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Б|олог1я кл|тину1

Бступ. }(л!тина _ основна структурна одиниця я(ивих орган!зм!в
!_{итолог|я _ наука про кл|тину. Р|вн| орган|зац|| х<иво| матер1|.
{1м|чн| компоненти )кивих систем. Б1олог|чн| молекули: вуглеводи, л|п|ди, б|лки
(структурн1 та ферментативн|). Ёукле!нов1 кислоти.

€труктура еукар!отично[ кл!тини
йетоди досл|дкення кл1тин. €в|тловий та електронний м|кроскоп. йетоди, як1

використову1оть при м|кроскоп|чному досл|дт<енн|.
€труктури, сп|льн| для тваринно| та рослинно| кл|тини. 1(л|тинна теор1я. 1{л1тинн1

мембрани, !х булова та функц||. 1ранспорт через кл|тинн| мембрани. 9:дро, структура
та функц1|. Бндоплазматичний ретикултом. Будова та функц1| гладенького та
1]]орсткого ендоплазматичного ретикулк)му. Апарат [ольдх<|. |!1!тохондр1|
енергетинн| депо кл1тини. Рибосоми б1локсинтезутои1 органо!ди. .[{|зосоми та
пов'язан| з ними явища автол!зу та автофаг||.

€труктури властив| рослинн|й кл|тин|. 1(л|тинн| ст|нки, !х булова та функц||.
Бакуол1. |1ластиди _ фотосинтезутон1 органо!ди. [[лазмодесми _ >кив| зв'язки м!>к

кл1тинами. 1(л|тинна оболонка рослинно] кл|тини, !1 структура | функц1|.

кл|тино}о енерг||. Б|ох|м|чн| основи
Аэкерело кисн}о. 1емнов| реакгц||фотосинтезу. €в|тлов| реакц1т фотосинтезу.

фотосинтезу.
(л|тинне дихання гетеротрофний ш|лях одер)кання кл|тиното енерг||. 3агальн|
в1домост| про кл1тинне дихання. [л|кол1з. |{икл лимонно] кислоти ({тк). !часть
м!тохондр|й у кл|тинному диханн|. |{оновлення ЁрезервуФу. -||анцтог переносу
електрон!в.

Розмнопсення кл!тин
Р1|тоз та под1л кл1тин. 1(л1тинний под|л у прокар|от|в, кл|тинний под|л у еукар!от1в.
й|тоз: центр1ол| та утворення веретена. |{од|л цитопл€шми (циток|нез). 3начення
м1тозу.

Биди нестатевого розмно)кення. Р1ейоз - основний процес статевого розмно}кення.
€тад|| мейозу. )(ромосомна теор|я спадковост|. €татеве розмно}кення. [емофодитизм.
|{артеногенез. Р|зноман|тн!сть )киттсвих цикл|в. Фвогенез у тварин.

[1роцеси розвитку та загибел| кд!тини
!иференц|товання кл|тин процес направлених зм|н. Розвиток однокл|тинно]

зиготи в багатоклттинний орган|зм. 1нтещован|сть розвитку та диференц!товання.



Фактори' що вплива}оть на диференц|тован ня у багатокл|тинних орган|зм1в.
[енетичн! механ1зми диференц!товання кл|тин.
3агибель кл1тин в процес1 онтогенезу. 3ам|щення кл|тин.

Ф!з!олог!я росту та ро3витку рослин
|1оняття "р1ст'' та "розвиток''. Фнтогенез рослинно| кл|тини. Бтапи онтогенезу: под|л,

р1ст розтягуванням, диференц|ац|я, стар1ння та в1дмирання. 1отипотентн!сть кл!титт.
Фсновн1 етали росту кл1тини розтягом. !иференц|ац|я кл|тин.
\или росту рослин: ап|кальний, 1нтерка;тярний та базальний. $-по дт6на крива росту.
Регенерац!я у рослин * ф|з1олог|чна | травматична. .{,вище фотопер|одизму. Ф|тохром
- п|гмент <<б!олог|чний перемикач>.
Бнутр|гшньокл|тинн1 системи регуляц|| метабол|нна, мембранна та генетична.
й1жкл|тинн| системи регуляц|| - щоф|нна' гормон€ш1ьна та електроф|з1олог1чна.
Ф1тогормональний статус рослин. Ф1з|олог|нна д1я ф|тогормон|в стимулятор|в росту -
ауксину' г1берел1н|в, циток|н!в. Ф|з|олог1чна д|я 1нг|б|тор|в росту -абсцизово|
кислоти' етилену. €интетичн| регулятори росту | розвитку рослин: ретарданти'
герб| циди. йехан|зм д1т ф|тогормон|в.
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3АгАльнА м|кРоБ|олог|я

