


 



ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Молекулярна біологія» складена відповідно до 
Стандарту вищої освіти України підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» 
освітня програма  Лабораторна діагностика  

 

Навчальна дисципліна «Молекулярна біологія» є базовим предметом, що викладається в 4 
семестрі 2-го курсу і має сформувати у студентів чітке розуміння принципів функціонування 
клітини на молекулярному рівні. Курс складається з двох модулів, кожен з яких присвячений 
роз’ясненню окремих аспектів молекулярної біології. В першому модулі викладаються сучасні 
знання про структуру і властивості біологічних макромолекул та молекулярні механізми 
транскрипції. Другий модуль присвячений вивченню молекулярних механізмів трансляції і 
реплікації та рекомбінації ДНК, а також основам методів молекулярної біології. 

 
1. Мета дисципліни – ознайомити студентів із принципами структурної організації 

біологічних макромолекул та їх комплексів; молекулярними механізмами найбільш загальних 
біологічних процесів – таких, як транскрипція, біосинтез білка, реплікація, репарація, 
рекомбінація ДНК; основами молекулярно-біологічних методів дослідження. 
 

2. Завдання (навчальні цілі):  
Дана дисципліна спрямована на досягнення наступних  компетентностей випускника:  

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
 Здатність інтерпретувати біологічні закони, що керують процесами функціонування 

організму людини; 
 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу біологічних знань; 
 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
 Здатність застосовувати набуті знання у клінічній практиці; 
 Здатність застосовувати набуті знання в галузі молекулярної біології в практичних 

ситуаціях, визначених особливостями галузі знань – Охорона здоров’я; 

 
Перелік компетентностей випускника, формуванню яких сприяє вивчення дисципліни 

«Молекулярна біологія», і її взаємозв’язок з нормативним змістом  підготовки здобувачів вищої 
освіти в галузі знань 22 Охорона здоров’я, сформульованим у термінах результатів навчання у 
Стандарті вищої освіти України перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України перший (бакалаврський) рівень вищої 
освіти дисципліна «Молекулярна біологія» забезпечує набуття студентами компетентностей  
таких рівнів: 
 

Інтегра-
льна 
компете-
нтність 

Здатність розв’язувати типові та складні задачі і проблеми у професійній діяльності 
(галузь – охорона здоров’я) та/або у процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 
вимог 

Загальні 
компете-
нтності 

1. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності та здатність 
застосовувати їх на  практиці.  

2. Вміння виявляти, аналізувати, формулювати та вирішувати проблеми, що визначені 
особливостями галузі.  

3. Здатність вчитися і бути сучасно навченим з урахуванням використання новітніх 
інформаційних і комунікаційних технологій. 

4. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих на себе обов’язків. 
5. Здатність адекватно оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

 
Спеціа- 1. Здатність до професійного мислення на підставі аналізу та синтезу медико-



льні 
(фахові, 
предмет-
ні) 
компете-
нтності 

гігієнічних знань в проекції історичного та системо-ціннісного контексту їх 
осмислення 

2. Здатність застосовувати набуті знання в галузі молекулярної біології в практичних 
ситуаціях, визначених особливостями галузі знань – Охорона здоров’я. 

3. Здатність застосовувати у клінічній практиці знання щодо молекулярних механізмів 
функціонування клітини та розвитку захворювань. 

4. Здатність застосовувати знання про властивості біологічних макромолекул у 
діагностиці та лікуванні різноманітних захворювань людини. 

 
 

 
Матриця компетентностей  

№ 
 

Класифікація 
компетентностей 
за НРК  

Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 
відповідальн

ість 
1 2 3 4 5 6 

Інтегральна компетентність 
Здатність розв’язувати типові та складні задачі і проблеми у професійній діяльності 
(галузь - охорона здоров’я) та/або у процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог 

Загальні компетентності 
1 Знання та розуміння 

предметної області та 
професійної 
діяльності та 
здатність 
застосовувати їх на  
практиці  

Мати 
спеціалі-
зовані 
концепту
альні зна-
ння, 
набуті у 
процесі 
навчання  

Вміти 
розв’язувати 
ті 
професійні 
задачі, які 
виникають у 
професійній 
діяльності, 
що потребує 
постійного 
оновлення  

