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Мета курсу – закладення основ вивчення студентами сучасних діагностичних 
технологій, які використовуються в діагностиці не тільки спадкових захворювань, а й в 
широкій клінічній практиці, що передбачає інтеграцію викладання з різними 
дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з сучасних методів генетичної 
діагностики в процесі подальшого навчання і професійній діяльності; закласти розуміння 
сучасних особливостей моногенних та хромосомних хвороб, а також поширених 
захворювань людини, які виникають на тлі спадкової схильності і потребують інтеграції 
класичних клінічних уявлень і сучасних високих технологій. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Сучасні методи генетичної діагностики» в 
структурно-логічній схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких 
дисциплін: анатомія людини, біологічна хімія, патоморфологія та патофізіологія, 
медсестринство в педіатрії, основи профілактичної медицини, медична біологія, 
репродуктивне здоров’я та планування сім’ї. Вивчення дисципліни формує засади 
подальшого вивчення студентом таких дисциплін, як клінічне  медсестринство у 
педіатрії,  клінічне медсестринство у внутрішній медицині, етичні проблеми в медицині 
та інших дисциплін, а також засвоєнні практичних навичок з цих дисциплін, що 
передбачає інтеграцію з ними «по вертикалі» в процесі подальшого навчання та у 
професійній діяльності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності; здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність 
застосовувати професійні та правові стандарти в повсякденній професійній практиці; 
здатність розпізнавати й інтерпретувати ознаки здоров’я і його змін, хвороби чи 
інвалідності (оцінка/діагноз), обмежень можливості повноцінної життєдіяльності і 
визначати проблеми пацієнтів при різних захворюваннях та станах; здатність виявляти 
зв’язок клінічних проявів захворювань з результатами додаткових методів дослідження. 

Програмні результати навчання: проводити суб’єктивне та об’єктивне 
обстеження різних органів і систем пацієнта та оцінювати отримані дані (за списком 1); 
проводити діагностику згідно спеціалізації: виявляти та оцінювати проблеми пацієнта; 
планувати медсестринські втручання; вміти підготувати пацієнта, здійснити забір і 
скерування біологічного матеріалу на лабораторне та інструментальне дослідження (за 
списком 8); організовувати та проводити навчання пацієнтів та членів їхніх родин з 
медичних питань; проводити медико-гігієнічну пропаганду; планувати та надавати 
сестринську допомогу з урахуванням методу медсестринського процесу та пріоритетів 
догляду у досягненні здоров’я та незалежності у певного пацієнта; аналізувати та 
використовувати у повсякденній медсестринській діяльності результати сучасних 
українських та іноземних досліджень за професійним спрямуванням; усвідомлювати та 
керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та обов’язками; 
підвищувати загальноосвітній культурний рівень на основі знань про історичний 
розвиток суспільства. 

Очікуванні результати навчання: 
знати: алгоритм сомато-генетичного обстеження хворого та членів його родини; 

