
Анотація навчальної дисципліни 
«Лабораторна Діагностика» 

Освітньо-професійна програма «Медицина» 
Спеціальність: 222 Медицина 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 
Метою вивчення навчальної дисципліни Метою вивчення навчальної 

дисципліни є оволодіння базовими знаннями щодо біологічних основи життєдіяльності 

людини на молекулярно-клітинному, та тканинному рівнях організації життя та ін., що 

сприятиме підготовці фахівців, які мають загальнотеоретичну підготовку, володіють 

необхідними компетентностями для подальшого навчання і самостійної роботи. 
             Міжпредметні зв’язки: дисципліна «Клітинна біологія» в структурно-логічній 

схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: медична 

біологія, анатомія людини, фізіологія, гістологія, цитологія, ембріологія, інтегрується з 

вивченням мікробіології, вірусології та імунології. Вивчення дисципліни формує засади 

подальшого вивчення студентом таких дисциплін, як патоморфологія, патофізіологія, 

фармакологія, усі клінічні дисципліни, а також засвоєнні вивчених на них практичних 

навичок, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» в процесі 

подальшого навчання та у професійній діяльності. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей, як: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони 

здоров’я за спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, 

що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог; знання та розуміння предметної області та професійної 

діяльності; здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-
економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції;           

Програмні компетентності: планувати та проводити профілактичні й 

протиепідемічні заходи для запобігання розповсюдження інфекційних хвороб (за списком 

2) в умовах закладу охорони здоров’я на підставі результатів епідеміологічного обстеження 

осередків інфекційних хвороб, епідеміологічного аналізу, використовуючи існуючі 

профілактичні та протиепідемічні методи; виявляти в умовах закладу охорони здоров’я, 

використовуючи статистичні й лабораторні методи групи ризику, території ризику, час 

ризику, фактори ризику та здійснювати епідеміологічний аналіз інфекційної 

захворюваності населення; діагностувати на ранніх стадіях інфекційні захворювання (за 

списком 2), проводити первинні протиепідемічні заходи в осередку інфекційної хвороби. 
Очікувані результати навчання: 

          знати: морфофункціональну класифікацію різних типів тканин; філогенетичну 

класифікацію різних типів тканин; будову тканин; процеси гістогенезу різних типів тканин;  
процеси регенерації різних типів тканин; методи аналізу генетичної структури популяції; 

медико-генетичне консультування, етапи його проведення; 
           вміти: виготовляти гістологічні препарати; фарбувати різними барвниками 

гістологічні препарати; визначати їх типи і різновиди; самостійно працювати з науковою 

літературою і робити літературний огляд окремих тем для самостійного вивчення; 

самостійно вирішувати ситуаційні завдання курсу, складати родоводи; складати 

індивідуальну програму побудови здорової життєдіяльності, визначати заходи з її 

реалізації, розраховані на найближчу, середню і далеку перспективу. 
 Зміст навчальної дисципліни:   

             Структурні компоненти клітини. Цитолема (плазмолема). Цитоплазма. 
Сучасне уявлення про біологічні мембрани. Кластерно-мозаїчна модель будови 

біомембрани. Мембрана, надмембранний і підмембранний компоненти цитолеми, їх 

структурно-хімічна та функціональна характеристика. Основні компоненти цитоплазми - 
гіалоплазма, органели, включення. Гіалоплазма - визначення, цитозоль і цитоматрикс, 

фізико-хімічні властивості, хімічний склад, значення для клітинного метаболізму. Органели 



- визначення, класифікація. Органели загального та спеціального призначення. Мембранні 

ор-ганели (зерниста та незерниста ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, лізосоми, 

пероксисоми, мітохондрії). Немембранні органели (рибосоми, центріолі, мікротрубочки, 

мікрофіламенти та проміжні філаменти). Синтетичні процеси в клітині. Взаємодія 

структурних компонентів клітини при синтезі білків та небілкових речовин. Включення - 
визначення, класифікація, значення. 
            Структурні компоненти клітини. Цитолема (плазмолема). Цитоплазма. 
Сучасне уявлення про біологічні мембрани. Кластерно-мозаїчна модель будови 

біомембрани. Мембрана, надмембранний і підмембранний компоненти цитолеми, їх 

структурно-хімічна та функціональна характеристика. Основні компоненти цитоплазми - 
гіалоплазма, органели, включення. Гіалоплазма - визначення, цитозоль і цитоматрикс, 

