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1. Мета дисципліни – формування у студентів загальних знань та вмінь щодо 
принципів регуляції метаболізму на різних рівнях організації: від організму в 
цілому (нейрогуморальна регуляція), на рівні тканин, клітин та окремих 
біохімічних шляхів, на рівні геному та транскриптому. Під час семінарських 
занять студенти закріплюють знання щодо процесів інтеграції метаболічних 
шляхів та їх взаємозв’язку з експресією генів та нейрогуморальними 
механізмами. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Фізіологія та анатомія людини і 
тварини», «Біохімія», «Молекулярна біологія», «Генетика», «Біотехнологія», 
«Механізми міжклітинних комунікацій», «Імунологія»; 

2. Вміння застосовувати знання та навички, набуті під час опанування біохімії, 
імунології, молекулярної біології, генетики, біотехнології, імунології, знати 
засади сучасних методів біологічних досліджень; 

3. Володіння методами  пошук та аналіз наукової літератури. 

  

3. Анотація навчальної дисципліни: 
«Регуляція метаболізму» – це дисципліна, яка вивчає механізми, за якими 

реалізується координація  процесів обміну речовин на рівні від організму до тканин, 
клітин та їх генетичного апарату. Розглядаються взаємозв’язки між різними 
метаболічними шляхами та їх контроль з боку нейроендокринної системи. 
Висвітлюються молекулярні механізми дії гормонів та принципи нейрогуморальної 
трансмісії. Надається інформація про регуляторні пептиди організму, та, зокрема, 
нейропептиди. Приділено увагу біохімічній регуляції тканино-специфічного 
метаболізму та ролі внутрішньоклітинної сигналізації у клітинному метаболізмі.  

Представлено сучасні дані щодо метаболічної регуляції на рівні геному і 
транскриптому - регуляції експресії генів за участю транскрипційних факторів та 
механізмам епігенетичної регуляції (метилювання DNA, ремоделювання хроматину 
шляхом метилювання, ацетилювання гістонів, модифікації негістонових білків 
хроматину). Наведено дані щодо сайленсингу генів (siRNAs), ролі мікро-RNA, довгих 
некодуючих RNAs та PIWI-взаємодіючих RNAs у регуляції генної експресії, а також 
регуляції трансляції.  

Знання, засвоєні під час вивчення даної дисципліни, є необхідними фахівцям, які  
спеціалізуються у напрямку біології, біотехнології та біоінформатики і працюють у 
галузі наукових досліджень та виробництва.  

  

4. Завдання (навчальні цілі): 
Сформувати у здобувача освіти  

1. чітке уявлення про теоретичні засади метаболічної регуляції, яка реалізується на 
різних рівнях: від організму до органів і тканин, до клітин та їх генетичного апарату; 

2. знання про механізми регуляції експресії генів на рівні геному і транскриптому;  
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3. вміння та практичні навички щодо систематизації та узагальнення сучасних 
наукових даних про механізми метаболічної регуляції та їх застосування і наукових 
дослідженнях та біотехнологічному виробництві. 

 
Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти (шостий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», 
спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами наступних 
компетентностей:  

інтегральна 
- Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології і на межі 

предметних галузей при здійсненні професійної діяльності або у процесі 
навчання, що передбачає застосування законів, теорій та методів біологічної 
науки, фізики, хімії, використання навичок програмування, проведення 
досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов і вимог 

загальних: 
- ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
- ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
- ЗК05. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово.  

