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Малюнки-ілюстрації й малюнки-таблиці супроводжують кожну тему, виконані в одному стилі, із наскрізними яс-
кравими й характерними постатями. Представлена в посібнику інфографіка зрозуміла і для здобувачів вищої ме-
дичної освіти, і для науково-педагогічних працівників ЗВО, лікарів – усіх, для кого внормована українська мова – 
життєва, особистісна й професійна потреба. 

Отже, використання інфографіки на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) і української 
мови як іноземної посилить мотивацію, допоможе й вітчизняним, й іноземним здобувачам освіти розширити слов-
никовий запас, глибше зрозуміти крос-культурні моменти, а іноземним здобувачам освіти – адаптуватися до ново-
го мовного оточення. 
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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ «ШКІРА  
ТА ЇЇ ПОХІДНІ» НА КАФЕДРІ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ 

Лисаченко О.Д., Шепітько В.І., Борута Н.В., Пелипенко Л.Б., Якушко О.С., Стецук Є.В., 
Вільхова О.В., Скотаренко Т.А., Волошина О.В. 

Полтавський державний медичний університет 
Знання будови, функцій і особливостей розвитку шкіри, засвоєні при вивченні гістології, цитології та ембріо-
логії, будуть використані здобувачами вищої медичної освіти в процесі подальшого навчання в університеті 
на кафедрах клінічного профілю й необхідні майбутнім лікарям усіх спеціальностей, особливо дерматологам.  
Ключові слова: гістологія, цитологія, ембріологія, здобувачі освіти, шкіра та її похідні. 
Knowledge of the structure, functions and features of skin development, obtained in the study of histology, cytology and 
embryology, will be used by applicants for higher medical education in the process of further study at the university in 
clinical departments and necessary for future physicians of all specialties, especially dermatologists. 
Key words: histology, cytology, embryology, students, skin and its derivatives. 

Актуальність вивчення теми «Шкіра та її похідні» полягає в тому, що шкіра утворює зовнішній покрив тіла лю-
дини і складає близько 16% його маси, виконує численні функції та є дзеркальним відображенням внутрішнього 
стану організму. Шкіра людини складається з трьох шарів: зовнішнього – епідермісу (багатошарового плескатого 
зроговілого епітелію), середнього сполучнотканинного – дерми і внутрішнього – гіподерми (представленої, в ос-
новному, жировими клітинами) [5]. Зміни морфофункціонального стану шкіри та її похідних призводять до розвит-
ку ряду захворювань, які вивчають на старших курсах медичних університетів. 

У процесі вивчення цієї теми на кафедрі гістології, цитології та ембріології здобувачі освіти засвоюють будову 
епітеліальної та сполучної тканин, загальний план будови шкіри та її похідних, джерела розвиту шкіри, можливі 
порушення та їхні наслідки. На практичних заняттях здобувачі навчаються ідентифікувати шари шкіри на 
мікроскопічному рівні й розрізняти їхні тканинні елементи, пояснюють структурні особливості будови шкіри, 
пов’язані з функцією, що виконується, і впливом на неї зовнішнього середовища. Знання мікроскопічної будови й 
функцій шкіри має велике практичне значення для вибору оптимальних методів лікування хворих і для 
профілактики розвитку шкірних хвороб [6]. 
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Зміни в структурах шкіри та їхніх похідних – серйозний сигнал, який може вказувати на внутрішні захворюван-
ня й пов'язані з ними ускладнення або побічні ефекти лікування. Найпоширеніші внутрішні причини шкірних 
проявів можна розділити на три основні групи: захворювання органів шлунково-кишкового тракту; дефіцит пожив-
них речовин, пов'язаний із нестачею вітамінів; захворювання залоз внутрішньої секреції [1]. Отже, знання будови 
шкіри та її похідних у нормі необхідні майбутнім медикам для встановлення можливих змін у організмі людини й 
виявлення проявів захворювань. Загальний стан шкіри та її похідних, колір, пігментація, висипи, наявність 
новоутворів – має велике діагностичне значення й указує на стан здоров’я людини в цілому.  

