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«Біологія розвитку» 

Рівень ВО Магістр 

Назва спеціальності / освітньо-

професійної програми 

Медицина 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність Курс 2, 3 семестр, 5 кредитів  

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них лекції 

/ практичні) 

Усього 150 годин,  з них:  

10 годин лекцій і 34 години лабораторних занять  

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Кафедра гістології та медичної біології 

Автор дисципліни Титюк Ольга Василівна, старший викладач  

кафедри гістології та медичної біології 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Базові знання з біології та генетики.  

Що буде вивчатися У курсі «Біологія розвитку» викладено матеріал загальної 

цитології та ембріології. Вивчено організацію клітини та 

з’ясовано механізми розвитку організму загалом і його 

органів та систем органів зокрема. Велика увага звернена 

на міжклітинні контакти, синтетичний апарат клітини та 

клітинний цикл, що є необхідним для розуміння 

механізмів онтогенезу. Детально охарактеризовано 

ембріональний  та плодовий періоди розвитку організму. 

Роз’яснено походження усіх органів та систем людини. 

Для засвоєння матеріалу студенти працюватимуть  

з великою кількістю гістологічних препаратів. 

 Чому це цікаво / треба вивчати На сьогодні клітинна біологія стрімко розвивається та  

є основою сучасної біотехнології, генної інженерії та 

генетики. Цікавим є механізм регуляції клітинного циклу, 

який є в основі диференціації клітин та регенерації 

тканин. Вивчення біологія розвитку дозволяє легко 

встановлювати походження тканин та органів. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

У результаті вивчення курсу студенти матимуть 

ґрунтовні теоретичні знання з цитології та ембріології, які 

необхідні для засвоєння знань з гістології та анатомії; 

розумітимуть походження різних типів тканин, що є 

важливим під час лікування.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Після вивчення курсу студенти будуть компетентними у 

таких питаннях:  

1)  знання про будову та функції органел у клітині; 

2) визначення окремих органели та періодів клітинного 

циклу на мікропрепаратах за допомогою мікроскопа; 

3) характеристика усіх послідовних стадій розвитку від 

запліднення до народження; 

4) аналіз походження типів тканин організму. 

Інформаційне забезпечення Викладання здійснюється на кафедрі гістології та 

медичної лабораторії навчально-наукового медичного 

https://wiki.vnu.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
https://wiki.vnu.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97


інституту  

Дистанційний курс буде створений на платформі 

Microsoft Teams 

 

Web-посилання на опис 

(силабус) навчальної дисципліни 

на веб-сайті факультету 

Силабус дисципліни "Біологія розвитку" 

 
 

https://wiki.vnu.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
https://drive.google.com/file/d/1uw82YTKd3vVm6ZxtvEhEt-QEICE-yk-i/view?usp=sharing

