
Навчально-науково-практичний 
центр «Мікроскопія»

кафедри гістології, цитології та 
ембріології



Навчально-науково-практичний 
центр "Мікроскопія"
обладнаний:
•18 персональними 
комп'ютерами, 2 лептопами,
•інтерактивним мультимедійним 
проектором Epson EB 585 Wi, 
•6 світловими мікроскопами 
лабораторного класу, 
•CCD-відеокамерою Kocom digital, 
•цифровою камерою Nikon Coolpix
5400,
• професійним монітором Sony 
Trinitron HR,
•програмним забезпеченням для 
здійснення аналізу зображень 
ImageTool for Windows V.3 та 
ImageJ (програми з відкритим 
кодом),
•програмою  SEO ImageLab Bio для 
морфо- та денситометричних
досліджень,
•програмою статистичної обробки 
BioStat 5.6.6.4.



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

У ННПЦ «Мікроскопія» здобувачі мають можливість:
• вдосконалити практичні навички диференційної мікроскопічної 
діагностики з використанням колекцій цифрових зображень 
мікропрепаратів кафедри гістології, цитології та ембріології ІФНМУ та 
провідних університетів світу,
• підготуватись до складання змістових модулів та підсумкового 
модульного контролю,
• підготувати презентацію результатів індивідуальної самостійної роботи,
• підготуватись до складання тестової частини підсумкового контролю.

Завдяки наявності сучасної проекційної техніки та засобів візуалізації 
зображень у ННПЦ «Мікроскопія» проходять заняття з вибіркової 
дисципліни «Інтегрований курс з фундаментальних дисциплін».

Потужності комп’ютерної техніки та доступу до INTERNET дозволяють на 
сучасному рівні забезпечити складання ЄДКІ та IFOM.

Робочі місця для самостійної позааудиторної підготовки студентів з
оволодіння та вдосконалення навичок диференційної діагностики
мікропрепаратів, оснащені бінокулярними мікроскопами SEO SCAN 400PE з
план-ахроматичною оптикою та комп’ютерами з доступом до баз
цифрових зображень мікропрепаратів та електронних мікрофотографій.



ННПЦ «Мікроскопія» оснащений мікроскопом
стереоскопічним МБС-9, біологічними бінокулярними
мікроскопами Биолам М, Люмам РА, Steindorff, Row
Rathenow, тринокулярними мікроскопами JW-15T 7X45X,
люмінесцентним мікроскопом МЛ-2, що дає можливість
• студентам-науковцям самостійно працювати з

мікроскопічною технікою та засобами візуалізації
лабораторного класу,

• оволодіти базовими методами оптичної мікроскопії у
прохідному та падаючому світлі, у т.ч.
стереомікроскопії, темного поля, фазового контрасту,
інтерференції та поляризації.

Старший лаборант кафедри Н. Рябова готує мікроскопи до 
заняття студентського наукового гуртка.



У ННПЦ «Мікроскопія» здобувачі мають можливість:
• вдосконалювати навички гістологічної та 
цитологічної діагностики за допомогою 
мікроскопічної техніки  лабораторного класу;
• освоїти методи аналогової та цифрової 
мікрофотографії та відеофіксації;
• оволодіти способами кількісного та якісного 
(морфометрчного та денситометричного) аналізу 
мікроскопічних зображень;
• здобути базові компетенції з використання 
статистичних методів обробки результатів аналізу 
зображень морфологічних об’єктів на 
світлооптичному та електронномікроскопічному
рівнях;
• засвоїти принципи цифрової мікроскопії з 
використанням «хмаркових» технологій завдяки 
високошвидкісному доступу до ІНТЕРНЕТ-ресурсів.

Аналізатор зображень на базі мікроскопа Люмам РА та цифрової CCD-відеокамери Kocom digital .

Інтерактивний мультимедійний проектор Epson EB 585 Wi забезпечує високу якість демонстрації 
зображень мікроскопічних об’єктів.


