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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів із типами спадкових захворювань у людини, 

принципами їх класифікації, методами діагностики, прогностики, профілактики та лікування цих  

патологій, сучасними проблемами та досягненнями медичної генетики в Україні та світі. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів “Медична біологія”, “Гістологія, цитологія та ембріологія” та  

“Анатомія людини”. 

2. Знання базисних теоретичних основ молекулярної біології, біохімії, цитології, ембріології,  

клітинної біології. 

3. Розуміння принципів спадкування та мінливості ознак у людини. 

3. Вміння самостійно використовувати теоретичні знання з наведених вище дисциплін для  

розв’язку практичних задач, працювати із електронними базами даних, науковою 

літературою, здатність до системного аналізу. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

 

Навчальна дисципліна «Основи медичної генетики» є складовою освітньої програми професійної  

підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр». Курс охоплює вивчення особливостей 

спадкування та мінливості патологічних ознак у людини. Розглядаються класифікація спадкових  

хвороб, молекулярно-генетичні механізми, що лежать в основі розвитку патологічних станів при 

наявності хромосомних та генних спадкових хвороб. Увага приділяється спадковій схильності до  

спорадичних та багатофакторних захворювань, такі як онкологічні хвороби, психічні розлади,  

захворювання серцево-судинної системи тощо. Наводяться дані про зв'язок різних поліморфних 

варіантів геному людини із різними патологічними станами, загальні відомості про причини 

індивідуальної чутливості до лікарських препаратів. Обговорюються проблеми призначення 

індивідуальних схем лікарської терапії в залежності від генотипу хворого. Особлива увага 

приділяється принципам та підходам у профілактиці та лікуванні спадкових хвороб, соціальним та 

етичним аспектам медичної генетики. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1) дати студентам загальне уявлення про класифікацію спадкових хвороб людини та причини 

їх виникнення; 

2) ознайомити студентів із особливостями спадкування та діагностики хвороб із спадковою 

схильністю (багатофакторних хвороб); 

3) ознайомити студентів із генетичними факторами, що спричинюють появу онкологічних 

захворювань; 

4) ознайомити студентів із сучасними методичними підходами та досягненнями в клінічній 

генетиці; 

5) ознайомити студентів із сучасними підходами до лікування та профілактики спадкових та 

багатофакторних хвороб; 

6) дати уявлення про основні фармакогенетичні дефекти у людини та їх причини; 

7) сформувати навички володіння методичними підходами для вирішення конкретних 

практичних задач у галузі медичної генетики. 

 

 
Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої освіти 

(сьомий рівень НРК України), галузь знань 22 “Охорона здоров’я”, спеціальність 222 

“Медицина”) дисципліна забезпечує набуття студентами наступних компетентностей: 

інтегральна: 
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- Здатність розв’язувати складні задачі, у тому числі дослідницького та інноваційного 

характеру у сфері медицини. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем  

автономії. 

 
загальні: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 07. Здатність працювати в команді. 

ЗК 09. Здатність спілкуватись іноземною мовою.  

ЗК 10. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології.  

ЗК 11. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 12. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов'язків. 

спеціальні (фахові: 

СК 02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних 

досліджень та оцінки їх результатів. 
СК 25. Дотримання професійної та академічної доброчесності, нести відповідальність за 

достовірність отриманих наукових результатів. 
СК 27. Здатність до розуміння закономірностей реалізації спадковості і мінливості на 

молекулярному, клітинному, організмовому і популяційному рівнях. 

СК 30. Здатність до розуміння основних симптомів та їх взаємозв'язку з гісто-фізіологічними 
змінами органів і систем органів при розвитку певних патологій. 

СК 32. Здатність до розуміння закономірностей розвитку, принципів і методів вивчення 
імунозалежних патологій. 

