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АНОТАЦІЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

Генетика людини вивчає явища спадковості і мінливості у 
популяціях людей, особливості організації та функціонування 
генів та геному, успадкування нормальних і патологічних ознак, 
залежність прояву ознак від генетичної складової і факторів 
середовища. 
Генетика людини також з’ясовує генетичні механізми спадкових 
захворювань та розробляє технології генної терапії. Крім того, у 
полі зору генетики людини перебувають генетична природа 
порушень фізичного, психічного та розумового розвитку, 
генетика аномальної поведінки людини, її здатності до навчання 
та обдарованість. 
Генетика людини знайомить з методами, досягненнями, 
історією важливих відкриттів, появою ідей та понять, теорій та 
законів, а також показує внесок українських і зарубіжних  
вчених у розвиток цієї науки, показує зв’язок цього напрямку 
генетики з іншими науковими напрямками біології. 
 
1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти перший (бакалаврський) 
Галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 
Спеціальністі 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 
Освітня програма Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія) 
Загальний обсяг  дисципліни 4/120 (в кредитах ЄКТС) 
Статус дисципліни Вибіркова 
Інститут (факультет)  біолого-природничий факультет 
Кафедра  біології та хімії 
Курс  1 
Семестр 2 
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Види  занять лекції, практичні роботи, самостійна робота 
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2. Викладач 

Прізвище, ім’я,  по батькові: 
Посада: 

 
 

Е – mail:  
Тел.:  

Клепач Галина Миколаївна 
доцент кафедри біології та хімії 
кандидат біологічних наук 
 
halynaklepach@gmail.com 
0951327763 

 
3. Характеристика навчальної дисципліни 

 
 
 

Мета навчання 

Метою навчальної дисципліни є формування у 
здобувачів вищої освіти сучасних знань та уявлень про 
сучасні проблеми генетики людини, пов’язані із різними 
генними, хромосомними і геномними захворюваннями, 
про проблеми екологічної, популяційної генетики і 
еволюції людини, про зв’язок цього напрямку генетики з 
іншими науковими напрямками біології, знайомить з 
методами, досягненнями, історією важливих відкриттів, 
появою ідей та понять, теорій та законів, а також показує 
внесок українських і зарубіжних  вчених у розвиток цієї 
науки 
 

 
 

 
 
 

Компетентності 

загальна компетентність: 
Здатність застосовувати знання на практиці. 
Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні  
технології. 
Знання і розуміння предметної області та розуміння професії.  
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання 
проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька 
компетентність). 
Прагнення до здоров’я, благополуччя і безпеки.  
Здатність до адаптації та дій в новій професійній ситуації. 
Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
 
 



компетентність, що відповідає предмету: 
Здатність використовувати інновації у професійній діяльності. 
Здатність популяризувати у просвітницькій діяльності 
найважливіші досягнення національної та світової біологічної 
науки та освіти. 
Здатність застосовувати знання з природничих наук у напрямі 
сталого розвитку суспільства та аналізувати наслідки людської 
діяльності у природі. 
Виконання типових завдань управлінського, інноваційного та  
дослідницького характеру шляхом оволодіння фаховими 
знаннями в галузях біологічної освіти у контексті навчання і 
професійної діяльності. 
Здатність використовувати знання і практичні навички у галузі 
біологічних наук та на межі предметних галузей та вирішувати 
складні задачі і проблеми, які потребують інтеграції знань. 
Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому 
процесі.  
Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного 
життя 
 

 
 
 
 
 

Результати навчання 

Знати структурні особливості хромосом людини, методи 
генетики людини, закономірності успадкування при 
моногенному, дигенному та полігенному визначенні ознак, 
механізм формування статі у людини, види і причини 
виникнення геномних, хромосомних і генних мутацій, 
диференційну активність генів у ході онтогенезу, роль ядра та 
ядерно – цитоплазматичних відношень, тканинно – специфічну 
активність генів, фактори, що визначають становлення ознак у 
онтогенезі, роль генетичних факторів у еволюції популяцій 
людини, вроджені та спадкові захворювання, причини 
виникнення та методи лікування спадкових захворювань, 
завдання медико-генетичного консультування. 
Володіти основними тематичними поняттями та 
закономірностями успадкування моно- і полігенних ознак у 
людини, вміти розрізняти каріотипи людини з нормальним та 
зміненим набором хромосом, будувати ідіограму хромосом 
людини, розпізнавати тільця Барра на цитопрепаратах. 
Вміти розв’язувати типові та ситуаційні задачі на різні типи 
успадкування ознак у людини. 

 
Пререквізити 
дисципліни 

теоретичної базою для вивчення “Генетики людини” є знання 
отримані з таких дисциплін: “Генетика з основами селекції”, 
“Біохімія”, “Анатомія та фізіологія людини і тварин”, 
“Психологія”.  

