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ОПИС КУРСУ 
Дисципліна “Проблеми сучасної біології” базується на засадах системної біології, яка 
розглядає життя на всіх рівнях організації живого; вивчає фізіологічні і патологічні про-
цеси, що відбуваються в організмі у процесі життєдіяльності, а також під час розвитку 
захворювань та їхнього лікування на системному рівні. Дисципліна присвячена характе-
ристиці генів (геноміка), інформаційних РНК (транскриптоміка), білків (протеоміка), глі-
канів глікокон’югатів (глікоміка), взаємодія біомолекул (інтерактоміка), а також механіз-
мів взаємодії різних регуляторних систем клітин, тканин, органів в організмі та їх регу-
ляції за розвитку патологій різної етіології (діабету, серцево-судинних, онкологічних за-
хворювань, імунодефіцитів, атеросклерозу, ожиріння та ін.). Тому у курсі представлено 
як теоретичні, так і практичні знання щодо особливостей функціонування живих органі-
змів на молекулярному рівні за розвитку найпоширеніших захворювань. 
В курсі розглянуто головні проблеми і тенденції розвитку сучасної біології, а також ана-
ліз прикладних аспектів застосування досягнень сучасної біології в медицині та біотех-
нології. Схарактеризовано геном, транскриптом, протеом, гліком, інтерактом, фізіом, а 
також методи дослідження цих систем. Висвітлено біоетичні норми, яких необхідно до-
тримуватися під час вивчення живих організмів. Розглянуто соціальні й етичні проблеми 
в біології і медицині.  
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для 
того, щоб набути компетентності з питань сучасної біології, їхнього фундаментального і 
прикладного значення для вирішення завдань біохімії, молекулярної і клітинної біології. 
 
МЕТА ТА ЦІЛІ  

 опанування аспірантами головних етапів становлення та тенденцій розвитку су-

часної біології,  

 формування цілісного уявлення про сучасні напрямки досліджень у біології, перс-

пективи та проблеми розвитку біологічних наук,  

 формування практичних навичок для оволодіння сучасними підходами та інстру-

ментами їх вирішення. 

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Після завершення курсу аспірант  
отримає знання та розуміння: 

 головних проблем і тенденцій розвитку сучасної біології; 

 сучасних напрямків, перспектив та проблем розвитку біологічних наук; 

 основних наукових напрямків у біології, нових біологічних дисциплін, основних 

концепцій та методів біологічних наук 



вмітиме: 

 встановлювати взаємозв’язок і порівнювати різні “оміки”; 
 пояснювати закономірності проявів життєдіяльності організмів на молекулярно-

біологічному та клітинному рівнях; 
 використовувати знання сучасної біологічної науки для вирішення завдань дисер-

таційного дослідження; 

 аналізувати зміни, що відбуваються в організмі на фізіологічному рівні та в біохі-
мічних процесах під час розвитку захворювань та їхнього лікування;  

 пояснювати механізми прояву у фенотипі спадкових хвороб людини; 
 порівнювати, аналізувати та застосовувати біосенсори; 
 володіти сучасними підходами й інструментами з метою передбачення причин і 

прогнозування наслідків у разі виникнення захворювань і патологічних змін в ор-
ганізмі; 

 встановлювати причини, вдосконалювати та розробляти нові способи вирішення 
енергетичних й екологічних; 

 дотримуватись у науковій діяльності норм об’єктивної та суб’єктивної біоетики; 
 оцінювати ризики впровадження сучасних технологій для навколишнього приро-

дного середовища та здоров’я людини; 

 застосовувати знання, отримані під час вивчення проблемних питань біології, для 
постановки і проведення експериментальної роботи, використовувати ці знання 
при вивченні інших дисциплін; 

 коректно відстоювати свої позиції, пропонувати нові рішення, вести академічне 

спілкування 
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ПРОЦЕС НАВЧАННЯ 
Навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: 
1. Системна біологія та її головні проблеми. Тенденцій розвитку сучасної біології. 
2. Біоетичні норми та прикладні аспекти застосування досягнень сучасної біології в ме-
дицині та біотехнології.  

У першому модулі розглядаються головні етапи становлення та тенденції розвит-
ку сучасної біології: від класичної біології до геноміки і протеоміки; від геноміки і проте-



оміки до феноміки; від феноміки до реконструкції живих систем; взаємозв’язок між “омі-
ками”; інтерактоміка і біоінформатика. 