[1редмет ! завдання м1кроб!олог1[
3начення м|кроорган|зм1в в природ|, в господари|й д!яльност| лк)дини' в охорон|
здоров'я та охорон| навколи1пнього середовища.
Фсновн| напрямки розвитку сунасно| м|кроб|олог||: заг€ш1ьна' промислова' грунтова,
водна' геолог|чна, медична, ветерйнарна, с|льськогосподарська, косм1нна, еколог!чна.
[арактеристика !х задач.



|{ервинне п|дрозд1лення м|кроорган1зм|в - еукар|отичн1 м|кроорган|зми :

м1кроскоп|чн| водорост|, ци6и | найпрост1тп|, та прокар|отичн! м1кроорган1зми :

бактер!| та архебактер||. (онцепц|я протист|в.

Фсновн! структурн! компоненти бактер1ально| кл!тини
1стотн1 в1дм!нност| в орган|зац|! двох тип|в кл|тин: еукар1отично| та прокар1отинно|.
3агальн1 властивост1 м|кроорган|зм1в.
3агальна характериотика прокар1от1в. Р|зноман|тн|сть морфолог!чних форм, вар|ац||

розм|р|в, метабол|чн1 особливост|.
1{л!тинна ст|нка щампозитивних та грамнегативних бактер|й. Фсновн1 функц||
кл1тинно| ст|нки бактер|й. Ёезвичайн1 кл|тинн1 ст|нки архебактер!й. Р1|кроорган|зми,
як1 не ма}оть кл|тинно| ст|нки.
3асоби вид€цг{ення кл!тинно| ст|нки у бактер|й в лабораторних умовах.
1{апсули, слизов1 шари та чохли, !х х|м1нна будова та функц1|. Бикористання капсул у
практиц| народного господарства та медицин1.
1_{итоплазматична мембрана, особливост1 !{ складу' структури та функц1| у бактер1й..
Фсобливост1 будови бактер1ально] хромосоми. Репл!кац|я $1{ | сегрегац|я нуклео]д1в
при под1л! кл|тин. 3в'язок нуклео!да з цитоплазматично}о мембраното та ]1 пох|дними.
[{озахромосомн| елементи (плазм|ди, транспозони та 1$-фрагменти). [х роль в
генетичн|й р|зноман|тност| прокар|от.
|[ридатки бактер!ально| кл|тини,|х к|льк|сть 1 характер розм|щення. !,1м1чний склад |

!х структурна орган1зац|я. Б|дм|нн| особливост| будови д}1(цтик1в прокар|от.
Р1ехан1зм руху бактер1й.

Розмноэ*сення та диференц!повання бактер!й
|1оняття про кл|тинний цикл бактер|й, тили вегетативного циклу- мономорфний,
диморфний 1 пол!морфний кл|тинн1 цик.т1и.

€пособ1 ро3мно}кення бактер1альних кл|тин.
йорфолог1чне диференц|товання бактер|й. Бндоспори та б!ох|м|я спороутворення.
Роди бактер1й, що утвор}о!оть ендоспори. Ёегативн а {га по3итивна роль процес1в
спороутворення.

)(ариов| потреби м1кроорган1зм!в та культивування м1кроорган1зм!в
|{оживн| речовини, 1!Ф використову}оться як вих|дн| матер|а;ти для б|осинтезу та
добування енерг||. Фактори росту. Б|дносн|сть под|лу м!кроорган|зм|в по типам
харчування. |{од|л фототрофних та хемотрофних бактер|й в з€ш1ех{ност1 в|д субсщат1в,
як| вони окислк)}оть. }явлення про л!тотрофн1сть та органотрофн|сть.
1!1ехан|зми надход)кення по)кивних речовин у бактер1альну кл|тину.
1 нди в 1дуал ьний та по пул яц1йний р |ст б актер| й.



