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РозРоБники пРогРАР1[1 :

4. Аоцент каф. промислово| б|отехнолог||, доц., к.б.н. 1{лечак |.Р.
( загальна генетика)

1. !оцент каф. промислово| б|отехнолог||, АФ{., к.б.н. }{олнер -|!.[.
(б|олог|я кл|тин) *

2. !оцент каф. промислово] б|отехнолог||, АФ!., к.б.н.,@ряб|нська -|[.Б.
( загальна м1кроб|олог|я, в|русолог[я) ф о/ф

3. |{рофесор каф. екоб|отехнолог|| ! б|оенерге{ики', проф. д.т.н.[олуб Ё.Б.
( б!ох!м1я) м4,*;)



Б1олог1я кл!тиъ\у1

1. |]итолог|я - наука про кл|тину. Р1вн! орган|зац|] >киво| матер||
2. !,|м1чн1 компоненти }кивих систем.
з. €труктури, сп|льн| для тваринно| та рослинно| кл|тини.
4. 1{л|тинн| мембрани, !х будова та функц||.
5. -{,дро, сщуктура та функц1|.
6. Бндоплазматичний ретикул}ом.
7. Апарат [ольд>к|.

8. Р1|тохондр1| _ енергетинн1 депо кл1тини.

9. Рибосоми - б|локсинтезугон| органо!ди.
10.[|зосоми та пов'язан| з ними явища автол|зу та автофаг||.
1 1.й1тоз та под|л кл1тин.

12.1!1ейоз - основний процес статевого розмнот{ення.

Рекомендована л!тература

1. [{елсп п., к' Арлпс. Бвеёенце в бшолоецто: |чебнцк' -Р1." Р1,р, 19в8' - 6б5 с.
2. €венсон [{., |эбстпер п. Ёлетпка: |чебнцк. - Р1': Р1цр, 1980. - 299 с'
3. 7ейлор !., |ршн |{., €тпаутп |', Бцоло?ця: в 3-х тп.,' |1"р с анел./ |/оё реё.

€опера Р./ 3-е цзё.-Р1.: Р1шр, 2004. 71.- 454с., т2.- 4 16с. 73.- 45 1с.

4. 1енцов |0.с', Бвеёенце в кле/почну1о бтлолоешто:|чебнцк'-м|.:икц
< Акаёе;икнцеа )), 2 00 5 е. -4 87 с.

5. 7рускавецькшй €.€. |]штполое!я.- [{ц[в : Бшща цлкола.2004р.-2 50с.

зАгАльнА м|кРоБ!олог|я тА в|Русолог|я

1. Фсновн| функц|онаттьн|, генетичн|, х|м|чн| та морфолог1чн1 в!дм|нност1 в

орган1зац1? 1 функц|онуванн1 еу_ | прокар|отичних кл1тин.

2. |[оверхнев1 сщуктури прокар!отично] кл!тини: х|м|чний склад' структурна
орган|зац!я, функц1|.

з. Фсобливост| будови 1щм бактер|й, ]т роль у конструктивному та
енергетичному метабол|зм|.

4. [енетичний апарат бактер|й

5. Бнутр|тпньокл|тинн| компоненти кл|тин прокар|от



6. Фсобливост! способу живлення бактер|й Фсновн| механ|зми надход)кення
пох{ивних речовин у бактер|альну кл1тину.

7. Р|ст та розмно)кення бактер|й
8. Фсновн| в1дм|нност| в|рус|в в!д |нтпих м|кроорган|зм1в
9. |{ут! ро3повс}од)кення в|рус|в .

10.йехан1зми взаемод|| в|рус|в з кл1тиното.

Рекомендована л!тература
1' €овре;иенная л!шкробцолоешя. |1рокарцоп'ь1 ( поё ре0акцшей й. }/енеера,

|-. [ревса, [. /['[леееля в 2-х тп', Р1."Р1шр,2005е

2. !/!рое 7.1. 3аеальна :и!кроб!олое!я. -Бц0.[{!/7, 2004' -47]с.
3. €ере!йнук ]'{.г., [1озур в.к', Б!нн!ков А.!' паа !ншл! Р1!кроб!олое1я.