 
Постреквізити 

дисципліни 

набуті знання і вміння з “Генетики людини” будуть 
використані при виконанні кваліфікаційної роботи та 
асистентській практиці на кафедрах університету, виробничій 
(педагогічній) практиці, підсумковій атестації 

 
 
 
 



4. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
Розділ 1. Генетика людини 

1. Загальні проблеми генетики людини. Методи генетики людини 
2. Цитогенетика людини. 
3. Структурна організація геному людини.  
4. Генні захворювання людини.  
5. Вроджені порушення обміну речовин.  
6. Системи рапарації і спадкові захворювання людини, обумовлені дефектами в системах 

репарації.  
7. Регуляція експресії генів людини.  
8. Імуногенетика людини.  
9. Спадковість і рак.  
10. Хромосомні захворювання людини.  
11. Генотип і середовище.  
12. Популяційна генетика і еволюція людини.  
13. Медико-генетичне консультування. Генотерапія 

 
№ з/п Тематика лекційних занять  Кількість 

годин 
1 Вступ. Загальні проблеми генетики людини. Методи генетики людини 2 
2 Цитогенетика людини 2 
3 Структурна організація геному людини 4 
4 Генні захворювання людини 2 
5 Вроджені порушення обміну речовин 2 
6 Системи репарації і спадкові захворювання людини, обумовлені дефектами 

в системах репарації 
2 

7 Регуляція експресії генів людини. 4 
8 Імуногенетика людини. Спадковість і рак 2 
9 Хромосомні захворювання людини 2 
10 Генотип і середовище 2 

11 Популяційна генетика і еволюція людини 4 
12 Медико-генетичне консультування. Генотерапія. 2 

Всього: 30 
 

№ з/п Тематика практичних занять Кількість 
годин 

1 Методи генетики людини  2 

2 Каріотип людини 2 
3 Характеристика геному людини  2 
4 Структурна організація генів людини  2 

5 Популяційна генетика і еволюція людини 2 

6 Генні захворювання людини 2 
7 Хромосомні захворювання людини 2 
8 Медико-генетичне консультування 2 

Всього: 16 
 

5. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ (ЛОКАЦІЯ), ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ОБЛАДНАННЯ): 



Лекції проводяться в аудиторії №13, навчальний корпус (біолого-природничого факультет) 
№11. 

Лабораторні заняття проводяться в аудиторії №13 навчальний корпус (біолого-природничого 
факультет) №11. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: наявне 
мультимедійне та матеріально-технічне забезпечення. 
 

6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ : консультації не передбачені. 
 
7. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ. 
Поточний контроль знань студентів здійснюється на практичних заняттях, самостійною 

роботою та індивідуальним завданням. Формою підсумкового контролю є залік. Система оцінювання 
– накопичувальна. Шкала оцінювання – 100-бальна. Для успішного складання дисципліни 
передбачається виконання усіх видів завдань. 

Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється усними відповідями 
на практичних заняттях, самостійною роботою, індивідуальним завданням. 

Поточна успішність (100 балів) є сумою балів, які отримує здобувач за усні відповіді на 
практичних заняттях, написання самостійної роботи та індивідуального завдання. 

На практичних заняттях здобувач може отримати максимальну кількість балів за умови 
наявності не менше п’яти відповідей на різних тематичних заняттях. Кожна усна відповідь студентів 
на практичному занятті оцінюється за чотирибальною шкалою (наприклад, оцінками «5», «4», «3», 
«2»). Оцінка на практичному занятті ураховує усну відповідь здобувача по конкретному завданню 
заняття, його активність (надає доповнення та бере участь в обговоренні проблемних питань) та 
наявність протоколу, у якому є письмові відповіді на теоретичні, практичні та тестові завдання 
поточного заняття. 

Оцінки, отримані на практичних заняттях переводяться у бали за такою схемою: якщо на 
поточний контроль при вивченні дисципліни відведено К балів, то бали х, які отримав студент на 
підставі оцінок поточного контролю, обчислюються за формулою: 

х = (А/n) (К/5), 
де А – сума усіх поточних оцінок за чотирибальною шкалою при вивченні дисципліни, включаючи 
оцінку «2»; n – кількість цих оцінок (не менше п’яти). Якщо n<5, то загальний бал за усні відповіді на 
практичних заняттях рівний нулю; (А/n) – середня оцінка поточного контролю.  

Самостійні роботи включають теоретичні, практичні і тестові завдання різного рівня складності. 
Кожне завдання самостійної роботи оцінене відповідною кількістю балів. Сумарна кількість балів за 
самостійну роботу виводиться шляхом оцінювання правильності та якості виконаних завдань 
(повнота їх розкриття, наявність пояснень до розв’язку задач). 