фізико-хімічні властивості, хімічний склад, значення для клітинного метаболізму. Органели 

- визначення, класифікація. Органели загального та спеціального призначення. Мембранні 

ор-ганели (зерниста та незерниста ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, лізосоми, 

пероксисоми, мітохондрії). Немембранні органели (рибосоми, центріолі, мікротрубочки, 

мікрофіламенти та проміжні філаменти). Синтетичні процеси в клітині. Взаємодія 

структурних компонентів клітини при синтезі білків та небілкових речовин. Включення - 
визначення, класифікація, значення. 
           Ядро. Репродукція клітин. Старіння і смерть клітини. 
Значення ядра в життєдіяльності еукаріотичної клітини, зберіганні та передачі генетичної 

інформації. Форма, розміри, кількість ядер і ядерно-цитоплазматичне співвідношення у 

різних типах клітин. Основні компоненти ядра: ядерна оболонка, хроматин, ядерце, 

каріоплазма. Ядерна оболонка. Її будова та функції. Мембрани ядерної оболонки, 

перинуклеарний простір, ядерні пори. Хроматин. Будова та хімічний склад. Еухроматин та 

гетерохроматин. Статевий хроматин. Хроматин як форма існування хромосом у 

інтерфазному ядрі. Склад хромосом: ДНК, РНК, гістонові та негістонові білки. Будова та 

функція хромосом під час поділу клітин. Каріотип, плоїдність. Ядерце як похідне хромосом. 

Ядерцеві організатори. Будова ядерця та його роль в утворенні рибосом. Каріоплазма, 

фізико-хімічні властивості, хімічний склад, значення в життєдіяльності ядра. Життєвий та 

клітинний цикли , їх характеристика. Типи клітин, що виходять з клітинного циклу. Мітоз. 

Біологічне значення. Фази мітозу. Перебудова структурних компонентів клітини під час 

різних фаз мітозу. Ендомітоз. Поліплоїдія. Внутрішньоклітинна регенерація. Загальна 

морфофункціональна характеристика, біологічне значення. Реакції клітин на 

пошкоджувальну дію. Оборотні та необоротні зміни клітин. Їх морфологічні прояви. 

Адаптація клітин, її значення для збереження життя клітин у змінених умовах існування. 

Апоптоз і його біологічне та медичне значення. Старіння та смерть клітини. 
Предмет і методи гістологічних досліджень. Загальна характеристика епітеліїв. 

Класифікація. Будова, гістогенез та репаративна регенерація. Епітелій залоз. Класифікація 

залоз. Типи секрецій. 
 Тканини внутрішнього середовища.  
Кров і лімфа. Клітини крові, їх будова і функції. 
Пухка сполучна тканина. 
Морфологія і функції клітинних форм та аморфної речовини. сполучної тканини. Вчення 

І.І. Мечнікова про фагоцитоз. Поняття про ретиколоендотеліальну систему. Запальна 

реакція, роль клітин крові і сполучної тканини на різних стадіях запалення. 
 Щільна сполучна тканина.  
Дерма, фасції, сухожилля, зв'язки. Хрящова тканина. Різні види хрящової тканини. 

Регенерація, вікові зміни хрящової тканини. 
Кісткова тканина.  
Кісткові клітини, різновиди, гістогенез та регенерація кісткової тканини. Вікові зміни 

кісткової тканини. 
М'язова тканина.  



Гладка, поперечно-посмугована та серцево-м'язова тканина. Структурно-хімічна основа 

скорочення міофібрил. Гістогенез та регенерація м'язової тканиин. 
Загальна морфофункціональна характеристика нервової тканини.  
Будова нейронів, типи. Електронно-мікроскопічна будова м'якушевих і безм'якушевих 

нервових волокон. Синапси, їх електронно-мікроскопічна будова. Механізм синаптичної 

передачі. Нейронна теорія будови нервової системи. Нервові закінчення. Ефекторні і 

рецепторні нервові закінчення, будова і функції. Вільні та інкапсульовані нервові 

закінчення. Будова і функції нейроглії. Макроглія: епендима, астроглія, олігодендроглія, 

мікроглія. Взаємовідношення нейронів та нейроглії. Гістогенез та регенерація нервової 

тканини. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 

105 годин, у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної 
та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