спеціальних (фахових, предметних): 
- СК02. Здатність демонструвати базові теоретичні знання в галузі біологічних 

наук та на межі предметних галузей. 
- СК03. Здатність досліджувати різні рівні організації живого, біологічні явища і 

процеси. 
- СК04. Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою 

відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах. 
- СК05. Здатність до критичного осмислення новітніх розробок у галузі біології і 

професійній діяльності 
 
5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 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. Принципи нейрогуморальної регуляції 

та нейрогуморальної трансмісії, роль 
регуляторних пептидів 

Лекція 
Семінарське 

заняття 
Самостійна робота 

Модульна 
контрольна 
робота, 
оцінювання 
усних 
відповідей, 
презентації / 
доповіді, 
поточних 
контрольних 
робіт  

10 
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1.2. Механізми метаболічної регуляції на 
тканинному, клітинному і 
молекулярному рівнях; 

Лекція 
Семінарське 

заняття 
Самостійна робота 

Модульна 
контрольна 
робота, 
оцінювання 
усних 
відповідей, 
презентації / 
доповіді, 
поточних 
контрольних 
робіт 

20 

1.3. Процеси регуляції метаболізму 
шляхом зміни експресії генів (рівні 
геному і транскриптому); 

Лекція 
Семінарське 

заняття 
Самостійна робота 

Модульна 
контрольна 
робота, 
оцінювання 
усних 
відповідей, 
презентації / 
доповіді, 
поточних 
контрольних 
робіт 

10 

 Вміти    
2.1. Виявляти закономірності регуляції 

метаболізму на рівні цілого організму, 
органів і тканин, окремих клітин, а 
також геному і транскриптому; 
 Лекція 

Семінарське 
заняття 

Самостійна робота 

Модульна 
контрольна 
робота, 
оцінювання 
усних 
відповідей, 
презентації / 
доповіді, 
поточних 
контрольних 
робіт 

20 

2.2. Аналізувати та інтерпретувати 
експериментальні дані наукової 
літератури 

Лекція 
Семінарське 

заняття 
Самостійна робота 

Модульна 
контрольна 
робота, 
оцінювання 
усних 
відповідей, 
презентації / 
доповіді, 
поточних 
контрольних 
робіт 

10 

2.3. Застосовуючи теоретичні знання щодо 
процесів регуляції метаболізму, 
розробляти стратегії вивчення нових 
механізмів, обираючи найбільш 
адекватні методи дослідження; 

Лекція 
Семінарське 

заняття 
Самостійна робота 

Модульна 
контрольна 
робота, 
оцінювання 
усних 
відповідей, 
презентації / 
доповіді, 

20 
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поточних 
контрольних 
робіт 

 Комунікація    
3.1. Вміти працювати в групі, 

обгрунтовуючи необхідність 
проведення імунолабораторного 
обстеження пацієнта з алергією та 
оцінюючи дані при виборі відповідних 
методів у різних клінічних ситуаціях.  
 

Лекція, 
Семінарське 

заняття 
Самостійна робота 

Модульна 
контрольна 
робота, 
оцінювання 
усних 
відповідей, 
презентації / 
доповіді, 
поточних 
контрольних 
робіт 

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 2.1 2.2 2.3 3.1 

        
Знати та розуміти основні терміни, концепції, 
теорії і закони в галузі біологічних наук і на 
межі предметних галузей 

+ + +   + + 

Розуміти структурну організацію біологічних 
систем на молекулярному рівні. +  + + + + + 

Демонструвати знання будови, процесів 
життєдіяльності та функцій живих організмів, 
розуміти механізми регуляції фізіологічних 
функцій для підтримання гомеостазу 
біологічних систем. 

 + + + + + + 

Знати механізми збереження, реалізації та 
передачі генетичної інформації та їхнє 
значення в еволюційних процесах 

+ + +   +  

Застосовувати у практичній діяльності методи 
визначення структурних та функціональних 
характеристик біологічних систем на різних 
рівнях організації. 

