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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів на сучасному науковому рівні основні 

молекулярні та генетичні процеси які відбуваються під час передзародкового періоду, 

ознайомити студентів із структурно-функціональною організацією хромосом, 

молекулярними механізмами їх сегрегації при поділах клітини. А також сформувати у 

студентів чітке уявлення про молекулярно-генетичні та клітинні механізми 

гаметогенезу, запліднення та механізмів клітинного поділу, гормональний контроль 

статевих клітин. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування навчальних дисциплін «Цитологія», «Гістологія», 

«Біологія індивідуального розвитку», «Молекулярна біологія», «Біохімія», 

«Генетика». «Фізіологія людини та тварин», «Імунологія». 

2.Вміння самостійно застосовувати знання з цитології, гістології, молекулярної 

біології, біохімії, генетики та ін. дисциплін для рішення конкретних науково-

практичних задач; працювати з науковою та науково-методичною 

літературою. 

3.Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Молекулярно-генетичні механізми передзародкового 

розвитку» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітнього рівня 

«Бакалавр» за освітньою програмою «Біологія» (спеціалізація «Репродуктивна 

біологія»). Дисципліна є базовою цитологічною дисципліною, що висвітлює 

принципи статевого розмноження багатоклітинних організмів, морфофункціональну 

характеристику та будову гамет, гаметогенез, механізми росту гамет, механізм злиття 

сперматозоїда з яйцеклітиною, акросомну та кортикальну реакції, утворення 

синкаріона, генетичні та молекулярні механізми передзародкового періоду, 

гормональний контроль розвитку гамет. 

Дисципліна покликана висвітлити основні питання щодо особливостей перебігу 

молекулярно-генетичних механізмів під час передзародкового розвитку для 

вирішення наукових та практичних проблем в сучасній біології та медицини. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. сформувати уявлення про структурно-функціональну організацію гамет; 

2. сформувати уявлення про гормональну регуляцію статевих клітин; 

3. сформувати уявлення про молекулярно-генетичну організацію хромосом; 

4. сформувати уявлення про гаметогенез;  

5. сформувати уявлення про мейоз та його регуляцію;  

6. сформувати уявлення про генетичні та молекулярні механізми передзародкового 

розвитку; 

 

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:  

інтегральної:  
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- 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. 

загальних: 

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

діяльності. 

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

ЗК05. Уміння спілкуватися однією з іноземних мов, міжнародного наукового 

спілкування. 

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. 

спеціальних (фахових, предметних): 

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

предметних галузей. 

ФК02. Здатність застосовувати знання та вміння з математики, фізики, хімії та інших 

суміжних наук для вирішення завдань сучасної біології.  

ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, теорій 

та концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань. 

ФК06. Розуміння необхідності збереження біорізноманіття, охорони навколишнього 

середовища, раціонального природокористування. 

ФК07. Демонстрування знання будови, функцій та процесів життєдіяльності, 

систематики, методів виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, прокаріот і 

еукаріот упродовж онто- та філогенезу. 

ФК08. Розуміння молекулярних механізмів збереження та реалізації генетичної 

інформації у організмів. 

ФК10. Демонстрування знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних 

систем. 

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

позазародкового розвитку. 

ФК13.10. Уявлення про механізми впливу різних чинників довкілля на перебіг різних 

етапів онтогенезу тваринних організмів різних таксономічних груп. 

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

ФК15.10. Знання закономірностей зміни онтогенезу організмів різних таксономічних 

груп у залежності від певних змін умов довкілля. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) 
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 етапи онтогенезу. Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота 

№1, 2,  

15 
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усні відповіді 

1.2. Морфо-функціональні зміни в ході 

передзародкового періоду. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

модульна контро-

льна робота №1, 2 

10 

1.3. Молекулярні та генетичні особливості 

передзародкового розвитку.  

