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Мета курсу — формування базових знань в області клітинної біології 
прокариотических і еукаріотичних організмів, і хімічних основ, що 
відбуваються на рівні клітини біологічних процесів. 
Міждисциплінарні зв'язки. Дисципліна інтегрується з такими дисциплінами, як 
загальна і неорганічна хімія, сучасні проблеми молекулярної біології, 
біологічна хімія, біологічна фізика з фізичними методами аналізу, біологія з 
основами генетики, мікробіологія з основами імунології. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність обирати оптимальні методи аналітичної роботи з 
інформацією (навчальної, наукової, довідкової літературою і іншими 
джерелами), з інформаційними технологіями; здатність до участі в 
проведенні наукових експериментів; здатність ідентифікувати клітини і 
неклітинні структури на мікроскопічному рівні. 
Програмні результати навчання: 
знати: відмінності будови прокаріот і еукаріот, організацію їх генетичного 
матеріалу; будову та функції клітинних органел; будови клітинних мембран; 
механізм трансмембранного транспорту; організацію хромосом і структуру 
хроматину; види транскрипції; будову ядра; основні поняття процесингу РНК; 
будову мітохондрій; основні шляхи клітинної загибелі; базові поняття регуляції 
клітинного циклу. 
уміти: пояснювати основні етапи біоенергетики клітини; пояснювати 
особливості будови найбільш відомих типів клітин; пояснювати базові 
механізми передачі сигналу 
володіти: навичками роботи з клітинними культурами і мікроскопом; 
розумінням різниці особливостей еукаріотичної і прокаріотів транскрипції; 
розумінням основних механізмів розподілу еукаріот та загальних принципів 
синтезу білка; розумінням базових механізмів локалізації, біогенезу і секреція 
білків; розумінням основних етапів везикулярного транспорту 
Зміст навчальної дисципліни: ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИН ТА ТИПИ 
КЛІТИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Введення в біологію клітини. Клітинна теорія та 
типи клітинної організації. Методи дослідження клітин. Хімічний склад 
клітини.   Загальна характеристика вірусів та клітин. Загальні принципи 
організації тканин . Основні типи тканин та їх особливості. СТРУКТУРНО-
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІТИН, СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ ТА 
ВІДТВОРЕННЯ ГЕНЕТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КЛІТИН. Структурно-хімічна і 
функціональна характеристика мембран клітин. Структурні компоненти 
цитоплазми. Процеси метаболізму клітин та еволюція системи 
енергозабезпечення клітин. Система транспорту та синтезу. Опорно- руховий 
апарат клітини. Відтворення, поділ клітин. Клітинний цикл. Генетична 
інформація та її реалізація. 
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. 