[1 ! ё рунн !к- [{' < Ёш[в с ькцй ун ! в ер с штп етп >, 2 0 0 5 - 1 7 5 с

зАгАльнА Б|ох[м1я

1. 1{ласиф1кац|я ам|нокислот, будова, оптична активн|сть, кислотно-основн!
властивост| ам|нокислот.

2. 3агальна характериотика б|лк|в, структура' б|олог|чн| функц1|,
класиф|к ац\я' ф|зико-х|м|чн| властивост|.'.{енатурац|я б |лк|в

з. Анал|з ам|нокислотного складу б|лк|в, денатурац|я б|лк|в.
4. Будова нукле|нових кислот днк, Рнк, б|олог1чна роль.
5. Б|осинтез б1лку.

6. Б1олог|чна роль вуглевод|в, х|м|нн| властивост1.
7. Будова та класиф1кац|я л|п|д|в. Бищ| экирн| кислоти.
8. Булова мембран та !х властивост|. йембранн! механ|зми рецляц1|

метабол1зму.
9. €труктура | властивост| компонент1в дихального ланц1ога м1тохондр|й

.|{анцгоги переносу електрон|в у прокар|от|в.

Рекомендована л1тература

4. )1енцнёэюер. Фсновьу бцохцлпшш, Р[: Р1цр, |985, уп']-1.
5. Бцохшмця: |чебншк / поё реё Б.€.€евершна.- Р[." гэотАР-]у[Бд, 2003.-7&4с.
6. Б!ох]лл!я. /Р|.€,|{унеренко, 19.!.Бабен1ок' Ф.Р1.Басшльев п'а !н./ Ё'"вгц

[{ц[вськцй ун!версц7пе7п, 2002, 480 с.

7' Б.!7.[{олаов, Б.1.[|[веёова Бшохоллошя., 
^4.: 

!роф, 2004, 619 с.



зАгАльнА гшнш,тикА

1. 3аконом|рност| нез€ш{ежного спадкування. Б|дхилення в1д типових
чисельних сп1вв|дно1шень при розщепленн| та ]х причини.

2. Фсобливост| успадкування ознак' зчеплених |з статтто.
з. Фсновн1 закони успадкування та принцили сладковост|.
4. й1нлив|сть як генетичне явище. 1&асиф|кац|я м|нливост!, значення в

генетиц| та селекц1|.

5 . Фсновн| характер истики спонтанного мутац|йного процесу.
6. |ндукований мутагенез: поняття про мутац||, типи мутац|й та |х гене'гичн1

насл|дки.

7. 3агальний принцип орган|зац|! генетичного матер|алу. [еноми в|рус|в.
Р1олекулярна орган|зац|я бактер1альних ген|в. Фсобливост1 компактизац||
генома еукар|от|в.

8. 1еор|я гену: розвиток уявлень про складну будову та функц|| гену.
9' Репл|кац|я !Ё(. Фсновн! етапи. Фсобливост1репл|кац|| у еукар|от.
10.Репарац1я погпкод)кень днк, роль репарац|йних систем у забезпеченн1

генетичних процес|в.

1 1.Фсновн! методи створення промислових цлтам|в.

Рекомендована л!тература

1. Айала Ф., [{айеер Аэю.€оврепоенная аене!пцка в 1-х п1о]иах - 
^[': 

Р[,р, -

1988.-.

2. Албертпс Б', Брей !., )/ьтошс !эю., Рзфф Р[., Робертпс [{., |отпсон ,\эю.
Р1олекулярная бцоло2ця кле1пк1|. - Р1.:А4шр, - 1994.- 1 тполоа.

3. [енетпцка: п!ёруннцк / €шволоб А.в., Рушлковськшй с.Р., [{шр'яненко €.€. тпа

!ншл!,' за реа.. А.Б.€шволоба.- Ё.: Бцё.-пол!ераф. []ентпр <[{ц1вськшй

ун!версштпетп>, 2008. - 120 с.

4. [-ершлензон €.Р!. Фсновьа соврел4енной аенетпцкц. - Ёцев: [{аукова 0у:ика, -

1986.-5б0с.

5. 7оцькшй в.^/|. [енеупцка.- Фёесса:Астпропрцн7п, - 2002.-7 12с.


