
 
 



 

 

 

 



мікробіології, вірусології та імунології, фармакології та клінічної 

фармакології, медичної генетики, інфекційних хвороб, сімейної медицини, 

внутрішньої медицини, онкології, що передбачає інтеграцію з цими 

дисциплінами та формувати умінь застосовувати знання в процесі 

подальшого навчання та у професійній діяльності. 

 

 1. Мета та завдання вибіркової навчальної дисципліни «Теоретичні 

основи молекулярної медицини» 
  

1.1 Метою вибіркової навчальної дисципліни «Теоретичні основи 

молекулярної медицини» є оволодіння комплексом знань, вмінь, навичок  із 

використання сучасних молекулярно-генетичних технологій в діагностиці,  

лікуванні та профілактики захворювань людини, що має значення для 

раціонального використання досягнень молекулярної медицини в практичній 

професійній діяльності і наукових дослідженнях. 

 1.2 Основними завданнями вибіркової навчальної дисципліни є: 

 1) надання здобувачам ступеня доктора філософії знань щодо спектру 

сучасних молекулярно-генетичних методів і їх застосування для діагностики 

спадкових хвороб, інфекційних хвороб, визначення схильності до 

мультифакторіальних захворювань, в судовій медицині; 

 2) надання здобувачам ступеня доктора філософії знань відносно 

молекулярно-генетичних підходів до лікування і профілактики захворювань 

людини; 

 1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів 

вищої освіти). 

 Згідно з вимогами освітньо-наукової програми спеціальності, 

дисципліна забезпечує набуття аспірантами компетентностей: 

 - інтегральна: 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми, проводити незалежне 

оригінальне наукове дослідження та здійснювати педагогічну, професійну, 

дослідницьку та інноваційну діяльність в галузі медицини. 

- загальні (ЗК):ЗК1; ЗК3; ЗК4; ЗК5 

ЗК 1. Здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та 

загальнокультурного рівню. 

ЗК 3. Навички до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 4. Здатність до спілкування і роботи у професійному середовищі та з 

представниками інших професій у національному та міжнародному 

контексті. 

ЗК 5. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність 

генерувати нові ідеї. 

- спеціальні (фахові, предметні) (СК):СК1; СК2; СК5; СК7; СК8 

СК 1. Глибокі знання і систематичне розуміння предметної області за 

напрямом та тематикою наукових досліджень у галузі медицини, майбутньої 

професійної діяльності у сфері вищої медичної освіти.   



СК 2. Здатність до визначення потреби у додаткових знаннях за напрямком 

наукових досліджень, формулювати дослідницькі питання, генерувати 

наукові гіпотези у сфері медицини. 

СК 5. Володіння сучасними методами наукового дослідження. 

СК 7. Здатність інтерпретувати можливості та обмеження дослідження, його 

роль у суспільстві. 

СК 8. Впровадження нових знань (наукових даних) в освітній процес та 

практику охорони здоров’я.  

 

Результати навчання 
Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких 

сприяє навчальна дисципліна (ПРН):ПРН1; ПРН3; ПРН4; ПРН9; ПРН16 

ПРН 1. Застосовувати науково-професійні знання; формулювати ідеї, 

концепції з метою використання в роботі освітнього та наукового 

спрямування. 

ПРН 3. Інтерпретувати та аналізувати інформацію, коректно оцінювати нові 

й складні явища та проблеми з науковою точністю критично, самостійно і 

творчо.  

ПРН 4. Виявляти невирішені проблеми у предметній області медицини та 

визначати шляхи їх вирішення  

ПРН 9. Винаходити нові способи діагностики, лікування та профілактики 

захворювань людини. 

ПРН 16. Використовувати етичні принципи в роботі з пацієнтами, 

лабораторними тваринами, дотримуватися наукової етики. 

 

Результати навчання для дисципліни. 
Аспірант (здобувач) має знати: 

- Методи молекулярно-генетичної діагностики і напрямки їх 

використання в медицині; 

- Основні принципи генної і клітинної терапії і можливості її 

застосування в лікування спадкових і не спадкових захворбвань; 

- Роль фармакогенетичних досліджень в індивідуалізованій 

фармакотерапії 

-  Молекулярно-генетичні механізми розвитку пухлин, новітні методи 

діагностики і лікування онкозахворювань, що базуються на молекулярно-

генетичних технологіях. 

Аспірант (здобувач) має вміти: 

- Визначити показання до використання методів молекулярно-генетичної 

діагностики  і інтерпретувати результати досліджень 

- Пояснювати пацієнту можливості і обмеження методів генної терапії; 

- Оцінювати доцільність молекулярно-генетичного тестування для 

визначення спадкової схильності до мультифактеріальних захворювань і 

фармакогенетичного тестування. 

 



2. Структура вибіркової навчальної дисципліни «Теоретичні основи 

молекулярної медицини» 
Назва змістових 

модулів і тем 

  Кількість годин 

 Денна форма  Заочна форма 

Усього У тому числі Усього У тому числі 

Лекції Семін

ар. 