Здатність 
ефективно 
формувати та 
доносити 
власні 
висновки та 
пояснення до 
фахівців, 
пацієнтів і їх 
родичів та 
планувати 
комунікаційн
у стратегію у 
професійній 
діяльності 

Нести 
відповідаль-
ність за 
прийняття 
рішень, 
власний 
професійний 
розвиток і 
здатність до 
подальшого 
професійного 
навчання  

2 Вміння виявляти, 
аналізувати, 
формулювати та 
вирішувати 
проблеми, що 
визначені 
особливостями галузі  

Знати 
методи 
аналізу та 
застосува
ння 
набутих 
знань 

Вміти про-
водити ана-
ліз інформа-
ції, форму-
лювати влас-
ну думку та 
приймати 
обґрунтовані 
рішення  

Встановлюва-
ти відповідні 
зв’язки для 
досягнення 
цілей 
 

Нести 
відповідаль-
ність за 
вміння 
аналізувати, 
формулювати 
та вирішувати 
поточні 
проблеми  

3 Здатність вчитися і 
бути сучасно 
навченим з 
урахуванням 
використання 
новітніх 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій 
 

Мати 
глибокі 
знання в 
галузі 
інформа-
ційних і 
комуні-
каційних 
техноло-
гій, що 
застосову

Вміти 
використо-
вувати 
інформацій-
ні та 
комунікаці-
йні 
технології у 
професійній 
галузі, що 
потребує 

Використо-
вувати 
інформаційні 
та 
комунікаційні 
технології у 
професійній 
діяльності 

Нести 
відповідаль-
ність за 
своєчасне 
набуття 
сучасних 
професійних 
знань та 
умінь. 



ються у 
професій
ній діяль-
ності 

оновлення 
та інтеграції 
знань. 

4. Визначеність і 
наполегливість щодо 
поставлених завдань і 
взятих на себе 
обов’язків  

Знати 
об’єм 
своїх 
обов’яз-
ків та 
шляхи 
вико-
нання 
постав-
лених 
завдань 

Вміти 
визначати  
завдання та 
бути 
наполегли-
вим і 
сумлінним 
при 
виконання 
обов’язків  

Встановлю-
вати 
міжособис-
тісні зв’язки 
для 
забезпечення 
якісного 
виконування 
поставлених 
завдань 

Нести 
відповідаль-
ність за 
якісне 
виконання 
поставлених 
завдань 

5. Здатність адекватно 
оцінювати та 
забезпечувати якість 
виконуваних робіт 

Знати 
методи 
оціню-
вання 
показни-
ків якості 

Вміння 
якісно 
виконувати 
поставлені 
завдання 
 

Встановлю-
вати 
відповідні 
зв’язки для 
досягнення 
поставлених 
цілей 

Нести 
відповідаль-
ність за 
якісне 
виконання 
робіт 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
1.  Здатність до 

професійного 
мислення на підставі 
аналізу та синтезу 
медико-гігієнічних 
знань в проекції 
історичного та 
системо-ціннісного 
контексту їх 
осмислення  
 

Мати 
спеціа-
лізовані 
знання 
про лю-
дину, її 
органи і 
системи 
та їхнє 
функці-
онування 
на 
молеку-
лярному 
рівні  

Вміти 
призначити 
лабораторне 
та 
інструмен-
тальне 
обстеження 
хворого 
шляхом 
застосуван-
ня 
стандартних 
методик  

Формувати та 
донести до 
пацієнта та 
фахівців 
власні 
висновки 
щодо 
принципів та 
характеру 
лікування, 
враховуючи 
особливості 
менталітету 
пацієнта 
(соціально, 
релігійно 
обумовлені 
перестороги) 

Дотримую-
чись етичних 
та юридичних 
норм, нести 
відповідаль-
ність за 
прийняття 
обґрунтова-
них рішень і 
дій щодо 
правильності 
встановле-
ного 
попереднього 
клінічного 
діагнозу 
захворювання 

2.  Здатність 
застосовувати набуті 
знання в галузі 
молекулярної біології 
в практичних 
ситуаціях, 
визначених 
особливостями галузі 
знань – Охорона 
здоров’я  

Мати 
глибокі 
знання, 
набуті у 
процесі 
навчання 
з молеку-
лярної 
біології 
та відкри-
тість до 
постій-
ного їх 

