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1. Мета дисципліни – сформувати загальні знання та вміння щодо новітніх 

досягнень у галузі сучасної біології, які мають вирішальне фундаментальне та 

прикладне значення для науки, медицини та розвитку технологій, пов’язаних з 

біологічними дослідженнями.  

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Наявність другого рівня вищої освіти та освітнього ступеню магістр. 

2. Вміння застосовувати знання та навички, набуті під час здобуття ступеню 

магістра, вміння проводити пошук та аналіз сучасної наукової літератури. 

3. Володіння сучасними методами наукових біологічних досліджень та 

здатністю аналізувати отримані експериментальні дані.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна вивчає провідні напрямки наукових досліджень, пов’язаних з 

вирішенням найактуальніших проблем сучасної біології. Аналізуються найсучасніші 

наукові дані щодо досліджень, результати яких мають не тільки фундаментальне 

значення,  а й впроваджуються у сферу медицини та біотехнології. Розглядаються 

механізми РНК-інтерференції та її застосування для діагностики та терапії, 

особливості  вірусів папіломи людини, які викликають рак шийки матки, роль 

теломер у клітинах та розвитку захворювань, основи вродженого імунітету та роль у 

ньому дендритних клітин, процеси везикулярного транспорту та його застосування 

для діагностики та лікування, основи таргетної імунотерапії раку, вплив гіпоксії на 

клітини та організм.  

 

4. Завдання (навчальні цілі): Сформувати у здобувача освіти  

1. знання щодо молекулярних механімів РНК-інтерференції, механізмів 

канцерогенезу, спричиненого папіломавірусами та ролі теломер у функціонуванні 

клітин, молекулярних засад вродженого імунітету та ролі його порушень у 

розвитку різних хвороб; 

2. знання щодо засад репрограмування клітин та їх практичного застосування, 

процесів везикулярного транспорту та його участі у розвитку хвороб, механізми 

відповіді клітин на гіпоксію; 

3. знання та навички пошуку наукової літератури стосовно новітніх напрямків та 

досягнень у галузі біологічних досліджень та їх застосування для розробки методів 

діагностики та лікування захворювань, а також створення сучасних біологічних 

технологій. 
Згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій дев’ятого рівня освіти дисципліна 

забезпечує набуття аспірантами таких компетентностей: 

інтегральна:  

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань та/або професійної практики. 

загальних:. 
- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу  

- Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій  

- Здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації з різних джерел  
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- Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

- Здатність працювати в міжнародному науковому просторі  

- Здатність саморозвиватися, вчитися і бути сучасно навченим  

спеціальних (фахових, предметних): 

- здатність застосовувати отримані знання та розуміння для вирішення проблем 

сучасної біології; 

- здатність обирати адекватні методи для ефективного вирішення конкретних 

науково-практичних задач у галузі біології; 

- здатність інтерпретувати дані, отримані в результаті наукового дослідження і 

зіставляти виявлені факти з сучасними концепціями, гіпотезами та теоріями  

- поглиблене знання за широким колом питань сучасної біології; 

- здатність ефективно спілкуватися з широкою науковою спільнотою; 

- здатність розвивати особисте відчуття відповідальності за отримані в ході 

наукової діяльності результати; 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 4. автономність та 
відповідальність) 

Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати    

1.1. Основні напрямки сучасних 

біологічних досліджень та аспекти їх 

застосування у фундаментальних та 

прикладних цілях: вивчення РНК-

інтерференції, папіломавірусів, 

імунодефіциту,; 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

презентації / 

доповіді 

20 

1.2. Механізми природженої імунної 

відповіді та ролі дендритних клітин, 

роль теломер у клітинах та їх зв’язёок 

із захворюваннями; 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

презентації / 

доповіді 

20 

1.3. Молекулярні основи репрограмування 

клітин та їх застосування у медицині, 

механізми везикулярного транспорту, 

принципи імунотерапії раку та 

механізми відповіді клітин на гіпоксію. 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

презентації / 

доповіді 

20 

 Вміти    

2.1. Застосовуючи теоретичні знання, 

вміти аналізувати теоретичні та 

експериментальні наукові дані для 

пошуку нових актуальних напрямків 

сучасних біологічних досліджень; 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

презентації / 

доповіді 

10 

2.2. Використовувати теоретичні знання 

для розробки нових стратегій та 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 
10 
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підходів щодо дослідження 

актуальних невирішених проблем 

сучасної біологічної науки; 

робота, 

оцінювання 

презентації / 

доповіді 

2.3. Обирати відповідні методи сучасних 

біологічних досліджень для створення 

науково обґрунтованих стратегій 

застосування досягнень біологічної 

науки у різних галузях, зокрема, 

медицині, біотехнології та 

виробництві. 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

презентації / 

доповіді 

10 

 Комунікація    

3.1. Представляти результати пошуку та 

аналізу наукової літератури у вигляді 

презентацій та доповідей, 

використовуючи сучасні технології, а 

також вміти вести наукову дискусію 

при їх обговоренні. 

