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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів із базисними принципами спадкування ознак у 

людини, типами спадкових захворювань та механізмами їх виникнення, основами класичних 

та сучасних молекулярно-генетичних методів діагностики, прогностики та лікування 

спадкових хвороб людини. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

 

1. Успішне опанування курсів, що висвітлюють базисні питання, які стосуються 

таких напрямків медико-біологічних дисциплін як генетика та молекулярна біологія. 

2. Знання теоретичних основ генетики, біохімії, ембріології, молекулярної біології. 

3. Вміння самостійно застосовувати знання з хімії, загальної біології та інших 

дисциплін, використовувати комп'ютер, працювати з науковою літературою. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

 

Курс присвячено сучасним методам та підходам, які використовуються в Україні та світі для 

діагностики спадкових хвороб людини. Розглядаються базисні закономірності спадкування 

та мінливості ознак у людини; молекулярно-генетичні механізми виникнення спадкових 

захворювань людини; принципи сучасних методів генетичної діагностики, їх переваги та 

обмеження, медичні протоколи щодо застосування того чи іншого методу тощо. 

 
4. Завдання (навчальні цілі): 

  

– сформувати уявлення про базові принципи спадкування та мінливості ознак у людини; 

– ознайомити із сучасними уявленнями про причини та механізми виникнення спадкових 

патологій людини;   

– ознайомити із спектром методів, які застосовуються в генетичній діагностиці на різних 

етапах онтогенезу людини (преімплантаційна діагностика, пренатальна діагностика, 

діагностика новонароджених тощо);  

– сформувати уявлення про можливості та обмеження різноманітних молекулярно-

генетичних методів дослідження та їх використання у діагностиці та прогностиці 

захворювань; 

– сформувати навички застосовувати набуті знання в галузі генетики та генетичної 

діагностики в практичних ситуаціях, визначених особливостями галузі знань – Охорона 

здоров’я. 

 

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

рівень вищої освіти (шостий рівень НРК України), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», 

спеціальність 222 «Медицина») дисципліна «Сучасні методи генетичної діагностики» 

забезпечує набуття студентами компетентностей  таких рівнів: 

інтегральної:  

- 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. 

загальних: 

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
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ЗК 4. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 10. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

спеціальних (фахових, предметних): 

СК 1. Спроможність збирати медичну інформацію про  пацієнта і аналізувати клінічні данні. 

СК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних 

досліджень та оцінки їх результатів. 

СК 17. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень 

здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації. 

 
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 Базисні принципи передачі спадкових ознак у 

поколіннях, механізми мінливості ознак, 

особливості прояву багатофакторних ознак у 

людини   

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Модульні контрольні  

роботи 1 та 2; 

оцінювання виконання 

практичних робіт, 

оцінювання усних 

відповідей та 

доповнень, оцінювання 

вирішення 

дослідницьких задач 

20 

1.2 Класифікацію спадкових хвороб та синдромів 

людини, генетичні аномалії, асоційовані із 

появою спадкових захворювань, фактори 

ризику виникнення спадкових захворювань 

людини  

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Модульні контрольні  

роботи 1 та 2; 

оцінювання виконання 

практичних робіт, 

оцінювання усних 

відповідей та 

доповнень, оцінювання 

вирішення 

дослідницьких задач 

20 

1.3 Спектр сучасних молекулярно-генетичних 

методів діагностики спадкових захворювань, 

протоколи методів генетичної діагностики та 

принципи їх застосування для діагностики та 

прогностики захворювань  

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Модульні контрольні  

роботи 1 та 2; 

оцінювання виконання 

практичних робіт, 

оцінювання усних 

відповідей та 

доповнень, оцінювання 

вирішення 

дослідницьких задач 

20 

Вміти 

2.1 Обирати адекватні методи генетичної 

діагностики та прогностики для вирішення 

певної ситуативної задачі, на основі 

результатів діагностики встановлювати тип 

захворювання та прогнозувати його перебіг 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Модульні контрольні  

роботи 1 та 2; 

оцінювання виконання 

практичних робіт, 

оцінювання усних 

відповідей та 

доповнень, оцінювання 

вирішення 

дослідницьких задач 

10 

2.2 Аналізувати каріотип людини з метою 

виявлення хромосомних патологій, 

аналізувати результати молекулярно-

генетичних методів діагностики (кількісної 

ПЛР, ДНК-біочіпів тощо) 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Модульні контрольні  

роботи 1 та 2; 

оцінювання виконання 

практичних робіт, 

оцінювання усних 

відповідей та 

10 
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доповнень, оцінювання 

вирішення 

дослідницьких задач 

2.3 Використовувати електронні бази даних для 

визначення нуклеотидних і амінокислотних 

послідовностей біополімерів та 

функціональних процесів клітини на 

молекулярному рівні 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Модульні контрольні  

роботи 1 та 2; 

оцінювання виконання 

практичних робіт, 

оцінювання усних 

відповідей та 

доповнень, оцінювання 

вирішення 

дослідницьких задач 

10 

Комунікація 

3.1 Представляти результати власної наукової та 

практичної роботи з використанням сучасних 

технологій, коректно вести дискусію 

Практичні заняття, 

самостійна робота 

Оцінювання виконання 

практичних робіт, 

оцінювання усних 

відповідей та 

доповнень, оцінювання 

вирішення 

дослідницьких задач 

10 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 

ПРН 3. Призначати та аналізувати додаткові 

(обов’язкові та за вибором) методи обстеження 

(лабораторні, рентгенологічні, функціональні 

та/або інструментальні) за списком 4, пацієнтів 

із захворюваннями органів і систем організму 

для проведення диференційної діагностики 

захворювань (за списком 2). 

