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1. Мета навчальної дисципліни “Молекулярна фізіологія” – ознайомити 

студентів з базовими знаннями про молекулярні механізми, що лежать в основі 

фізіологічних процесів життєдіяльності організму людини і тварин. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Молекулярна біологія», «Цитологія», «Біохімія», 

«Анатомія та фізіологія людини і тварин». 

2. Вміти самостійно застосовувати знання з цитології, біохімії, фізіології та 

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

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна охоплює вивчення базових принципів організації молекул 

живої клітини в білкові системи, що підтримують нормальну функцію органів і 

організму в цілому та знайомить з сучасними науковими теоріями молекулярної 

будови та функції клітин. Вивчає базові методичні підходи, які застосовуються 

для дослідження функціонування молекулярних структур живих клітин на 

прикладі клітин центральної і периферичної нервових систем. Методи та 

прийоми досліджень в цій галузі можуть застосовуватись як у дослідженнях 

суміжних наук, так і в міждисциплінарних науках. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1) ознайомити студентів з основними поняттями фізіології збудливих і 

незбудливих клітин; 

2) Освоїти загальні методологічні підходи до вивчення функції білкових систем; 

3) Вивчити структуру і функцію внутрішньоклітинних органел та внутрішньо- 

клітинних і мембранозв'язаних рецепторів; 

4) дати студентам наукові уявлення про молекулярні механізми передачі 

клітинних сигналів та молекулярні механізми синаптичної передачі; 

5) навчити використовувати сучасні методи молекулярної фізіології і біофізики 

для дослідження функції живої клітини, обробляти та аналізувати отримані 

результати. 

 

Згідно з вимогами проекту 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 біологічних наук і 

на межі предметних галузей, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог; 

загальної: 

– здатність до пошуку та аналізу інформації з використанням різних джерел, 

у т.ч. результатів власних досліджень; 

спеціальних (фахові, предметні): 
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– здатність застосовувати знання у професійній діяльності з урахуванням 

новітніх досягнень, у т.ч. для дослідницької роботи; 

– здатність планувати і проводити наукові дослідження в галузі біології і на 

межі предметних галузей, здійснювати їх інформаційне, методичне, 

матеріальне забезпечення, інтерпретувати дані і робити висновки,  

готувати результати наукових робіт до оприлюднення. 

 
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 Предмет і завдання молекулярної 

фізіології. 

Основні поняття фізіології збудливих і 

незбудливих систем. 

Лекція, 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 

реферат 

15 

1.2 Знати загальні методологічні підходи 

до вивчення функції білкових систем. 

Лекція, 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 

реферат 

10 

1.3 Знати структуру і функцію 

внутрішньоклітинних органел та 

структуру і функцію внутрішньо- 

клітинних і мембранозв'язаних 
рецепторів. 

Лекція, 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 2 

реферат 

15 

1.4 Знати молекулярні механізми 

передачі клітинних сигналів та 

синаптичної передачі. 

Лекція, 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 3, 

реферат, 

15 

 Вміти 

2.1 Використовувати сучасні методи 

молекулярної фізіології і біофізики для 

дослідження функції живої клітини. 

Лекція, 

лабораторні 

роботи 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 

оцінювання 

лаб.робіт 

15 

2.2 Обробляти отримані дані за 

допомогою спеціалізованих програм, 

систематизувати та аналізувати 

отримані дані. 

Лекція, 

лабораторні 

роботи 

Модульна 

контрольна 

робота 2,3 

оцінювання 

лаб.робіт 

10 

 Комунікація 

3.1 Представляти результати наукового 

пошуку у формі доповідей з 

використанням сучасних технологій, 

коректно вести дискусію 

Лабораторні 

роботи 

Реферат 10 
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 Автономність та відповідальність 

4.1 Вміти самостійно працювати з 

науковою та навчально-методичною 

літературою, здійснювати пошук й 

узагальнювати науково-технічну 

інформацію та використовувати її для 

планування, отримання й аналізу 

результатів власної науково-дослідної 

і науково-технічної роботи . 

Самостійна робота Реферат 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 

2.1 
2.2 

3.1 
4.1 

Знати особливості розвитку сучасної біологічної науки, 

основні методологічні принципи наукового 

дослідження, методологічний і методичний 

інструментарій проведення наукових досліджень за 
спеціалізацією. 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

    
 

+ 

Використовувати інноваційні підходи для розв’язання 
конкретних біологічних завдань. 

   
+ + + + + 

Вирішувати науково-теоретичні, науково-дослідні та 
прикладні задачі біології відповідними методами. 

 
+ 

  
+ + + 

 

Вміти використовувати існуючі та розробляти нові 

алгоритми досліджень різних фізіологічних станів 

організму людини і тварин, які виникають за певних 

умов існування на основі сучасних даних щодо 

фізіологічних механізмів, що лежать в основі 

життєдіяльності. 

  

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 

+ 

 

 
+ 

  

 
+ 

 

7. Схема формування оцінки. 