Вміти 
здійснювати 
професійну 
діяльність, 
що потребує 
оновлення 
та інтеграції 
знань 

Здатність 
ефективно 
формувати 
комунікаційн
у стратегію у 
професійній 
діяльності в 
проекції 
історичного 
та системо-
ціннісного 
контексту їх 
осмислення 

Нести 
відповідаль-
ність за 
постійний 
професійний 
розвиток, 
здатність до 
подальшого 
професійного 
навчання з 
високим 
рівнем 
автономності 



оновлен-
ня та поп-
овнення 

3.  Здатність 
застосовувати у 
клінічній практиці 
знання щодо 
молекулярних 
механізмів 
функціонування 
клітини та розвитку 
захворювань  

Мати 
спеціа-
лізовані 
знання 
про лю-
дину, її 
органи і 
системи 
та їхнє 
функці-
онування 
на 
молеку-
лярному 
рівні 

Вміти 
здійснювати 
професійну 
діяльність, 
що потребує 
оновлення 
та інтеграції 
знань  

Здатність 
ефективно 
формувати 
комунікаційн
у стратегію у 
професійній 
діяльності в 
проекції 
історичного 
та системо-
ціннісного 
контексту їх 
осмислення 

Нести 
відповідаль-
ність за 
постійний 
професійний 
розвиток, 
здатність до 
подальшого 
професійного 
навчання з 
високим 
рівнем 
автономності  

4.  Здатність 
застосовувати знання 
про властивості 
біологічних 
макромолекул у 
діагностиці та 
лікуванні 
різноманітних 
захворювань людини 

Мати 
спеціа-
лізовані 
знання 
про лю-
дину, її 
органи і 
системи 
та їхнє 
функці-
онування 
на 
молеку-
лярному 
рівні 

Вміти 
здійснювати 
професійну 
діяльність, 
що потребує 
оновлення 
та інтеграції 
знань 

Обґрунтовано 
формувати та 
донести до 
пацієнта, 
фахівців 
висновки 
щодо 
необхідності 
проведення 
медичних 
маніпуляцій 
та 
діагностичних 
заходів 

Нести 
відповідаль-
ність за якість 
виконання 
медичних 
маніпуляцій 
та заходів 
діагностики 

 
Результати навчання за дисципліною: Студент має знати основні принципи структурної 

організації та властивості біологічних макромолекул; принципи функціональної та структурної 
організації геному людини; молекулярні механізми та принципи регуляції транскрипції; 
молекулярні механізми біосинтезу білка; молекулярні механізми реплікації ДНК, її репарації, та 
рекомбінації; принципи сучасних методів молекулярної біології та перспективи їхнього 
застосування у діагностиці захворювань. 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, 4 кредити ЄКТС. 
Змістовий модуль 1. Структура макромолекул і механізми транскрипції. 
Змістовий модуль 2. Механізми трансляції і реплікації, репарації та рекомбінації ДНК. 

Основні методи молекулярної біології. 



3. ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии 

№ 
п/п 

Номер і назва  теми 

Кількість годин 

Лекції 
Лабораторні 

заняття 
 

Самостійна 
робота 

Змістовий модуль  1. Структура макромолекул і механізми транскрипції  
1 Фізико-хімічні основи молекулярної біології 2 2 4 

2 
Структурна організація і функціонування білків 

2 2 4 

3 

Структурна організація нуклеїнових кислот, 
білково-нуклеїнові взаємодії і 
струкутрно-функціональна організація 
геному 

4 4 8 

4 
Молекулярні механізми транскипції і її 

регуляціїї 
4 4 8 

5 
Процесинг мРНК 
Підсумкова модульна робота №1 

2 
 

1 
1 

4 
 

Змістовий модуль  2. Механізми трансляції і реплікації, репарації та рекомбінації ДНК. 
Основні методи молекулярної біології. 

6 Механізми білкового синтезу 6 6 12 
7 Реплікація, репарація і рекомбінація ДНК 4 4 8 

8 
Методи молекулярної біології 
Підсумкова модульна робота №1 

4 
 

5 
1 

12 
 

 ВСЬОГО 28 30 60 
 
Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекції – 28 год. 
Лабораторні заняття – 30 год. 
Консультації – 2 год. 
Самостійна робота – 30 год. 

