедійна установка 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 
за

н
я
тт

я
 

Вступ. Предмет 

Гістологічна техніка та 

мікроскопічні методи 

досліджень. Її завдання і 

значення. 

Технологія виготовлення 

гістологічних препаратів. 

Світлова та електронна 

мікроскопія. Морфометричні 

дослідження в гістології. 

Методи фарбування 

гістологічних зрізів. 

Гістохімічні методи 

досліджень. 

1. фото- та відеоматеріали; 

2. приміщення науково-навчальних лабораторій; 

3.  методичні вказівки до проведення лабораторних занять 

4. світловий мікроскоп. 

Основи патогістологічної і 

мікроскопічної техніки. 

Методи виготовлення 

гістологічних зрізів. 

Морфометричні дослідження 

в гістології. 

1. методичні вказівки до проведення лабораторних занять 

2.  світловий мікроскоп 

3. санний мікротом, заморожувальний мікротом 

4. сушильні шафи, реактиви 

5. предметні скельця, покривні скельця 

6. гістопрепарати 

7. фіксуючі речовини. 

Біометрична обробка 1. методичні вказівки  
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цифрових показників 

результатів досліджень 

2. світловий мікроскоп 

3. окуляр-мікрометр. 

Гістохімічні методи 

досліджень. Виявлення 

ліпідів. Виявлення ДНК, 

РНК. Імпрегнація сріблом. 

1. методичні вказівки до проведення лабораторних занять 

2.  світловий мікроскоп 

3. санний мікротом, заморожувальний мікротом 

4. сушильні шафи, реактиви 

5. предметні скельця, покривні скельця 

6. гістопрепарати 

7. фіксуючі речовини. 

 

10. Рекомендовані джерела інформації  

Основна 
1. Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия / Г.Г. Автандилов. – М.: Медицина, 1990. – 384 с. 

2. Горальський Л.П. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи дослідження у 

нормі та при патології / Л.П. Горальський, В.Т.Хомич, О.І. Кононський. – Житомир: Полісся, 2005. – 288 

с. 

3. Кононский А.И. Гистохимия / А.И. Кононский. – К.: Вища школа, 1976. – 280 с. 

4. Лакин Г.Ф. Биометрия / Г.Ф. Лакин. – М.: Высшая школа, 1990. – 352 с.  

5. Луппа Х. Основы гистохимии /  Х. Луппа.  – М.: Мир, 1980. – 344 с. 

6. Меркулов Г.А. Курс патологической техники / Г.А. Меркулов. Л.: Медицина, 1969.- 424 с. 

7. Ташкэ К. Введение в количественную цито-гистологическую морфологию / К. Ташкэ . – 

Бухарест: Изд-во АН СРР, 1980. – 191 с. 

Допоміжна 
1. Новак В.П., Пилипенко М.Ю., Бичков Ю.П.Цитологія, гістологія, ембріологія. – К.: ВІРА-Р, 

2001. – 288 с. 

2. Иванов И.Ф., Ковальский П.А. “Цитология, гистология, эмбриология”. –  М., Колос. – 1976. – 

324 с. 

3. Александровская О.В., Радостина Т.М., Козлов М.О. “Цитология, гистология, эмбриология” – 

М.: Агропромиздат. – 1987. – 298 с.  

4. Юрина Н.А., Радостина О.И. “Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии”. – М., 1991. 

– 253 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 

37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, 

просп. Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших бібліотек (на розсуд викладача). 

2. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та 

дисертації, навчальні матеріали, матеріали конференцій, патенти, комп'ютерні програми, 

статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 

 

 

 