Р1етабол|зм прокар!отинних кл!тин
3агальна характеристика енергетичного та конструктивного метабол|зм1в м!кробно|
кл|тини. |{ертпа та друга ун|версальн| форми енерг|! у кл|тин|
)(арактеристика центр€}льних метабол|чних процес1в, як| проходять за схемами:
Бмбдена-йей'сргофа-|{арн аса, Барбурга-!|ккенса-!,ореккера та Бнтнера-!улорова.
Брод|ння як спос|б одерт<ання енерг||. Бизначення поняття брод|ння. Бнергетична
оц|нка брод1ння пор|вняно 3 диханням. 1{ласиф|кац|я брод|ння. 1{атабол1чн| схеми
основних тип1в брод1ння: гомо- 1 гетероферментативного молочнокислого брод|ння,
проп|оновокислого спиртового та маслянокислого брод|ння.
Биди та механ|зм бактер|ального фотосинтезу . Б|ох|м|чн1 механ|зми цикл1нного та
нецикл1нного фотооинтезу. [{оява друго| фотосистеми та особливост! фотосинтезу
ц| анобактер|й. Фсобливост1 акумуляц|| св|тлово| енерг|| галоф|ль ними бактер|ями.
Бизначення природи процес|в дихання. Аеробне дихання. !_{икл трикарбонових кислот
1 особливост! його функц|онування у м|кроорган|зм|в прокар|отичного типу. Булова
ланц1ога переносу електрон1в у бактер|й. йехан|зм окисного фосфорил}овання
Ёеповне окислення. Б|дм|нност| процесу в|д брод|ння та аеробного дихання.
Бнергетичний баланс.
Бизначення поняття анаеробного дихання. [ипи анаеробного дихання. Фсобливост|
будови ланц}ога переносу електрон|в у анаеробних та факультативних аеробних
бактер1й

Фсобливост| енергетичного метабол|зму л|тотрофних м1кроорганизм!в. 3агальна
характеристика щупи л|тотроф|в. Фсновн| процеси ]х консщуктивного та
енергетичного обм|н|в. Функц|онування дих€|льного ланц}ога. |[отширення л|тотроф|в в
природ!.
(онструк тивний обм|н фототроф|в. Автотрофна ф|ксац|я вуглекислоти. 1-{икли Арнона
та 1{альв1на.

1{онструктивний обм|н гетерощоф1в. 3агальн1 законом|рност1 б!осинтезу
м1кроорган|змами мономерних речовин * попередник|в б|опол|мер|в (ам1нокислот'
пуринових та п|рим|динових основ). Фсобливост| синтезу м|кробното кл1тиното
основних б!опол|мер|в - б|лка, нукле|нових кислот, пол|сахарид|в та пептидогл|кану.
Б|осинтез л|п|д|в.

Бзасмозв'язок конструктивних та енергетичних процес

Розповспод)[(ення м!кроорган1зм!в, |х унасть в кругооб!ц у природ!
Розповстодження м1кроорган|зм|в в б1осфер1. |{оняття цро еколог|нну н|тшу. Фактори,
що вплива1оть на як1сний та к|льк1сний склад м|кроорган|зм|в. й|кроорган1зми та
б1огенна м|щац|я атом!в. |{оняття про об|г речовини в природ|. Ареали бактер!й.
Бактер|альн| ценози.
Фб1г азоту. |{еретворення вуглецьм!стких речовин в природ|.
Б|олог|чний цикл сполук с!рки, фосфору та зал|за.



Бплив фактор!в зовн!пшнього середовища на м!кробну кл!тину
{1я ф1зинних, х|м1чних та б|олог|чних фактор1в на м|кробну кл|тин
Форми взасмод|| м1кроорган|зм1в в природ| _ симб1оз 1 його р|зновиди _ коменсал1зм,
мутуал|зм, метаб|оз. )(ихсацтво та [|аразитизм. |{асивний та активний антагон|зми.