 
4. Теми лекцій 

№ Тема  Годин 
1 Фізико-хімічні основи молекулярної біології 2 
2 Структура і функціонування білків 2 
3 Структурна організація нуклеїнових кислот і білково-нуклеїнові 

взаємодії 
2 

4 Структурно-функціональна організація геному   2 
5 Молекулярні механізми транскрипції 2 
6 Регуляція транскрипції 2 
7 Процесинг мРНК 2 
8 Компоненти системи білкового синтезу 2 
9 Молекулярні механізми трансляції 2 

10 Молекулярні механізми білкового  фолдингу, процесинг білків та 
посттрансляційні модифікації 

2 

11 Молекулярні механізми реплікації ДНК 2 
12 Репарація та рекомбінація ДНК 2 
13 Методи ампліфікації та аналізу нуклеїнових кислот 2 
14 Методи аналізу білків, білкової інженерії та редагування геномів 2 

 Разом: 28 
 
 



5. Теми лабораторних занять 
№ Тема  Годин 
1 Фізико-хімічні властивості біологічних макромолекул 2 
2 Структурна організація білків 2 
3 Структурна організація нуклеїнових кислот 2 
4 Білково-нуклеїнові взаємодії і організація геному 2 
5 Структурно-функціональна організація геному   2 
6 Молекулярні механізми транскрипції 2 
7 Регуляція транскрипції 2 
8 Процесинг мРНК. Підсумкова модульна робота № 1 2 
9 Компоненти системи білкового синтезу 2 

10 Молекулярні механізми трансляції 2 
11 Молекулярні механізми білкового  фолдингу, процесинг білків та 

посттрансляційні модифікації 
2 

12 Молекулярні механізми реплікації ДНК 2 
13 Репарація та рекомбінація ДНК 2 
14 Методи ампліфікації та аналізу нуклеїнових кислот 2 
15 Методи аналізу білків, білкової інженерії та редагування геномів. 

Підсумкова модульна робота № 2 
2 

 Разом: 30 
 

6. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назва теми Години 

1 Вивчення тем, які не входять до плану аудиторних занять 40 
2 Виконання індивідуального завдання  20 

 Разом: 60 
 
7. Індивідуальні завдання: написання рефератів, підготовка презентацій. 
 
8. Завдання для самостійної роботи: вивчення тем, які не входять до плану аудиторних 

занять; виконання індивідуального завдання. 
 
9. Методи навчання: Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є лекції, 

лабораторні заняття, виконання індивідуального завдання, самостійна робота студентів. Під час 
вивчення методів молекулярної біології використовуються, окрім рекомендованої літератури, 
інтернет-ресурси. 

 
10. Методи контролю: Засвоєння теми і змістових модулів контролюється на підсумкових 

контрольних роботах відповідно до конкретних цілей. Застосовується усний і письмовий 
контроль: контрольні питання, тести, проблемні питання, ситуативні задачі. 

 
11. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 
 
Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Максимальна кількість балів, які 

можуть бути отримані студентом, становить 40 балів. Студент допускається до іспиту за умови 
виконання всіх передбачених планом лабораторних робіт. Оцінка з дисципліни визначається як сума 
оцінок поточної навчальної діяльності у балах, що виставляються за проміжне тестування і дві 
модульні контрольні роботи. Максимальна кількість балів, яку може набрати студент з даної 
дисципліни за поточну навчальну діяльність і екзаменаційну контрольну роботу – 100 балів.  

 
 
 



12. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти 
 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни «Молекулярна біологія» виставляється як сума 
балів за поточну навчальну діяльність і підсумкову екзаменаційну роботу. 

 
№ змістового 
модуля, кіль-
кість навчаль-
них год. 

Кількість тем, 
їх номери 

Бали, які нараховуються 
студентам, макс 

Підсумкова 
робота 

Мінімальна 
кількість балів 

Модульна 
контрольна 
робота 

Поточний 
контроль 

Змістовий 
модуль 1, 58 

5 (№№1-5) 20 
 

10  36 

Змістовий 
модуль 2, 62 

3 (№№6-8) 20 
 

10  36 

Іспит    40 24 
 

Шкала оцінювання в Україні та її відповідність ECTS: 
Відмінно / Excellent 90-100 A 

Добре / Good 75-89 B, C 
Задовільно / Satisfactory 60-74 D, E 

Незадовільно з можливістю повторного складання/ Fail 35-59 FX 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни/ Fail 
0-34 