У другому модулі аналізуються зміни фізіологічних і біохімічних процесів, що від-
буваються в організмі під час розвитку захворювань та їхнього лікування на системному 
рівні; механізми виникнення резистентності до ліків; висвітлюються біоетичні норми 
клонування організмів, використання стовбурових клітин, трансгенних організмів, біове-
кторів, біосенсорів, нанобіотехнології і наноматеріалів для біології і медицини. 
 
 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Оцінювання успішності аспіранта проводиться за 100-бальною шкалою. Присутність на 
занятті є обов’язковим компонентом оцінювання. За об’єктивних причин (хвороба, між-
народне стажування) навчання може відбуватись дистанційно за погодженням із викла-
дачем курсу.  
Бали нараховуються за наступним співвідношенням:  
• проміжний контроль (комплексна модульна робота 1 та 2): 50% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 50 (по 25 балів за кожний модульний контроль); 
• іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 
Проміжний контроль включає питання лекційного курсу та самостійної роботи. 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
Іспит аспірант отримує на підставі результатів виконання усіх видів робіт на лекційних 
заняттях та проміжних контролях (модулях 1 і 2) протягом семестру і на іспиті за усну 
відповідь на питання екзаменаційного білету. 
Вимоги до термінів здачі та перескладання: комплексні модульні роботи, які зда-
ються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку – 75% 
від максимально можливої кількості балів. Перескладання модулів відбувається за наяв-
ності поважних причин (наприклад, лікарняний). 
Академічна доброчесність: заборонено використання додаткових джерел інформації 
під час оцінювання знань (наприклад, мобільних девайсів). Мобільними пристроями мо-
жна користуватися лише під час он-лайн навчання та виконання комплексних модуль-
них робіт. 
 
СХЕМА ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ “ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ” 

Тиждень 
Тема занять  

(перелік питань) 
Форма діяльності 

Термін  
виконання 

1 Біологія як системна наука. 
Вступ, предмет і завдання сучас-
ної біології. Основні ознаки і вла-
стивості біологічних систем. 
Структура біологічної науки, 
об’єкти біології, модельні об’єкти. 
Наукові методи, що застосову-
ються у біології 

Лекції, дискусія, 
групова робота, са-
мостійна робота 

2 тижні 

2–3 Основні досягнення біологіч-
них наук. Кризові періоди роз-
витку біології. Відкриття біологіч-
них наук. Найвизначніші досяг-
нення у біології та біомедицині, 
які вплинули на хід історії людст-
ва. Масштабні проекти ХХ-ХХІ ст. 

Лекції, дискусія, 
групова робота, са-
мостійна робота 

3 тижні 



у галузі молекулярної та клітин-
ної біології й біомедицини. Нобе-
лівські лауреати в галузі медици-
ни і фізіології 

4 Місце біології у системі су-
часних наук. Класифікація біо-
логічних дисциплін. Взає-
мозв’язок біології з природничи-
ми і гуманітарними науками. Ем-
піричні та теоретичні методи в 
науці. Фундаментальні наукові 
методи. Експеримент, його типи 
та особливості 

Лекції, дискусія, 
групова робота, са-
мостійна  робота 

2 тижні 

5 Взаємозв’язок біології з ма-
тематикою та інформатикою. 
Роль програмного забезпечення 
у біології. Біоінформатика. Бази 
даних. Аналіз даних та їх статис-
тична обробка в біологічних дис-
циплінах 

Лекції, дискусія, 
групова робота, са-
мостійна  робота 

2 тижні 

6 Новітні біологічні напрямки. 
Системна біологія. Сучасний 
підхід до вивчення живих систем. 
Нові біологічні напрямки: хроно-
біологія, сигналінг, соціобіологія, 
біобезпека, біоетика, філогене-
тика, епігенетика та інші. За-
вдання і цілі геноміки, транскри-
птоміки, протеоміки та інших “-
омік”. Інтерактоміка 

Лекції, дискусія, 
групова робота, са-
мостійна  робота 

2 тижні 

7 Сучасні напрямки досліджень 
у біології. Характеристика осно-
вних наукових напрямків дослі-
джень в молекулярній та клітин-
ній біології, біохімії, біофізиці, 
генетиці та цитології, мікробіоло-
гії і вірусології, зоології, ботаніці і 
мікології, фізіології рослин, тва-
рин і людини. Проблеми сучас-
них біологічних дисциплін 