€истематики прокар!от' мета та принципи класиф!кац![
|1оняття про систематику прокар!от. |или 1 ц!л1 класиф|кац1!. 1руднощ| створення

ф1логенетично] системи, що в|доброкус родинн| зв'язки м1я< р1зними щупами
прокар1от та !стор!то ]х еволтоц|йного розвитку.

|{равила та цринципи класиф1кац||.

Р11жнародний кодекс номенклатури бактер|й. Бизначник БерА:ки, заг€}льна
характеристика 4 основних категор|й

3АгАльнА в|Русолог|я

Б!олог1я в1рус1в

Б|русолог|я як б|олог|чна наука' об'екти ]1 вивчення' значення в становленн|
молекулярно| б|олог1?. ,{осягнення в1русолог|] в боротьб1 з в|русними |нфекц|ями.
Бизначення в|рус|в' сучасн| уявлення про природу в|рус|в, основн| концепц1| про !х
еволтоц|то. Фсновн| в|дм|нност| в|рус|в в|д кл|тинних орган|зм|в. Розм1ри в|рус|в,
методи ]х визначення. Фсобливост| розмноження та культивування в|рус|в.
Фсновн| щупи в|рус|в. Ёоменклатура | класиф|кац|я в|рус|в. }аксоном|чн| ознаки
представник1в найваэклив1тпих родин в|рус|в л!одини | тварин:

)(!м!чна природа в!рус!в
Б|дм1нност1 х1м1чного складу в|рус1в в1д х|м|чного складу кл1тинних орган|зм|в.
)(|м|чний склад простих | складних в|рус|в. |{рирода в|русних б|лк|в. 1ипи в|русних
нукле|нових кислот. -|{|п|ди | вуглеводи складних в|рус|в.

1!1орфолог!я та структура в1рус!в '
|ипи орган1зац|| и булови в|р|он1в. Булова капсиду. |или симетр||, що
використову}оться в орган|зац|| капсиду. Б1руси бактер|й (бактер|офаги)

Р[ехан!зм взаемод![ в1русу ! кл!тини
|{родуктивна 1нфекц1я. |{оняття про в|рулентн| в|руси. Фази |нфекц|йного процесу.
Б|роген|я /л1зоген!я 1 пом|рн| в|руси. -|{|зогенна конверс!я. Р1ножинна л|зоген|я.
Фнкогенн| в1руси та трансформац|я кл|тин.
Абортивна |нфекц|ята природа !: розвитку.
Р1ехан|зми репл|кац|| природних та неприродних ф'р* днк та РЁ1{ в1рус|в.

Фсобливост! репродукц1| в!рус|в. Бих|д в|рус|в та фаг|в |з кл1тини.
[енетичн! | негенетичн! взаемод|] м|ж в|русами .



1-{итопатичний механ1зм д|| в|рус|в на кл|тину. 1_{итопатогенна реакц|я кл|тини на
в|русну |нфекц|то.

3ахисна реакц|я кл1тини в|д в|русно| |нфекц1| . ||рирода |нтерферон|в | !х властивост1.
|1[ляхи передан| в|рус|в та проф|лактика в|русних |нфекц|й

Рекомендована л!тература
1. €овременная микробиология. |[рокариоть1 ( под редакцией й. |енгера,

[. !ревса, [. [!_[легеля в 2-хт.,\1.:Р|ир,2005г
2. |{ирог т.п., 1гнатова о.А. 3агальна б|отехнолог|я: п|друнник. _ 1(.: нухт, 2009.-

336 с.
з. €ерг|йнук й.[., |[озур в.к., Б|нн!ков А.1. та |нтп| 1\:1|кроб|олог1я.

||1друнн| к-1(. втд-во<<1{и|вський ун1верситет>,20 0 5 -3 7 5 с
4. |1иневич А.в., €ироткин А.1(., [аврилова Ф.Б., ||отехин А.А. Бирусология:

унебник,с-п, <<14зд-во €анкт-[{етербургского университета' 20 1 2,432с.

