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 Ефективне функціонування системи охорони здоров‘я можливе лише за умови  
наявності в лікувальних закладах країни висококваліфікованих медичних кадрів. Медичні 
фахівці повинні якісно та творчо виконувати свої професійні обов‘язки на рівні сучасних 
досягнень науки і техніки. Інтенсивний розвиток медицини в світі підвищує вимоги до 
вищих медичних закладів України по підготовці конкурентноспроможних лікарів, підготовка 
яких вимагає впровадження в навчальний процес найдосконаліших сучасних форм та 
методів навчання.  

Пошуку нових підходів у викладанні фундаментальних дисциплін і розробці 
сучасних методів гістологічних досліджень сприяє збільшення кількості захворювань та їх 
ускладнень серед населення.  Навчальна діяльність кафедри гістології, цитології та 
ембріології направлена на викладання предмету у контексті її практичної спрямованості, 
що сприяє отриманню майбутніми лікарями міцних знань та використання їх у  подальшій 
лікарській роботі.  Організація навчального процесу кафедри має максимальну орієнтацію 
студентів до їх майбутньої практичної діяльності, адже для лікаря важливо не тільки мати 
високий рівень теоретичної підготовки, а й володіти практичними навичками та вміннями.   

Згідно навчальної програми дисципліна гістологія, цитологія та ембріологія на 
медичному факультеті вивчається в 2 семестрі першого та 3 семестрі другого курсу, що  
полегшує сприйняття студентами предмету, адже вивчення анатомії людини починається 
з першого семестру, а це дає змогу студентам ознайомившись з макроструктурою органів 
перейти до вивчення їх мікро- та ультраструктури. Така послідовність вивчення будови 
організму людини забезпечує краще засвоєння гістології, як науки, яку по праву вважають 
фундаментом теоретичної і практичної медицини.  

Особлива увага на заняттях з гістології приділяється засвоєнню практичних 
навичок. Студенти мають можливість вивчати гістологічну будову тканин та органів 
переглядаючи зображення мікропрепаратів, електронограм і схем на екранах телевізорів. 
Перевага такого методу вивчення структур полягає в його багатогранності та можливості 
постійного удосконалення. Диски з записами постійно доповнюються новими науковими 
даними з Іnternet - видань.  

Викладач має можливість показувати на екрані телевізора структури 
мікропрепаратів, пояснювати процеси, що проходять в живих організмах, використовуючи 
при цьому схеми, таблиці, відеоролики. Широке застосування на практичних заняттях 
мають мікроскопи, які дають можливість студентам порівнювати зображення 
мікропрепаратів на екрані телевізора з зображеннями тих же препаратів при різних 
збільшеннях мікроскопа.  

Вміння безпомилково визначати на гістологічних препаратах клітини, тканини та 
органи є головною метою засвоєння професійних навичок. Для закріплення теоретичних 
знань з мікроморфології використовуються альбоми для практичних занять, в яких 
студенти замальовують структури гістологічних препаратів, що вивчались на даному 
занятті, роблять позначення. Велику увагу викладачі приділяють правильності 
відтворення в альбомах зображень мікропрепаратів та передачі кольорів забарвлених 
структур.  

Однією з основних умов реалізації модульного принципу організації навчальної 
діяльності студентів медичного факультету на кафедрі є виділення ідеї зв‘язку навчання з 
майбутньою професійною діяльністю. Кожен студент повинен глибоко засвоїти ту істину, 
що не знаючи будови та функцій органів і тканин, ультраструктури клітин в нормі, їх 
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джерел розвитку - не можливо в майбутньому визначити зміни, які можуть відбутися в 
організмі, вияснити  механізм їх виникнення та знайти дієві способи боротьби з ними. 
Наприклад, при вивченні теми «Кров та лімфа» особлива увага приділяється засвоєнню 
показників гемограми, лейкоцитарної формули, кількості формених елементів крові в 
нормі, а також в різні вікові періоди.  

Дані знання матимуть застосування при навчанні студентів на анатомо-
фізіологічних та клінічних кафедрах. Для студентів педіатричного факультету суттєве 
значення має вивчення вікових змін не тільки показників крові, а й органів усіх систем 
нашого організму. Знання будови та функцій органів і систем людського організму потрібні 
лікарю для послідовного і цілеспрямованого оволодіння морфологічними основами 
діагностичних прийомів, призначення правильного лікування та проведення оперативних 
втручань. 
 Повного уявлення про структуру органів людини студенти не змогли б отримати  
без застосування макетів, муляжів та двовимірних реконструкцій, які виготовляються з 
різних препаратів і використовуються на практичних заняттях. Після ущільнення біоптатів 
в епоксидні блоки за загальноприйнятою методикою з них виготовили напівтонкі зрізи та 
забарвили поліхромним барвником. Після цього провели фотографування 
мікропрепаратів на мікроскопі «Conus» за допомогою цифрової насадки при збільшенні у 
900 разів.  

