




1. Мета дисципліни – сформувати у студентів чітке уявлення про молекулярно-

клітинні механізми, що лежать в основі гаметогенезу, запліднення, онтогенетичних 

перетворень та їхні особливості у представників різних таксономічних груп тварин; а 

також про значення та можливості практичного застосування окремих методів, 

методичних прийомів та системних алгоритмів аналізу даної дисципліни у галузі 

науки та інших сферах суспільної діяльності (медицині, біотехнології тощо).  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Загальна цитологія», 

«Гістологія», «Молекулярна біологія», «Біохімія», «Загальна генетика», 

«Біологія індивідуального розвитку», «Молекулярно-клітинні основи 

гістогенезу», «Ембріологія хребетних», «Гістофізіологія сенсорних систем», 

«Молекулярно-клітинні основи гістогенезу». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання із загальної цитології, гістології, 

молекулярної біології, біохімії, загальної генетики та ін. навчальних дисциплін 

для розв’язання конкретних науково-практичних задач; працювати з науковою 

та науково-методичною літературою. 

3. Володіння базовими навичками системного аналізу.  

3. Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Молекулярно-клітинні механізми онтогенезу» висвітлює 

питання реалізації молекулярно-клітинних механізмів онтогенетичних перетворень 

організмів різних таксономічних груп тварин, їхні особливості на різних етапах 

розвитку, за певних умов довкілля та зміни при зміні фізіологічного статусу 

організмів в нормі й при патології; а також окреслює коло методів та прийомів 

досліджень, які можуть застосовуватися при постановці дослідів у суміжних науках 

та в рамках міждисциплінарних проектів, які вимагають глибоких знань з курсу 

«Молекулярно-клітинні механізми онтогенезу».  

Дисципліна покликана узагальнити уявлення про системність організації живого 

і про роль закономірно скоординованих онтогенетичних перетворень та молекулярно-

клітинних механізмів, що лежать в основі їхньої реалізації, у формуванні, 

функціонуванні й пластичності організмів різних таксономічних груп тварин.  

 

4. Завдання (навчальні цілі) 
Сформувати у здобувача освіти 

1. чітке розуміння закономірностей онтогенетичного розвитку організмів та 

молекулярно-клітинних механізмів, що лежать в основі реалізації його послідовних 

етапів та можливих механізмів впливу на перебіг онтогенетичних перетворень; 

2. навички володіння методами та методичними прийомами визначення й 

порівняльного аналізу особливостей реалізації молекулярно-клітинних механізмів 

онтогенетичних перетворень у організмів різних таксономічних груп, при зміні 

фізіологічного статусу організму, в нормі та при патології; 

3. чітке уявлення про сучасні фундаментально-наукові й прикладні аспекти 

досліджень молекулярно-клітинних механізмів онтогенезу, галузі застосування та 

значення набутих знань і вмінь для вирішення конкретних завдань в інших 

фундаментальних і прикладних науках. 
 



2 

 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої 

освіти (восьмий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 

«Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей:  

інтегральної:  

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біологічних наук і на 

межі предметних галузей, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

загальних: 

ЗК01. Здатність працювати у міжнародному контексті.  

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

спеціальних (фахових, предметних): 

СК08. Здатність презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних 

досліджень, готувати наукові публікації, брати участь у наукових конференціях та 

інших заходах.  

CК12. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові методи 

розв’язання науково-теоретичних та прикладних задач біології. 

СК46. Поглиблене розуміння особливостей взаємодії клітин із утворенням тканин та 

тканинних угрупувань. 

СК47. Поглиблене розуміння механізмів онтогенезу та закономірностей його перебігу 

в організмів різних таксономічних груп.  

 
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  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати 

1.1. Послідовні стадії онтогенезу та основні 

закономірності онтогенетичних 

перетворень. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 

робота,  

оцінювання 

презентації /доповіді, 
усних відповідей / 

доповнень, іспит 

9 

1.2. Молекулярно-клітинні механізми, що 

лежать в основі реалізації програми 

розвитку організму на певному етапі 

онтогенезу. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна робота,  

оцінювання 

презентації 

/доповіді, усних 
відповідей / 

доповнень, іспит 

9 

1.3. Особливості перебігу онтогенетичних 

процесів у тварин різних таксономічних 

груп та закономірності їхньої зміни в 

залежності від певних змін дії зовнішніх 

чинників в нормі та при патології. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 

робота,  

оцінювання 

презентації 
/доповіді, усних 

відповідей / 

доповнень, іспит 

9 

1.4. Методи та методичні прийоми проведення 

аналізу особливостей перебігу 

Лекція, 

практичні 

Модульна 

контрольна 

9 
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онтогенетичних процесів на різних стадіях 

онтогенезу. 

