


2 
 

  



3 
 

  

 ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Загальна генетика” складена     
 
відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі – Стандарт) бакалавр 
                                                                                                                                                    (назва рівня вищої освіти) 

галузі знань   _______1201 «Медицина 
                                                                     (шифр і назва галузі знань) 

напрям підготовки    120102__Лабораторна діагностика 
                                                 (код і найменування спеціальності) 
освітня програма _____Лабораторна діагностика, _________________________. 
                                                                                                (найменування освітньої програми) 

 

Опис навчальної дисципліни (анотація).  «Генетика» охоплює вивчення закономірностей спадковості 
та мінливості мікроорганізмів, тварин та рослин. В ході вивчення дисципліни наводяться чи демонструється 
практичне застосування і значення окремих методів, понять і теорій в галузі науки та в інших сферах 
суспільної діяльності (медицина, сільське господарство, біотехнологія). 

Предмет навчальної дисципліни  “Генетика”  охоплює вивчення понять, принципів, методів, методичних 
підходів та теорії генетики і суміжних наук. В ході вивчення дисципліни наводиться чи демонструється 
практичне застосування і значення окремих методів, понять і теорій в галузі науки та в інших сферах 
суспільної діяльності (медицина, сільське господарство, біотехнологія, пошук нових генетичних ресурсів, 
безпека життєдіяльності, охорона природи, моделі сталого розвитку природи і суспільства, освіта тощо). 

 
Міждисциплінарні зв’язки: базується на вивченні студентами молекулярної біології, біохімії, біофізики та 
інтегрується з цими дисциплінами; закладає основи вивчення студентами медичної генетики, передбачає 
інтеграцію викладання з цією дисципліною та формування умінь застосувати знання з генетики в процесі 
подальшого навчання й у професійній діяльності. 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з закономірностями спадковості та мінливості, 
механізмами що забезпечують сталість і мінливість геному, пристосування організмів з акцентом на 
особливостях, притаманних людині. 

. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Загальна генетика” є: 

 сформувати уявлення про загальні закономірності і механізми підтримання цілісності 
та передачі в поколіннях спадкової інформації; 

 засвоїти основну генетичну термінологію та номенклатуру згідно з міжнародною 
генетичною номенклатурою; 

 сформувати уяву про основні напрямки фундаментальних та прикладних генетичних 
досліджень; 

 дати уявлення про сучасні тенденції розвитку генетики та суміжних з нею науках для 
майбутньої професійної орієнтації 

 
1.3 Компетентності та результати навчання,  формуванню яких сприяє дисципліна (взаємозв’язок з 
нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів 
навчання у Стандарті). 
 
Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами 
компетентностей:  
 інтегральна: Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог 

  загальні: 
 Здатність застосовувати знання з генетики в практичних ситуаціях 
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 Знання та розуміння предметної області генетики  
 Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; 

навички міжособистісної взаємодії 
 Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись другою мовою 
 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 
 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим 
 Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які виконуються; 
 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків 

 спеціальні (фахові, предметні): 
 Здатність до оцінювання результатів лабораторних досліджень 

 
Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці компетентностей». 
 

Матриця компетентностей 
№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 
Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній  
діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення  
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов  
та вимог. 

Загальні компетентності 
1. Здатність 

застосовувати 
знання генетики 
в практичних 
ситуаціях 

Мати 
спеціалізовані 
концептуальні 
знання, набуті 
у процесі 
навчання. 

Вміти 
розв’язувати 
складні задачі і 
проблеми, які 
виникають у 
професійній 
діяльності. 

Зрозуміле і 
недвозначне 
донесення 
власних 
висновків, знань 
та пояснень, що 
їх 
обґрунтовують 
до фахівців та 
нефахівців. 

Відповідати за  
прийняття рішень у  
складних умовах 

2. Знання та 
розуміння 
предметної 
області генетики  

Мати глибокі 
знання із 
структури 
професійної 
діяльності. 

Вміти 
здійснювати 
професійну 
діяльність, що 
потребує 
оновлення та 
інтеграції знань. 

Здатність 
ефективно 
формувати 
комунікаційну 
стратегію у 
професійній 
діяльності 

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

3 Здатність до 
вибору стратегії 
спілкування; 
здатність 
працювати в 
команді; 
навички 
міжособистісної 
взаємодії 

Знати тактики 
та стратегії 
спілкування, 
закони та 
способи 
комунікативної 
поведінки 

Вміти обирати 
способи та 
стратегії 
спілкування для 
забезпечення 
ефективної 
командної 
роботи 

Використовувати 
стратегії 
спілкування та 
навички 
міжособистісної 
взаємодії 

Нести відповідаль- 
ність  
за вибір та тактику  
способу комунікації 

4 Здатність 
спілкуватися 
рідною мовою 

Мати досконалі 
знання рідної 
мови та базові 

Вміти 
застосовувати 
знання рідної 

Використовувати 
при фаховому та 
діловому 

Нести відповідаль- 
ність  
за вільне володіння  
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як усно, так і 
письмово; 
здатність 
спілкуватись 
другою мовою 

знання 
іноземної мови 

мові, як усно так 
і письмово, 
вміти 
спілкуватись 
іноземною 
мовою. 

