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Мета курсу — оволодіння студентами базових знань з молекулярної біології та 
генетики для можливостей засвоєння різних прикладних напрямків генетики, 
таких як генна інженерія, біотехнологія, медико-генетичне консультування, 
селекція та ін., що сприятиме підготовці фахівців, які мають 
загальнотеоретичну підготовку, володіють необхідними компетентностями для 
подальшого навчання і самостійної роботи фармацевта. 
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами які попередньо вивчені 
студентами в середній загальноосвітній школі: "Загальна біологія", "Біологія 
людини", "Біологія тварин", "Біологія рослин" та дисципліни "Біологія з 
основами генетики", яка вивчається на першому курсі; забезпечує високий 
рівень загальнобіологічної підготовки;закладає студентам фундамент для 
подальшого засвоєння ними знань із профільних теоретичних і клінічних 
професійно-практичних дисциплін (медичної хімії, фармацевтичної ботаніки, 
фармакогнозії, фізіології, мікробіології, патфізіологія тощо). 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність трактувати сучасні знання з молекулярної 
біології та генетики як базові для генної інженері, біотехнології, медицини і 
селекції. 
Програмні результати навчання: 
знати: структурно-функціональну організацію нуклеїнових кислот і білків; 
механізми збереження, передачі та реалізації спадкової інформації; структурну 
організацію генів, їх типи і функції; організацію генома неклітинних і 
клітинних організмів; сучасні уявлення про геном людини; мутації спонтанні та 
індуковані; мутагенні чинники і тест-системи для їх виявлення та оцінки 
мутагенної активності; генетичні механізми канцерогенезу; методи генної 
інженерії та їх практичне використання; методи вивчення генетики людини, 
діагностичні можливості методів; медико-генетичне консультування, етапи 
його проведення; генетичні основи селекції; 
уміти: використовувати методи антропогенетики в медико-генетичному 
консультуванні; характеризувати геном вірусів, бактерій, рослин, тварин і 
бактерій; пояснювати використання досягнень генетики в селекції; самостійно 



працювати з науковою літературою і робити літературний огляд окремих тем 
для самостійного вивчення; 
володіти: володіти методами генної інженерії і технологіями створення 
генетично-трансформованих організмів. 
Зміст навчальної дисципліни: 
СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИКИ. 
Молекулярні основи спадковості. Структурна організація генома клітини. 
Геном людини. Генетична токсикологія. Молекулярні механізми спадкової 
мінливості. Проблеми мутагенезу. Генетичні механізми канцерогенезу. 
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИКИ. Прикладна генна 
інженерія. Методи генної інженерії. Біотехнологія.  Прикладна медична 
генетика: медико-генетичне консультування. Генетична ідентифікація 
особистості. Генетика як теоретична основа селекції 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 
 
 
 


