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Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння базовими знаннями з 

молекулярної біології та генетики для можливостей засвоєння різних прикладних напрямків 

генетики, таких як генна інженерія, медико-генетичне консультування та ін., що сприятиме 

підготовці фахівців, які мають загальнотеоретичну підготовку, володіють необхідними 

компетентностями для подальшого навчання і самостійної роботи. 
Міжпредметні зв'язки: дисципліна «Прикладна генетика»  в структурно-логічній 

схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: медична 

біологія, медична та біологічна фізика, гістологія, цитологія та ембріологія, анатомія людини, 

інтегрується з вивченням фізіології. Вивчення дисципліни формує засади подальшого 

вивчення студентом таких дисциплін, як пропедевтика педіатрії, педіатрія, в т.ч. неонатологія, 

хірургія, в т.ч. дитяча хірургія, акушерство і гінекологія, загальна практика (сімейна 

медицина), що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» в процесі 

подальшого навчання та у професійній діяльності, надає можливість отримати практичні 

навички та формувати професійні вміння для діагностики та надання невідкладної медичної 

допомоги та інтенсивної терапії при певних патологічних станах та в період догляду за 

хворими. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей, 

як: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов 

і вимог;  здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та 

розуміння предметної області та професійної діяльності; здатність діяти 

соціально,відповідально та свідомо; здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 
навички опитування та клінічного обстеження пацієнта; здатність до визначення необхідного 

переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів; здатність до 

встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання; здатність до проведення 

епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, 

соціальної, економічної та медичної інформації; здатність до оцінювання впливу 

навколишнього середовища, соціально-економічних та біологічних детермінант на стан 

здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції. Здатність планувати та проводити скринінгове 

обстеження організму та виявляти ранні предиктори погіршення його стану; здатність 

інтегровано оцінювати скарги та результати обстеження пацієнтів будь-якого віку та давати 

рекомендації щодо немедикаментозної корекції їх стану 
 Програмні результати навчання: використовувати набуті знання про будову та функції 

окремих органів й систем і організму людини в цілому внормі, при розвитку патологічних 

процесів, захворювань в подальшому навчанні та у практичній діяльності лікаря; збирати дані 

про скарги пацієнта, анамнез життя (професійний анамнез зокрема), проводити фізікальне 

обстеження та аналізувати отримані результати в умовах закладу охорони здоров’я та/або вдома 

у хворого, за стандартною схемою опитування; призначати й аналізувати додаткові методи 

обстеження (лабораторні, рентгенологічні, функціональні та/або інструментальні); оцінювати 

інформацію з метою проведення диференційної діагностики захворювань (за списком 2), 

використовуючи знання про людину, її органи й системи, на підставі результатів лабораторних 

та інструментальних досліджень (за списком 4); втановлювати провідний клінічний симптом або 

синдром (за списком 1), встановити попередній та клінічний діагноз захворювання (за списком 

2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу, використовуючи найбільш 

вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження 

хворого, висновки диференціальної діагностики, знання про людину, її органи та системи, 



дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм; оцінювати загальний стан вагітної, 

роділлі та породіллі в умовах закладу охорони здоров’я на підставі анамнестичних даних, 

загального огляду, бімануального, зовнішнього та внутрішнього акушерського обстеження; 

визначати тактику ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового 

періоду; проводити консультації з питань планування сім’ї та підбору методу контрацепції на 

підставі анамнестичних даних, загального огляду й гінекологічного обстеження жінки, 

використовуючи знання про репродуктивні органи жінки, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм; визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, визначати тактику ведення 

осіб, що підлягають диспансерному нагляду, дотримуючись відповідних етичних та юридичних 

норма, шляхом прийняття обґрунтованого рішення; проводити епідеміологічні та медико-
статистичні дослідження здоров’я населення, виявляючи групи, території, час та фактори ризику, 

з урахуванням соціально-економічних та біологічних детермінант, використовуючи статистичні 

та лабораторні методи; здійснювати аналіз захворюваності населення, обробку державної, 

соціальної, економічної та медичної інформації з використанням стандартних процедур 
 Очікувані результати навчання:  
знати: сучасні уявлення про геном людини; методи вивчення генетики людини, 

діагностичні можливості методів; класифікацію спадкових хвороб і синдромів, а також їх 

молекулярні механізми; основні моногенні, полігенні та мультифакторіальні хвороби; методи 

еко- та фармакогенетики; типи та механізми формування вроджених вад розвитку; методи 

аналізу генетичної структури популяції; медико-генетичне консультування, етапи його 

проведення; здатен продемонструвати: знання і практичні навички з дисципліни; 
уміти: використовувати методи антропогенетики в медико- генетичному консультуванні; 

надавати оцінку ризику виникнення спадкових та мультифакторіальних хвороб; самостійно 

працювати з науковою літературою і робити літературний огляд окремих тем для самостійного 

вивчення; самостійно вирішувати ситуаційні завдання курсу, складати родоводи; складати 

індивідуальну програму побудови здорової життєдіяльності, визначати заходи з її реалізації, 

розраховані на найближчу, середню і далеку перспективу. 
         Зміст навчальної дисципліни: 

Вступ. Основні етапи розвитку медичної та прикладної генетики. Молекулярні 

основи спадковості. Структура та функції нуклеїнових кислот: сучасні поняття про ген, 

генетичний код. Біосинтез білка, його особливості про- і еукаріот. Ядро – центральний 

інформаційний апарат клітини. Хромосомний і геномний рівні організації спадкового 

матеріалу. Сучасне поняття про передачу спадкової інформації (зворотна транскрипція). 