заняття робота,  

оцінювання 

виконання 
практичних 

завдань, іспит 

1.5. Методичні основи застосування досліджень 

молекулярно-клітинних механізмів 

онтогенезу та їхніх результатів в інших 

наукових напрямках біології, у медицині, 

біотехнології тощо. 

Лекція, 

практичні 

заняття 

Модульна 

контрольна 
робота, 

оцінювання 

виконання 
практичних 

завдань, іспит 

9 

1.6 Закономірності еволюції онтогенезу. Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота  
оцінювання 

презентації 

/доповіді, усних 

відповідей / 
доповнень, іспит 

9 

 Вміти 

2.1. На основі поглиблених знань 

закономірностей перебігу онтогенезу у 

тварин різних таксономічних групах та 

молекулярно-клітинних механізмів, що 

лежать в основі реалізації його послідовних 

стадій, застосовуючи загальні та спеціальні 

методи аналізу ідентифікувати певні стадії 

розвитку організмів різних таксономічних 

груп тварин. 

Лекція, 

практичні 

заняття 

Оцінювання 
виконання 

практичних 

завдань 

6 

2.2. На основі поглиблених знань 

закономірностей перебігу онтогенезу у 

тварин різних таксономічних групах та 

методів і методичних прийомів проведення 

визначення й порівняльного аналізу 

особливостей реалізації молекулярно-

клітинних механізмів перебігу 

онтогенетичних перетворень на різних 

стадіях розвитку обирати адекватні методи 

та в лабораторних умовах проводити 

системний аналіз онтогенетичних процесів у 

різних організмів на певній стадії їхнього 

розвитку. 

Практичні 

заняття 

Оцінювання 

виконання 

практичних 
завдань 

5 

2.3. У лабораторних умовах, з метою проведення 

системного визначення аналізувати й 

описувати зміни онтогенезу та пояснювати 

закономірності їхнього перебігу у 

відповідності до конкретних умов 

середовища та/або впливу певного (певних) 

зовнішніх чинників. 

Практичні 

заняття 

Оцінювання 
виконання 

практичних 

завдань 

5 

2.4. На основі поглиблених знань принципів 

онтогенетичних перетворень проводити 

аналіз причино - наслідкових взаємодій в 

онтогенезі за умов норми та патології. 

Лекція, 

практичні 

заняття 

Модульна 

контрольна 

робота,  
оцінювання 

виконання 

практичних 

5 
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завдань 

2.5. У лабораторних умовах, для проведення 

системного аналізу прогнозувати 

можливість, напрямок та рівень структурно-

функціональних змін організмів при зміні 

перебігу їхнього онтогенезу та обирати 

адекватні методи для аналізу таких змін. 

Лекція, 

практичні 

заняття 

Модульна 

контрольна 

робота, 
оцінювання 

виконання 

практичних 
завдань 

5 

 Комунікація 

3.1 Представляти результати наукового пошуку 

у формі доповідей з використанням 

сучасних технологій, коректно вести 

дискусію. 

Практичні 

заняття 

Оцінювання 
виконання 

практичних 

завдань, 

презентації 
/доповіді, усних 

відповідей / 

доповнень 

10 

 Автономність та відповідальність 

4.1. Орієнтуватися в принципових питаннях і 

теоріях сучасної біології індивідуального 

розвитку; проводити підбір та аналіз 

сучасної літератури за даним біологічним 

напрямком, використовувати її, а також 

програми обробки даних для планування, 

отримання й аналізу результатів власної 

науково-дослідної і науково-технічної 

роботи. 

Самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації / 
доповіді 

10 

 

 

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 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 

ПР4. Розв’язувати складні задачі в галузі 

біології, генерувати та оцінювати ідеї.  
   + + + + + + + + +  

ПР6. Аналізувати біологічні явища та 

процеси на молекулярному, клітинному, 

організменному, популяційно-видовому та 

біосферному рівнях з точки зору 

фундаментальних загальнонаукових знань, 

а також за використання спеціальних 

сучасних методів досліджень.  

+ + + + +  + + + + +   

ПР7. Описувати й аналізувати принципи 

структурно-функціональної організації, 

механізмів регуляції та адаптації організмів 

до впливу різних чинників.  

+ +      + + +    

ПР10. Представляти результати наукової 

роботи письмово (у вигляді звіту, наукових 

публікацій тощо) та усно (у формі 

доповідей та захисту звіту) з 

           + + 
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використанням сучасних технологій, 

аргументувати свою позицію в науковій 

дискусії.  

