
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

Силабус дисципліни 

«Цитологія, гістологія, ембріологія» 

 

1. Профіль дисципліни 

Кафедра анатомії і гістології 

Освітній ступінь – Магістр  

Галузь знань: 21 «Ветеринарна медицина» 

Спеціальність: 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна медицина» 

Кількість кредитів – 9 

Загальна кількість годин – 270 

Рік підготовки –  1, 2; семестр – 2, 3 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладачі Горальський Леонід Петрович, доктор ветеринарних наук, 

професор 

Гуральська Світлана Василівна, доктор ветеринарних наук, 

професор 

Колеснік Наталія Леонідівна, кандидат ветеринарних наук, 

доцент 

Профайл викладачів http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-

ag/m-chief-ag 
 

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-

ag/m-sklad-ag/huralska-svitlana-vasylivna 
 

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-

ag/m-sklad-ag/kolesnik-nataliia-leonidivna 

Контактна інформація номер телефону: 098-878-58-66, контактний E-mail: 

goralsky@ukr.net 

номер телефону: 067-410-91-56, контактний E-mail: 

guralska@ukr.net 

номер телефону: 096-728-33-35, контактний E-mail: 

natacha_kolesnik@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/enrol/index.php?id=1613 

Консультації Очна консультація щопонеділка з 15.00 до 17.00 або Онлайн 

(за потреби)  через в Viber в робочий час 

 

3. Анотація до дисципліни 

Дисципліна «Цитологія, гістологія, ембріологія» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки ОС «Магістр» спеціальності 211 – «Ветеринарна медицина». 

«Цитологія, гістологія, ембріологія» є базовою для підготовки фахівці, вивчає не тільки 

тканини, але й клітини, з яких вони складаються, а також будову органів і систем організму. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є мікроскопічна та ультрамікроскопічна будова 

клітин, тканин і органів тваринного організму. Вивчення курсу «Цитологія, гістологія, 

ембріологія» є аналіз будови і розвитку тварини на субклітинному, клітинному, тканинному 

рівнях, та беручи до уваги гістологічну будову – на рівні будови органів. Знання 

субмікроскопічних  та мікроскопічних структур органів в зв’язку з різним станом організму є 
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базовим для ветеринарних лікарів при дослідженні морфологічних змін органів в умовах 

патології при лікуванні тварин. 

4. Мета та цілі дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни «Цитологія, гістологія, ембріологія» є формування у 

здобувачів вищої освіти компетентностей використання здатності встановлювати особливості 

будови і функціонування клітин, тканин, органів, їх систем та апаратів організму тварин, 

розуміння особливостей будови органів, їх систем і апаратів та всього організму загалом на 

макро-, мікро- і субмікроскопічному рівнях, функції, топографії, визначення видової та вікової 

приналежності органів, їх систем та апаратів.  

Студент повинен знати значення цитології, гістології і ембріології для ветеринарної 

медицини, будову і функції соматичних і статевих клітин та їх розвиток, будову, функцію і 

джерела розвитку тканин і органів, їх апаратів та систем. Повинен вміти користуватись 

світловим мікроскопом, відбирати матеріал для гістологічних досліджень, фіксувати його, 

виготовити гістологічний препарат за класичним методом фарбування – гематоксиліном та 

еозином, мікроскопувати та діагностувати гістологічні препарати, розпізнавати складові 

частини клітин, тканин, органів на мікроскопічному та субмікроскопічному рівнях. 

 

Вивчення дисципліни «Цитологія, гістологія, ембріологія» надає здобувачам освіти 

можливість набути таких компетентностей: 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, оброблення інформації з 

різних джерел. 

СК 1. Здатність встановлювати особливості будови і функціонування клітин, тканин, 

органів, їх систем та апаратів організму тварин різних класів і видів – ссавців, птахів, комах 

(бджіл), риб та інших хребетних. 

СК 2. Здатність використовувати інструментарій, спеціальні пристрої, прилади, 

лабораторне обладнання та інші технічні засоби для проведення необхідних маніпуляцій під час 

професійної діяльності. 