СРС Лекції Семіна

р. 

СРС 

Змістовий модуль № 1. Молекулярні основи спадкових захворювань людини. 

Експресія генів і її 

регуляція. 

Епігенетика.  

 4 6 8  4 6 8 

Характеристика 

геному людини. 

 2  5  2  5 

Проблеми 

мутагенезу і 

молекулярні 

механізми 

спадкових хвороб. 

 2 4 7  2 4 7 

Мультифакторіальні 

хвороби, мета і 

методи 

персоналізованої 

медицини  

 2  5  2  5 

Регуляція 

клітинного циклу, 

основи 

онкогенетики 

  4 2   4 2 

Змістовий модуль №2. Використання генних і клітинних технологій в медицині 

Молекулярно-

генетичні методи 

діагностики 

  8 6   8 6 

Рекомбінантні ДНК 

в створенні генно-

терапевтичних 

препаратів. Генна 

інженерія  

 2 4 7  2 4 7 

Методи корекції 

геному. Генна 

терапія. 

  10 6   10 6 

Сучасний стан 

клітинних 

технологій в 

медицині 

 2 8 9  2 8 9 

Контроль 

практичних навичок 

і теоретичних знань 

Залікове заняття 

  2 5   2 5 

Разом: 120 14 46 60 120 14 46 60 

 



 3. Теми лекцій вибіркової навчальної дисципліни «Теоретичні 

основи молекулярної медицини» 
№ 

з/п 

Тема Кількість 

годин 

1. Основні напрямки молекулярної медицини, стан, перспективи 

розвитку 

2 

2. Молекулярні основи спадковості 2 

3. Регуляція експресії генів. Геном людини 2 

4. Молекулярні і клітинні механізми мутагенезу  2 

5. Мультифакторіальна патологія. Основи фармакогенетики. 2 

6. Методи генної інженерії. Трансгенні організми 2 

7. Клітинні технології в медицині. Репрограмування геному.  2 

 Разом  14 

 

Теми семінарських занять вибіркової навчальної дисципліни 

«Теоретичні основи молекулярної медицини» 
№ 

з/п 

Тема Кількість 

годин 

1. Організація спадкової інформації людини і ії експресія. 6 

2. Мутагенез. Репарація ДНК 4 

3. Регуляція клітинного циклу, основи онкогенетики 4 

4. Молекулярно-генетичні методи діагностики 8 

5. Методи генної інженерії. Трансгенні організми в медицині. 4 

    6. Методи корекції геному 4 

7. Генна терапія спадкових і онкологічних захворювань. 6 

8. Репаративна медицина. Використання стовбурових клітин.  6 

9. Клонування організмів 2 

10. Залікове заняття. Підсумковий контроль засвоєння дисципліни. 2 

   

 Разом  60 

 

4. Теми самостійних  робіт вибіркової навчальної дисципліни 

«Теоретичні основи молекулярної медицини» 
 № 

з/п 

Тема Кількість 

годин 

1. Підготовка до лекцій і семінарських занять 25 

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних  занять 

1. Порівняльна еволюція геномів. Методи дослідження геному. 4 

2. Некодуючі РНК, їх роль в регуляції експресії генів. 4 

3. Комутагени, антімутагени. Механізми дії 4 

4. Генетичний паспорт людини: значення і проблеми. 4 

5. Молекулярно-генетичні дослідження в діагностиці інфекційних 

хвороб. 

4 

6. Трансгенні організми в біотехнології. 4 

7. Етичні питання в генній терапії. 2 

8. Молекулярні механізми диференціювання клітин. Ембріональна 

індукція. 

4 

9. Підготовка до залікового заняття. 5 

 Разом 60 



5. Методи навчання    

Для організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

використовуються словесні, наочні й практичні методи навчання.  

Основними видами навчальних занять є лекція, семінарське заняття 

(семінари-дискусії), консультації. 

 Тематика лекцій визначається робочою програмою навчальної 

дисципліни, забезпечується текстами лекцій і  ілюстровані презентаціями.  

Викладання вибіркової навчальної дисципліни «Теоретичні основи 

молекулярної медицини» на семінарських заняттях забезпечується 

методичними розробками для кожного практичного заняття, наочними 

засобами навчання для кожного заняття (презентації, відеолекції), 

інформаційним ресурсом кафедри, структурованими алгоритмами контролю 

вмінь.  

 Самостійна поза аудиторна робота аспірантів є основним засобом 

опанування навчального матеріалу. Вона включає опрацювання навчального 

матеріалу, підготовку до лекцій, виконання індивідуальних завдань.  

Самостійна робота при вивченні вибіркової навчальної дисципліни 

забезпечується методичними розробками з самостійної роботи, наочними 

засобами навчання (відеолекції, презентації), інформаційним ресурсом 

кафедри, тематикою самостійних робіт, структурованими алгоритмами 

контролю вмінь. 

 Вивчення дисципліни завершується заліком на останньому 

семінарському занятті. 

