
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 Кафедра гістології, цитології та ембріології 
 

Силабус навчальної дисципліни 

 «Основи спеціальної медичної ембріології» 

 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Загальна кількість годин на дисципліну: 90 годин, 3 

кредити.  

Семестр: V, VI 3 рік навчання. 

Дні, час, місце 

проведення 

навчальної 

дисципліни 

Понеділок - п’ятниця з 8.30 до 16.12 

Головний корпус ОНМедУ (м. Одеса, вул. Ольгіївська, 

4б): згідно з розкладом в навчальних залах кафедри 

гістології 

Викладач(-і) 

Тірон Оксана Іванівна, доцент, к. м. наук, завідуюча 

кафедри гістології, цитології та ембріології                                        

0672827333 chekina.o@ukr.net   

Кувшинова Ірина Іванівна, доцент, к. м. наук  

0634161124 Irinakuvshinova.2000@gmail.com 

Маркова Олена Олегівна, ст. викладач, к. м. наук    

0682544959  alenushkamarkova71@gmail.com   

Бреус Володимир Євгенович ст. викладач 0675564787 

breusve@ukr.net 

Ляшевська Олександра Олександрівна завуч кафедри, 

асистент 0663213677 

alexandra.lyashevskaya@gmail.com 

Контактна 

інформація 

Довідки за телефонами:  

(048)7317059, (048)7123118 

E-mail: histology_odessa@ukr.net   

oksana.tiron@onmedu.edu.ua  

Офлайн та онлайн консультації: Понеділок, вівторок, 

середа : 

1 зміна – 14.00 -16.00 

 

КОМУНІКАЦІЯ 
 

Комунікація зі здобувачами буде здійснюватися аудиторно (очно). 

Комунікація зі здобувачами здійснюється через вказані e-mail адреси та 

телефони  викладачів, сторінку кафедри в соціальній мережі, онлайн платформи 

Microsoft Teams. 

 

АНОТАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Предмет вивчення дисципліни – основні етапи антенатального розвитку 
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людини, клінічне значення їх порушень, наслідки впливу факторів зовнішнього 

та внутрішнього середовища у різні терміни вагітності, засоби профілактики 

вроджених вад розвитку. 

Пререквізити і постреквізити дисципліни: базуються на вивченні 

здобувачами гістології, цитології та ембріології, нормальної та патологічної 

клінічної анатомії, клінічної хімії, загальної та клінічної патологічної фізіології, 

мікробіології, вірусології та імунології, фармакології, загальної фармації та 
клінічної фармакології, інфекційних хвороб, сімейної медицини, внутрішньої 
медицини, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами та формування умінь 

застосовувати знання в процесі подальшого навчання та у професійній 
діяльності. 

Мета дисципліни – оволодіння комплексом знань щодоосновних етапів 

антенатального розвитку людини, факторів, що спричинюють їх порушення, 

тератогенної дії інфекційних агентів, лікарських препаратів та токсичних 

речовин для проведення планування та виконання власних досліджень, для 

розв’язання значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки, виконання 

функціональних обов’язків, пов’язаних із веденням хворих-вагітних жінок та 

жінок репродуктивного віку, що має зменшити частоту або попереджати 

виникнення деяких вроджених вад розвитку, а отже пре- та неонатальної 

смертності. 

Завдання дисципліни: 

1. Надання здобувачам ступеня магістра знань щодо основних 
етапів антенатального розвитку людини (прогенез, запліднення, гаструляція, 
гісто- та органогенез); 

2.  Надання здобувачам ступеня магістра знань щодо 
можливих порушень, які виникають під час різних етапів антенатального 
розвитку, їх клінічних проявів та можливостей попередження та/або корекції. 