Б|ох|м|я

Б!лки
Булова ам1нокислот. €терео|зомер|я. 1{ласиф|кац|я ам|нокислот на основ1 х|м|чно]
булови Р-щуп та !х полярност|. 1(ислотно-основн| властивост1 ам|нокислот.
Б|олог1чн1 функц1| б|лк1в. (ласиф|кац|я б|лк1в. 1!1ето ди видтлення та очистки б|лк|в.
Ф1зико-х1м|чн1 властивост| б1лк|в. €труктурна орган|зац|я молекул б|лку: первинна'
вторинна' третинна та четвертинна сщуктури. йетоди визначення ам|нокислотно|
посл!довност1 в б|лках. )(арактеристика ф|брилярних б|лк|в. !-, п- кератини' колаген,
еластин. 3агальна характер истика глобулярних б1лк|в. [ емоглоб|н.

Ферменти
1{ласиф1кац1я 1 номенклацра фермент1в. &м!чна природа фермент|в. Будова молекул

фермент1в.
йехан1зм ферметттативного катал1зу. 1{1нетика ферментативних реакц|й. Р|вняння
-|!.1!1!хаел|са Р1.1!1ентен, [./{айну|вера {.Берка, ф|зинний зм|ст константи
1!1|хаел|са. Активн|сть фермент1в та фактори, що ]1 визнача1оть. Активування 1

1нг|б!говання фермент!в. 1нг|б|тори: оборотн| 1 необоротн|. |ипи 1нг1б|товання

фермент1в: конкурентне, неконкурентне та ретро|нг|б|товання.
Регуляц|я активност1 фермент|в.

Б!там!ни
1(ласиф1кац1я в|там|н|в. }{иророзчинн1 в!там|ни: щуп А, Б, к, д, !х б|олог|нна роль,
буАова. Бодорознинн1 в|там1ни: РР, Р, с, н та групи в, !х б|олог|чна роль' булова.



Ёукле|нов! кислоти
|!уринов1 та п|рим|динов| азотист| основи. Б|олог|чна функц|я !Ё(. Будова !Ё(:
первинна, вторинна та третинна структури. Ф1зико-х|м|чн! властивост| !Ё}(. днк
в1рус|в. днк бактер|й. |1ор|вняння.{Ё1{ прокар|от!в та еукар|от|в.
Б1осинтез пурин|в. Б|осинтез п1рим|дин|в. Б1осинте3 дезокс|рибонуклеотид1в.
Регуляц!я б|осинтезу нуклеотид|в. Ферменти репл|кац||. йехан|зм репл!кац1| !Ё{1{ в

бактер1ях та еукар|отичних кл|тинах.
€труктура 1 властивост| РЁ(-пол|мерази. Р1ехан|зм транскрипц||: зв'язування

ферменту з матрицего, |н1ц!ац|я та елонгац|я, терм|нац|я та вив|льнення ферменту'
дозр !вання Р}{!{-щанскрипт|в.

Р[етабол!зм б!лк1в
3агальн1 1шляхи обм1ну ам|нокислот: трансам|нування' дезам|нуванъ1я) реакц1|
декарбоксил1овання. 1{|нцев| продукти €вотистого обм|ну. Б|осинтез сечовини.
Активац|я ам|нокислот | утворення ам|ноацил-тРЁ1{. €труктура та функц|| рибосом.
йехан|зм трансляц||: |н|ц|ац1я трансляц||, елонгац|я пол1пептидного ланцк)га,
терм1нац!я трансляц||.

Буглеводи
Б1олог1чна роль вуглевод|в. Будова та класиф1кац|я вуглевод|в. €терео!зомер|я та
таутомер1я моносахарид!в. Фкрем| представники моно-' ол|го- та пол!сахщидтв.
)(|м1чн1 властивост1 вуглевод1в: реакц|| полуацет€ш1ьного г|дроксилу, г!дроксильних
груп, окиснення та в1дновлення. Р1етабол|зм перетворення вуглевод|в. Анаероб:те
перетворення вуглевод|в. €пиртове брод]ння.
Аеробне перетворення вуглевод|в. |]икл три- 1 дикарбонових кислот (цикл 1{ребса).

Апотом!чний (пентозний) цикл окиснення вуглевод|в. Б|осинтез вуглевод1в.

[лгоконеогенез. !творення вуглевод|в в процесах фотосинтезу.