Навчально-методичне забезпечення практичних занять на кафедрі гістології, цитології та ембріології пред-
ставлене методичними вказівками для аудиторної й позааудиторної роботи здобувачів освіти, силабусами, нав-
чальними посібниками, практикумами. Методичні вказівки містять потрібну для проведення навчального процесу 
інформацію: перелік обов’язкових для засвоєння здобувачами освіти питань; приклади тестових завдань різних 
рівнів складності; зміст матеріалу даного практичного заняття й посилання на джерела інформаційних ресурсів, 
які необхідно використовувати в підготовці до заняття. Силабуси для здобувачів освіти містять плани лекцій і 
практичних занять із зазначенням основних питань, що розглядаються на заняттях; опис самостійної й 
індивідуальної роботи; критерії оцінювання знань; перелік завдань для складання змістових, підсумкових модулів 
і семестрової підсумкової атестації; рекомендовану літературу й інформаційні ресурси й надають необхідну 
інформацію про дисципліну й особливості її вивчення [2]. Практикуми використовуються здобувачами освіти для 
підготовки до практичних занять (містять завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття) і вклю-
чають завдання, які потрібно опрацювати (тестові завдання ІІ рівня, ситуаційні задачі). У практикуми студенти за-
мальовують вивчені на занятті гістологічні препарати і роблять відповідні позначення.  

Кафедра має потужну матеріально-технічну базу, високопрофесійних науково-педагогічних працівників, 
володіє великою кількістю демонстаційного, навчального й методичного матеріалу. Навчальні кімнати кафедри 
оснащені комп’ютерами, плазмовими панелями, мультимедійними проєкторами й мікроскопами. Обладнано 4 
комп’ютерні класи, які підключені до всесвітньої мережі «Інтернет» і використовуються для навчання здобувачів 
освіти, поточного й підсумкового контролю їхніх знань. Робоче місце кожного викладача оснащене комп’ютером і 
мікроскопом із цифровою відеокамерою. Візуалізація зображень мікропрепаратів відбувається завдяки викори-
станню мультимедійних проєкторів і широкоформатних плазмових екранів, що дає можливість вивчати 
гістологічні препарати за різних ступенів збільшення й максимально розглядати деталі всіх структур. Застосуван-
ня новітніх технологій допомагає задіяти одночасно графічну й аудіовізуальну інформацію при розборі нового 
матеріалу, що залучає всі органи сприйняття й інтенсифікує процес навчання [4]. 

Усний розбір матеріалу на практичному занятті допомагає виявити проблеми, з якими стикаються здобувачі 
освіти, готуючись до нього. При розгляді кожної теми особлива увага звертається на матеріал, до якого виникли 
запитання, зав’язались дискусії й суперечки. Удосконалення методів контролю знань на кафедрі відбувається 
систематично, завдання постійно змінюються й доповнюються. Для тестового контролю знань обраний веб-сервіс 
Google Classroom [3].  

Розглянемо приклади тестів про будову й функції сальних залоз різних рівнів складності, які використовуються 
на практичних заняттях для контролю знань здобувачів освіти з теми «Шкіра та її похідні». Програма представле-
на трьома блоками тестів.  

Перший блок містить тести першого рівня (15 шт.), на які потрібно відповісти: правильне чи неправильне дане 
твердження. Наприклад: «Сальні залози продукують секрет, який має назву «шкірне сало». Секреторними 
клітинами залоз є себоцити, які в процесі секреторного циклу виділяють шкірне сало за мерокриновим типом 
секреції. Укажіть чи правильне це твердження» *ні; так. 

Другий блок полягає у виконанні 15 тестових завдань ІІ рівня, які мають у першому випадку кілька правильних 
відповідей, наприклад: «При дослідженні гістологічного препарату шкіри людини виявляються сальні залози, які 
виділяють вироблений секрет за голокриновим типом. Назвіть характерні особливості будови, локалізації та 
функцій цих залоз» *секрет виділяється після повного руйнування секреторних клітин; *кінцеві відділи розміщені 
біля коренів волосся; *кінцеві секреторні відділи утворені себоцитами; вироблений секрет містить білкові молеку-
ли; різновидом цих залоз є церумінозні залози слухового проходу». У другому випадку виконання тестових зав-
дань полягає в підборі пропущеної відповіді в ході константування умови задачі. Наприклад: «На гістологічному 
препараті дерми шкіри, виготовленому з волосистої частини голови, помітні залозисті мішечки, до складу яких 
входять ____. Клітини мають великі розміри, полігональну форму, центрально розташоване ядро й містять 
численні ліпідні включення в цитоплазмі. Які клітини зображено на препараті?» *себоцити; світлі гландулоцити; 
темні гландулоцити; базальні клітини; адипоцити». 