алгоритм складання родоводу та легенди до родоводу; методологію клініко-



генеалогічного аналізу родоводу; методологію роботи з діагностичними каталогами; 
алгоритм проведення синдромологічного аналізу в процесі діагностики спадкової 
патології; методи пофарбування хромосом; типи порушень в хромосомному наборі: 
структурні, числові; класифікації хромосомних хвороб в залежності від змін, будови, 
числа чи порушення плоїдності хромосомного набору; поняття мозаїцизм; явище 
хромосомних аберацій; поняття “хромосомний поліморфізм”; поняття “однобатьківська 
дисомія”; молекулярно-цитогенетичні методи дослідження; принципи організації 
скринуючих програм; критерії для проведення масового та селективного скринінгу при 
спадкових хворобах обміну речовин (СХО); базові методи дослідження при підозрі на 
схо; показання для проведення тонкошарової хроматографії (ТШХ) амінокислот і 
вуглеводів крові та сечі; показання для проведення високоякісної рідинної хроматографії 
амінокислот крові та сечі (метод PICO TAG); показання для проведення тандемної мас-
спектрометрії (МС); схеми та алгоритми обстеження хворих з підозрою на СХО 
амінокислот, вуглеводів, сполучної тканини, органічні ацидурії; показання для 
проведення загальних метаболічних скринінг-тестів сечі; механізми виникнення гострих 
метаболічних порушень в неонатальному періоді; показання для проведення аналізу 
органічних кислот; показання для дослідження обміну сполучної тканини; механізми 
виникнення кетоза та лактоацидоза у хворих з органічними ацидуріями; клінічне 
значення скринуючих програм в ранній діагностиці СХО; програми біохімічної 
діагностики СХО з гострим перебігом; значення рутинних біохімічних досліджень у 
діагностиці СХО; механізми запуску метаболічної декомпенсації у хворих зі СХО; 
механізми виникнення гіпоглікемії у хворих з органічними ацидуріями; базові методи 
дослідження при порушенні обміну жирних кислот; критерії відбору груп високого 
генетичного ризику по розвитку СХО; базові молекулярні методи дослідження; 
показання для проведення молекулярних методів діагностики спадкової патології; методи 
прямої та непрямої молекулярної діагностики спадкової патології; метод ПЛР як базовий 
метод молекулярної діагностики; типи мутацій за допомогою визначених молекулярних 
методів; структуру та функції ядерного та мітохондріального геному; сучасні 
можливостей пренатальної діагностики; методи пренатальної діагностики; показання для 
інвазивної пренатальної діагностики; строки для проведення скринінгу вагітних; 
показання для елімінації вагітності. 

вміти: застосовувати системний підхід при обстеженні хворого та членів його 
родини; визначати провідний клінічний симптомокомплекс при проведенні оцінки 
фенотипу про банда та його сім'ї; скласти алгоритм обстеження хворого з підозрою на 
спадкову патологію; оцінити фенотип пробанда та членів його родини; провести 
синдромологічний аналіз; проводити роботу з діагностичними каталогами; скласти та 
аналізувати родовід та легенду до родоводу; оцінити характер успадкування 
фенотипічної ознаки або хвороби за наданим родоводом; намалювати схему будови 
нуклеотидів, міжнуклеотидних та міжланцюгових зв’язків; намалювати схему періодів 
клітинного циклу;  намалювати схему мітозу;  намалювати схему мейозу; трактувати 
каріограми в нормі та при патології; трактувати механізми поділу соматичних та статевих 
клітин; трактувати методи отримання препаратів мітотичних хромосом; намалювати 
схему виникнення трисомій. намалювати схему виникнення моносомій;  намалювати 
схему виникнення структурних хромосомних перебудов; скласти алгоритм проведення 
молекулярно-цитогенетичного дослідження; проаналізувати хроматограму; 
інтерпретувати результати тонкошарової хроматографії амінокислот і вуглеводів крові та 
сечі;  інтерпритувати результати загальних метаболічних скринінг-тестів сечі; 
проілюструвати прикладами значення біохімічних досліджень в уточненні діагнозу СХО; 
порівняти ефективність методів ТШХ, PICO TAG, ГХ-МС; інтерпретувати результати 
дослідження обміну сполучної тканини; проаналізувати графіки PICO TAG; намалювати 



схему обміну фенілаланіну;  намалювати схему обміну метіоніну; проаналізувати 
результати ПЛР- аналізу; інтерпретувати результати ДНК-діагностики моногенних та 
інфекційних захворювань; проаналізувати сонограми; скласти алгоритм проведення 
цитогенетичного дослідження клітин хоріону, лімфоцитів крові, амніоцитів; аналізувати 
результати біохімічного скринінгу. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Основи генетики людини. Взаємодія генів та її прояви. Зчеплене успадкування. 

Хромосомна теорія спадковості, її медичне значення. Методи вивчення спадковості 
людини. Мінливість організмів, її механізми. Значення різних форм мінливості в біології 
та медицині. Механізми клітинного поділу. Молекулярні та цитологічні основи спадкових 
хвороб. Методи генетики людини. Медико-генетичне консультування. Біологія 
індивідуального розвитку, тератогенез. Синдромологічний аналіз. Біохімічні методи 
діагностики природженої та спадкової патології. Молекулярно-генетичні методи 
діагностики спадкової патології. Пренатальна діагностика природженої та спадкової 
патології. Узагальнення методів генетичної діагностики. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі годин 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