.|[1п|ди

Бищ| я<ирн| кислоти. Ёейтральн| л|п|ди: тр|ацилгл1цероли, етери холестеролу'
гл1кол|п!ди. Фосфол1п1ди. €ф|нгол|лтди
Активац|я )кирних кислот. !-окиснення х{ирних кислот. Бнергетичний ба:танс
окисненняжирних кислот. Б|осинтез насичених та ненасичених )кирних кислот.
йетабол!зм фосфол!п1д|в. Б|осинтез холестеролу.Регуляц|я метабол1зму л1п|д!в.

€клад | булова б|олог|чних мембран. Функц|| б|олог|чних мембран. Асиметр|я
мембран.

Б!оенергетика
1канинне дихання | б|олог|чне окиснення. Фкисне фосфорил}овання | дихальний
контроль.
Фотосинтез в еукар|отичних кл|тинах. Фотосистеми хлоропласт|в. Фотосинтез у
прокар|от!в.



|ормони
3агальна характеристика гормон|в. 1{ласиф|кац!я та б|олог|ина д1я гормон1в. |ормони
тварин | лтодини. йехан!зми д|] гормон1в. Ф!тогормони.

Рекомендована л!тература
1. -|{енинджер. Фсновьл биохимии, й: ['р, 1985, т.1-3.
2. Биохимия: }чебник | лодред Б.€.€еверина.- Р1.: [3Ф1АР-мвд,200з.-784с.
3. Б1ох1м1я. /Р1.€.(учеренко, }Ф.[.Бабенток, Ф.1!1.Басильсв та тн.|(.:Б[! 1(и]вський

ун1верситет, 2002, 480 с.
4. |{.1(омов, Б.Ё.11]ведова Биохимия., Р1.: Арофа 2004,639 с.

зАгАльнА Б|оФ|зикА
[1редмет ! завдання б!оф!зики
Б1оф1зика- предмет 1завдання, м|сце в систем1 природничих наук;
(ласиф1кац|я термодинам|чних систем. 3акони термодинам!ки та !х вх<иван!сть до
б|олог|чних систем.

Р[олекулярна б!оф!зика
Бода в г1рирод|; !1 функц|] в хситтсд|яльност! орган|зм|в. €щуктура води та ]1 анома_гт||.

Бодневий зв'язок. [|дрофобн| взаемод||. Блектропров|дн|сть.
1{ислотно-основн| буферн| системи ! рознини. 1{ласиф|кац|я кислотно-основних
буферних систем. Р1ехан|зм буферно| д|т.. Буферна емн1сть. Блектрох|м|чн!
властивост! рознин!в. 1{оеф!ц!ент активност!. 1онна сила рознин!в. Роль елекщол|т|в у
процесах х<иттед|яльност|. Фсмотична активн|сть кл|тини. [|пертон|нн|, г|потон|чн! та
|зотон1чн1 рознини.
Блектродний та окисно-в|дновний потенц|ал. Ф1зико-х|м|чн| методи в б1отехнолог||:

потенц1ометр|я, амперометр|я, полярощаф|я. Бизначення рЁ.

Б1оф!зика кл1тинних процес1в
Р[ембрани як ун|версальний компонент б|олог|чних систем. Р1одельн| мембранн1
системи. Фсобливост| фазових переход|в в мембранних системах. Бплив зовн1тпн1х

фактор|в на структурно - функц!ональн| характеристики б|омембран. |[еренесення
]он1в через б1омембрани| б|оелектричн| потенц|али. 1!1ембранний потенц1ал Ёатр|свий
насос.

Б!оф!зика складних систеп[
йехан|зм б|олог|чно| д1| електромагн1тних пол|в. .{|я |он|зу}очого випром|н}овання на

>кив1 орган|зми. А1я на б|олог|чн1 об'скти випром|н}овання оптичного д1апазону. ]]|я

ультраф|олетового випром|нтовання.



{ози |он|зугоиого випром1нтовання. Бплив 1он1зугочого випром1нювання на орган|зм
л}одини. 1{|льк|сна оц|нка рад|опотпкод)кень. 3астосування |он|зутоного
випром1н}овання в медицин1. !|я електричного струму на орган|зм.
Б|оф|зинн| аспекти власних випром|н}овань орган1зм|в. Биди електромагн|тного |

акустичного власного випром|нтованн'{ л}одини.
Блектроф|з|олог|я. йагн|тограф1я. 1нфраиервоне теплобачення. Б1олтом|несценц|я.