Третій блок містить завдання, для виконання яких необхідні вміння діагностувати гістологічні препарати й 
ідентифікувати їхні структури. Для розв’язання таких задач здобувачі освіти мусять мати і теоретичний багаж 
знань із морфології шкіри та її похідних, і практичні навички правильного визначення гістологічних структур на 
представлених мікропрепаратах. Розглянемо приклад такого завдання: 
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На гістологічному препараті дерми шкіри  
зображена одна з її залоз. Назвіть клітини цієї залози, 
позначені на препараті цифрою 2. 
* себоцити 
базальні клітини  
світлі гландулоцити 
темні гландулоцити 
веретеноподібні міоепітеліоцити 

 
Для комп’ютерного тестування здобувачів освіти на кафедрі гістології, цитології та ембріології 

використовується програма «Айрен», що містить завдання з однією правильною відповіддю. До таких завдань 
входять ситуаційні задачі з бази підготовки до ліцензійного іспиту «Крок 1» і тестові завдання, створені виклада-
чами кафедри. Приклад ситуаційної задачі з бази «Крок 1»: «До косметолога звернулася пацiєнтка зi скаргами на 
появу чорних цяток на обличчi. Пiсля обстеження було встановлено, що поява цяток пов’язана з порушенням 
видiлення секрету сальних залоз. Який тип секрецiї характерний для цих залоз?» *голокриновий; мерокриновий; 
макроапокриновий; мiкроапокриновий; мерокриновий і мiкроапокриновий».  

Оцінювання знань відбувається за встановленою шкалою: 76-80 балів – «задовільно», 81-90 – «добре», 91-
100 – «відмінно». Пильну увагу після виконання тестів звертаємо на аналіз помилок та розбір і пояснення пра-
вильних відповідей.  

На занятті «Шкіра та її похідні» здобувачі освіти розглядають і вивчають препарати товстої шкіри пальця лю-
дини й тонкої - волосистої частини шкіри. Для вивчення гістологічних препаратів використовуються мікроскопи з 
відеонасадками, через які зображення мікропрепаратів проєктуються на екрани плазмових телевізорів і через 
мультимедійні проєктори – на великі екрани. На препараті товстої шкіри в епідермісі спостерігається 5 шарів 
клітин. Найглибші шари – базальний і остистий – утворюють росткову зону. Зернистий шар складається з кількох 
рядів веретеноподібних клітин, у цитоплазмі яких міститься кератогіалін. Клітини блискучого шару містять велику 
кількість елеїдину, за рахунок якого цей шар на препараті має вигляд блискучої смужки. Роговий шар утворений 
зроговілими клітинами (лусочками). У дермі виділяються сосочковий і сітчастий шари. Спостерігаються кінцеві 
секреторні відділи потових залоз і їхні вивідні протоки. Гіподерма представлена жировою тканиною. У препараті 
тонкої шкіри чітко виділяються епідерміс, дерма й гіподерма. Корені волосся в гіподермі виявляються, головним 
чином, косо зрізані. Біля коренів у вигляді мішечків спостерігаються кінцеві відділи сальних залоз. 

Здобувачі освіти розглядають, вивчають та ідентифікують гістологічні препарати, після чого замальовують їхні 
структури в альбоми-практикуми. Виконані завдання перевіряють викладачі, особливу увагу звертаючи на 
ідентичність відтворення гістологічних елементів і правильне позначення їхніх структур.  

Методика викладання теми «Шкіра та її похідні» на кафедрі гістології, цитології та ембріології спрямованана 
на якісне засвоєння здобувачами освіти теоретичного матеріалу й ефективне виконання практичної частини цьо-
го заняття. Запропоновані методи викладання полегшують процес опанування теоретичних знань і практичних 
навичок і підвищують якість професійної підготовки здобувачів освіти, що є доцільним, своєчасним і актуальним у 
підготовці майбутніх лікарів. 
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