ПР 20. На основі поглиблених знань з 

природничих наук формувати уявлення про 

закономірності індивідуального та 

історичного розвитку біологічних систем 

на різних рівнях організації, роль 

системних процесів у їхньому формуванні, 

функціонуванні й пластичності, 

особливості їхньої кооперативної взаємодії, 

а також про системність організації 

живого.  

+ + +   +        

ПР 37. Вміти використовувати сучасні 

методи цитологічного та гістологічного 

аналізу для визначення фізіологічного 

статусу клітини та/або тканини в нормі та 

при патології, на різних етапах онто- та 

гістогенезу, при зміні параметрів 

локального оточення.  

   + +  + + + + +   

ПР 38. Вміти формувати систему аналізу та 

інтерпретації нових результатів про 

організацію і функціонування рослинних і 

тваринних клітин і та тканин організмів 

різних таксономічних груп спираючись на 

поглиблені знання з дисциплін професійно-

практичної підготовки. 

   + +  + + + + +   
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7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):  

- поточне оцінювання (поточний контроль):  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 – 2.5 (блок тем Розділу 1) 

 – 10 балів / 5 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1 – 2.5 (блок тем Розділу 2) 

 – 10 балів / 5 балів 

3. Презентації / доповіді - РН 3.1, 4.1 – 8 балів / 4 бали 

4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1. – 1.6, 3.1, 4.1. – 10 балів / 5 балів 

5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1. – 2.5. 

 – 22 бали / 11 балів. 
 

- семестрове оцінювання (семестровий контроль): 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 (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 1.1-1.6. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана 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 іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань, написання 2 

модульних контрольних робіт та підготовка презентації / доповіді. Здобувач освіти 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 практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. 

Оцінювання підготовлених презентацій /доповідей, усних відповідей / доповнень проводиться 

упродовж семестру.  

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  

 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

Л
е
к

ц
ії

 

 

П
р

а
к

т
и

ч
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і 
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н

я
т
т
я

 

К
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н

с
у
л

ь
т
а
ц

ії
  

С
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ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а

*
 

1 Розділ 1. Молекулярно-клітинні механізми ембріогенезу 14 8  50 

2 Тема 1. Молекуярно-клітинні механізми, що лежать в 

основі виникнення стркутурно-функціональної 

специфічності гамет 

2 2   

3 Самостійна робота. Боротьба різних підходів до 

розуміння закономірностей формотворчих процесів в 

онтогенезі. Методи дослідження молекулярно-клітинних 

механізмів онтогенезу. Застосування результатів 

онтогенетичних досліджень у медицині, біотехнології, 

різних галузях науки та виробництва.  

Молекулярно-клітинні механізми росту овоцитів. Типи 

живлення яйцеклітин та молекулярно-клітинні механізми 

їхньої реалізації. Кількісні і якісні особливості 

накопичення жовтку у яйцеклітинах тварин різних 

таксономічних груп. Хімічна та структурно-функціональна 

неоднорідність жіночих гамет та молекулярно-клітинні 

механізми її виникнення. Овоплазматична сегрегація та її 

значення для наступного розвитку зародка. 

Особливості формування ядерного комплексу, акросоми, 

мітохондріону і цитоскелету в чоловічих гаметах 

   

12 

4 Тема 2. Молекулярно-клітинні механізми гаметогенезу та 

запліднення 
4 2   

5 Самостійна робота. Походження первинних статевих 

клітин та його особливості у тварин різних таксономічних 

груп. Теорія нерівноспадкових клітинних поділів 

А. Вейсмана. Механізми міграції гоноцитів. 

Гормональна регуляція овогенезу. Блокада мейозу в 

овогенезі, її типи та особливості у тварин різних 

таксономічних груп. Особливості овогенезу у людини. 

Гормональна регуляція сперматогенезу. Механізми реакції 

капацитації.  

Партеногенез. Типи партеногенезу. Мейотичний та 

амейотичний типи партеногенезу та їхні молекулярно-

клітинні основи. Гіногенез. Андрогенез. Молекулярно-

клітинні механізми, що лежать в основі цих процесів 

   

12 

6 Тема 3. Дроблення, бластуляція та гаструляція. 

Молекеулярно-клітинні механізми та біологічне значення 
4 2   

7 Самостійна робота. Процес дроблення на прикладі 

морського їжака, амфібій, птахів, ссавців. Особливості 

утворення та будови бластоцисти ссавців. Фактори, що 

регулюють клітинний цикл при дробленні.  

Процеси гаструляції на прикладі морського їжака, амфібій, 

птахів, ссавців. Механізми координованих клітинних рухів 

та їхні молекулярно-клітинні основи. Види клітинної 

   

12 
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активності під час гаструляції. Телобластичний та 

ентероцельний способи утворення мезодерми. Карти 

презумптивних зачатків 

8 Тема 4. Молекулярно-клітинні основи органогенезу 2 2   

9 Самостійна робота. Біологічна природа індукторів. 