СК06. Здатність здійснювати відбір, пакування, фіксування і пересилання проб 

біологічного матеріалу для лабораторних досліджень. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 28 

Лабораторні 66 

Самостійна робота 176 

Всього 270 

 

5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни: очний. Можливе дистанційне навчання при використанні 

Telegram, Viber для створення комунікаційних груп зі студентами, платформи Zoom для 

організації онлайн занять, веб-сервісу Google Classroom – для проведення лабораторних занять; 

університетської платформи Moodle – для поточного і підсумкового контролю рівня знань 

студентів. 
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Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

з/п 

 Назва теми Кількість 

годин 

1. Т1 Загальна цитологія  
1. Вступ. Визначення предмету. Зв’язок з іншими науками. 

Історія розвитку дисципліни.  

2. Морфологія і фізіологія клітини. Фізико-хімічний склад 

клітини. Загальна схема будови клітин.  

3. Ядро, органели та включення, клітинна мембрана.  

4. Клітинний поділ. Мітоз. Амітоз.  

28 

2. Т2 Загальна ембріологія 

1. Гаметогенез. Будова статевих клітин. 

2. Морфологія запліднення.  

3. Порівняльний огляд розвитку ланцетника, амфібій, риб, 

птахів та ссавців. 

36 

3. Т3 Загальна гістологія 

1.  Тканини, їх походження. 

2.  Епітеліальні тканини. Класифікація епітелія. 

Одношаровий та багатошаровий епітелій.  

3. Опорно-трофічні тканини. Види, будова та функції 

сполучних тканини. 

4. М’язові тканини. Загальна характеристика та поділ 

м’язових тканин.  

5. Нервова тканина. Характеристика нервової тканини. 

Будова, морфологічна та функціональна класифікація 

нейронів. 

56 

4. Т4 Спеціальна гістологія. Нервова система. Органи чуття. 

Серцево-судинна система  
1. Нервова система. Значення системи, її прояв в 

життєдіяльності органів та тканин.  

2. Органи чуття (аналізатори). Органи слуху і рівноваги. 
3.  Система органів кровообігу. Загальна характеристика 

системи, Кровотворні органи та імуногенез. 
 

 

 

50 

5. Т5 Спеціальна гістологія. Органи внутрішньої секреції. 

Система органів шкірного покриву. Органи травлення. 

1. Органи внутрішньої секреції. Загальна морфофункціональна 

характеристика.  

2. Шкірний покрив та його похідні.  

3. Органи травлення. Загальна морфофункціональна 

характеристика системи органів травлення.  

 

 

 

50 

6 Т6 Спеціальна гістологія. Оргпни дихання. Органи 

сечовиділення та розмноження. 

1. Органи дихання. Морфофункціональна характеристика.  

2.  Органи сечовиділення.  

3. Органи розмноження. Статеві органи самця.  

4.  Статеві органи самки. 

               

 

 

50 

РАЗОМ 270 
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ПРИМІТКА. Особливості виконання самостійної складової дисципліни «Цитологія, 

гістологія, ембріологія». Самостійна робота студентів в межах, визначених тематичним 

планом дисципліни перевіряється під час наскрізного опитування та захисту самостійної роботи 

щодо визначення та  ідентифікації гістопрепаратів. 

 

5.3. Системи оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання 

дисципліни 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою, тобто він формується з рейтингу виконання начальної роботи, 

для оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу підсумкового 

контролю – 40 балівУчасть у роботі впродовж семестру/залік (екзамен) ‒ 

60/40 балів 
 

Семестрова оцінка 60 балів: 

Наскрізне опитування під час лекцій і лабораторних (термінологічний 

контроль, опис гістопрепарату, демонстрація окремих морфологічних 

структур в наданих гістопрепаратах та  фотографіях) – 10 балів/семестр;  

Поточне тестування, університетська платформа Moodle ‒ 15 

балів/семестр;  

Індивідуальні письмові контрольні роботи (2 шт., 5 балів кожна) – 10 

балів/семестр; 

Опис реальних об’єктів в  робочому альбомі ‒ 10 балів/семестр 

Захист самостійної роботи щодо визначення та ідентифікації 

гістопрепаратів ‒ 15 балів/семестр. 

Деталізація системи оцінювання 

РН01 

Наскрізне опитування під час лекцій і лабораторних  

Опис реальних об’єктів  

Індивідуальні письмові контрольні роботи.  

Поточні та підсумкові тести. 

РН02 

Індивідуальні письмові контрольні роботи. 

Опис реальних об’єктів в  робочому альбомі 

Самостійна робота 

РН03 

Наскрізне опитування під час лекцій і лабораторних.  

Опис реальних об’єктів  

Індивідуальні письмові контрольні роботи.  