Отриману інформацію обробили у програмі «Fotoshop» та отримали цілісну 
картину мікроскопічної будови різних органів. Двовимірні фотореконструкції 
використовуються на практичних заняттях при вивченні відповідної теми. Вони дають 
змогу студентам більш детально та ретельно вивчати гістологічну будову органів, 
розпізнавати елементи мікроциркуляторного русла, імунокомпетентні клітини, тканинні 
елементи та інші гістологічні структури.   

Обов‘язковим елементом наближення теорії до практики на кожному занятті є 
розв‘язування ситуаційних задач, що  ставлять перед студентами проблеми, які необхідно 
швидко та правильно вирішити. Формування професійних умінь має формуватися на базі 
теоретичних знань та доведених до автоматизму навичок. Тому при тестовому контролі 
знань студенти не лише розв‘язують завдання, а й теоретично обгрунтувують вибір 
відповіді, що сприяє розвитку в них клінічного мислення.  

Після вивчення всіх тем з 3 модулів при проведенні підсумкового контролю знань 
на кафедрі, як одне із завдань, використовується  розв‘язування 50 ситуаційних задач.  
Кафедрою розроблений і випущений «Збірник завдань для контролю практичних навичок 
з гістології, цитології, ембріології та підготовки до ліценційного іспиту «Крок-1», який 
містить значну кількість ситуаційних задач з банку даних «Крок-1» та доповнений 
задачами складеними викладачами нашої кафедри.  

Проблемне навчання є складовою частиною сучасних форм організації 
навчального процесу. Створення проблемних ситуацій на занятті спонукає студента до 
пошуку шляхів їх вирішення та логічного пояснення.  

Враховуючи специфіку предмета та обмежені можливості поєднати на даному 
занятті засвоєний матеріал з практичною діяльністю і роботою в клініці, кожен викладач 
особливу увагу звертає на те, щоб глибоко переконати студента в необхідності отримання 
міцних теоретичних знань для подальшого їх застосування  при навчанні на інших 
кафедрах.  

Зберігаючи основні принципи системного підходу до вивчення окремих розділів 
гістології, необхідно враховувати потреби фізіології, патології, сучасної клініки для 
розробки нових морфологічних обгрунтувань новітніх методів діагностики і лікування.  

При вивченні на старших курсах спеціальних дисциплін (травматології, урології, 
гінекології і т.д.) не можливо обійтися без знань тонкої морфології. Успіхи теоретичної і 
практичної медицини базуються на багатому арсеналі морфологічних методів досліджень 
(3). Морфологія знаходиться в творчому розквіті і ввібравши в себе новітній зміст, 
наповнений передовим рівнем гістологічної техніки, виконує роль міцного фундаменту 
діагностичної та прогностичної медицини.  
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Обов‘язком вчених-морфологів є необхідність доступно пояснити можливості нових 
методів в гістології, цитології та ембріології для розвитку практично значимих розділів 
науки, а також для профілактики, діагностики та лікування хвороб (1,2). 

Значна увага на кафедрі приділяється позааудиторній роботі студентів.  Активна 
участь в роботі наукового гуртка  розвиває зацікавленість в них до проведення наукових 
досліджень та застосуванні сучасних даних науки в подальшій лікарській діяльності. Ми 
маємо надію, що таким чином прививаємо студентам любов не лише до наукової роботи, 
а й до праці вцілому.  

Досвідчені лектори кафедри, а саме професор і доценти, застосовують новітні 
технології навчання, використовуючи мультимедійні презентації, сучасні дані наукових 
досліджень та пов‘язують теоретичний матеріал лекції з практичною діяльністю лікарів. 
 Сучасне життя вимагає від професорсько-викладацького складу  використання в 
навчальному процесі різноманітних інноваційних і взаємодоповнюючих технологій, що дає 
змогу підготувати спеціалістів високого професійного рівня, здатних в майбутньому 
діагностувати хвороби, успішно їх лікувати та планувати заходи щодо їх профілактики.  

 
Підсумок 

Організація навчального процесу кафедри гістології, цитології та ембріології має 
максимальну направленість на орієнтацію студентів медичного факультету до їх 
майбутньої практичної діяльності. Для лікаря важливо не лише мати високий рівень 
теоретичної підготовки, а й досконало володіти практичними навичками та вміннями.  
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