Механізми утворення індукуючих агентів. Дозрівання 

здатності до індукції. Автономність дозрівання індуктора. 

Біологічна природа компетентної тканини. Компетенція. 

Ефект мінімальної маси.  

Взаємодія індуктора і компетентної тканини. Просторові та 

часові закономірності взаємодії індуктор – компетентна 

тканина.  

Молекулярна природа індукторів. Мезодермальна індукція. 

Нейральна індукція 

   

14 

10 Модульна  контрольна  робота 1 2    

11 Розділ 2. Молекулярно-клітинні механізми 

постембріогенезу 
14 6  50 

12 Тема 5. Метаморфоз та молекулярно-клітинні механізми, 

що лежать в основі його реалізації 
4 2  

 

13 Самостійна робота. Постембріональний розвиток. Періоди 

постембріонального розвитку. Типи постембріонального 

онтогенезу.  

Еволютивний, катастрофічний, некробіотичний типи 

метаморфозу: механізми, особливості реалізації на 

молекулярно-клітинному рівні, біологічне значення.  

Критичні періоди розвитку у вищих хребетних в 

ембріогенезі та у період постембріонального розвитку 

   

12 

14 Тема 6. Ріст як етап онтогенезу та молекулярно-клітинні 

механізми, що лежать в основі його реалізації 
4 2  

 

15 Самостійна робота. Рівняння швидкості росту та їхні 

біологічні основи.  

Особливості росту у тварин різних таксономічних груп. 

Особливості росту клітин та клітинних популяцій та їхні 

молекулярно-клітинні основи.  

Вплив факторів зовнішнього середовища на ріст тварин. 

Особливості впливу зовнішніх чинників на ростові 

процеси на рівні клітин і клітинних популяцій та 

молекулярно-клітинні основи механізмів їхньої дії.  

Гормональна регуляція росту: гормони гіпоталамуса й 

гіпофіза. Статевий диморфізм росту. Локальні регулятори 

росту: фактори росту нервів, фібробластів тощо. Фактори 

пригнічення росту. Онкогени і клітинний ріст 

   

12 

16 Тема. 7. Регенерація та молекулярно-клітинні механізми, 

що лежать в основі її реалізації 
4 2  

 

17 Самостійна робота. Періодизація репаративної регенерації. 

Клітинні джерела репаративної регенерації. Участь 

малодиференційованих клітин (резервних (сплячих) і 

стовбурових) у регенераційних процесах. Механізми 

дедиференціації і редиференціації клітин дефінітивних 

тканин. Участь диференційованих клітин у процесах 

дедиференціації і редиференціації. Трансдиференціація і 

метаплазія при регенерації та їхні молекулярно-клітинні 

   

12 
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основи. Участь диференційованих клітин у процесах 

трансдиференціації і метаплазії.  

Морфогенетична детермінація регенерації. Особливості 

регенерації у межах морфогенетичного поля. Теорія 

морфогенетичних градієнтів. Модель полярних координат. 

Реакційно-дифузна модель Т’югинга 

18 Тема. 8. Старіння як етап онтогенезу та молекулярно-

клітинні механізми, що лежать в основі його реалізації 
2   

 

19 Самостійна робота. Рівень ступеню вираженості та 

особливості характеру вікових змін на різних рівнях 

організації організму (від молекулярно-клітинного до 

системного).  

Неоднаковість змін при старінні в просторі й часі: 

гетерохронність, гетеротопність, гетерокінетичність, 

гетерокатефтентність. Закономірності зниження 

адаптаційно-регуляторних можливостей організму в стані 

напруженої діяльності. Індивідуальні, групові та 

територіальні варіації розвитку процесу старіння. 

Швидкість розвитку старіння.  

Структурно-функціональні зміни органів та систем органів 

у процесі старіння. Старіння клітин. Взаємозв'язок між 

здатністю клітини до поділу, її диференціацією та її 

старінням. Особливості старіння клітин у складі 

багатоклітинного організму. Загальні структурно-

функціональні зміни в клітинах при старінні та їхня 

молекулярно-клітинна основа.  

Механізми антистаріння, або вітаукта.  

Тривалість життя та експериментальні спроби її 

продовження 

   

12 

20 Модульна  контрольна  робота 2    2 

21 Консультації   8  

22 ВСЬОГО 28 14 8 100 

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

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лекції – 28 год. 

Практичні заняття – 14 год. 

Самостійна робота – 100 год. 

Консультації – 8 год. 
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