Лекція, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

модульна контро-

льна робота №1, 2 

10 

1.4. Особливості гормональної регуляції 

статевих клітин під час 

передзародкового розвитку. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

модульна контро-

льна робота №1, 2 

10 

1.5. Методичні основи застосування 

досліджень особливостей 

передзародкового розвитку в інших 

наукових напрямках біології, медицині  

тощо. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

модульна контро-

льна робота №1, 2 10 

 Вміти    

2.1. На основі поглиблених знань 

коректно користуватися термінами 

молекулярної біології онтогенезу, 

застосовувати знання про регулювання 

диференціальної активності генів на 

різних етапах її реалізації для 

пояснення процесів проліферації і 

диференціювання клітин, міжклітинної 

комунікації при формуванні тканин і 

органів, і створення регіональної 

специфічності будови багатоклітинних 

організмів. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

модульна контро-

льна робота №1, 2 

15 

2.2. Визначати типи морфологічної 

диференціації клітин та підібрати 

адекватні методи для ідентифікації та 

класифікації диференційованих 

статевих клітин. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

модульна контро-

льна робота №1, 2 5 

2.3. Визначати фактори, які впливають на 

розвиток клітин в передзародковому 

періоді. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

модульна контро-

льна робота №1, 2 

5 

2.4. У лабораторних умовах, з метою 

проведення системного визначення 

аналізувати й описувати зміни які 

відбуваються в передзародковому 

розвитку та пояснювати 

закономірності їхнього перебігу у 

відповідності до конкретних умов 

середовища або впливу певних 

чинників 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

модульна контро-

льна робота №1, 2 

5 

2.5. У лабораторних умовах, з метою 

проведення системної діагностики 

аналізувати отримані дані та давати 

оцінку результатам.  

Лекція, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

модульна контро-

льна робота №1, 2 
5 

 Комунікація    

3.1. Вміти обговорювати в групі  

принципові питання і теорії сучасної 

Самостійна 

робота 

Підготовка 

презентації / 
10 
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молекулярної біології та генетики; 

проводити підбір та аналіз сучасної 

літератури за даним біологічним 

напрямком, використовувати її, а 

також програми обробки даних для 

планування, здійснення й аналізу 

результатів власної науково-дослідної 

і науково-технічної роботи. 

доповіді 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 

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. 
+ + + + + +      

ПР05. Використовувати знання і 

демонструвати дотримання положень 

біологічної етики, біологічної безпеки і 

біологічного захисту.  

          + 

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. 

+ + + + +       

ПР18. Демонструвати знання основних 

принципів збереження й зміцнення здоров’я, 

формування ціннісних орієнтацій щодо 

здорового способу життя. 

       + +   

ПР21. Вирішувати прикладні задачі біології 

відповідні методи.     +    + +  

ПР22. На основі базових знань з природничих 

та математики наук формувати загальні 

уявлення про закономірності індивідуального 

+ + + + +      + 
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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 – 2.5 (блок Розділу 1) – 30 балів/ 15 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1 – 2.5 (блок Розділу 2) – 30 балів/ 15 балів 

3. Підготовка презентації / доповіді РН 3.1 – 16 балів / 8 балів 

4. Усні відповіді / доповнення РН 1.1. – 3.1. –24 балів/ 12 балів 
 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 
встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання. 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.  

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 
«зараховано») є написання 2 модульних контрольних робіт та підготовка презентації / 

доповіді.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається.  

 

7.2 Організація оцінювання:  

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

відповідно. Оцінювання підготовлених презентацій /доповідей, усних відповідей / доповнень 

проводиться упродовж лекційного курсу.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 

 



8 

 

8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план лекцій  

 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

лекції СР конс. 

 Розділ 1. Передзародковий період онтогенезу - розвиток гамет і 

запліднення яйцеклітини 
15 29 

 

1 

Тема 1. Цитогенетична характеристика статевих клітини та 

відмінності від соматичних клітин. Будова статевих клітин. 

Оогенез і сперматогенез 
4  

 

2 

Самостійна робота. Загальна характеристика розвитку савців та 

тварин різних таксономічних груп. Утворення первинних статевих 

клітин. Морфологія і фізіологія гамет. Статеве розмноження 

одноклітинних і багатоклітинних організмів. Гаплоїдна і диплоїдна 

стадія у розвитку багатоклітинних організмів. Мейоз. Молекулярні 

та генетичні механізми, які призводять до генетичної 

різноманітності гамет. 