Лекція, самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації / 

доповіді 

5 

 Автономність та відповідальність    

4.1. Здійснювати пошук та аналіз наукової 

літератури за тематикою дисципліни 

та суміжними проблемами, на базі 

проаналізованих даних формувати 

алгоритм власних досліджень та 

проводити аналіз отриманих 

результатів, використовуючи 

відповідні програми обробки даних.  

Самостійна робота 

Оцінювання 

презентації / 

доповіді 

5 
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Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  
Результати навчання  

дисципліни (код) 

Програмні результати  навчання (назва) 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 4.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Демонструвати глибоке знання передових сучасних 

концептуальних та методологічних знань в галузі науково-

дослідницької та/або професійної діяльності й на межі 

предметних галузей знань 

+ + +    +  

Демонструвати знання в предметній області та науково-

практичних потребах професії 
+ + +    +  

Аналізувати самостійно наукові роботи провідних вчених, 

наукових шкіл та фундаментальних праць у галузі 

дослідження 

+ + + +     

Планувати та реалізувати на практиці методологічні 

принципи  та методи  біологічних досліджень 
   + + +   

Формулювати та формувати принципи наукової 

комунікації та обміну інформацією 
+ + +    +  

Планувати принципи організації та організовувати 

проведення наукових зібрань різного рівня (семінарів, 

нарад, симпозіумів, конференцій, з’їздів, конгресів) 

    +  + + 

Аналізувати, оцінювати і синтезувати нові та складні ідеї    +   + + 

Формулювати самостійно з нових дослідницьких позицій 

загальну методологічну базу, наукову проблему  власного 

дослідження, усвідомлювати його актуальність, мету і 

значення для розвитку інших галузей науки 

   + + +   

Ініціювати, організовувати та проводити комплексні 

дослідження в галузі науково-дослідницької та 

інноваційної діяльності, які приводять до отримання нових 

знань 

   + + +   

Формувати самостійно команду дослідників для вирішення 

локальної задачі та ефективно організовувати її діяльність 
     + + + 

Формулювати робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які 

мають розширювати і поглиблювати стан наукових 

досліджень в обраній сфері 

+   +  + +  

Застосовувати міждисциплінарні підходи для вирішення 

сучасних теоретичних і прикладних задач біології 
    + +  + 

Спілкуватися в діалоговому режимі, у тому числі 

іноземною мовою  з широкою науковою спільнотою та 

громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної 

діяльності 

     + + + 

Відображати кваліфіковано результати наукових 

досліджень у наукових статтях, опублікованих як у 

фахових вітчизняних виданнях, так і у виданнях, які 

входять до міжнародних наукометричних баз 

     + + + 

Презентувати професійно результати своїх досліджень на 

міжнародних наукових конференціях, семінарах, 

практично використовувати іноземну мову (в першу чергу 

- англійську) у науковій, інноваційній діяльності та 

педагогічній діяльності 

     + + + 

Використовувати сучасні інформаційні та комунікативні 

технології при спілкуванні, обміні інформацією, зборі, 
+    +  + + 
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аналізі, обробці та інтерпретації джерел 

Виявляти лідерські якості, саморозвиватися і 

самовдосконалюватися, нести відповідальність за 

визначення новизни наукових досліджень та прийняття 

експертних рішень 

    + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1.,1.2.,2.1.,2.2. (блок Розділу 1) – 30 балів/ 15 

балів; 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.3., 2.3. (блок Розділу 2) – 20 балів/ 10 балів; 

3. Підготовка презентації / доповіді РН 3.1, 4.1 –10 балів/ 5 балів. 
 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю 

за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 

підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Форма проведення іспиту - письмово-усна, вид письмових завдань - запитання з 

відкритими відповідями. Результатами навчання, які оцінюються під час проведення 

іспиту, є РН 1.1-1.3. Максимальна кількість балів, яка може бути отримати здобувачем 

освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є написання модульних контрольних робіт 1 та 2, 

підготовка презентації / доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час 

вивчення дисципліни набрав менше ніж 20 балів.  

