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1. Мета дисципліни – отримання здобувачами освіти фундаментальних знань і 

сучасних уявлень про механізми міжклітинних взаємодій, генерації, передачі і 

сприйняття сигналів, а також їх ролі в регуляції структурно-метаболічних процесів в 

клітині в нормі і при патології для вирішення різних завдань, насамперед у галузі 

біології, фармації, охорони здоров’я. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування науково-теоретичним та практичним матеріалом 

навчальних дисциплін, які викладаються здобувачам освіти освітнього рівня 

«Бакалавр». 

2. Вміти самостійно застосовувати знання з молекулярної біології, біохімії, 

біофізики та ін. дисциплін, виконувати лабораторні та практичні роботи, 

працювати з науково-методичною літературою. 

3. Володіти елементарними навичками роботи з матеріалами та обладнанням, 

що використовуються в біологічних лабораторіях. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна присвячена вивченню ролі міжклітинних взаємодій у 

розвитку, тканинній організації і функціонуванні багатоклітинних організмів.  

Розглядаються загальні принципи контактних і дистантних взаємодій між клітинами. 

Надаються знання про структуру, залучення у сигнальні механізми передачі 

інформації компонентів клітинних контактів при здійсненні фізіологічних клітинних 

функцій і патологіях, а також про особливості функціонування і роль різних типів 

клітинних рецепторів при передачі інформації в клітині. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

Сформувати у здобувача освіти: 

 чітке уявлення про основні принципи  міжклітинних комунікацій, окремі 

системи генерації і рецепції, трансформації і подальшої передачі 

(трансдукції) сигналів в клітинах; 

 знання про виконавчі системи реалізації сигналів у вигляді таких 

функціональних відповідей клітини, як метаболічна активація, 

проліферація, диференціація, секреція, ріст, рух, збудження та ін.  

 уявлення про роль порушень міжклітинних комунікацій при патологічних 

станах: запаленні, атеросклерозі, неоплазії та інших. 

 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) 

рівень вищої освіти (сьомий 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 біології при здійсненні 

професійної діяльності або у процесі навчання, 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): 

СК03. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та 

аналізувати інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей. 
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СК12. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові методи 

розв’язання науково-теоретичних та прикладних задач біології.СК18. Поглиблене 

розуміння принципів молекулярно-біологічних і біофізичних механізмів регуляції 

біологічних процесів.  

СК18. Поглиблене розуміння принципів молекулярно-біологічних і біофізичних 

механізмів регуляції біологічних процесів. 

 

 
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 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати    

1.1 принципи організації систем 

міжклітинної комунікації в 

багатоклітинних організмах 

Лекція Модульна 

контрольна 

робота, іспит 

 

30 

1.2 механізми функціонування 

міжклітинних контактів за умов 

деяких патологій 

Лекція 

1.3 загальні принципи рецептор-

лігандних  взаємодій 

Лекція Модульна 

контрольна 

робота, іспит 

 

30 

1.4 структуру та особливості 

функціонування рецепторів різного 

типу 

Лекція 

 Вміти    

2.1 працювати з приладами, 

виконувати необхідні аналізи, 

давати оцінку результатам. 

Лабораторна 

робота 

Звіт по 

лабораторній 

роботі 

10 

2.2 Володіти сучасними уявленнями 

про порушення міжклітинних 

контактів при патології 

Лабораторна 

робота 
Звіт по 

лабораторній 

роботі 

10 

 Комунікація    

3.1 Вміти працювати в групі при 

опануванні біологічних методів 

дослідження, аналізі отриманих 

даних. 

Лабораторна 

робота 

Звіт по 

лабораторній 

роботі 

10 

 Автономність та відповідальність    

4.1 Вміти самостійно працювати з 

науковою та навчально-

методичною літературою, 

здійснювати пошук та 

узагальнювати науково-технічну 

інформацію.  

Самостійна робота Підготовка 

реферату та 

презентації 

10 
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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 2.1 2.2 3.1 4.1 

ПР01. Володіти державною та іноземною мовами на 

рівні, достатньому для спілкування з професійних 

питань та презентації результатів власних досліджень 
      +  

ПР02. Використовувати бібліотеки, інформаційні бази 

даних, інтернет ресурси для пошуку необхідної 

інформації. 
      + + 

ПР14. Дотримуватись норм академічної доброчесності 

під час навчання та провадження наукової діяльності, 

знати основні правові норми щодо захисту 

інтелектуальної власності. 

    + + +  

ПР20. 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 

+ + + +     

ПР23. Застосовувати сучасні фізичні і фізико-хімічні 

методи в біологічних дослідженнях, а також методи 

роботи з сучасними інформаційно-комунікаційними 

системами. 