 9 

 

3 Тема 2. Морфофункціональна характеристика жіночих гамет 5   

4 

Самостійна робота. Морфофункціональна характеристика 

статевих клітин. Порівняльна структурно-функціональна 

характеристика жіночих та чоловічих статевих клітин. Типи 

живлення яйцеклітин. Поляризація яйцеклітин. Оболонки 

яйцеклітин. Оогенез. Ріст та розвиток фолікулів. Активація ооциту. 

Сперматогенез та капацитація сперматозоїдів. 

 10 

 

5 Тема 3. Морфофункціональна характеристика чоловічих гамет 4   

6.  

Самостійна робота. Клітини Сертолі і Лейдіга. 

Гематотестикулярний барьер. Сперматогенез та капацитації 

сперматозоїдів. Вплив андрогенів на сперматогенез, процесинг 

сперматозоїдів, вікова інтенсивність гаметогенеза.  

 10 

 

7 Модульна  контрольна  робота 1 2   

 Розділ 2. Молекулярно-генетичні особливості передзародкового 

періоду онтогенезу. Запліднення 
15 29 

2 

8 Тема 4. Молекулярно-генетичні механізми, відповідальні за 

дозрівання і розвиток статевих клітин.  
4  

 

9 Самостійна робота. Спадковий апарат еукаріотичних клітин. 

Біосинтез білку. Особливості будови та функції рибосом. Будова 

та функції клітинного ядра. Клітинний цикл. Регулятори 

клітинного поділу. Будова та типи ДНК. Будова РНК. Функції 

ДНК і РНК. Генетичний код та його особливості. Ген як 

елементарна одиниця спадковості. Властивості гена. Цитологічна 

спадковость. Рівні компактизації хромосом. Будова хромосом. 

Гормональна регуляція статевих клітин. 

 12 

 

10 

Тема 5. Молекулярно-генетичні процеси, які відбуваються з 

яйцеклітиною після проникання сперматозоїда. Кортикальна і 

акросомна реакції 

5  
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11 

Самостійна робота. Ооплазматична сегрегація. Загальна 

характеристика процесу запліднення і його біологічне значення. 

Стадії запліднення. Дистантна взаємодія гамет. особливості 

запліднення у ссавців. Контактна взаємодія стетевих кліти. 

Акросомна реакція сперматозоїдів та її роль в з'єднанні гамет. 

Біохімічні особливості, молекулярний механізм реакції, основні 

етапи проникнення сперматозоїда в яйцеклітину. Механізм 

активації яйцеклітини. Кортикальна реакція і її роль в захисті яйця 

від поліспермії. Злиття генетичного матеріалу. 

 10 

 

12 Тема 6. Основні принципи екстракорпорального запліднення 4   

13 

Самостійна робота. Морфофункціональна характеристика 

чоловічих та жіночих гамет. Запліднення і його біологічне 

значення. Активація яйцеклітини. Стимуляція суперовуляції. Забір 

яйцеклітин. Запліднення in vitro. Відбір активних сперматозоїдів. 

Замороження яйцеклітин. 

 7 

 

14 Модульна  контрольна  робота 2 2   

 Консультації   2 

 Всього 30 58 2 

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

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 30 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 58 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. Альбертс Б., Джонсон А., Льюис Дж. И др. Молекулярная биология клетки: в 3-х .М. - 

Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Ин-т компьютерных исследований - 

2013. 

2. Дондуа А.К. Биология развития: Уч. в 2 тт., Санкт-Петербург.-2005, 534с. 

3. Петренко В.М. Эмбриология человека.Санкт-Петербург. – 2009. -126 с. 

4. Белоусов Л.В. Основи общей эмбриологии. М.- 2005.- 360 с. 

5. Голиченков В.А., Иванов Е.А.,Никерясова Е.Н. Эмбриология. М. Academ’а-2004.-218с. 

6. Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология и эмбриология. М. -

Мед.информ.агенство-2005.-600с. 