 
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 

підсумкові 

й оцінці з 

дисциплін 

и 

 
Код 

 
Результат навчання 

1.1 Знати базисні принципи 

спадкування нормальних та 

патологічних ознак у людини, 

основні методи медичної генетики 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 

опитування 

студентів на 

заняттях, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 
робота 

5 
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1.2 Знати загальні відомості про 

хромосомні, генні та 

багатофакторні хвороби людини, їх 

класифікацію, причини виникнення 

та особливості перебігу 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1 та 2, 

опитування 

студентів на 

заняттях, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

20 

1.3 Знати сучасні методи 

діагностування, профілактики та 

лікування спадкових хвороб 
людини, соціальні та етичні  аспекти 
медичної генетики 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1 та 

2, 

опитування 

студентів на 

заняттях, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

10 

1.4 Знати причини індивідуальної 

чутливості до лікарських 

препаратів та генетичні 

особливості, які впливають на 

ефективність фармакотерапії. 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 2, 

опитування 

студентів на 

заняттях, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

10 

2.1 Вміти проводити аналіз 

спадкування моногенних та 

багатофакторних хвороб, 

проводити аналіз даних отриманих 

при медико-генетичному 

консультуванні, розраховувати 

ризики народження хворих дітей в 

родинах. 

Лекції та 

практичні 

роботи, 

самостійн

а робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1 та 2, 

оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт, підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

10 

2.2 Вміти виявляти хромосомні 

аномалії при аналізі препаратів 

хромосом людини пофарбованих 

рівномірно та з використанням 

диференційного забарвлення та 

методу FISH 

Лекції та 

практичні 

роботи, 

самостійн

а робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1 та 2, 

оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт, підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

10 
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2.3 Вміти аналізувати поліморфні 

варіанти геному людини та 

інтерпретувати їхню значимість 

щодо клінічних та 

фармакогенетичних даних. 

Лекції та 

практичні 

роботи, 

самостійн

а робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1 та 2, 

оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт, підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

10 

2.4. Вміти працювати із електронними 

базами даних OMIM, PubMed тощо 

Практичні 

роботи, 

самостійн

а робота 

Оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт, підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

5 

3.1 Вміти коректно проводити 

опитування пацієнтів та членів їхніх 

родин, представляти результати 

обстежень у формі доповідей з 

використанням сучасних технологій, 

адекватно вести дискусію. 

Практичні 

роботи, 

самостійн

а робота 

Оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт 

10 

4.1 Вміти самостійно працювати з 

науковою та навчально- 

методичною літературою, 

здійснювати пошук та 

узагальнювати науково-медичну 

інформацію. 

Самостійн

а робота 

Оцінювання 

виконання 

практичних 

робіт, підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

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 2.3 2.4 3.1 4.1 

ПРН 02. Розуміння та знання 

фундаментальних і клінічних 

біомедичних наук, на рівні достатньому 

для вирішення професійних задач у 

сфері охорони 
здоров’я. 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

   

 

+ 

    

 

+ 

ПРН 05. Збирати скарги, анамнез життя та 

захворювання, оцінювати психомоторний 

та фізичний розвиток пацієнта, стан 

органів та систем організму, на підставі 

результатів лабораторних та 

інструментальних досліджень оцінювати 

інформацію щодо діагнозу ( 

+ + + + + + + + +  

ПРН 07. Призначати та аналізувати 

додаткові (обов’язкові та за вибором) 

методи обстеження (лабораторні, 

функціональні та/або інструментальні) 

(за списком 4), пацієнтів із 

захворюваннями органів і систем 

організму для проведення диференційної 

діагностики захворювань 

(за списком 2). 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

  

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

  

 

 

+ 

 

ПРН 27. Вільно спілкуватися державною 

та англійською мовою, як усно так і 

письмово для обговорення професійної 

діяльності, досліджень та проектів. 

    + + + + + + 

ПРН 28. Приймати ефективні рішення з 

проблем охорони здоров'я, оцінювати 

потрібні ресурси, враховувати соціальні, 

економічні та етичні наслідки. 

    + + + +  + 

ПРН 29. Планувати, організовувати та 

проводити заходи зі специфічної 

профілактики інфекційних захворювань, в 

тому числі згідно з Національним 

календарем профілактичних щеплень, як 

обов'язкових так і рекомендованих. 

Управляти залишками вакцин, 

організовувати додаткові вакцинальні 

кампанії, у т.ч. заходи з 

імунопрофілактики. 

       +  + 
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ПРН 32. Формувати систему аналізу та 

інтерпретувати нові результати, 

спираючись на поглиблені знання 

етіології та патогенезу певного 

патологічного 

стану. 