Залік за основним талоном виставляється із урахуванням балів, одержаних здобувачами у 
поточному семестрі як наведено у таблиці: 

 
Розподіл 100 балів між видами робіт:  

Види робіт Семестр-ІІІ 
Практичні заняття 50 
Індивідуальне завдання  10 
Самостійна робота 40 
Усього балів 100 

 
Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в усно-письмовій формі та буде визначатися 

результатом усних та письмових відповідей по теоретичних і практичних завданнях, винесених на 
залік з оцінюванням за стобальною шкалою. 

 
 



8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
Індивідуальне завдання (10 балів) повинно мати наступні структурні частини: вступ, два-три 

розділи основної частини, висновки, додатки (необов’язково), презентацію (не менше 8 слайдів), 
список використаних джерел.  

Вступ повинен містити обґрунтування актуальності досліджуваної проблеми, в тексті основної 
частини повинні міститися посилання на джерела літератури, оформлені згідно чинних вимог. Обсяг 
ІЗ – 10-12 сторінок друк. тексту. Формат А4 в текстових редакторах Word, поля: верхнє і нижнє – 2,0 
см, ліве –2,0 см, праве -1,5 см; шрифт Times New Roman, розмір шрифта – 14, інтервал – 1,5. 

 
Тематика індивідуальних завдань 

1. Розвиток та становлення генетики людини як науки. 
2. Видатні персоналії генетики людини. 
3. Євгенетичний рух. Євгеніка і неоєвгеніка.  
4. Ф. Гальтон – основоположник генетики поведінки. 
5. Методи досліджень у генетиці людини. 
6. Молекулярно-генетичні методи діагностики спадковості людини. 
7. Структурна організація геному людини. 
8. Міжнародний проект "Геном людини". Історія та дослідження. 
9. Каріотип людини. Методи дослідження каріотипу. 
10. Організація і функціонування мітохондріального геному людини. 
11. Організація і функціонування глобінових генів людини. 
12. Організація і функціонування гістонових генів людини. 
13. Організація і функціонування кластера генів гістосумісності у людини. 
14. Проблема сімейного середовища у генетиці людини.  
15. Психічні захворювання і спадковість.  
16. Розумова відсталість у людини і спадковість.  
17. Генетика кількісних ознак людини. 
18. Генетика пізнавальних здібностей та інтелекту людини. 
19. Роль спадкових факторів у розвитку інтелектуальних порушень у дитячому віці. 
20. Генетика сенсорних порушень. 
21. Роль генетичних факторів у розвитку емоційно-особистісних порушень людини. 
22. Роль генетичних факторів у розвитку дитячих психічних розладів. 
23. Генні захворювання людини. 
24. Вроджені порушення обміну речовин. 
25. Глобінові гени людини і гемоглобінопатії. 
26. Системи репарації і спадкові захворювання людини, обумовлені дефектами у системах 

репарації. 
27. Популяційна генетика людини. 
28.  Еволюція людини. 
29. Генотерапія: методи, досягнення, перспективи. 
30. Діагностика спадкових захворювань людини. 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань  
І. Бали нараховуються 

№ Аспект роботи Бали, максимум 

1 Ступінь виконання завдання, поставленого керівником перед 
студентом або повнота розкриття теми у завданні 

4 

2 Рівень самостійності у виконанні завдання 2 
3 Якість оформлення (дотримання структури оформлення,   малюнки, 

схеми, таблиці, мовне оформлення тощо) 
1 

4 Повнота та якість бібліографічного опису, вміння робити посилання на 
літературні джерела у тексті завдання 

2 



5 Висновки та рекомендації 1 
Всього: 10 

 
II. Бали віднімаються 

із загальної суми 10 балів бали віднімаються 
№ Аспект роботи Бали, максимум 

1 За неповноту розкриття теми у завданні 3 
2 За виявлене списування індивідуального завдання з інших джерел 2 
3 За неякісне оформлення (дотримання структури оформлення, малюнки, 

схеми, таблиці, мовне оформлення тощо) 
2 

 
4 За помилки в оформленні бібліографічного опису, неповноту списку 

літератури, відсутність або неузгодженість посилань у   тексті на 
літературу  

2 

5 За відсутність висновків у кінці індивідуальногозавдання 1 
Всього: 10 

 
9. ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ (система вимог до здобувача освіти). 
Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються нижчими балами (80% від можливої максимальної кількості балів за 
вид роботи). Перескладання усіх видів навчальної роботи (практична, самостійна роботи) 
відбувається за наявності поважних причин, у терміни, визначені кафедрою та узгоджені з 
викладачем. 

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час самостійної роботи заборонено 
(у т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише 
під час виконання завдань на практичних та лекційних заняттях. 

Політика щодо відвідування. Відвідування практичних занять є обов’язковим компонентом 
навчання за відсутності об’єктивних причин. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
працевлаштування, навчання за подвійним дипломом, індивідуальним планом) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником факультету. Здобувачі вищої освіти, які 
навчаються за індивідуальним планом, проходять усі види запланових робіт у терміни, визначені їх 
індивідуальним планом та узгоджені з викладачем. 
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