3. Надання здобувачам ступеня магістра знань щодо 
механізмів тератогенної дії інфекційних агентів, лікарських препаратів та 
токсичних речовин на різних етапах ембріонального розвитку. 
 Очікувані результати: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен: 

Знати:  

− Характеристику основних етапів антенатального розвитку людини; 

− Види порушень, що виникають на різних етапах прогенезу та 
ембріогенезу, методи їх профілактики ; 

− Механізми дії тератогенних, ембріо- та фетотоксичних факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища ; 

− Віддалені наслідки впливу факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища на організм людини в процесі ембріонального розвитку. 

Вміти:  
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− Розпізнавати характерні структури ембріона/плода на різних етапах 
антенатального розвитку; 

− Моделювати токсичний вплив фізичних та хімічних факторів на статеві 
клітини, ембріон та плід в експерименті; 

− Аналізувати причинно-наслідкові зв’язки між дією факторів 
внутрішнього та зовнішнього середовища на ембріон/плід під час вагітності 
та деякими захворюваннями в постнатальному періоді 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дисципліна буде викладатися у формі практичних занять (30 аудиторних 

годин); організації самостійної роботи здобувача (60 годин). 

Методи навчання: за домінуючими засобами навчання: вербальні, 

наочні(презентації, відеолекції,таблиці), бліц-опитування, виконання письмових 

завдань, ситуаційні завдання («кейс-метод»), контролю вмінь, метод навчання 

«мозковий штурм», який спонукає слухачів проявити 
творчий підхід і знайти альтернативні методи вирішення запропонованих 
завдань шляхом вільного вираження думок. 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Прогенез. Особливості розвитку чоловічих статевих клітин. 

Тема 2. Прогенез. Особливості антенатального та постнатального розвитку 

жіночих статевих клітин. 

Тема 3. Ранні етапи розвитку людини -1. (Овуляція, запліднення, дроблення, 

бластуляція) 

Тема 4. Ранні етапи розвитку людини -2. (Імплантація, гаструляція. Клінічне 

значення, їх порушення)  

Тема 5. Диференціювання зародкових листків зародка людини. Гісто та 

органогенез. 

Тема 6. Формування позародкових органів на ранніж етапах ембріогенезу 

людини. Формування плаценти та пупочного канатику. 

Тема 7. Критичні періоди розвитку людини. 

    Перелік рекомендованої літератури: 
    Основна: 

1. Textbook of Clinical Embryology / edited by K.Coward, D. Wells. – New York: 

Cambridge University Press, 2013 – 402 p. 

     Додаткова: 

1. Медична ембріологія за Лангманом [переклад 8 американського видання з 

англ.] / Садлер Т.В. – Львів: Наутілус, 2001. – 550 с. 

2. Current Research in Embryology / edited by S.Globig. – Florida: Apple Academic 

Press, 2011 – 324 p. 

     Інформаційні ресурси: 
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1. Hill, M.A. (2021, April 20) Embryology Main Page. Retrieved from 

https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/Main_Page 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Форми і методи поточного контролю: усний (опитування), тестування, 

оцінювання виконання практичних вправ, оцінювання комунікативних навичок, 

розв’язання ситуаційних клінічних завдань, оцінювання активності на занятті та 

самостійної роботи здобувачів. 

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті: 

«5» Здобувач вільно володіє матеріалом, приймає активну участь в 

обговоренні теми заняття, впевнено демонструє практичні навички під 

час виконання завдань,  висловлює свою думку з теми заняття, демонструє 

творче мислення. Рівень компетентності високий, здатність до 

самостійного поповнення знань. 

«4» Здобувач добре володіє матеріалом, приймає участь в обговоренні теми 

заняття, демонструє практичні навички під час виконання завдань з 

деякими помилками,  висловлює свою думку з теми заняття. Рівень 

компетентності достатній. 

«3» Здобувач недостатньо володіє матеріалом, невпевнено приймає участь в 

обговоренні теми заняття. Рівень компетентності середній, 

репродуктивний. Володіє знаннями для подолання допущених помилок. 

«2» Здобувач не володіє матеріалом, не приймає участь в обговоренні теми 

заняття. Рівень компетентності низький. 