Особливості регуляції роботи гена у прокаріот й еукаріот. Поняття про світлову і темнову 

репарацію ДНК. Структура інтерфазного ядра. Хроматин: структурна організація, еу- та 

гетерохроматин. Статевий хроматин. Морфофункціональна характеристика та класифікація 

хромосом людини. Хромосомний аналіз. Каріотип людини. Поняття ймовірності випадкової 

події. Імовірність одночасного настання декількох випадкових подій; імовірність настання 

будь-якої з декількох очікуваних випадкових подій.  Генетика: предмет і завдання, етапи 

розвитку. Основні терміни й поняття генетики. Класичні об'єкти генетики. Принципи 

гібридологічного аналізу.  Досліди менделя. Правило "чистоти гамет". Моногібридне 

схрещування: закон одноманітності гібридів першого покоління (закон домінування), закон 

розщеплення.  Правила запису й порядок розв'язання задач на схрещування.  
Цитологічні основи спадковості. Структура та функції ядра і хромосом. . Динамічні 

мутації. Хвороби, викликані експансією тринуклеотидних повторів: сучасні поняття про 

ген, генетичний код. Біосинтез білка, його особливості про- і еукаріот. Ядро – центральний 

інформаційний апарат клітини. Хромосомний і геномний рівні організації спадкового 

матеріалу. Сучасне поняття про передачу спадкової інформації (зворотна транскрипція). 

Особливості регуляції роботи гена у прокаріот й еукаріот.  
Мозаїцизм і хімеризм (мікросоплоідизм). Загальні принципи клінічної діагностики 

спадкових хвороб. Особливості збору анамнезу: лабораторна діагностика генних хвороб. 

Молекулярно-генетичні методи діагностики; полімеразна ланцюгова реакція. Поняття про 

селективний і масовий скринінг.  Хромосомні мутації: структурні (хромосомні аберації) і 



кількісні (геномні мутації); їхні причини, цитогенетичні механізми виникнення. Види 

аномальних хромосом.  Мутації в статевих і соматичних клітинах, їх значення. Мозаїцизм.  

Хромосомні хвороби, що зумовлені порушенням кількості чи структури хромосом, основні 

симптоми, лабораторна діагностика (синдроми дауна, патау, едвардса, клайнфельтера, 

шерешевського–тернера, трисомія х, синдром котячого крику). Транслокаційний синдром 

дауна.    
Молекулярно-цитогенетичні методи діагностики спадкових хвороб. Метод 

дерматогліфіки.  Медичні та соціальні аспекти спадкововсті та вроджених патологій в 

популяціях людини: людина як специфічний об'єкт генетичного аналізу: недоліки й 

переваги. Методи вивчення спад-ковості людини. Близнюковий метод, його використання в 

медицині. Конкордантність і дискордантність, коефіцієнт успадковуваності. Визначення 

впливу генотипу та довкілля в прояві патологічних ознак людини. Дерматогліфічний метод. 

Пальцеві візерунки.  Генеалогічний метод: цілі, правила побудови родоводів, символи, 

методика генетичного аналізу родоводу,.  Основні типи успадковування ознак, критерії 

успадковування рідкісних генів.  Класифікація спадкових хвороб людини.  Моногенні 

(молекулярні) хвороби людини, що зумовлені зміною молекулярної структури гена, 

механізми виникнення. Класифікація молекулярних хвороб: хвороби вуглеводного, 

амінокислотного, білкового, ліпідного, мінерального обміну; ферментопатії, 

гемоглобінопатії; хвороби нагромадження.  Фенілкетонурія, гемоглобінопатії 

(серпоподібноклітинна анемія, таласемія), гемофілія та колір-на сліпота, брахідактилія, 

ахондроплазія: генетична характеристика, характер успадковування.   
Пренатальні діагностика спадкових хвороб та вроджених вад розвитку. 

Прогностична генетика. Принцип розрахунку генетичного ризику: пренатальна 

(допологова) діагностика вроджених вад розвитку та спадкової патології у плода. селективний 

УЗ скринінг : І  та ІІ триместра вагітності, біохімічний скринінг з розрахунком генетичного 

ризику. Консультування вагітних з високим генетичним ризиком.  
Медико-генетичне консультування  Генетика і онкологічні захворювання: 

медико-генетичне консультування як спеціалізований вид медичної допомоги полягає у 

визначенні прогнозу народження дитини з вродженою та спадковою патологією у сім’ї, 
розрахунку вірогідного ризику патології та поінформованій допомозі сім’ї. Дошлюбне 

консультування та консультування подружжя з розрахунком генетичного ризику у 

родині. Консультування дітей з підозрою на спадкову та хромосомну патологію.  
Загальна характеристика генів, відповідальних за розвиток пухлин: онкогени — 

це клітинні або вірусні (що вносяться вірусом в клітину) гени, експресія яких може призвести 

до розвитку новоутворення. Протоонкогени — нормальні гени клітинни, посилення або 

модифікація функцій яких перетворює їх на онкогени. У нормі протоонкогени активують 

мітоз клітини. Активовані або модифіковані протоонкогени (онкогени) істотно прискорюють 

проліферацію клітин. Такого роду мутації є домінантними. Тобто одного онкогена достатньо 

для зміни фенотипу. 
Імуногенетика: імуногенетика займається вивченням генетичних закономірностей 

становлення і розвитку імунологічних реакцій; вивчення спадкових чинників імунітету, 

внутрішньовидової різноманітності і спадковості тканинних антигенів, генетичних і 
популяційних аспектів взаємин макро- і мікроорганізму і тканинної несумісності. 

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

         Форма семестрового контролю: залік 
 
 
 