Лекції, дискусія, 
групова робота, са-
мостійна  робота 

2 тижні 

8 Наукова робота та пошук ін-
формації. Принципи написання 
наукових робіт. Актуальність та 
новизна наукових досліджень. 
Тема, мета та завдання науково-
дослідної роботи. Пошук наукової 
літератури за темою наукового 
дослідження. Правила цитуван-
ня, плагіат, фальсифікація і фаб-
рикація. Самостійна робота під 

Лекції, дискусія, 
групова робота, са-
мостійна  робота 

2 тижні 



час навчання та написання дисе-
ртаційної роботи 

9 Біорізноманіття на молекуля-
рному рівні організації біоси-
стем. Біоорганічні молекули, їхня 
структура, функції. Методи виді-
лення та дослідження властивос-
тей біомолекул 

Лекції, дискусія, 
групова робота, са-
мостійна  робота 

1 тиждень 

10 Стовбурові клітини. Історія 
відкриття стовбурових клітин. 
Властивості стовбурових клітин. 
Типи стовбурових клітин. Засто-
сування стовбурових клітин. 
Проблеми використання стовбу-
рових клітин 

Лекції, дискусія, 
групова робота, са-
мостійна  робота 

1 тиждень 

11 Старіння організмів і клітин.  
Програма розвитку траєкторії 
старіння. Вплив біомолекул на 
процес старіння. Здорове старін-
ня мозку: взаємодія між вільними 
радикалами, запаленням та ене-
ргозабезпеченням. Роль посттра-
нсляційних модифікацій в NET-
опосередкованих захворюваннях. 
Автофагія. Апоптоз. Незапрогра-
мова смерть клітин. Незкроз 

Лекції, дискусія, 
групова робота, са-
мостійна  робота 

3 тижні 

12 Механізми розвитку хвороб 
людини, які виникають вна-
слідок молекулярно-
генетичних змін в генотипі та 
антропогенних змін у навко-
лишньому середовищі. Аутоі-
мунні захворювання. Діабет. Фа-
ктори ризику розвитку діабету, 
епігенетика. Механізми канцеро-
генезу. Канцерогенні фактори. 
Метаболічний синдром. Атеро-
склероз. Серцево-судинні захво-
рювання. Імунодефіцитні стани 

Лекції, дискусія, 
групова робота, са-
мостійна  робота 

4 тижні 

13 Створення препаратів у боро-
тьбі з захворюваннями лю-
дини і тварин. Імунотерапія. 
Імунна інженерія. Імунореабілі-
тація. Характеристика імуномо-
дуляторів та їх класифікації. Ме-
ханізм виникнення резистентнос-
ті до ліків. Моно- та комбіновані 
вакцини: спосіб одержання, ме-
ханізм дії, ефективність застосу-
вання. Рекомбінантні лікарські 

Лекції, дискусія, 
групова робота, са-
мостійна  робота 

3 тижні 



препарати. Перспективи та об-
меження генної терапії. Генні ва-
кцини. Генна терапія в онкології 

14 Об’єктивна біоетика. Трансп-
лантація тканин і органів, методи 
подолання тканинної несуміснос-
ті. Отримання ембріональних 
стовбурових клітин. Клонування 
організмів: терапевтичне та ре-
продуктивне. Трансгенні організ-
ми. Генетично модифіковані ор-
ганізми: позитивні та негативні 
аспекти. Біозброя, біотероризм. 
Основні стратегічні принципи 
протидії біологічному тероризму. 
Біобезпека в Україні 

Лекції, дискусія, 
групова робота, са-
мостійна  робота 

1 тиждень 

15 Екологічні та енергетичні 
проблеми.  
Структурно-функціональна орга-
нізації екологічних одиниць при-
роди та механізми підтримання їх 
стійкості і продуктивності. Найак-
туальніші екологічні проблеми 
сучасності, пов’язані з діяльністю 
людини, та підходи до їх вирі-
шення. Глобальне потепління, 
загроза біорізноманіттю, забруд-
нення довкілля. Відновлювані 
джерела енергії. Біопаливо.  
Особливості використання біоте-
хнологічних методів для переро-
бки відходів і очистки стічних 
вод. Біодеградація та біоконвер-
сія 

Лекції, дискусія, 
групова робота, са-
мостійна  робота 

1 тиждень 

16 Біосенсори: принципи ство-
рення і застосування. Історія 
розвитку біосенсорики. Будова 
біосенсора. Типи біосенсорів. Пе-
реваги використання біосенсорів. 
Практичне застосування 

Лекції, дискусія, 
групова робота, са-
мостійна  робота 

1 тиждень 

 
 


