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1. Мета дисципліни – сформувати уявлення про основні епігенетичні механізми, а 

також сучасні методи та напрямки їх дослідження.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

 

1. Знання молекулярної біології, біохімії, принципів сучасних методів 

молекулярної біології і генетики; основних етапи ембріогенезу та 

постнатального розвитку різних організмів на рівні випускника 

магістратури за спеціальністю "Біологія". 

2. Вміння працювати із електронними базами даних; самостійно вивчати 

наукову літературу; інтерпретувати результати оригінальних досліджень 

на рівні випускника магістратури за спеціальністю "Біологія". 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
 

Дисципліна «Епігенетика» належить до переліку дисциплін вільного вибору 

аспіранта. Дана дисципліна забезпечує професійний розвиток аспіранта та спрямована 

на формування у нього системних уявлень щодо епігенетичних механізмів, які беруть 

участь у процесах життєдіяльності організмів. Основна увага приділяється основним 

епігенетичним механізмам (метилюванню ДНК, модифікаціям гістонів та ролі малих 

некодуючих РНК), їх ролі в процесі розвитку організму та постнатальному онтогенезі, 

механізмам епігенетичного спадкування, а також наслідкам їх порушень. Також 

розглядаються основні концепції, які лежать в основі пояснення механізмів 

багатофакторних захворювань, ролі епігенетичних механізмів у зв’язку геному та 

чинників середовища. Окремо розглядаються сучасні наукові проекти, які направлені 

на вивчення епігенетичних механізмів та методи, які в них застосовуються. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

 сформувати уявлення про молекулярні принципи функціонування основних 

епігенетичних систем; 

– ознайомити з особливостями епігенетичних змін протягом розвитку організму, а 

також з механізмами встановлення та підтримки епігенетичних міток; 

– дати уявлення про роль епігенетичних механізмів у функціонуванні організму та 

наслідках їх порушень. 
Згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій дев’ятого рівня освіти дисципліна 

забезпечує набуття аспірантами таких компетентностей: 

інтегральної:  

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

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових ціліс-них знань та/або професійної практики 

загальних: 
1. Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій  

2. Здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації з різних джерел  

3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

4. Здатність працювати в міжнародному науковому просторі  

5. Здатність саморозвиватися, вчитися і бути сучасно навченим  

6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати на сучасному рівні наукові проблеми  
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спеціальних (фахових, предметних): 
1. Здатність застосовувати отримані знання та розуміння для вирішення проблем 

сучасної біології  

2. Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної 

проблеми, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань та/або професійної практики  

3. Поглиблене знання за широким колом питань сучасної біології  

4. Здатність ефективно спілкуватися з широкою науковою спільнотою  

5. Розуміння етичних аспектів наукової діяльності в галузі біології  

6. Здатність розвивати особисте відчуття відповідальності за отримані в ході 

наукової діяльності результати  

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 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 Знати молекулярні принципи функціонування 

епігенетичних механізмів  

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Модульна контрольні  

робота 1; оцінювання, 

доповідей 

10 

1.2 Динаміку епігенетичних процесів під час 

розвитку організмів 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Модульна контрольна  

робота 2; оцінювання 

доповідей 

15 

1.3 Основні порушення епігенетичних процесів та 

їх наслідки 

Лекції, самостійна 

робота 

Модульна контрольна  

робота 3; оцінювання 

доповідей 

15 

Вміти 

2.1 На основі поглиблених знань методів 

епігенетичних досліджень вміти обирати 

адекватні методи аналізу епігенетичних міток 

та їх патернів  

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Модульні контрольні  

роботи 1, 2, 3; 

оцінювання виконання 

практичних занять, 

доповідей 

10 

2.2 Оцінювати результати аналізу епігенетичних 

міток різними методами 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Модульні контрольні  

роботи 1, 2, 3; 

оцінювання виконання 

практичних занять, 

доповідей 

10 

2.3 Використовуючи наукову літературу, 

отримувати необхідну інформацію щодо ролі 

епігенетичних механізмів у захворюваннях 

людини 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Модульна контрольна  

робота 3; оцінювання 

виконання практичних 

занять 

15 

Комунікація 

3.1 Представляти результати наукового пошуку у 

формі доповідей  

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Оцінювання виконання 

практичних занять, 

доповідей 

10 

Автономність та відповідальність 

4.1 Самостійно вивчати наукову літературу та 

обирати молекулярні методи вирішення певної 

дослідницької задачі 

Самостійна робота Оцінювання виконання 

практичних занять, 

доповідей 

10 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

         