  

 

+ 

  

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

 

+ 
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7. Схема формування оцінки 

7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1-1.3, 2.1-2.3.– 30 балів/15 балів 

2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.2-1.4, 2.1-2.3.– – 30 балів/15 балів 

3. Підсумкова модульна контрольна робота: РН 1.1 – 2.4, 4.1 – 10 балів/5 балів 

4. Оцінювання виконання практичних робіт: РН 2.1 – 4.1 – 20 балів/10 балів 

5. Опитування студентів на заняттях: РН 1.1-1.4 – 10 балів/5 балів 

 
- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка за залік (60 балів і вище) виставляється як сума балів за всіма успішно  

оціненими результатами навчання під час проведення аудиторних занять; оцінки нижче 

мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. Позитивну оцінку за залік 

(зараховано) студент отримує лише за умови виконання всіх практичних робіт та написання всіх  

модульних контрольних робіт та підсумкової контрольної роботи. Обов’язковим для отримання  

позитивної оцінки є відпрацювання всіх передбачених програмою практичних робіт. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Оцінювання практичних робіт здійснюється під час проведення відповідних аудиторних  

занять, модульні контрольні роботи 1 та 2 проводяться після завершення лекцій із відповідних тем, 

підсумкова модульна контрольна робота – після завершення лекційного та практичного курсів. 

Опитування студентів на заняттях проводиться на практичних заняттях в усній або у письмовій 

формі з обов’язковим інформуванням студента про бали, набрані під час такого опитування. 

 

 

 
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, практичних занять та самостійної роботи 

 

 

№ 

п/п 

 

Номер і назва теми 

Кількість годин 

Лекції Практичні 
Самостійна 

робота 

Розділ 1: Основи медичної генетики, спадкові хвороби 

Лекції: 

1 
Спадкування ознак у людини. Підходи та 

основні методи медичної генетики. 
2 

  

2 Хромосомні хвороби 2   

3 Моногенні спадкові синдроми 2   

Практичні заняття: 

4 
Розв'язок практичних задач з теми 

«Спадкування ознак у людини» 

 
4 

 

 
5 

Аналіз даних отриманих при медико- 

генетичному консультуванні: складання та 

інтерпритація родоводів при спадкуванні 

аутосомних ознак. 

  
2 

 

 
 

6 

Аналіз даних отриманих при медико- 

генетичному консультуванні: складання та 

інтерпритація родоводів при спадкуванні 

ознак зчеплених зі статтю та при 

мітохондріальному успадкуванні. 

  
 

2 

 

 
7 

Аналіз даних отриманих при медико- 

генетичному консультуванні: розрахунок 

ризиків народження хворих дітей в 

родинах. 

  
4 

 

8 
Аналіз рівномірно забарвленних хромосом 

людини. 

 
4 

 

9 
Аналіз диференційнно забарвленних 

хромосом людини. 

 
4 

 

Самостійна робота: 

10 Часткові моносомії та трисомії.   5 

11 Хвороби імпринтингу   5 

12 
Пренатальна діагностика спадкових 

хвороб 

  
8 

13 Хвороби конфлікту матері та плоду   2 

14 
Лікування та профілактика спадкових 

захворювань. 

  
6 

Розділ 2: Актуальні проблеми медичної генетики 

Лекції: 

15 
Генетика системних багатофакторних 

захворювань. 
2 

  

16 Генетика онкологічних захворювань 2   

17 Фармакогенетика 2   

Практичні заняття: 



11  

 
18 

Пошук поліморфних варіантів геному, які 
визначають схильність до відповідних 
багатофакторних хвороб та 
фармакогенетичних дефектів 

  
4 

 

19 
Методи визначення схильності до 
багатофакторних хвороб 

 
2 

 

20 
Аналіз мікросателітних профілів пацієнтів 
при медико-генетичному консультуванні 

 
2 

 

21 
Основи використання компьютерних 

технологій для аналізу патологій у людини 

 
4 

 

Самостійна робота: 

22 Імуногенетика   5 

23 Генетика старіння   4 

24 
Спадкові хворобі, які пов’язані з атиповою 
відповіддю на лікарські препарати 

  
6 

25 
Соціальні та етичні проблеми медичної 
генетики та фармакогенетики. 

  
5 

ВСЬОГО: 12 32 46 

 

 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 12 год. 

Практичні заняття – 32 год. 

Самостійна робота – 46 год. 
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