


2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

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

процеси які відбуваються в клітині під час її диференціації, ознайомити студентів з 

процесами які ведуть до утворення різних типів клітин з початково однорідних, а також 

висвітлення молекулярно-генетичних механізмів диференціації клітин, механізмів 

клітинного поділу, зовнішніх механізмів проліферації та диференціації, підтримання 

диференційованого стану клітин, потентністі та тотіпотентністі заплідненої яйцеклітини, 

морфогенетичних змін клітини при її поділі. 

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 «Механізми клітинної диференціації» є складовою циклу 

професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою 

«Біологія». Дисципліна є базовою дисципліною, що висвітлює питання молекулярно-

генетичних механізмів диференціації клітин.  

Важливе місце відводиться основним уявленням про механізми диференціації клітини 

у складі багатоклітинного організму. Дисципліна висвітлює особливості регуляції 

клітинної проліферації, диференціації, міграції та загибелі на різних етапах онтогенезу. 

Висвітлено зв‘язок процесів диференціювання і злоякісної трансформації клітин.  

Дисципліна показує можливості застосування знань про механізми клітинної 

диференціації для вирішення практичних проблем біології та медицини. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. сформувати уявлення про механізми диференціації клітини у складі 

багатоклітинного організму та про фактори, які впливають на процеси диференціації 

клітин та механізми, які підтримують диференційований стан клітин; 

2. розкрити особливості регуляції клітинної проліферації, диференціації, міграції та 

загибелі клітин на різних етапах онтогенезу, зв'язок процесів диференціювання та 

злоякісної трансформації клітин; 

3. сформувати навички володіння методами для класифікації диференційованих і 

стовбурових клітин, можливості застосування знань про цитофізіологію стовбурових 

клітин для розв'язання практичних проблем біології та медицини. 

Згідно з вимогами 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: 
ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  
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спеціальних (фахових, предметних): 
СК01. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, необхідними для професійної, 

дослідницької та/або інноваційної діяльності.  

СК02. Здатність формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і процесів на 

прикладі різних рівнів організації живого із використанням математичних методів й 

інформаційних технологій.  

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

теоретичних та прикладних задач біології. 

СК 47. 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. Основні поняття клітинної 

диференціації та механізми 

клітинного поділу Закономірності 

диференціації клітини та 

молекулярно-генетичні механізми 

диференціації 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання 

презентацій / доповіді, 

усних відповідей / 

доповнень 

 

20 

1.2. Закономірності співвідношення 

диференціації і розмноження 

клітин та процеси які 

підтримують клітину в 

диференційованому стані. 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання 

презентацій / доповіді, 

усних відповідей / 

доповнень 

20 

1.3. Зв‘язок процесів 

диференціювання та злоякісної 

трансформації клітин і 

застосування знань про механізми 

клітинної диференціації для 

вирішення практичних проблем 

біології та медицини. 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання 

презентацій / доповіді, 

усних відповідей / 

доповнень 

20 

 Вміти    

2.1. Визначати типи морфологічної 

диференціації клітин та 

підібрати адекватні методи для 

ідентифікації та класифікації 

диференційованих і стовбурових 

клітин. 

Практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання 

презентацій / доповіді, 

усних відповідей / 

доповнень 

10 

2.2. Визначати фактори, які 

впливають на диференціацію 

клітин та механізми, які 

підтримують диференційований 

стан клітин. 

Практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання 

презентацій / доповіді, 

усних відповідей / 

доповнень 

10 
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2.3. На основі поглиблених знань 

вміти визначати потенціал 

стовбурових клітин до 

проліферації і диференціювання, 

аналізувати отримані дані та 

давати оцінку результатам. 

Практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання 

презентацій / доповіді, 

усних відповідей / 

доповнень 

10 

 Комунікація    

3.1. Представляти результати 

наукового матеріалу у формі 

доповідей з використанням 

сучасних технологій, коректно, 

адекватно і зрозуміло вести 

дискусію. 

Практичні 

заняття 

самостійна 

робота 

Оцінювання презентацій/ 

доповіді, усних відповідей 

/ доповнень 

5 

 Автономність та відповідальність    

4.1. Орієнтуватися в принципових 

питаннях і теоріях сучасної 

клітинної біології; 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. 

Самостійна 

робота 

Оцінювання презентацій / 

доповіді, усних відповідей 

/ доповнень 

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 4.1 

ПР4. Розв’язувати складні задачі в галузі біології, 

генерувати та оцінювати ідеї.  

+ + +     + 

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.  

   + + +   

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.  

+ + +      
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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.  

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

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- поточне оцінювання (поточний контроль):  

1. Модульна контрольна робота 1. - РН 1.1 – 2.3 – 20 балів/10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2. - РН 1.1, - 2.3 – 20 балів/10 балів 

3. Модульна контрольна робота 3. - РН 1.1, - 2.3 – 20 балів/10 балів 

4. Оцінювання практичних занять – 2.1; 2.2, 2.3 – 10 балів/5 бали  

5. Підготовка презентації / доповіді РН 2.1 – 4.1 – 20 балів/10 балів 

6. Усні відповіді/доповнення РН 1.1-4.1 – 10 балів / 5 балів 

 

- семестрове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента,підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається  як сума оцінок (балів) за всі мА успішно оціненими 

результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогововго рівня до підсумкової оцінки не 

додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 

«зараховано») є відпрацюванням всіх практичних робіт та представлення й захист презентації 

та доповіді. Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної лцінки не 

допускається. 