 

+ + + + + + +  
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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. – 10 балів/ 5 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.3; 1.4 – 10 балів/ 5 балів 

3. Звіти з лабораторних робіт – РН 2.1; 2.2; 3.1 – 30 балів/15 балів  

4. Оцінювання реферату та презентації РН 4.1 – 10 балів/ 5 балів 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту
 

Підсумкова оцінка з освітнього компоненту 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. 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які 

оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-1.4. Максимальна кількість балів, які 

можуть бути отримані студентом, становить 40 балів за 100 бальною шкалою. 

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 ( по кожній не 

менше 50% правильних відповідей), відпрацювання всіх передбачених планом лабораторних робіт. 

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. Звіти по лабораторних роботах у формі опитування проводяться після кожної 

лабораторної роботи. Реферат оцінюється протягом 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  лекцій та лабораторних  занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

лекції 
лабораторні 

заняття 

Самостійна 
робота 

Розділ 1  

1 
Тема 1. Принципи організації систем 

міжклітинної комунікації в 

багатоклітинних організмах  

8 4 10 

2 

Лекція 1. Сигнали, що сприймаються 

клітинами. Види відповіді на сигнал на 

молекулярному та клітинному рівні.. 

2   

3 
Лекція 2. Загальні принципи клітинного 

впізнавання та клітинної адгезії 
2   

4 
Лекція 3. Структура і регуляція функціонування 

щільних і щілинних контактів.  
2   

5 

Лекція 4. Структура і регуляція функціонування 

з’єднувальних контактів. Молекули 

клітинної адгезії. 

2   

6 
Лабораторна робота 1. Виявлення зони оклюзії 

в епітеліальних клітинах. 
 4  

7 

Самостійна робота. Адгезійні взаємодії в 

неепітеліальних тканинах.Передача 

інформації в хімічних та електричних 

синапсах. 

  10 

8 
Тема 2. Механізми функціонування 

міжклітинних контактів за умов 

деяких патологій 

8 4 50 

9 

Лекція 5. Сигнальні механізми, що 

здійснюються через молекули клітинної 

адгезії.. 

2   

10 
Лекція 6. Запуск запального процесу як приклад 

комплексних міжклітинних взаємодій 
2   

11 

Лекція 7. Залежність проліферації клітин від 

міжклітинних контактів. Хвороби, 

пов’язані з патологією міжклітинних 

контактів. 

4   

12 
Лабораторна робота 2. Са

2+
-регуляція 

проникності щілинних контактів.  4  

13 

Самостійна робота  
            Роль щільних контактів в підтриманні 

гематоенцефалічного бар’єру, 

порушення їх функціонування за умов 

неоплазії, а також інших патологій. 

            Порушення регуляції функціонування 

щілинних контактів за умов патологій 

  20 

14 

Самостійна робота Ламінін-звязуючі інтегрини 

як потенціальні мішені 

антиметастатичного лікування 

  10 

15 

Самостійна робота Аутоімунні та інфекційні 

хворобі шкіри, зв’язані з патологією 

демосом  

  10 

16 
Самостійна робота. Патологія міжклітинних 

контактів при розвитку канцерогенезу. 
  10 
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Розділ 2 

17 
Тема 3. „Загальні принципи рецептор-

лігандних  взаємодій” 
8 4 20 

18 

Лекція 8. Хімічна структура, біологічне 

значення сигнальних молекул, способи 

рецепції ендокринних і паракринних 

факторів.  

2   

19 Лекція 9. Основні типи клітинних рецепторів. 2   

20 

Лекція 10. Принципи ліганд-рецепторного 

впізнавання, передачі сигналу на 

ефекторні білки внутрішньоклітинних 

сигнальних шляхів. Ампліфікація 

сигналу у внутрішньоклітинних шляхах 

передачі інформації. 

4   

21 

Лабораторна робота 3. Визначення кількісних 

характеристик взаємодії ефектор-

рецептор в координатах Скетчарда, 

Лайнуівера-Берка, Хіла 

 4  

22 

Самостійна робота Доменна організація білків, 

що беруть участь у перенесенні сигналу 

в трансдукторних шляхах 

  10 

23 
Самостійна робота. Роль цитоплазматичних 

протеїнкіназ в передачі сигналу в клітині 
  10 

24 
Тема 4. Структура та функціонування 

рецепторів різного типу. 
4 4 20 

25 

Лекція 11. Особливості структури і лігандного 

впізнавання G-білок спряженими 

рецепторами, рецепторами з 

ферментативною активністю, ядерними 

рецепторами, іонотропними 

рецепторами. 

2   

26 
Лекція 12. Кінетика рецепторного зв’язування. 

Кальцієвий сигнал. 
2   

27 

Лабораторна робота 4. Визначення ефекторної 

специфічності мембранних рецепторів. 

 

 4  

28 

Самостійна робота Особливості будови і 

функціонування метаботропних 

рецепторів різних класів. Роль 

рецепторів ГАМК в механізмах пам’яті.  

 

  20 

29 ВСЬОГО 28 16 100 
 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Лабораторні заняття – 16 год.         

 Консультації – 6 год.                                      

 Самостійна робота – 100 год. 

. 
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