




1. Мета дисципліни –  ознайомити студентів з основними структурно-

функціональними принципами організації систем поза- і внутріклітинної 

сигналізації, їх значенням у регуляції процесів в клітинах і тканинах, значенням 

в фундаментальних і прикладних медико-біологічних дослідженнях. 

. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування курсів «Загальна цитологія», «Фізіологія людини і 

тварин», «Біотехнологія», «Молекулярна біологія»,  

2.Вміння самостійно застосовувати знання з цитології, молекулярної 

біології  та ін. дисциплін, працювати з науково-методичною літературою. 

3.Володіння елементарними навичками роботи з цитологічними 

препаратами, електронограмами.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 
 

 Навчальна дисципліна «Рецептори біорегуляторів» є складовою освітньої 

програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр». 

Дисципліна є базовою дисципліною, що формує уявлення про основні 

принципи та молекулярні і цито-фізіологічні основи структурно-

функціональної організації сигнальних систем клітини, особливості 

фізіологічної (біохімічної) регуляції сигнальних процесів в клітині, ролі 

рецепторних систем та сигнальних каскадів у регуляції морфо-функціональних 

процесів в клітинах і тканинах, їх значення в фундаментальних і прикладних 

медико-біологічних дослідженнях.  

 В ході вивчення  дисципліни значна увага приділяється значенню і 

практичному застосуванню дослідження рецепторів і сигнальних систем в 

галузях біотехнології, медицини, сільського господарства, фундаментальній 

науці  

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. сформувати уявлення про організацію рецепторних систем в клітинах  

2.  засвоїти основні молекулярні, біохімічні і клітинні процеси, які лежать в 

основі між- і внутрішньо-клітинної сигналізації, 

3.  створити науково-теоретичні основи для ефективного застосування методів 

дослідження сигнальних систем клітини при розробці нових тест-систем, 

діагностичних методів, біотехнологічних завдань.  

 

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:  

 інтегральна:  

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при 

здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 
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проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

 

 загальні: 
ЗК01. Здатність працювати у міжнародному контексті.  

ЗК02. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.  

 

 спеціальні (фахові, предметні): 
СК02. Здатність формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і процесів на 

прикладі різних рівнів організації живого із використанням математичних методів й 

інформаційних технологій.  

СК08. Здатність презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних 

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

заходах 

CК 12. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові методи розв’язання 

науково-теоретичних та прикладних задач біології. 

СК 48. Здатність планувати, організовувати та проводити дослідження в галузі цитології та 

гістології на основі поглибленого розуміння особливостей клітинної та тканинної 

пластичності за різних фізіологічних станів системи, характеру структурно-функціональних 

змін клітин та тканин різних типів.  

 

 

1. 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 

1.1 Знати загальні принципи організації 

сигнальних систем в клітині; 

Лекція Модульна 

контрольна 

робота  

20 

1.2 Знати молекулярні і цито-фізіологічні 

основи перебігу різних груп сигнальних 

каскадів в клітині 

Лекція Модульна 

контрольна 

робота  

20 

1.3 Знати особливості фізіологічної 

(біохімічної) регуляції різних процесів в 

клітині;  

Лекція Модульна 

контрольна 

робота  

20 

2.1 Вміти обирати і застосовувати адекватні 

методи дослідження і аналізу рецепторної 

(сигнальної) системи; користуватись 

приладами та обладнанням, необхідними 

для дослідження структури і 

функціонування рецепторно-сигнальних 

систем клітин та їх аналізу 

Лекції, 

практичні  

роботи 

Модульна 

контрольна 

робота  

10 

2.2 Вміти визначати тип рецепторних систем, 

задіяних в тому чи іншому клітинному 

процесі та пояснювати закономірності змін 

у функціонуванні сигнальних систем 

клітини і тканини за різних фізіологічних 

станів клітини та у відповідності до 

Лекції, 

практичні  

роботи 

Модульна 

контрольна 

робота  

5 
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конкретних умов середовища 

2.3 Вміти аналізувати причинно-наслідкові 

взаємодії у процесі клітинного розвитку за 

умов норми та патології  

Лекції, 

практичні  

роботи 

Модульна 

контрольна 

робота  

10 

3.1 Вміти працювати в групі при опануванні 
методів дослідження рецепторів та сигнальних 

каскадів. 

