
Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 
освітнього компонента (навчальної дисципліни)

Гістологія, цитологія та ембріологія
(назва навчальної дисципліни)

ОПП «Стоматологія», рівень вищої освіти – другий (магістерський)



Адреса кафедри:
Майдан Шептицького, буд. 21, 4-й поверх морфологічного корпусу ІФНМУ.

Загальна площа кафедри – 695 м2





Усього:
кафедральних приміщень – 22, у т.ч.: 
- навчальних приміщень – 9 (площею 318,6 м2),
- науково-дослідних лабораторій – 3 (площею 120 м2),
- кімнат співробітників – 6 (площею 164 м2), 
- господарських приміщень – 3 (площею 68 м2);
робочих місць у навчальних приміщеннях - 142



8 навчальних кімнат, кожна з яких обладнана:
• телевізійною панеллю, 
• персональним комп'ютером з кабельним доступом до 

"хмаркових" баз даних гістологічних зображень з використанням 
технологій "цифрової" мікроскопії.

У всіх навчальних кімнатах доступний надійний високошвидкісний WiFi



Парк навчальної 
мікроскопічної техніки:
• 20 мікроскопів бінокулярних 

SEO SCAN 400PE з план-
ахроматичною оптикою 
(2020 р. випуску), 

• 2 мікроскопи біологічні 
тринокулярні ахромати
(2013 р. випуску), 

• 5 мікроскопів біологічних 
монокулярних ахроматичних 
Optica 
(2013 р. випуску),

навчальні мікроскопи
(до 2010 р. випуску):
• УМ-301 – 16 од., 
• МБИ-1 – 16 од., 
• МБР-1 – 12 од., 
• МА – 7 од., 
• Юннат 2П-3 – 5 од., 
• С-11 – 2 од., 
• М-9 – 1 од., 
• М-10 – 1 од. 
У 2019 р. проведено чергове 
регламентне обслуговування 
та ремонт мікроскопів, 
випущених до 2010 р.

Навчальна лабораторія:
• колекція мікропрепаратів – 3898 од.;
• комплекти електронних

мікрофотографій – 8 од.;
• табличний фонд – 1109 од. 



Навчально-науково-практичний центр "Мікроскопія"
обладнаний:

•18 персональними комп'ютерами, 
•інтерактивним мультимедійним проектором Epson EB 585 Wi, 
•3 світловими мікроскопами лабораторного класу, 
•CCD-відеокамерою Kocom digital, 
•цифровою камерою Nikon Coolpix 5400, 
•програмним забезпеченням для здійснення аналізу 
зображень ImageTool for Windows V.3 та ImageJ (програми з 
відкритим кодом).

Змагання І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни
«Гістологія, цитологія та ембріологія» (2019 р.)



Лабораторія автоматизованих методів
аналізу зображень (створена в 1998 р.):
- центр колективного користування
(мікроскоп Leica DM 500, CCD-камера 
Tucsen TCA-10.0-N, програма  SEO ImageLab
Bio для морфо- та денситометричних
досліджень, програма статистичної 
обробки BioStat 5.6.6.4, сертифіковані 
розробниками).



У 2020 році на кафедрі завершився масштабний ремонт

Лабораторія автоматизованих методів аналізу зображень:
- люмінесцентниий мікроскоп дослідницького класу Zeiss 
Axioskop з CCD-відеокамерою Toupcam UHCCD05100KPA.

Гістохімічна лабораторія:
- люмінесцентниий мікроскоп

дослідницького класу Люмам Р8,
- мікротом-кріостат.

https://www.facebook.com/kanal402/posts/3956245931069567