Самостійна робота 

Поточні та підсумкові тести. 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

По закінченню семестру здійснюється підсумковий контроль рівня 

знань. Студент допускається до заліку/екзамену при умові 

відпрацювання пропущених занять і перескладання тестів за розкладом 

консультацій.  

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на задовільну оцінку. Списування під час заліку 

заборонено (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

До заліку/екзамену потрібно визначити та ідентифікувати 2 

гістопрепарати під світловим мікроскопом (самостійна робота). 

Мінімальна можлива кількість балів, отриманих студентом під час 

поточного контролю знань – 36 балів. Максимальна  – 60. 

Критерії 

оцінювання 

Наскрізне опитування (термінологічний контроль, опис 

гістопрепарату та демонстрація окремих морфологічних структур на 

гістопрепаратах). – 2 бали за вірну відповідь; 1 бал за відповідь з 
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неточностями або неповну. 

Індивідуальні письмові контрольні роботи (2 питання). 100%, 

повна, логічна відповідь на 2 питання оцінюється в 5 балів. Інші % 

результати, за наявності неповних, нелогічних відповідей  також 

переводяться в бальну шкалу 

 5 балів – Студент грамотно, логічно і чітко відповідає на всі 

питання, розкриває зміст наукових термінів та понять, переконливо 

аргументує відповіді, виявляє глибокі та міцні знання з усього 

теоретичного курсу, вміє використовувати дані додаткової літератури. 

4 бали – Студент вільно володіє матеріалом, дає повні змістовні 

відповіді на запитання, але допускає окремі неточності у висвітлені 

питань, виклад матеріалу недостатньо логічний. 

3 бали – Студент неповно характеризує тему, виявляє знання і 

розуміння основних положень, але без деталей, допускає помилки та 

неточності, демонструє поверхневе знання предмету.  

2 бали – Студент має фрагментарні знання з усього курсу, 

нездатний аналізувати, узагальнювати, порівнювати, систематизувати 

матеріал.  

1 бал – Студент дуже погано володіє програмним матеріалу, 

допускає велику кількість грубих помилок. 

Тести для поточного контролю.  

Тестування знань студентів здійснюється письмово через 

університетську платформу Moodle. За курс студенти тричі пишуть 

тести для поточного контролю. 100% правильних відповідей дорівнює 5 

балам. Інші % результати  також переводяться в бальну шкалу 

Опис реальних об’єктів в робочому альбомі. Виконання 

замальовок гістоструктур, схем (30-40 малюнків відповідно до тем 

семестру)  ‒ 0,5 балів за рисунок без помилок та неточностей. 

Захист самостійної роботи щодо визначення та ідентифікації 

гістопрепаратів. Студент отримує препарати для опису та демонстрації 

їх морфологічних структур –  2 бали за правильно описаний препарат. 

Підсумковий контроль (залік, екзамен).  
Тестування знань студентів здійснюється письмово через 

університетську платформу Moodle. 100% правильних відповідей 

дорівнює 40 балам. В журнал та залікову відомість виставляють лише ті 

результати, які потрапляють в інтервал 24-40 балів. 

Результати складання заліку переводяться у національну 

двобальну шкалу («зараховано» чи «незараховано») і вносяться у 

відповідні документи. Для екзамену – отримана кількість балів 

переводиться в традиційну п’ятибальну систему та виставляється в 

залікову відомість. 

 

6. Результати навчання 

РН 01. Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної медицини. 

РН 02. Використовувати інформацію із вітчизняних та іноземних джерел для розроблення 

діагностичних, лікувальних і підприємницьких стратегій.  

РН 03. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в 

організмі тварин у нормі та за патології.  

 

7. Пререквізити 

Здобувач вищої освіти для успішного навчання та опанування компетентностями з 

дисципліни «Цитологія, гістологія, ембріологія», необхідні знання та результати навчання з 
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попередньо прослуханих дисциплін: «Біофізика», «Неорганічна і органічна хімія» (вивчають 

сутність та динаміку фізико-хімічних та біологічних процесів, які відбуваються в організмі 

тварин у нормі); «Анатомія свійських тварин» (вивчає закономірності морфологічної будови 

організму). 

 

8. Політики дисципліни 

Академічна доброчесність. Здобувачам пояснюється цінність набуття нових знань; 

сутність, особливості та причини неприпустимості академічного плагіату (списування), 

заохочують до самостійного виконання навчальних завдань, коректного посилання на джерела 

інформації у разі запозичення наукових матеріалів. 