6. Методи контролю: 
- тести вхідного та заключного контролю рівня знань за темою 

семінарського заняття; 

- усна відповідь на питання за матеріалом поточної теми; 

- розв’язання типових і нетипових клінічних ситуаційних задач; 

- підсумковий залік. 

 

 7. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують аспіранти 

Поточний контроль здійснюється на семінарських заняттях. 

Оцінювання успішності вивчення тем дисципліни виконується за 

традиційною 4-х бальною шкалою. Наприкінці вивчення дисципліни поточна 

успішність розраховується як середній поточний бал, тобто середнє 

арифметичне всіх отриманих аспірантом оцінок за традиційною шкалою, 

округлене до цілого числа. 

Підсумковий контроль. Вивчення навчальної дисципліни завершується 

заліком. Залік отримають аспіранти (пошукувачи), які не мають пропусків 

лекцій і практичних занять або відпрацювали пропущені аудиторні заняття і 

мають середній бал не менше, ніж 3,00. 

  

8. Рекомендована література 



Основна (базова): 

1. Генетическая медицина/ В.Н. Запорожан, В.А. Кордюм, Ю.И. Бажора и 

др.; За ред. В.Н. Запорожана. –Одесса: Одес.держ. ун-т, 2008. -432 с. 

2. Запорожан В. М., Бажора Ю. І., Шевеленкова А. В., Чеснокова М. 

М. Медична генетика: Підручник для вишів. Одеса: Одес. держ. мед. 

ун-т, 2005. 260 с. 
 
Допоміжна 
1. Генетика человека по Фогелю и Мотулски. Проблемы и подходы 

/Ред.М.Р. Спейчер, С.Е. Анонаракис, А.Г. Мотулски: пер. с англ.А.Ш. Латыпов; 

научн. ред. В.С. Баранов. – 4-е издание – СПб.:Изд-во Н-Л, 2013. – 1056 с.  

2. Запорожан В. М., Бажора Ю. І., Шевеленкова А. В., Чеснокова М. 

М. Медицинская генетика: Учебник для вузов. Одеса: Одес. гос. мед. ун-т, 

2012. 260 с. 

3. Медична біологія / За ред. В. П. Пішака, Ю. І. Бажори. Підручник 

/ Видання 3-е, перероблене і доповнене.- Вінниця: Нова книга, 2017. - 608 с. 

4. Медична генетика: Підручник / За ред. чл.-кор. АМН України, 

професора О. Я. Гречаніної, професора Р. В. Богатирьової, професора                        

О. П. Волосовця. Київ: Медицина, 2007. 536 с. 

5. Молекулярная биология клетки (руководство для врачей). Фаллер 

Дж.М., Шилдс Д, М.: Бином-Пресс, 2011. - 256с. 

6. Мушкамбаров Н.Н., Кузнецов С.Л. Молекулярная биология. 

Введение в молекулярную цитологию и гистологию: Учебное пособие для 

студентов медицинских вузов / Н.Н. Мушкамбаров, С.Л. Кузнецов. — 3-е 

изд., испр. и доп. — М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное 

агентство», 2016. — 664 с.: ил. 

7. Наглядная медицинская генетика/ Дориан Дж. Придчард, Брюс 

Р.Корф; пер.с англ. Под ред. Е.С. Ворониной.-2 изд., перераб. и доп. -  М.:ГЭОТАР-

Медиа,2018.-304 с.:ил. 

8. Ньюссбаум Р. Л., Мак-Нинес Р. Р., Виллард Х. Ф. Медицинская 

генетика: Учебное пособие / Пер с англ.. А. Ш. Латышова; Под. ред. Н. П. 

Бочкова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 624 с. 

9. Основы молекулярной биологии клетки/ Б.Альбертс, Д.Брей, 

К.Хопкин и др.; пер с англ. – 2-е изд., испр. – М.:Лаборатория знаний, 2018. – 

768 с. : ил. 

10. Павліченко В.І., Пішак В.П., Булик Р.Є. Основи молекулярної 

біології: Навчальний посібник. Чернівці: Мед університет, 2012. 388 с.  

11. Сиволоб А.В. Молекулярна біологія: підручник/ А.В. Сиволоб. - 

К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. - 384 с. 

12.  Стволовые клетки / В. Н. Запорожан, Ю. И. Бажора. – Одесса: 

Одес. Гос. Мед. Ун-т, 2004. – 228 с. Монографія. 

13. Emery’s Elements of medical genetics. 15th ed. / Peter Turnpenny, 

Sian Ellard. Elsevier, 2017. 400 p. 

14. Lynn B. Jorde, John C. Carey, Michael J. Bamshad. Medical genetics. 

4th ed. Elsevier, 2010. 368 pp. 



15. Speicher M. R., Antonarakis S. E., Motulsky F. G. Vogel and 

Motulsky’s human genetics. Problems and approaches. 4th addition. Springer, 

2010. 981 pp. 

16. Young Ian. D.  Medical genetics. 2nd ed. Oxford university press, 

2010. 304 р. 
 

Інформаційні ресурси: 

1. Національна наукова медична бібліотека України 

http://library.gov.ua/ 

2. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/ 
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