  +  + + + 

Застосовувати та модифікувати сучасні 
біотехнології для вирішення актуальних 
біологічних проблем 

       

 



8 
 

7. Схема формування оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 – 2.3 (блок Розділу 1) – 20 балів/ 10 балів 
2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1 – 2.3 (блок Розділу 2) – 20 балів/ 10 балів 
3. Модульна контрольна робота 3 – РН 1.1 – 2.3 (блок Розділу 2) – 20 балів/ 10 балів 
4. Відповіді під час семінарських занять - РН 1.1 – 2.3 – 20 балів / 10 балів 
3. Підготовка презентації / доповіді - РН 1.1-1.3, 2.1, 3.1, 4.1 –10 балів / 5 балів 
4. Поточні контрольні роботи / усні відповіді - РН 1.1 – 2.3 – 10 балів / 5 балів 

 
- підсумкове оцінювання: у формі заліку 
Залік виставляється за сумою результатів всіх форм семестрового оцінювання за 

умови успішного виконання завдань 2 модульних контрольних робіт (по кожній не менше 
50% правильних відповідей), успішного проміжного тестування (не менше 50% від 
максимально можливої кількості балів) та відпрацювання всіх семінарських та практичних 
занять». Позитивну оцінку «зараховано» студент отримує, якщо сума позитивно оцінених 
результатів навчання всіх форм семестрового оцінювання (не менше 50% максимально 
можливої кількості балів) дорівнює або перевищує 60 балів. 

 
7.2 Організація оцінювання:  

Поточні контрольні роботи проводяться упродовж лекційного курсу. Модульні 
контрольні роботи 1-3 проводяться після завершення лекцій з відповідних розділів робочої 
програми курсу.Оцінка усних відповідей проводиться під час семінарских занять. Оцінка 
доповідей, презентацій проводиться упродовж усього курсу.  

 
7.3 Шкала відповідності оцінок 

 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
 



8. Структура  навчальної  дисципліни. 
Тематичний  план 

 

№ 
п/п Назва  тем 

Кількість годин 

лек-
ції 

лабо
ра-
тор-

ні 
заня
ття 

СР 

1.  Розділ 1. Метаболічна регуляція на рівні організму 
(нейрогуморальна регуляція)    

2.  Тема 1. Гормональна регуляція та інтеграція метаболізму та 
нейрогуморальна трансмісія    

3.  

Лекція 1. Молекулярні механізми дії гормонів (ендокринні, 
автокринні, паракринні), трансдукція сигналів гормонів у 
клітинах, ієрархія нейрональних та гормональних сигналів, 
гормональні каскади, нейроендокринне походження 
гормональних сигналів 

4   

4.  Семінарське заняття 1. Сигналізування в нейроендокринній 
системі та нейрогуморальна трансмісія  2  

5.  Самостійна робота. Нейрогуморальна регуляція діяльності 
серця, шлунково-кишкового тракту та м’язевого скорочення   6 

6.  
Лекція 2. Нейрогуморальна трансмісія: передача нервових 
імпульсів за участю гормональних агентів (біогенних амінів, 
амінокислот, пептидів), нейромодулятори 

2   

7.  Семінарське заняття 2. Механізми нейрогуморальної трансмісії  2  

8.  Самостійна робота. Методи визначення гормонів   6 

9.  Тема 2. Регуляторні пептиди в інтеграції метаболізму     

10.  Лекція 3. Регуляторні пептиди та нейропептиди 2   

11.  
Самостійна робота. Регуляторні пептиди як нейротрансмітери, 
нейромодулятори, гормони, фактори росту, цитокіни   6 

12.  
Модульна  контрольна  робота 1 

   

13.  Розділ 2. Метаболічна регуляція на тканинному, клітинному і 
молекулярному рівнях    

14.  Тема 3. Регуляція тканино-специфічного метаболізму    

15.  
Лекція 4. Регуляція метаболізму вуглеводів, ліпідів та білків у 
печінці, жировій тканині та м’язах. Гормональна регуляція 
енергетичного метаболізму 

4   

16.  

Самостійна робота. Метаболічна взаємодія між скелетними 
м’язами та печінкою. Зміни регуляції метаболізму при ожирінні. 
Зміни метаболізму під час недостатнього харчування та 
голодування 

  6 

17.  

