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1. Мета дисципліни – здобуття теоретичних знань студентами з основ 

цитогенетики, закономірностей спадкування генетичного матеріалу та 

ідентифікації основних генетичних патологій людини. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної  дисципліни: 
 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Цитологія», «Біологія індивідуального 

розвитку», «Генетика», «Біохімія», «Молекулярна біологія», «Генетика 

онтогенезу». 

2. Вміння самостійно застосовувати  цитологічні, ембріологічні та генетичні 

знання для вирішення конкретних науково-практичних задач; працювати з 

науковою та науково-методичною літературою.  

3. Володіння елементарними навичками здійснення роботи з пошуком інформації в 

електронних базах даних, здатність до аналізу інформації. 

 

3.  Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна «Цитогенетичні 

основи ембріонального розвитку» є складовою циклу професійної підготовки 

фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за освітньою програмою «Біологія» 

(спеціалізація «Репродуктивна біологія»). Дисципліна висвітлює принципи 

генетичної діагностики захворювань ембріона, плода. В ході вивчення дисципліни 

наводиться теоретичні основи цитогенетики та молекулярно-генетичного аналізу 

різних типів біологічних зразків: бластомерів, трофобласту, ворсин хоріону, клітин 

плаценти, крові тощо. Демонструються інваазивні та неінвазивні методи забору 

матеріалу та його дослідження (каріотипування, ПЛР, FISH-метод, NGS), що 

дозволяють виявити генні та хромосомні аномалії.  

 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1. сформувати уявлення про сучасні теоретичні основи появи спадкової 

патології, діагностики, профілактики для подальшого застосування їх у 

практичній діяльності. 

2. навчити методам та методичним прийомам проведення цитогенетичних та 

молекулярно-цитогенетичних досліджень (in situ, FISH-метод тощо);  

3. сформувати навички для визначення оптимального методу діагностики 

біологічного матеріалу при генних та геномних аномаліях, аналізу та 

інтерпретації результатів цитогенетичних обстежень. 
 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти (шостий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», 

спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами наступних 

компетентностей:  

- інтегральна:  

Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук за відповідною 

спеціалізацією і на межі предметних галузей, що передбачає застосування теорій та 

методів природничих наук і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 



- загальні: 

ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної 

діяльності. 

ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово. 

ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

ЗК10. Дотримання морально-етичних аспектів професійної діяльності й 

інтелектуальної чесності, правил біологічної безпеки і біологічного захисту 

 

- спеціальні (фахові, предметні): 

ФК01. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та на межі 

предметних галузей. 

ФК03. Уміння використовувати знання й практичні навички в галузі біологічних 

наук та на межі предметних галузей для дослідження різних рівнів організації 

живого, біологічних явищ і процесів. 

ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, 

теорій та концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань. 

ФК08. Розуміння молекулярних механізмів збереження та реалізації генетичної 

інформації у організмів. 

ФК10. Демонстрування знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних 

систем. 

ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних задач 

біології. 

ФК12.10. Уявлення про загальні закономірності передзародкового, зародкового та 

позазародкового розвитку. 

ФК14.10. Уявлення про можливі «способи керування» онтогенезом. 

 

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 

підсумк

овій 

оцінці з 

дисципл

іни 

Код Результат навчання 

 Знати    

1.1. Механізми виникнення генних  та 

хромосомних мутацій,  принципи 

класифікації спадкових хвороб,  

критерії різних типів спадкування. 

 

Лекції,  

самостійна робота 

Модульні 

контрольні 

роботи, іспит  

15 

1.2.  Принципи та етапи проведення медико-

генетичного обстеження, методи масового 

скринінгу моногенних спадкових 

патологій, методи пренатальної 

діагностики (інвазивні та неівазивні).   

Лекції,  

самостійна робота 

Модульні 

контрольні 

роботи, іспит 

20 



1.3. Аналізувати й трактувати каріограми в 

нормі та при патології. 

Лекції, 

 самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи, іспит 

15 

 Вміти    

2.1. Обирати адекватні методи забору, фіксації, 

транспортування біологічного матеріалу 

для проведення цитогенетичного аналізу. 

Лекції, 

 самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи, іспит 

10 

2.2. На основі поглиблених знань 

цитогенетики, застосовуючи спеціальні 

методи ідентифікації хромосом, 

розпізнавати форми хромосом, 

встановлювати стать за каріотипом, 

описувати мікрофотографії каріотипів 

людини (нормального й патологічного), 

визначати кількість хромосом, їх гомо 

логічність 

Лекції, 

 самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи, іспит 

15 

2.3. Аналізувати каріотип людини та давати 

оцінку результатам, прогнозувати розвиток 

спадкових хвороб в онтогенезі  

Лекції, 

 самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи, іспит 

15 

 Комунікація    

3.1. Володіння сучасними інформаційними та 

комунікаційними джерелами для пошуку 

необхідної інформації для проведення 

необхідних цитогенетичних досліджень 

різного біологічного матеріалу. 

Лекції, 

 самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи, доповіді 

(презентації)  

5 

3.2. Володіти коректними й адекватними  

термінами, зрозуміло та недвозначно 

доносити власні висновки та пояснення до 

фахівців та нефахівців в даній області. 

Лекції, 

 самостійна 

робота 

 

Модульні 

контрольні 

роботи, доповіді 

(презентації)  

5 

 

 

6. 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 3.2 

ПР02. Виявляти можливість спілкування 

іноземною мовою в діалоговому режимі з 

колегами та цільовою аудиторією. 

      + + 

ПР04. Розуміти основні терміни, концепції, 

принципи, теорії і закони в галузі біологічних 

наук і на межі предметних галузей. 