+ + + + + + + 

ПРН 4. Встановлювати остаточний клінічний 

діагноз шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення  та логічного аналізу отриманих 

суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного, 

додаткового обстеження, проведення 

диференційної діагностики), дотримуючись 

відповідних етичних і юридичних норм, під 

контролем лікаря-керівника в умовах 

лікувальної установи (за списком 2). 

  + + + + + 

ПРН 18. Аналізувати та оцінювати державну, 

соціальну та медичну інформацію з  

використанням стандартних підходів та 

комп’ютерних інформаційних технологій. 

   +  + + 

ПРН 23. Дотримуватися вимог етики, біоетики 

та деонтології у своїй фаховій діяльності. 
      + 

 

 

7. Схема формування оцінки 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
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1. Модульна контрольна робота1: РН 1.1 – 2.3 – 30 балів/15 балів 

2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.1 – 2.3– 30 балів/15 балів 

3. Розв’язок практичних задач: РН 2.1 – 3.1 – 30 балів/15 балів 

4. Оцінювання доповнень, відповідей, реферату: РН 1.1 – 3.1 – 10 балів/5 балів 

- підсумкове оцінювання: у вигляді заліку 

Оцінювання результатів модульних контрольних робіт, задач, рефератів, усних 

відповідей та доповнень проводиться протягом семестру. Підсумкова оцінка за залік 

виставляється як сума усіх форм семестрового контролю. Позитивну оцінку (зараховано) 

студент отримує лише за умови успішного виконання практичних та ситуативних задач, а 

також написання двох  модульних контрольних робіт (за усі форми робіт студент повинен 

набрати не менше 50% від максимально можливої кількості балів).  

 

7.2 Організація оцінювання:  

 Оцінювання результатів модульних контрольних робіт, задач, рефератів усних 

відповідей та доповнень проводиться протягом семестру. Модульні контрольні роботи 1 та 

2 проводяться після завершення лекцій із відповідних розділів. Оцінювання рефератів, 

успішності розв’язку практичних задач, усних доповідей та доповнень відбувається 

упродовж лекційних курсів та перевірки результатів самостійних робіт.     

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 
Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни  

 

                                    Тематичний  план лекцій і лабораторних  занять 

 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

Лекції Практичні 
Самостійна 

робота 

Розділ 1: Сучасні уявлення про принципи спадковості та мінливості ознак у людини  

Лекції: 

1 
Спадкування моногенних і полігенних ознак у 

людини та механізми їх мінливості 
2   

2 Спадкові хвороби та синдроми людини 2   

3 
Молекулярно-цитогенетичні методи визначення 

рівня пошкоджень ДНК в клітинах людини 
1   

Практичні заняття: 

4 

Розв’язання типових задач на тему 

«Спадкування моногенних та полігенних ознак 

людини», «Спадкування ознак, зчеплених зі 

статтю» 

 6  

5 

Принципи роботи з генетичною базою даних 

ОМІМ та аналіз інформації, що можна 

отриманих за допомогою цієї бази 

 6  

6 
Аналіз частоти прояву альтернативних варіантів 

нормальних та патологічних ознак у людини 
 3  

7 
Методи аналізу загального рівня пошкоджень 

ДНК в соматичних клітинах людини 
 6  

Самостійна робота: 

8 
Закони Менделя, типи взаємодій неалельних 

генів, експресивність та пенетрантність ознак 
  10 

9 
Статеві хромосоми. Зчеплене спадкування. 

Кросинговер. 
  10 

10 
Класифікація мутацій. Причини виникнення 

мутацій. Класифікація мутагенів. 
  10 

Розділ 2: Сучасні молекулярно-генетичні методи діагностики спадкових хвороб 

Лекції: 

11 
Методи визначення типів спадкування ознак 

людини 
1   

12 

Методи пренатальної та постнатальної 

цитогенетичної діагностики хромосомних та 

геномних аномалій каріотипу людини   

2   

13 
Методи діагностики генних мутацій та 

поліморфізмів у людини 
2   

     

Практичні заняття: 

14 
Складання та аналіз родоводів пацієнтів із 
різноманітними спадковими синдромами 

 6  

15 
Встановлення діагнозу на основі аналізу рутинно 
пофарбованих метафазних хромосом пацієнтів із 
геномними аномаліями каріотипу 

 6  
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16 
Аналіз диференційно пофарбованих метафазних 
хромосом пацієнтів за допомогою систем 
автоматичного каріотипування 

 6  

17 
Розрахунок впливу поліморфних варіантів генів-
кандидатів на розвиток мультифакторних хвороб 

 4  

18 
Аналіз поліморфізмів геному людини, пов’язаних 
із виникненням ракових синдромів 

 4  

19 
Аналіз мікросателітних профілів пацієнтів при 
медико-генетичному консультуванні 

 3  

Самостійна робота: 

20 Методи секвенування ДНК.   20 

21 Реакція ПЛР. Типи ПЛР та сфери їх застосування   10 

ВСЬОГО: 10 50 60 

 

Загальний обсяг  120  год., в тому числі: 

Лекцій – 10 год. 

Практичних – 50 год. 

Самостійна робота –  60 год. 
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