Лекція 5. Регуляція метаболізму за участю клітинних 
посередників - внутрішньоклітинна сигналізація, 
посттрансляційні модифікації білків, регуляція ферментного 
апарату клітини 

4   
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18.  Семінарське заняття 3. Регуляція метаболізму в клітинах і 
тканинах та внутрішньоклітинна сигналізація  2  

19.  
Самостійна робота. Конкурентне та неконкурентне інгібування 
активності ферментів, інгібування за типом негативного 
зворотнього зв’язку, алостерична регуляція) 

  6 

20.  Модульна  контрольна  робота 2    

21.  
Розділ 3. Метаболічна регуляція на рівні геному і 
транскриптому (епігенетичні механізми регулювання роботи 
генів) 

   

22.  Тема 4. Транскрипційні фактори – зв’язок між експресією генів 
та клітинним сигналінгом    

23.  

Лекція 6. Транскрипційні фактори як регулятори експресії генів, 
регуляція транскрипційних факторів шляхом посттрансляційних 
модифікацій, транскрипційні фактори та патерни експресії, 
ліганд-залежні транскрипційні фактори, транскрипційні фактори 
та miRNA 

4   

24.  
Семінарське заняття 4. Регуляція транскрипції 

 2  

25.  Самостійна робота. Транскрипційні фактори у таргетній терапії   6 

26.  Тема 5. Механізми епігенетичної регуляції експресії генів    

27.  Лекція 7. Метилювання, патерни метилювання DNA, які регулює 
транскрипцію тканиноспецифічного гену, деметилювання DNA 2   

28.  Семінарське заняття 5. Метилювання DNA  2 6 

29.  Самостійна робота. Метилювання DNA у мозку – роль у 
підтримці когнітивних функцій    

30.  

Лекція 8. Ремоделювання хроматину: посттрансляційні 
модифікації гістонів (метилювання, 
ацетилювання/деацетилювання, убіквітування), НР1-залежна 
система репресії, модифікації негістонових білків хроматину 

4   

31.  
Самостійна робота. Комплекси ремоделювання хроматину. 
Епігеном циркулюючої безклітинної DNA як біомаркер 
захворювання 

  6 

32.  Тема 6. Транскриптом, регуляція метаболізму на рівні РНК    

33.  Лекція 9. РНК-інтерференція як регуляція експресії генів, малі 
інтерферуючі RNA (siRNAs) 2   

34.  Семінарське заняття 6. Сайленсинг генів  2  

35.  Самостійна робота. siRNAs як інструмент для доставки генів   6 

36.  Лекція 10. Мікро-RNA (miRNAs) – регуляція експресії генів на 
посттранскрипційному рівні 2   

37.  Семінарське заняття 7. Мікро-RNA  2  

38.  Самостійна робота. miRNAs як діагностичні біомаркери, пошук 
мішеней для miRNAs    6 
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39.  Лекція 11. Довгі некодуючі RNAs (lncRNAі) , PIWI-взаємодіючі 
RNAs (piRNAs) як регулятори експресії генів  2   

40.  Семінарське заняття 8. lncRNAі та piRNAs  2  

41.  

Самостійна робота. Метилювання аденіну в RNAs як найбільш 
поширена модифікація, її роль у оновленні та диференціації 
стовбурових клітин, функціонуванні мозку, імунітеті та 
прогресуванні раку. Клітинні дволанцюгові RNAs, роль в 
активації імунної системи 

  6 

42.  Тема 7. Регуляція трансляції    

43.  Лекція 12. Регуляція трансляції, участь miRNAs та сигнального 
шляху mTOR 2   

44.  Самостійна робота. Регуляція трансляції під впливом факторів 
росту та стресу   4 

45.  Модульна  контрольна  робота 2    

 ВСЬОГО    
 
Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій – 34 год. 
Семінари – 16. 
Самостійна робота – 70 год. 
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