спілкуванні та 
при підготовці 
документів рідну 
мову. 
Використовувати 
іноземну мову у 
професійній 
діяльності 

рідною мовою, за  
розвиток  
професійних  
знань. 

5 Навички 
використання 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій 

Мати глибокі 
знання в галузі 
інформаційних 
і 
комунікаційних 
технологій, що 
застосовуються 
у професійній 
діяльності 

Вміти 
використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у 
професійній 
галузі, що 
потребує 
оновлення та 
інтеграції знань. 

Використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у 
професійній 
діяльності 

Нести відповідаль- 
ність 
за розвиток  
професійних знань  
та умінь. 

6 Здатність до 
абстрактного 
мислення, 
аналізу та 
синтезу, 
здатність 
вчитися і бути 
сучасно 
навченим. 

Знати способи 
аналізу,синтезу 
та подальшого 
сучасного 
навчання 

Вміти 
проводити 
аналіз 
інформації, 
приймати 
обґрунтовані 
рішення, вміти 
придбати 
сучасні знання 

Встановлювати 
відповідні 
зв’язки для 
досягнення 
цілей. 

Нести відповідаль- 
ність  
за своєчасне  
набуття  
сучасних знань. 

7 Здатність 
оцінювати та 
забезпечувати 
якість 
виконаних робіт. 

Знати методи 
оцінювання 
показників 
якості 
діяльності.  

Вміти 
забезпечувати 
якісне 
виконання робіт. 

Встановлювати 
зв’язки для 
забезпечення 
якісного 
виконання робіт. 

Нести відповідаль- 
ність  
за якісне виконання  
робіт. 

8 Визначеність і 
наполегливість 
щодо 
поставлених 
завдань і взятих 
обов’язків  

Знати 
обов’язки та 
шляхи 
виконання 
поставлених 
завдань 

Вміти визначити 
мету та завдання 
бути 
наполегливим та 
сумлінним при 
виконанні 
обов’язків 

Встановлювати 
міжособистісні 
зв’язки для 
ефективного 
виконання 
завдань та 
обов’язків 

Відповідати за  
якісне  
виконання  
поставлених  
завдань 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
1 Здатність до 

оцінювання 
результатів 
лабораторних 
досліджень 

Мати 
спеціалізовані 
знання про 
закономірності 
спадковості та 
мінливості у 
людини, знати 
стандартні 
методики 
проведення 
лабораторних 
досліджень 

Вміти 
аналізувати 
результати 
лабораторних 
досліджень та 
на їх підставі 
оцінювати 
інформацію 
щодо діагнозу 
хворого  

Обґрунтовано 
призначати та 
оцінювати 
результати 
лабораторних 
досліджень  

Нести 
відповідальність 
за прийняття 
рішення щодо 
оцінювання 
результатів 
лабораторних 
досліджень 
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Результати навчання: Оцінювати інформацію щодо діагнозу в умовах закладу охорони здоров’я, його 
підрозділу, використовуючи знання щодо спадковості та мінливості людини, на підставі результатів 
лабораторних досліджень  
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин 4 кредити ЄКТС. 

 
Якщо програма структурована у модулі: 
 
 
Змістовий модуль 1. Загальна та молекулярна генетика 
 
Змістовий модуль 2. Прикладні напрямки генетики 
 
 

         3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів 
 і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. 

р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Загальна та молекулярна генетика 

Тема 1. Матеріальні 
основи спадковості 

8 2 2   4       

Тема 2. Закономірності 
спадковості 

8 2 2   4       

Тема 3. Взаємодія генів 8 2 2   4       
Тема 4. Стать та генетика 
статі 

10 2 2   4       

Тема 5. Гомологічна 
рекомбінація 

8 2 2   4       

Тема 6. Мінливість 8 2 2   4       
Тема 7. Мутаційна 
мінливість 

10 2 2   6       

Разом за змістовим 
модулем 1 

60 14 14   32       

Змістовий модуль 2. Прикладні напрямки генетики 
Тема 1. Епігенетика 6 2 2   4       
Тема 2. Генетика 
популяцій 