 

7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1; 1.2, 2.1– 25балів/12,5 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.3; 2.2, – 25балів/12,5 балів 

3. . Модульна контрольна робота 3 – РН 1.4; 2.2, – 25 балів/12,5 балів 

4. Лабораторні роботи: 2.1, 2.2, 3.1 – 20 балів/ 10 балів 

5. Реферат РН 4.1 –5балів/ 2,5 бала 

 

- підсумкове оцінювання: залік. 

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 до 

підсумкової оцінки не додаються. 

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

«зараховано»)  є успішне написання трьох модульних контрольних робіт (не  менше 
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50% правильних відповідей у кожній), відпрацювання всіх лабораторних робіт та 

написання реферативної роботи з сучасних питань молекулярної фізіології. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки 

не допускається. 

 

7.2 Організація оцінювання: 

модульні контрольні роботи 1, 2 і 3 проводяться по завершенні відповідих 

тематичних лекцій, оцінювання лабораторних робіт та реферативних робіт з сучасних 

питань молекулярної фізіології проводиться упродовж лекційного курсу. 

 
 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 
Задовільно / Satisfactory 60-100 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 
 

8. Структура навчальної дисципліни. 
 

Тематичний план занять 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Назва  теми 

Кількість годин 

 
Лек- 

ції 

 

Лабо- 

ратор 

ні роб 

Само 
стій- 

на 
робо- 

та 

Кон 
суль 
таці 

і 

Розділ 1. Загальна молекулярна фізіологія 

Модульна контрольна робота 1 
4 10 50 2 

1 ТЕМА 1. Предмет, завдання, основні поняття та методи 

сучасної молекулярної фізіології. 

 

2 
 

4 
  

2 ТЕМА 2. Молекулярна будова клітини. 
2 6 

  

3 Самостійна робота. Базові генетичні механізми. Структура 

и реплікація хромосом. Організація та еволюція ядерного 

геному. ДНК-зв’язуючі послідовності білків, що регулюють 

гени. Структура хроматину. Контроль експресії генів. Пост 

транскрипційний контроль експресії генів. 

   

 
50 

 

     

Розділ 2. Молекулярні механізми мембранного транспорту 
Модульна контрольна робота 2 

6 8 
 

2 

4 Тема 3. Молекулярні механізми мембранного транспорту 2 2   

5 ТЕМА 4. Інтегральні білки плазматичної мембрани 4 6   
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Розділ 3.Молекулярні механізми синаптичної передачі 
Модульна контрольна робота 3. 

6 10 50 2 

6 ТЕМА 5. Синаптична передача 4 6   

7 Самостійна   робота.   Синапси   принципових   клітин   та 
інтернейронів. Молекулярні механізми регуляції кількості 

нейротрансмітерів у везикулі. Концентрація і час 

знаходження нейротрансмітера в щілині. Зв’язування з 

цільовими     білками.     Квантова     природа    вивільнення 

нейротрансмітерів 

   

 
40 

 

8 ТЕМА 6. Міжклітинна взаємодія. 
2 4 

  

9 Самостійна робота. Синапси між вегетативними 
постгангліонарними нейронами та гладенькими м’язами. 

  
10 

 

 ВСЬОГО 16 28 100 6 
 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лекцій – 16 год. 

Лабораторні заняття 28 год. 

Самостійна робота - 100 год. 

Консультацій – 6 год. 
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Рекомендована література: 

Основна: 

1. Hammond, C. Cellular and molecular neurophysiology. Third edition. - Amsterdam: 

ELSEVIER, 2008. - 405 pp. 

2. Я.М. Шуба "Основи молекулярної фізіології іонних каналів", Київ., Наукова 

Думка, 2010, 448 с 

3. Біофізика: підручник / П.Г. Костюк, В.Л. Зима, І.С. Магура, М.С. 

Мірошніченко, М.Ф. Шуба – Київ, Видавничо-поліграфічний центр "Київський 

університет", 2008, – 567 с. 

4. Внутрішньоклітинна кальцієва сигналізація: структури і функції / П.Г. 

Костюк, О.П. Костюк, О.О. Лук'янець – Київ, "Наукова думка", 2010, – 175 с. 

5. Биофизика одиночного синапса / Н.С. Веселовский, С.А. Федулова, П.Г. 

Костюк – Киев, "Наукова думка", 2004, – 118 с. 

6. Karp, G. Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments. USA: Wiley, 

John & Sons, Inc., 2007. – 864 pp. 

7. B.Alberts, D.Bray, J.Lewis, M.Raff, K.Roberts, J.D.Watson. Molecular Biology of 

the Cell. Third edition. Garland Science Publishing ; 1994. - 

8. Hille B., Ionic Channels of Excitable Membranes. Third edition. Sunderland: 

Sinauer Associates, Inc., 2001. – 814 pp. 

9. Nimchinsky E.A., Sabatini B.L., Svoboda K. Structure and Function of Dendritic 

Spines. Annu. Rev. Physiol. 2002. 64: 313-353 pp. 

 

Додаткова: 

1. Ридли М. Геном. – М.: Эксмо, 2009. – 427 с. 

2. Оригинальные журнальные статьи и обзоры. 

3. Интернет ресурсы. 

http://www.garlandscience.com/
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