 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з відповідних розділів 

робочої програми курсу. Оцінка доповідей і презентацій проводиться упродовж лекційного 

курсу. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план лекцій, практичних занять та 

самостійної роботи 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

лекції 
прак-

тичні 
СР* 

1 Розділ 1. Вивчення РНК-сайленсінгу, розвитку раку, 

викликаного папіломавірусами, ролі теломер у 

функціонуванні клітин та ролі дендритних клітин в 

імунітеті. 

8  36 

2 

Тема 1. Роль РНК-інтерференції та її застосування у терапії, 

роль папіломавірусів у канцерогенезі, механізми розвитку 

ВІЛ-інфекції. 

4 2 18 

3 

Лекція 1. Вивчення значення РНК-інтерференції у 

замовканні генів, викликаному двоспіральними РНК - 

Нобелівська премія в галузі фізіології та медицини 2006 

року. 

2   

4 

Самостійна робота. РНК-сайленсинг, як основа нового 

ефективного лікування вірусних інфекцій, серцево-судинних 

захворювань, раку, ендокринних порушень. Використання 

РНК-інтерференції у трансплантації органів. 

  9 

5 

Лекція 2. Вивчення вірусів папіломи людини, які 

викликають рак шийки матки - Нобелівська премія в галузі 

фізіології та медицини 2008 року. 

2   

6 
Самостійна робота. Вакцини проти раку шийки матки та 

розробка нової атиретровіросної терапії. 
  9 

7 

Тема 2. Роль теломер у функціонуванні клітин та розвитку 

захворювань, молекулярні механізми вродженого імунітету 

та роль дендритних клітин. 

4  18 

8 

Лекція 3. Вивчення ролі теломер у функціонуванні хромом 

та значення теломерази - Нобелівська пермія в галузі 

фізіології та медицини 2009 року. 

2   

9 

Самостійна робота. Вивчення захворювань, викликаних 

дефектами теломерази (вродженої апластичної анемії, 

захворювань шкіри та легенів). 

  9 

10 

Лекція 4. Дослідження маркерів вродженого імунітету: 

активація вродженого імунітету та роль дендритних клітин в 

розвитку набутого імунітету. 

2   

 

Самостійна робота. Розробка терапії інфекції, раку та 

запальних захворювань, з використанням знань про 

активацію природженої та набутої імунної відповіді. 

Використання комбінації цитокін-індукованих кілерних 

клітин та дендритних клітин для терапії раку. 

  9 

11 Модульна контрольна робота 1    

12 

Розділ 2. Вивчення молекулярних основ ре програмування 

клітин, везикулярного транспорту, клітинної відповіді на 

гіпоксію та їх зв’язок з раком. 
8  36 

13 

Тема 3. Механізми репрограмування клітин: 

фундаментальні аспекти та їх застосування для терапії, 

везикулярний транспорт та його зв’язок із захворюваннями.  

4  18 

14 

Лекція 5. Вивчення засад репрограмування зрілих клітин у 

плюрипотентні - Нобелівська премія в галузі фізіології та 

медицини 2012 року. 

2   



10 

 

15 

Самостійна робота. Використання ре програмованих клітин 

шкіри для дослідження механізмів розвитку хвороб та 

розробка нових методів їх діагностики та лікування.  

  9 

16 

Лекція 6. Вивчення процесів везикулярного транспорту - 

Нобелівська премія в галузі фізіології та медицини 2013 

року. 

2   

17 

Самостійна робота. Порушення системи везикулярного 

транспорту та її зв’язок із розвитком нейрологічних хвороб, 

діабету, імунологічних порушень.  

  9 

18 
Тема 4. Терапія раку, спрямована на пригнічення імунної 

відповіді, та ефекти гіпоксії на клітинний метаболізм. 
4 2 18 

19 

Лекція 7. Вивчення терапії раку, спрямованої на 

пригнічення імунної відповіді - Нобелівська премія в галузі 

фізіології та медицини 2018 року. 

2   

20 

Самостійна робота. Фактори, що стимулюють та 

пригнчують імунну систему. Нові принципи імунотерапії 

раку.  

  9 

21 

Лекція 8. Механізми відповіді клітин на гіпоксії - 

Нобелівська премія в галузі фізіології та медицини 2019 

року. 

2   

22 

Самостійна робота. Фізіологогія і патологія активних форм 

кисню. Розробка навих стратегій лікуваня анемії, раку та 

інших хвороб. Створення нових наноматеріалів для 

пригнічення на гіпоксичне мікрооточення у пухлинах для 

вдосконалення терапії раку.  

  9 

23 Модульна контрольна робота 2    

 ВСЬОГО 16  72 

 

 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 16 год. 

Семінарські заняття – немає. 

Практичні заняття – немає. 

Лабораторні заняття – немає. 

Тренінги – немає. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 72 год. 

 

 

.
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