Опис навчальної дисципліни

Генетика людини
Тип модуля:
вибіркова.
Семестр:
перший
Обсяг модуля:
Загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16,
практичні – 16.
Лектори:
канд. біол. наук, доцент Гойванович Наталія Костянтинівна
Результати навчання:
 знати предмет і завдання генетики людини, структурні особливості та методи
фарбування хромосом людини, методи генетики людини: генеалогічний, близнюковий,
популяційно-видовий, цитогенетичний, імуногенетичний, організацію геному людини,
види генетичних елементів, організацію і експресію генів, закономірності і механізми
успадкування якісних і кількісних ознак, механізм формування статі у людини, види і
причини виникнення хромосомних і генних мутацій, види генетичних елементів,
диференційна активність генів у ході онтогенезу, роль ядра та ядерноцитоплазматичних відношень, тканинно-специфічна активність генів, фактори, що
визначають становлення ознак у онтогенезі, роль генетичних факторів у еволюції
популяцій людини, вроджені та спадкові захворювання, причини виникнення та
перспективи лікування спадкових захворювань, завдання медико-генетичного
консультування.
 володіти основними тематичними поняттями, закономірностями успадкування
якісних і кількісних ознак у людини.
 вміти розрізняти каріотипи людини з нормальним та зміненим набором хромосом,
розв’язувати задачі.
Спосіб навчання:
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
 Анатомія та фізіологія людини
 Цитологія
 Гістологія з основами цитології
 Біохімія
 Генетика
 Молекулярна біологія.
 Біотехнологія
Зміст навчальної модуля:
Загальні проблеми генетики людини. Цитогенетика людини. Структурна організація
геному людини. Структурна організація генів людини. Регуляція експресії генів
людини. Популяційна генетика людини. Генетичні аспекти еволюції людини. Генні
захворювання
людини.
Генотерапія.
Хромосомні
захворювання
людини.
Імуногенетика людини. Медико-генетичне консультування.
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Форми та методи навчання:
лекції, практичні заняття, індивідуальні навчально-дослідні завдання, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання:
– поточний контроль: опитування на практичних роботах, виконання самостійних робіт та
індивідуальних завдань.
– підсумковий контроль: залік.
Мова навчання:
українська