Правила поведінки учасників освітнього процесу. Студенти повинні підтримувати 

порядок в аудиторіях, бережно ставитися до обладнання, знати правила роботи з мікроскопом.  

Користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими пристроями під час занять 

відбувається у випадках, передбачених навчальним планом та методичними рекомендаціями 

викладача. 

Досягнення результатів навчання. Завдання, передбачені програмою дисципліни, 

мають бути виконані у встановлений термін.  

В семестрову оцінку зараховуються бали, набрані при опитуванні, виконанні письмових 

контрольних робіт, тестів поточного контролю, самостійної роботи. Семестрові бали та бали 

підсумкового контролю (тестування) формують остаточну оцінку, яка вноситься у відповідні 

документи. 

Для студентів з особливим потребами передбачене інтенсивне використання мобільних 

технологій навчання (месенджери Telegram, Viber, університетська дистанційна платформа 

Moodle) для отримання необхідної навчальної інформації та представлення виконаних завдань.  

Використання сучасних технологій навчання дає можливість тим учасникам освітнього 

процесу, які пропускали заняття з різних причин, спілкуватися із викладачем за розкладом 

консультацій, наведеним в розділі «Профіль дисципліни» даного силабусу. 

 

9. Технічне та програмне забезпечення  

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами і 

передбачають використання презентацій.  

Використовуються методичні вказівки до проведення лабораторних занять, робочий 

зошит з навчальної дисципліни; методичні вказівки до самостійної роботи студентів; перелік 

запитань для підготовки до заліку/екзамену. 

Світлові мікроскопи, гістопрепарати, атласи, муляжі, мультимедійний проектор, 

інтерактивна дошка. 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Базова 

1. Гістологія свійських тварин: навч. посібник. Горальський Л. П. та ін. Житомир: 

ЖНАЕУ, 2020. 296 с. 

2. Новак В.П., Бичков Ю.П., Пилипенко М.Ю. Цитологія, гістологія, ембріологія: навч. 

посібник. К.: Дакор, 2008. 522 с. 

3. Новак В.П., Пилипенко М.Ю., Бичков Ю.П. Цитологія, гістологія, ембріологія: навч. 

посібник.  К.: ВІРА-Р, 2001. 288 с. 

4. Хомич В.Т. Лекції з цитології, ембріології та гістології свійських тварин. К: 

АграрМедіаГруп, 2012. 296 с. 

5. Новак В.П., Мельниченко А.П., Бевз О.С. Практикум з лабораторно-практичних занять 

із цитології, ембріології та загальної гістології для студентів факультетів ветеринарної 

медицини та біологотехнологічного. Біла Церква, 2006. 57 с. 

6. Новак В.П., Мельниченко А.П., Бевз О.С. Практикум зі спеціальної гістології з курсу 

«Цитологія, гістологія та ембріологія» для студентів денної форми навчання за 
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кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Біла Церква, 2013. 

87с.  

7. Луцик О. Д., Чайковський Ю. Б. Гістологія. Цитологія. Ембріологія: підручник. 

Вінниця: Нова Книга, 2018. 592 с 

8. Histology laboratory maual. 2019 / https://histologylab.ctl.columbia.edu/HistologyLab 

Manual.pdf 

Допоміжна 

1. Довідник з цитології, ембріології та гістології свійських тварин: навчальний посібник /  

Горальський Л. П. та ін. Житомир: ЖНАЕУ, 2018. 260 с. 

2. Горальський Л. П. Хомич В. Т., Кононський О.І. Основи гістологічної техніки і 

морфофункціональні методи дослідження у нормі та при патології Житомир: Полісся, 

2015. 288 с. 

3. Загальна цитологія і гістологія: підручник. / М.Е. Дзержинський та ін. Київ: Видавничо-

поліграфічний центр "Київський університет", 2010. 575 с. 
4. Основи загальної ембріології. Методичні вказівки для студентів факультету 

ветеринарної медицини та зооінженерного факультету / В.П. Новак, А.П. Мельниченко. 

Біла Церква, 2003. 58 с. 

 

https://histologylab.ctl.columbia.edu/HistologyLab%20Manual.pdf
https://histologylab.ctl.columbia.edu/HistologyLab%20Manual.pdf