F 

 
Єдина шкала оцінок для студентів: 

Оцінка ECTS Статистичний показник 
A Найкращі 10% студентів 
B Наступні 25% студентів 
C Наступні 30% студентів 
D Наступні 25% студентів 
E Останні 25% студентів 
FX Повторне перескладання 
F Обов’язковий повторний курс навчання 

 
13. Методичне забезпечення 
1. Підручник. 
2. Конспект. 
3. Презентації лекцій. 
4. Тематичні плани лекцій. 
5. Контрольні питання, тести, проблемні питання, ситуативні завдання. 
6. Робочий зошит для самостійної роботи. 
7. Додаткова література та інтернет-ресурси. 
 
14. Рекомендовані джерела: 
Основні:  

1. Албертс Б., Брей Д., Льюис Дж., Рэфф М., Уотсон Дж. Молекулярная биология клетки. В 3-х 
т. – Москва: Мир. – 1993. 

2. Сиволоб А.В. Молекулярна біологія. – К.: Київський університет. – 2008. 
3. Сиволоб А.В., Афанасьєва К.С., Рушковський С.Р. Методичні вказівки до семінарських 

занять з курсу “Молекулярна біологія”. – К.: Фітосоціоцентр. – 2008. 
4. Сингер М., Берг П. Гены и геномы. В 2-х т. – Москва: Мир. – 1998. 
5. Lewin B. Genes VIII. – Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall. – 2004.  
6. Lodish H., Berk A., Zipursky L.S., Matsudaira P., Baltimore D., Darnell J. Molecular cell biology. 

4th ed. – New York: W.H. Freeman and Company. – 2000. 
7. Weaver R.F. Molecular biology. 2nd ed. – New York: McGraw-Hill Companies. – 2002. 



 

Додаткові:  
1. Lesk, A.M. Introduction to protein architecture: the structural biology of proteins. – Oxford : 

Oxford University Press, 2001. 
2. Dickerson, R.E. DNA structure from A to Z. // Methods Enzymol.– 1992. – Vol. 211. – Р. 67–

111. 
3. Brown T.A. Genomes. – New York ; London: Garland Science, 2002. 
4. Chromatin structure and dynamics: state-of-the-art. New Comprehensive Biochemistry / eds. J. 

Zlatanova, S.H. Leuba. Amsterdam : Elsevier, 2004. – Vol. 39. 
5. Chakalova, L., Fraser, P. Organization of transcription // Cold Spring Harb. Perspect. Biol. – 

2010. – Vol. 2(9). – a000729. 
6. The ENCODE Project Consortium // Nature. – 2007. – Vol. 447. – Р. 799–816. 
7. Ramakrishnan, V. Ribosome structure and the mechanism of translation // Cell. – 2002. – Vol. 

108. – P. 557–572. 
8. Rodnina, M.V., Wintermeyer, W. Peptide bond formation on the ribosome: structure and mechanism // 

Curr. Op. Struct. Biol. – 2003. – Vol. 13. – P. 334-340. 
9. Spirin, A.A. Ribosome as a molecular machine // FEBS Letters. – 2002. – Vol. 514. – P. 2–10. 
10. Chagin, V.O., Stear, J.H., Cardoso, M.C. Organization of DNA Replication //  Cold Spring Harb. 

Perspect. Biol. – 2010. – Vol. 2. – a000737. 
11. Kornberg A., Baker T.A. DNA replication. – New York : W.H. Freeman and Company, 1992. 
12. Lesk, A.M. Introduction to bioinformatics. – New York : Oxford University Press, 2002. 
13. Sambrook, J., Fritsch, E.F., Maniatis, T. Molecular cloning: a laboratory manual. – Cold Spring 

Harbor, New York : CSHL Press, 2001. 
14. Wolfsberg, T.G., Wetterstrand, K.A., Guyer, M.S. et al. A user's guide to the human genome // 

Nature Genetics Supplement. – 2002.– Vol. 32. – Р. 4–79. 
 
 

15. Додаткові ресурси: 

1. NCBI databases http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

2. Protein data bank http://www.pdb.org 

3. Encyclopedia of DNA elements http://genome.ucsc.edu/ENCODE/ 

4. Молекулярно-биологический сайт http://www.molbiol.ru 
 
 


