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Мета курсу — формування у студентів здатності орієнтуватися в сучасних 
концепціях молекулярної біології, дати цілісне уявлення про молекулярні 
механізми збереження і реалізації генетичної інформації, структуру і функції 
нуклеїнових кислот і білків, методи аналізу біологічних послідовностей та 
просторових структур біологічних макромолекул, сформувати у студентів 
цілісний і системний погляд на організацію біологічних структур на 
молекулярному рівні та механізми реалізації генетичної інформації. 
Міждисциплінарні зв'язки. Дисципліна базується на попередньо вивчених у 
середній загальноосвітній школі предметів "Загальна біологія", і є інтегрованою 
з дисциплінами медична біологія, біологічна та органічна хімія, мікробіологія, 
органічна та неорганічна хімія. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність розуміти загальні закономірності структурної 
організації біологічних макромолекул та молекулярні механізми збереження і 
реалізації генетичної інформації. 
Програмні результати навчання: 
знати: основні терміни та положення молекулярної біології, закономірності 
функціонування основних класів біологічних макромолекул, а саме білків та 
нуклеїнових кислот, а також надмолекулярних комплексів; молекулярні механізми 
основних біологічних процесів (відтворення та реалізація генетичної інформації, 

біосинтез білків та ін.) та регуляторні механізми даних процесів. 
про єдність біологічних систем, що проявляється в подібності структурної та 
хімічної організації. 
уміти: трактувати біологічну сутність і механізми розвитку хвороб людини, а 
також визначати прояви дії загально біологічних законів у ході онтогенезу 
людини; пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського 
організму на молекулярно-біологічному та клітинному рівнях; пояснювати 
сутність та механізми прояву у фенотипі спадкових хвороб людини. 
володіти: знаннями про основні методи хімічного аналізу структури та 
функцій біополімерів (білків та нуклеїнових кислот); розумінням молекулярно- 
генетичного підґрунтя розвитку спадкових і мультифакторіальних захворювань 
перспективи застосування досягнень молекулярної біології в практичній 
медицині. 
Зміст  навчальної  дисципліни: МОЛЕКУЛЯРНІ  ОСНОВИ  СПАДКОВОСТІ.. 
Предмет та завдання молекулярної біології. Практичне значення та методи 
молекулярної біології. Загальна характеристика макромолекул. Фізико-хімічні 
основи молекулярної біології. Методи молекулярної біології. Макромолекули, 
як  обʼєкти  вивчення  молекулярної біології. Реплікація та репарація  ДНК 
Експресія генів та її регуляція. Структурна організація геному вірусів та 
клітинних форм життя. Молекулярні механізми онтогенезу. Молекулярні 
механізми міжклітинної сигналізації та трансмембранного транспорту 
МОЛЕКУЛЯРНІ ОСНОВИ СПАДКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. Проблеми 
мутагенезу, та молекулярні механізми спадкових захворювань. Клітинний цикл 



та його регуляція. Апоптоз. Основи онкогенетики. Канцерогенез. СУЧАСНІ 

ПРОБЛЕМИ ГЕННИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Поняття про генну 
інженерію. Методи ДНК-діагностики. Трансгенні організми. Генна терапія. 
Молекулярне клонування. Клонування організмів та клітин 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
105 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 65 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