 

Форми і методи підсумкового контролю: залік, виставляється здобувачу, 

який виконав усі розділи освітньої програми вибіркової дисципліни, приймав 

активну участь у практичних заняттях, має середню поточну оцінку не менше ніж 

3,0 і не має академічної заборгованості. 

Можливість і умови отримання додаткових (бонусних) балів: не 

передбачено. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Самостійна робота передбачає підготовку до кожного практичного заняття 

та  заліку. 

 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

− Пропуски занять з неповажних причин відпрацьовуються за розкладом 

черговому викладачу. 

− Пропуски з поважних причин відпрацьовуються за індивідуальним графіком 

https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/Main_Page
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з дозволу деканату. 

 

Політика щодо академічної доброчесності:  

Обов’язковим є дотримання академічної доброчесності здобувачами, а 

саме: 

− самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених 

робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

− посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей;  

− дотримання норм законодавства про авторське право i суміжні права; 

− надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Неприйнятними у навчальній діяльності для учасників освітнього процесу 

є: 

− використання родинних або службових зв’язків для отримання позитивної 

або вищої оцінки під час здійснення будь-якої форми контролю результатів 

навчання або переваг у науковій роботі; 

− використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних 

матеріалів або технічних засобів (шпаргалок, конспектів, мікро-навушників, 

телефонів, смартфонів, планшетів тощо); 

− проходження процедур контролю результатів навчання підставними особами. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності:  

− зниження результатів оцінювання контрольної роботи, оцінки на занятті, 

заліку тощо; 

− повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, заліку тощо);  

− призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні 

завдання, контрольні роботи, тести тощо); 

− проведення додаткової перевірки інших робіт авторства порушника. 

Політика щодо відвідування та запізнень: 

Форма одягу: медичний халат, який повністю закриває верхній одяг, або 

лікарська піжама, шапочка, маска, змінне взуття. 

Обладнання: підручник, зошит, словник, ручка. 

Стан здоров’я: здобувачі хворі на гострі інфекційні захворювання, у тому 

числі на респіраторні хвороби, до заняття не допускаються. 

Здобувач, який спізнився на заняття, може бути на ньому присутній, але 

якщо в журналі викладач поставив «нб», він повинен його відпрацювати у 

загальному порядку. 

Використання мобільних пристроїв:  

Мобільні пристрої можуть бути застосовані здобувачами з дозволу 

викладача, якщо вони потрібні для виконання завдання. 
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Поведінка в аудиторії 

Поведінка здобувачів та викладачів в аудиторіях має бути робочою та 

спокійною, суворо відповідати правилам, встановленим Положенням про 

академічну доброчесність та етику академічних взаємин в Одеському 

національному медичному університеті, у відповідності до Кодексу академічної 

етики та взаємин університетської спільноти Одеського національного 

медичного університету, Положенням про запобігання та виявлення 

академічного плагіату у науково-дослідній та освітній роботі здобувачів вищої 

освіти, науковців та викладачів Одеського національного медичного 

університету. 

https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Polozhennja-pro-akademichnu-dobrochesnist-ta-etiku-akademichnih-vzaiemin-v-ONMedU-zi-zminami.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Polozhennja-pro-akademichnu-dobrochesnist-ta-etiku-akademichnih-vzaiemin-v-ONMedU-zi-zminami.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Polozhennja-pro-akademichnu-dobrochesnist-ta-etiku-akademichnih-vzaiemin-v-ONMedU-zi-zminami.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/08/Polozhennja-pro-zapobigannja-ta-vijavlennja-akademichnogo-plagiatu.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/08/Polozhennja-pro-zapobigannja-ta-vijavlennja-akademichnogo-plagiatu.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/08/Polozhennja-pro-zapobigannja-ta-vijavlennja-akademichnogo-plagiatu.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/08/Polozhennja-pro-zapobigannja-ta-vijavlennja-akademichnogo-plagiatu.pdf