6 2 2   4       

Тема 3. Біотехнології 
в медицині 

8 2 2   4       

Тема 4. Генетика людини 8 2 2   4       
Тема 5. Основи медичної 
генетики 

8 2 2   4       

Тема 6. Генетичне 
тестування 

8 2 2   4       

Тема 7. Молекулярно 
генетичні методи 
діагностики захворювань 

10 2 4   4       

Консультація     2        
Разом за змістовим 
модулем 2 

60 14 18  2 28       
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Усього годин  120 28 30  2 60       
 

         4. Теми лекцій    
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Гени, хромосоми, геном людини 2 
2 Закони Менделя 2 
3 Взаємодія генів  2 
4 Генетика статі 2 
5 Зчеплення та кросинговер 2 
6 Мінливість 2 
7 Мутації 2 
8 Епігенетика 2 
9 Популяційна генетика 2 

10 Біотехнології в медицині 2 
11 Генетика людини  2 
12 Основи медичної генетики 2 
13 Генетичне тестування 2 
14 Молекулярно - генетичні методи діагностики захворювань людини 2 

 
         5. Теми семінарських занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

                                                                                                              
         6. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Каріотип людини  2 
2 Моногенне спадкування 2 
3 Генетичні задачі в генетиці людини  2 
4 Мітоз. Мейоз. 2 
5 Кросинговер 2 
6 Генетика статі 2 
7 Змістовний модуль 1 2 
8 Мінливість 2 
9 Епігенетика 2 

10 Генетика популяцій 2 
11 Складання та аналіз родоводів 2 
12 Основи медичної генетики 2 
13 Цитогенетичні методи діагностики на прикладі букального 

епітелію 
2 

14 Молекулярно-генетичні методи діагностики захворювань 2 
15 Змістовний модуль 2 2 

                                                                                                              
        7. Теми лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
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2   
...   

 
        8. Самостійна робота (60 год) 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Клініка та діагностика серповидноклітинної анемії 2 
2 Клініка та діагностика фенілкетонурії в Україні та світі 2 
3 Генетична обумовленість забарвлення райдужної оболонки ока 2 
4 Клініка та діагностика синдрому Марфана 2 
5 Клініка та діагностика синдрому Тернера 2 
6 Клініка та діагностика синдрому мета-жінки 2 
7 Клініка та діагностика синдрому Клайнфельтера 2 
8 Залежність частоти кросинговеру від факторів внутрішнього 

середовища 
2 

9 Молекулярні механізми кросинговеру 2 
10 Клініка та діагностика синдрому Дауна 2 
11 Клініка та діагностика синдрому Патау 2 
12 Клініка та діагностика синдрому «кошачого крику» 2 
13 Орфанні хвороби обміну 4 
14 Генетичні особливості діабету 4 
15 Клініка ті діагностика гемофілій 2 
16 Дальтонізм 2 
17 Постнатальний скринінг спадкових захворювань в Україні та світі 2 
18 Клініка та діагностика синдрому ламкої Х хромосоми 2 
19 Система медико-генетичного консультування в Україні 2 
20 Клініка та діагностика таласемій 2 
21 Клініка та діагностика хвороби Фабрі 2 
22 Продукти генетично модифікованих організмів в медицині  2 
23 Проект ENCODE 2 
24 Проект “1000 геномів”. 2 
25 Генетичні основи стійкості до антибіотиків 2 
26 Клініка та діагностика муковісцидозу в Україні та світі 2 
27 Генетична компонента онкологічних захворювань 2 
28 Клініка та діагностика вроджений гіпотеріозів в Україні та світі 2 

 
        9. Індивідуальні завдання: написання рефератів, підготовка презентацій, виготовлення наочних засобів 
навчання (таблиці, постери, препарати хромосом) 
 

10. Завдання для самостійної роботи:  
підготовка рефератів або презентацій на теми з Таблиці 8 «Самостійна робота» 

 
11. Методи навчання: опитування студентів з роз’ясненням ключових питань предмету, відповіді на 
запитання студентів, опанування практичних навичок 
 
12. Методи контролю: вирішення задач, тестовий контроль, усне опитування, письмова відповідь на 
запитання викладача 

 
13.  Форма підсумкового контролю успішності навчання: контроль засвоєння практичних навичок 
(вирішення задач, складання родоводів, робота з мікроскопом, аналіз препаратів хромосом, електронних 
мікрофотографій), тестовий контроль, письмова відповідь на запитання з білета 

14. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти:  



9 
 

  

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного 
модуля (залікового кредиту ECTS) - 30. 
 