Лабораторна 
робота 

Звіт по 
практичній 

роботі 

         5 

4.1 Вміти самостійно працювати з науковою 

та навчально-методичною літературою, 

здійснювати пошук та узагальнювати 

науково-технічну інформацію.  

Самостійна 

робота 

Реферат, 

Семінар 

10 

 

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 4.1 

ПР2. Використовувати бібліотеки, інформаційні бази даних, 

інтернет ресурси для пошуку необхідної інформації 
     +  + 

ПР8. Застосовувати під час проведення досліджень знання 

особливостей розвитку сучасної біологічної науки, основні 

методологічні принципи наукового дослідження, методологічний 

і методичний інструментарій проведення наукових досліджень за 

спеціалізацією.  

+ + + + +  +  

ПР9. Планувати наукові дослідження, обирати ефективні методи 

дослідження та їх матеріальне забезпечення.  
   +   +  

ПР17. Застосовувати сучасні технології навчання для викладання 

спеціальних дисциплін.  
      + + 

ПР 19. Вирішувати науково-теоретичні, науково-дослідні та 

прикладні задачі біології відповідними методами. 
   +  +   

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:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1-1.2, 2.1,2.2–  40 балів/ 20 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.2; 1.3, 2.3,– 40 балів/ 20 балів 

3. Звіт по лабораторним роботам  РН 3.1 - 10 балів/ 5 балів 

4. Реферат (Презентація) РН 4.1 – 10 балів/ 5 балів 

 

- підсумкове оцінювання: Залік виставляється як сума всіх форм семестрового 

оцінювання 
 

- умови отримання підсумкового заліку: 

Підсумкова оцінка за залік виставляється як сума всіх форм семестрового оцінювання. 

Студент отримує залік («зараховано») лише за умови успішного виконання всіх практичних 

робіт (по кожній не менше 50% від максимально можливої кількості балів), успішного виконання 

завдань 2 модульних контрольних робіт (по кожній не менше 50% правильних відповідей).  

 

7.2 Організація оцінювання:  

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

відповідно. Оцінка реферату проводиться упродовж лекційного курсу.  

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 
 



8. Структура  навчальної  дисципліни.  

 

Тематичний план занять  

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лек

ції 

Практ. 

занят-

тя 

Кон-

суль-

тація 

СР* 

Розділ 1  

1 Тема 1. Класифікація та загальнальна  

характеристика основних сигнальних каскадів 

еукаріотичних клітин.  

12 8  40 

 Лекція 1. Міжклітинна хімічна сигналізація. Структурна 

організація і основні функції клітинних рецепторів.  

2    

Лекція 2. G-білок-спряжені рецептори (GPCR) 4    

Практичне заняття 1 Розрахунки і аналіз параметрів 
гормон-рецепторної взаємодії. 

 4   

Практичне заняття 2 Застосування методу афінної 
хроматографії для виділення та аналізу 
мембранних рецепторів. 

 4   

Самостійна робота. Методи дослідження рецепторів: 

Радіоавтографія, афінне мічення, афінна хроматографія, 

клонування 

Фосфорилювання як універсальний механізм зміни 

активності білків, Модуляція G-білків бактеріальними 

токсинами. GPCR в механізмах дії NO (на прикладі 

скорочення гладеньких м’язів судин).  Холіноміметики і 

холінолітики, адреноміметики і адренолітики. 

   20 

Лекція 3. Рецептори з ферментативною активністю 2    

Лекція 4. Сигнальні шляхи, залежні від регульованого 
протеолізу 

2    

Лекція 5. Рецептори нейромедіаторів 2    

Самостійна робота. Ростові фактори і сигнальні шляхи, 

що ними запускаються, в регуляції клітинних процесів. 