7. Гилберт З. Биология развития. М.- 2012.- в 3-х т.- 224 с. 

8. История биологии. Под ред.Бляхера Л.Я. М.- Наука.- 1975.- 380 с. 

9. Карлсон Б.М.Основы эмбриологии по Пэттену. М.-1983.- 276 с. 

10. Карлсон Б.М. Регенерация. М.- 1976.- 118 с. 

11. Кауфман Т., Рафф Р. Эмбрионы, гены и эволюция. М.-1986.- 725 с. 
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12.Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А., Котовский Е.Ф. [и др.]. Гистология, цитология и 

эмбриология. – М. : «ГЭОТАР-Медиа», 2012.- 800с. 

13. Langman. Medical embryology, 2015. 

 

Додаткова: 

1. Айзенштадт, Т.Б. Цитология оогенеза / Т.Б. Айзенштадт. - М.: Наука, 1984. 

2. Бочаров, Ю.С. Эволюционная эмбриология позвоночных / Ю.С. Бочаров. - М.: МГУ, 1988. 

3. Гистология, цитология и эмбриология. Атлас / Под ред. О.В. Волковой, Ю.К. Елецкого. -  

М.: Медицина, 1996. 

4. Данилова, Л.В. Ультраструктурное исследование сперматогенеза / Л.В. Данилова. -М.: 

Наука, 1978. 

5. Девидсон, Э. Действие генов в раннем развитии / Э. Девидсон. - М.: Мир, 1972. 

6. История биологии с начала XX века до наших дней / Под ред. Л.Я. Бляхера. - М.: Наука, 

1975. 

7. Заварзин, А.А. Краткое руководство по эмбриологии человека и позвоночных / А.А. 

Заварзин. - Л.: Наука, 1935. 

8. Михайлов, А.Т. Эмбриональные индукторы / А.Т. Михайлов. - М.: Наука, 1988. 

9. Мицкевич, М.С. Гормональные регуляции в онтогенезе животных / М.С. Мицкевич. -  

М.: Наука, 1978. 

10. Нидхем, Дж. История эмбриологии / Дж. Нидхем. - М.: Мир, 1987. 

11. Преснов, Е.В. Топологическое строение морфогенетических полей / Е.В. Преснов, В.В. 

 Исаева. - М.: Наука, 1990. 

12. Райцина, С.С. Сперматогенез и структурные основы его регуляции / С.С. Райцина. - М.: 

Наука, 1985. 

13. Рузен-Ранге, Э. Сперматогенез у животных / Э. Рузен-Ранге. - М.: Мир, 1980. 

14. Савельев, С.В. Формообразование мозга позвоночных / С.В. Савельев. - М.: Изд-во 

МГУ, 1993. 

15. Светлов, П.Г. Физиология (механика) развития / П.Г. Светлов. - Л.: Наука, 1978. 

16. Сперматогенез и его регуляция /Под ред. Л.О. Даниловой. - М.: Наука, 1983. 

17. Рибальченко Т.В., Кузнєцова Г.М., Дзержинський М.Е., Рибальченко В.К.. Механізми 

клітинної диференціації, – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2019. – 399с. 

18. Харчук І.В., Островська Г.В., Линчак О.В., Рибальченко Т.В. Сім’янники як тест-система 

антипроліферативної активності потенційного протипухлинного засобу 1-(4-Cl-бензил)-3-

хлор-4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону // Вісник державного вищого навчального 

закладу «Державний агроекол. унів.». – 2008. - Вип. № 1 (21), Т. 1. – С. 197-204. 
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19. Харчук І.В., Карпезо Н.О., Островська Г.В., Линчак О.В., Рибальченко Т.В. Морфо-

функціональні зміни в сім’яниках щурів під впливом нового антинеопластичного препарату, 

похідного малеіміду // Современные проблемы токсикологии. – 2008. - №1. - С. 61-64 

 

10. Додаткові ресурси: 

1. www.cytology.net 

2. www. cytology-education.com/ 

3. www.cytology.com.ua 
 

http://www.cytology.net/
http://www.virology-education.com/