Номер 
змістового 
модуля, 
кількість 
навчальних  
годин/кількість 
кредитів 

 
 
Кількість 
тем, їх 
номери 

 
 
Кількість 
практичних 
занять 

Бали, які нараховуються 
студентам. 

 
 
Мінімальна 
кількість  
балів. 

За написання 
контрольних робіт 
на заняттях 

При 
виконан 
ні індивід. 
завдання 
(вирішення 
задач) 

7 13 
Змістовий 
модуль1. 

60/2 

2 (№№1-7) 7 10 10 

Змістовий 
модуль2. 

60/2 

3 (№№8-14) 6 6 18 5 10 

Єдина шкала оцінок для студентів 

Оцінка  ЕCTS Статистичний       показник 

А 

B 

C 

D 

E 

Найкращі 10%  студентів 

Наступні 25 % студентів 

Наступні 30 % студентів 

Наступні 25 % студентів 

Останні 25 % студентів 

 

 

FX 

F 

Повторне перескладання 

Обов’язковий повторний 
курс навчання 

 

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

Добре / Good 75-89 В, С 
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 

            



10 
 

  

Для студентів, які бажають покращити свою успішність при засвоєнні    змістових    
модулів, можливе проведення повторного підсумкового контролю засвоєння 
дисципліни (змістового модуля) під час іспиту в комісії. 

 
        15. Методичне забезпечення (навчальний контент): конспект або розширений план лекцій, плани 
практичних  занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового 
контролю знань і вмінь студентів    
 
        16. Рекомендована література 
 

Основна: (Базова) 

1. Фогель Ф., Мотульски А. Генетика человека, тт. 1–3. М. Мир, 1990 

2. Айяла Ф., Кайгер Дж. Современная генетика: М.: Мир, 1988, Т.З. 

3. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика. Новосибирск, Сибирское университетское 
издательство, 2005  

4. Коряков Д.Е., Жимулев И.Ф. Хромосомы. Структура и функции. Новосибирск: Изд-во СО 
РАН, 2009  2009  

5. Льюин. Гены М: Бином: Лаборатория знаний 2012 

6. Федоренко В.О., Черник Я.І., Максимів Д.В. та ін. Задачі та вправи з генетики Львів.: 
Видавництво «Оріяна-Нова», 2008, 597 с.  

7. Сиволоб А.В., Рушковський С.Р., Кир'яченко С.С. та ін Генетика — Київ, Видавничо-

поліграфічний центр «Київський університет», 2008  

8. Тоцький В.М. Генетика – Одеса: Астропринт, 2002. – 710 с. 

Додаткова: 

1. Агол В.И., Богданов А.А., Гвоздев И.А., и др. Молекулярная биология. Структура и биосинтез 
нуклеиновых кислот М.: Высшая школа, 1990 г 

2. Азимов А. Генетический код. От теории эволюции до расшифровки ДНК. — М.: 

Центрполиграф, 2006  

3. Бочков Н.П., Захаров А.Ф., Иванов В.И. Медицинская генетика.- М.: Медицина, 1984. - 366 с. 
4. Бочков Н.П., Чеботарев А.Н. Наследственность человека и мутагены внешней среды. - М.: 

Медицина, 1989. - 270 с. 
5. Гершензон С.М. Основы современной генетики - Киев: Наукова думка, 1979. 
6. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции М.: Высшая школа, 1989. 
7. Ичас М. Биологический код. — Мир, 1971.  

8. Кимура М. Молекулярная эволюция: теория нейтральности. М.: Мир, 1985. 
9. Коничев А.С., Севастьянова Г.А. Молекулярная биология. — Москва: Академия, 2003   

10. Леруа А. М. - Мутанты М.: Элементы 2009 

11. Негруцький Б. С. Організація білкового синтезу у вищих еукаріотів. Київ, Обереги, 2001,  

12. Патрушев Л. И. Экспрессия генов М.: Наука 2000, 830 с. 
13. Разин С.В., Быстрицкий А.А. Хроматин: Упакованный геном 2009  

14. Сингер М., Берг П. Гены и геномы - Т. 1-2 М.: Мир, 1998 

15. Genetic Toxicology Principles and Methods. Humana, Springer New York Dordrecht Heidelberg 

London, 2012 

16. Griffiths AJF, Miller JH, Suzuki DT, et al. An Introduction to Genetic Analysis New-York: W. H. 

Freeman; 2000  
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        17. Інформаційні ресурси 
 

1. Рекомбінація (Анімація, англ.) - http://web.mit.edu/engelward-lab/animations.htm  

2. Реплікація ДНК (анімація, англ. мова) 
http://www.wiley.com/college/pratt/0471393878/student/animations/dna_replication/index.html
  