ПР.01.Демонструвати глибоке знання 

передових сучасних концептуальних та 

методологічних знань в галузі науково-

дослідницької та/або професійної діяльності й 

на межі предметних галузей знань; 

+ + + + + + 

 

 

ПР.02.Демонструвати знання в предметній 

області та науково-практичних потребах 

професії; 
+ + + + + + 

 

+ 

ПР.04.Планувати та реалізувати на практиці 

методологічні принципи  та методи  

біологічних досліджень; 

 

   + + + +  

ПР.07. Аналізувати, оцінювати і синтезувати 

нові та складні ідеї;  

 

+ + + + + + 

 

 

 ПР.11.Формулювати робочі гіпотези 

досліджуваної проблеми, які мають 

розширювати і поглиблювати стан наукових 

досліджень в обраній сфері; 

 

+ +  + + +  + 

ПР.14. Відображати кваліфіковано результати 

наукових досліджень у наукових статтях, 

опублікованих як у фахових вітчизняних 

виданнях, так і у виданнях, які входять до 

міжнародних наукометричних баз;  

 

+ + + + + + +  

ПР.16.Використовувати сучасні інформаційні 

та комунікативні технології при спілкуванні, 

обміні інформацією, зборі, аналізі, обробці та 

інтерпретації джерел. 

+ + + + + + 
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7. Схема формування оцінки 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота1: РН 1.1, 2.1–2.2 – 20 балів/10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.2, 1.3, 2.1–2.2 – 20 балів/10 балів 

3. Модульна контрольна робота3: РН 1.3, 2.1–2.3 – 20 балів/10 балів 

4. Оцінювання виконання практичних робіт: РН 2.1–2.3, 3.1, 4.1 – 10 балів/5балів 

5. Оцінювання доповідей: РН 2.1–2.2, 3.1, 4.1 – 10 балів/5балів 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

 Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота, перевіряються усі РН (1.1-

4.1), максимальна кількість балів – 40.  
 

- умови допуску до підсумкового екзамену: 

Аспіранти допускається до іспиту лише за умови виконання усіх практичних робіт. Аспірант не 

допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання практичних робіт доповідей здійснюється протягом семестру. Модульні 

контрольні роботи 1, 2, 3 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни  

 

                                    Тематичний  план лекцій і лабораторних  занять 

 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

Лекції Практичні 
Самостійна 

робота 

Розділ 1: Молекулярні принципи функціонування основних епігенетичних механізмів  

Лекції: 

1 

Загальна характеристика епігенетичних 

механізмів та їх роль у функціонуванні 

багатоклітинного організму. 

2   

2 Метилювання ДНК 2   

3 
Модифікації гістонів та ферменти, залучені у їх 

встановлення та видалення  
2   

4 Роль регуляторних РНК у ядрі та цитоплазмі  2   

Практичні заняття: 

5 Аналіз результатів проекту ENCODE  2  

Самостійна робота: 

6 

Сучасні методи вивчення диференційної 

експресії генів під час онтогенезу та 

епігенетичних модифікацій 

  10 

7 
Білки груп Polycomb і Tritorax та регуляція 

активності генів 
  10 

8 Трансгенераційне епігенетичне спадкування   10 

9 Еволюція епігенетичних систем   10 

Розділ 2: Епігенетичні зміни під час розвитку різних організмів 

Лекції: 

10 
Епігенетичні мітки у ранньому ембріогенезі 

ссавців 
4   

11 
Роль епігенетичних механізмів у розвитку 

комах тачервів 
2   

Практичні заняття: 

12 Сучасні методи епігенетичних досліджень  2  

Самостійна робота: 

13 
Поняття та методи репрограмування соматичних 
клітин 

  14 

14 
Парамутації у рослин. Метастабільні алелі у 
тварин. 

  14 

Розділ 3: Наслідки порушень епігенетичних механізмів 

15 
Модуляція епігенетичних процесів у ранньому 
ембріогенезі 

2   

16 
Епігенетика та розвиток багатофакторних 
захворювань людини 

2   

Самостійна робота: 

17 
Зміна патернів епігенетичних модифікацій 
протягом онтогенезу 

  14 
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18 
Вплив генетичних чинників на епігенетичні 
процеси 

  14 

ВСЬОГО: 18 4 96 

 

Загальний обсяг  120 год., в тому числі: 

Лекцій – 18 год. 

Практичних – 4 год. 

Самостійна робота –  96 год. 

Консультацій – 2 год. 
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