7.2 Організація оцінювання:  

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

Оцінювання практичних занять здійснюється протягом семестру. Оцінювання підготовлених 

презентацій /доповідей, усних відповідей / доповнень проводиться упродовж лекційного курсу та 

практичних занять.  

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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88..  Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

лекції практичні СР консультації 

Розділ 1. Онтогенетичний розвиток 

багатоклітинних організмів. Молекулярно-

генетичні механізми диференціації 

12 10 40 4 

1 

Тема 1. Розвиток уявлень про диференціацію 

клітин. Основні поняття клітинної 

диференціації 

4 4 20 4 

2 
Лекція 1. Онтогенетичний рівень організації 

життя.  
2    

3 

Практичне заняття 1. Ембріональний та 

постембріональний розвиток різних 

організмів. 

 2   

4 
Лекція 2. Загальні поняття про диференціацію 

клітин як загально-біологічний процес 
2    

5 
Практичне заняття 2. Методи дослідження 

клітин, тканин, органів, систем органів. 
 2   

6 Самостійна робота. Зародкові листки. 

Морфогенетичні процеси: інвагінація, епіболія, 

іміграція, деламінація. Молекулярно-генетичний 

і клітинний рівні організації життя. Організація 

клітин у часі. Поняття про мітотичну активність 

клітин.  

  20  

7 

Тема 2. Клітинні взаємодії як фактори клітинної 

диференціації. Підтримання диференційованого 

стану клітин 

8 4 20 4 

8 
Лекція 3. Молекулярно-генетичні механізми 

диференціації. Механізми клітинного поділу. 
4    

9 
Практичне заняття 3. Диференціація як 

результат індукції. 
 2   

10 

Лекція 4. Роль цитоскелету, глікокаліксу і 

позаклітинного матриксу у визначенні форми 

клітин і міжклітинних контактів. 

4    

11 Практичне заняття 4. Вплив гормонів на 

процеси формоутворення, диференціації та 

росту структурних елементів організму. 

Модульна контрольна робота  

 2  4 

12 Самостійна робота. Міжклітинні контакти та 

адгезія клітин. Етапи диференціальної експресії 

генів Оновлення клітинних популяцій шляхом 

простого подвоєння на прикладі гепатоцитів та 

оновлення за рахунок стовбурових клітин на 

прикладі епідермісу. Перші клітинні культури. 

  20  

Розділ 2. Стовбурові клітини 8 4 30 2 

13 
Тема 3. Властивості та класифікація 

стовбурових клітин 
8 4 30 2 

14 

Лекція 5. Ембріональні стовбурові клітини. 

Стовбурові клітини дорослого організму. 

Фетальні стовбурові клітини.  

4    

15 
Практичне заняття 5. Гемопоетичні стовбурові 

клітини. 
 2   
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16 
Лекція 6. Застосування стовбурових клітин в 

біології та медицині.  
4    

17 

Практичне заняття 6. Методи ідентифікації 

стовбурових клітин. Мультипотентні 

мезенхімальні стовбурові клітини. Модульна 

контрольна робота. 

 2  2 

18 

Самостійна робота. Фенотипові ознаки 

мезенхімальних стовбурових клітин та проблеми 

їхнього визначення in vivo та in vitro. Основні 

методи виділення ембріональних стовбурових 

клітин та стовбурових клітин з дорослого 

організму. Фактори які впливають на 

диференціацію стовбурових клітин в штучних 

умовах 

  30  

Розділ 3.   8 2 30 2 

19 Тема 4. Патології розвитку клітин 8 2 30  

20 Лекція 7. Онкогенез. Протоонкогени, онкогени. 2    

 
Практичне заняття 7. Пухлинний ріст і 

клітинна диференціація 
 2   

21 
Лекція 8. Некроз, регенерація, трансплантація 

та апоптоз. 
4    

22 
Лекція 9. Диференціровка клітин і клітинно-
біологічні проблеми медицини. Модульна 
контрольна робота. 

2   2 

20 

Самостійна робота. Молекулярно-генетичні 
механізми раку. Типи онкогенів. Гени 
„соціального контролю”. Протоонкогени та 
пухлинні супресори. Шляхи змін геному. 
Порушення диференціації клітин. Нервова, 
гуморальна і імунологічна регуляція регенерації. 
Участь специфічних генів у апоптозі. Зовнішній 
шлях активації апоптозу в клітині. 
Внутрішньоклітинна активація апоптозу. 
Регуляція апоптозу. Механізми контролю 
виживання клітин. 

  30  

21 Консультація    8 

 ВСЬОГО 28 14 100 8 

 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Практичні заняття – 14 год. 

Консультації - 8 год. 

Самостійна робота - 100 год. 
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