+ + +    + + 



ПР07. Демонструвати знання про структурну 

організацію біологічних систем на 

молекулярному рівні організації.  

+ + +   +  + 

ПР08. Демонструвати знання фундаментальних 

біологічних процесів, будови та функцій живих 

організмів. 

+ + +   + + + 

ПР09. Демонструвати знання про спадковість і 

мінливість, молекулярні механізми збереження та 

реалізації генетичної інформації та значення в 

еволюційних процесах. 

+ + +      

ПР15. Застосовувати у професійній діяльності 

методи визначення структурних та 

функціональних характеристик біологічних 

систем на різних рівнях організації.  

  + + + +   

ПР16. Обирати методи, алгоритми планування та 

проведення польових, лабораторних, клініко-

лабораторних досліджень, у т.ч. математичні 

методи та програмного забезпечення для 

проведення досліджень, обробки та 

представлення результатів. 

  + + + +   

ПР17. Шляхом самостійного навчання освоїти 

нові знання та сучасні методи експериментальних 

досліджень для вирішення проблемних завдань 

біології.  

+ + + +   + + 

ПР21. Вирішувати прикладні задачі біології 

відповідні методи. 
  + + + +   

ПР22. На основі базових знань з природничих та 

математики наук формувати загальні уявлення 

про закономірності індивідуального та 

історичного розвитку біологічних систем на 

різних рівнях організації та особливості їхньої 

кооперативної взаємодії. 

+ + + + + +   

ПР23.10. Аналізувати й описувати зміни 

онтогенезу та пояснювати закономірності їхнього 

перебігу у відповідності до конкретних умов 

середовища. 

+ +  +  +   

ПР25.10. Прогнозувати можливість, напрямок та 

рівень структурно-функціональних змін 

організмів при зміні перебігу їхнього онтогенезу та 

обирати адекватні методи для аналізу таких змін 

 

  + + + + +  

 

 



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 – 2.3 (блок Розділу 1) – 25 балів/ 13 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1 – 2.3 (блок Розділу 2) – 25 балів/ 13 балів 

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

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

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 та оцінки, отриманої 

під час іспиту. Оцінки нижче мінімального порогового рівня (нижчі за 50% від 

максимально можливої для визначеної в програмі форми поточного контролю 

кількості балів) до підсумкової оцінки не додаються. Максимальна кількість балів, 

які можуть бути отримані студентом за освітній компонент в цілому, становить 

100 балів.   

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами 

навчання, які оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-2.3. 

Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом під час 

іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою. У випадку, коли оцінка 

студента на іспиті є нижчою від мінімального порогового рівня (60% від 

максимально можливої), то бали за іспит не додаються до семестрової оцінки 

(вважаються рівними нулю), а підсумкова оцінка з дисципліни є незадовільною.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковим для іспиту є успішне написання 2 модульних контрольних робіт, 

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

семестру набрав менше ніж 20 балів.  

7.2 Організація оцінювання:  

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

і 2 відповідно. Оцінювання підготовлених презентацій /доповідей проводиться 

упродовж 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  

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 
СР консуль

тації 

Розділ 1 

1 
Тема 1. Основи роботи в цитогенетичній лабораторії.   

4   

Лекція 1. Організація та оснащення цитогенетичної 

лабораторії 

2   

Лекція 2. Міжнародні протоколи роботи в генетичній 

лабораторії. Умови роботи з пацієнтами та 

документацією. 

 

2   

Самостійна робота. Персонал, ведення документації, 

безпека. Особистий захист працівника генетичної 

лабораторії. Стерильність та дезінфекція.   

 10  

2 Тема 2. Клінічна цитогенетика. 8   

Лекція 3. Клініка і генетика окремих форм генних та 

геномних хвороб з різними типами успадкування 

4   

Лекція 4. Генетичні синдроми. Загальні ознаки. 

Клінічні приклади.  

4   

Самостійна робота.  Методи виявлення синдромів. 

Гетерозиготний носій і спадкова схильність. 

Моногеннi синдроми множинних природжених вад 

розвитку. 

 10  

3 Модульна контрольна робота 1 2   

Розділ 2. Методи цитогенетичної діагностики 

4 Тема 3. Етапи проведення цитогенетичного 

аналізу 

8   

Лекція 4. Преаналітичний етап цитогенетичного аналізу. 

Забор, фіксація, зберігання біологічного матеріалу. 

2   

Лекція 5. Діагностика та аналіз матеріалу. 2   

Лекція 6. Постаналітичний етап проведення 

цитогенетичного дослідження. 

4   

Самостійна робота. Можливості молекулярно-

генетичних методів у діагностиці спадкових хвороб.  

 10  

5 Тема 4. Основи пренатальної генетичної 

діагностики 

6   



Лекція 7. Методи пренатального скринінгу 

вроджених вад розвитку та хромосомних хвороб. 

НІПТ, інвазивна діагностика 

6   

Самостійна робота. Сучасні методи пренатальної 

діагностики (амніоцентез, біопсія хоріону, 

кордоцентез тощо).  

 10  

6 Тема 5. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ТА 

ПОСТНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ.      

8   

Лекція  8. Методи пре- та постнатальної діагностики 
плода та їх використання. Скринінг материнських 
сироваткових факторів 

6   

Лекція  9. Етичні аспекти роботи цитогенетичної 

лабораторії. 

2   

Самостійна робота. Неонатальний масовий скринінг 

в Україні. Поняття про генетичний ризик. 

Гетерозиготний носій і спадкова схильність. 

Генно-інженерні підходи до лікування спадкових 

хвороб. 

 

 10  

7 Модульна контрольна робота 2 2   

8 
Консультації 

  2 

9 ВСЬОГО 38 50 2 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 38 год. 

Консультації – 2 год 

Самостійна робота – 50  год. 
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