Участь цитокінів в регуляції  клітинних процесів 

(мoнокіни, лімфокіни, інтерлейкіни, інтерферони, 

колоніє-стимулючі фактории, хемокіни). Взаємозв’язок 

патологій людини і тварин з трансдукцією сигналів 

TGFβ (рак, серцево-судинні патології, синдром 

Марфана, аутоімунні захворювання). Компоненти 

сигнальних каскадів в клітині як мішені  

протипухлинної терапії   

   20 

Розділ 2  

2 Тема 2. Рецепторні системи, задіяні в регуляції 

загального метаболізму  

14 2  40 

Лекція 6 Інсулінові рецептори, їх участь в регуляції 
метаболізму  

4    
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Практичне заняття 3 Дослідження ефектів інгібіторів і 

стимуляторів рецепторів з тирозин-кіназною активністю 

на морфологічні та функціональні параметри клітин в 

культурі 

 2   

Лекція 7. Рецептори ліпопротеїнів 2   

Самостійна робота Ростові ефекти інсуліну. Мутації 

Інсулінових рецепторів. Фізіологічні перетворення 

ліпопротеїнових часточок в організмі. Мутації 

рецепторів ліпопротеїнів та їх значення в патологіях та 

захворюваннях людини. 

   20 

Лекція 8.Сигналізація, пов’язана із стероїдними 

гормонами 
2    

Лекція 9 Сигнальні каскади гормонів щитовидної 

залози 
2    

Лекція 10. Рецептори родини PPAR  2    

Лекція 12  Патологія рецепторів і сигнальних систем 2    

Самостійна робота Регуляція утворення та 

перетворення гормонів щитовидної залози. Патології, 

пов’язані з рецепції тиреоїдних гормонів. 

Фармакологічні ліганди PPAR рецепторів. 

   20 

 Консультація   2  

 ВСЬОГО 26 12 2 80 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 26 год. 

Практичних робіт – 12 год 

Консультації – 2 год 

Самостійна робота – 80  год. 

 



9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. Альбертс А., Брей Д.Ю., Льюис Р. и др. Молекулярная биология клетки: В 3 т.: Пер. с англ. 

М.: Мир, 1994. Т2, с.355-376. Т.3, с.305-318, 326-336. 

2. Геннис Р. Биомембраны.Молекулярная структура и функции. Пер. с англ. М.: Мир, 1997. 

С.396-454. 

3. Зинченко В.П., Долгачева Л.П. "Внутриклеточная сигнализация", электронное изд-во 

"Аналитическая микроскопия", Пущино, 2003, http:/www.bioscience.ru/CellSign.htm 

4. Крутецкая З.И., Лебедев О.Е., Курилова Л.С. Механизмы внутриклеточной сигнализации 

СПб.: Изд-во С. Петерб. Ун-та, 2003. 208 с, ил. 45, библиография 746 назв 

5. Кульберг А.Я. Рецепторы клеточных мембран. М.:В.Школа, 1987. –104 с. 

6. Физиология межклеточной коммуникации : учеб. пособие / А. В. Сидоров. – Минск : БГУ, 

2008. – 215 с. 

7. Gomperts B.D., Kramer I.M. Tatham P.E.R. Signal Transduction. Elsevier/Academic Press 2009. - 

810 p. 

8. Lodish H. Molecular Cell Biology (6th Edition) / H. Lodish, A. Berk, C. A. Kaiser, M. Krieger, M. P. 

Scott, A. Bretscher, H. Ploegh, P. Matsudaira. New York: W.H. Freeman & Company. 2008.  975 p. 

 

Додаткова: 

1. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3-х т. М.:Мир.1996 

2. Молекулярная эндокринология. Фундаментальные исследования и их отражение в клинике. 

/ под ред. Б.Д. Вайнтрауба, Ю.А. Панкова: Пер. с англ. – М.: Медицина, 2003. 

3. Мушкамбаров Н.Н.,  Кузнецов С.Л.: Молекулярная биология: учеб. пособие для мед.вузов.- 

М.: Мед.информ. агенство, 2003.- 536 с. 

4. Хухо Ф. Нейрохимия. Основы и принципы. М.:Мир, 1990, с.384  

5. Джус О.,  Сенчило Н., Островська Г., Гарманчук Л. Морфо-функціональна характеристика 

трансформованних клітинних культур при дії активаторів та інгібіторів рецепторів з 

ферментативною активністю // Вісн. КНУ ім. Т.Шевченка. Сер. Пробл. регуляції фізіол. 

функцій 2015. № 19.  С. 31-36. 

6. Ostrovska, G., Maslova, O., Delev, D., Opatrilova, R., Kuzliak, P., & Savytska, N. (2016). Effects 
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