Рекомендована л1тература
1. (узьм|нський с.в., [олуб Ё.Б. Б!оф|зика: |{|друнник. - 1{.: <Бидавнииий д1м
<<1{омп'готер-прес), 2007 .- 424с.
2. 1(узьм|нський с.в., [олуб н.Б., |!урська (.Ф. Ф1зичн| та ф|зико - х|м|чн| методи в
б|отехнолог1] || \1ауковий втсник 9ерн|вецького ун|верситету, 2009. - Бип. 453 - с.|9
з4

зАгАльнА гшнш'тикА

Формальна генетика
3начення роб|т [.йенделя у формуванн| методолог|| генетики. 3аконом|рност!

успадкування при моног|бридних та пол|г!бридних схрещуваннях. !мови, як|
забезпену}оть та л|м|тутоть виконання закон|в [.йенделя. Б1дхилення в|д типових
чисельних сп|вв|дно1шень при ро3щепленн| та !х причини. Бзаемод1я неалельних та
не€|-пельних ген1в. Фсобливост| успадкування к|льк1сних ознак. (,татистиин1 принини
в|дхилень в|д встановлених [. йенделем законом|рностей розщеплення.

)(ромосомна теор!я спадковост!
1(ар1отип. [енетична роль м|тозу | мейозу. Фсобливост1 спадкування при нерегу.'1ярних
типах статевого розмно)кення.
€тать та статев| ознаки. \или хромосомного визначення стат|. )/спадкування ознак'
зчеплених |з статтк)' зале)кних в!д стат| та обмея<ених статт1о. Ёерозходження
статевих хромосом, генетинн! насл|дки. [рупи зчеплення ген|в та кросинговер.
|[ринципи побудови генетичних карт еукар|от|в. 1_{итолог|нн! карти хромосом.
Фактори, що вплива}оть на частоту кросинговеру. Фсобливост1 спадкування при
цитопл€вматично] спадковост|. €прав>кня та несправжня цитоплазматич|{а
спадков1сть. 1]итоплазматична чолов|иа стерильн|сть та [т практичне використання.
10асиф!кац|я тип1в м|нливост|. Формування ознак як результат взасмод|| генотипу та

фактор1в середовища. )(арактерн1 риси модиф|кац|йно| м|нливост|. 1!1етоди вивченг1я
модиф|кац1йно| м|нливост|. 1{омб]нативна м|нлив1сть, [: роль у евол}оц1| та селекц1|.

Р1утац|йна м1нлив|сть. Бизначення та класиф!кац|| мутац!й. 1!1утац|| зм|ни числа
набор1в хромосом (геномн| мутац1|). Фсобливост1 генетичного анал|зу у пол|пло|д1в.

Анеупло!д1|. !,ромосомн| перебудови. (ласиф!кац|я генних мутац|й за молекулярним



механ|змом. йолекулярн| механ|зми виникнення деяких генних мутац1й. Ф1зинн|,
х|м1чн1 та б|олог|нн1 мутагени: класиф|кац|я, особливост1 та механ|зми д|1, генетичн|
насл!дки.

|енетика популяц!й
[енетика популяц|й 1 ][ значення для медично| генетики, селекц||, вир|тттення проблем
збереження генофонду 1 б|осфери. 3акон {ард|-Байнберга та його практичне
використання. |{опуляц!я - елементарна одиниця еволтоц1|. [енетична гетерогенн|сть
та генети чний пол|морф|зм природних популяц|й.

Р1олекулярна генетика
Р[олекулярна орган!зац1я генетичних процес!в

Ёукле|нов| кислоти як нос1] генетично] |нформац||. €труктура нукле|нових
|{ол|морф!зм подв1йно| сп|рал1 ш{к. Ёадсп1рал1зац|я днк, топо1зомер€ви.
йакромолекулярна структура РЁ{1{. Функц|| Рнк в кл|тин1.

3агальний принцип орган|зац1| генетичного матер|алу. Фсобливост| буАови капсид1в |

упаковка генетичного матер|алу на приклад| бактер|офаг|в т4 та п. |{росторова
орган|зац|я бактер|ального геному. Р|вн1 компактизац|| генетичного матер|алу у
еукар1от. \ипи нуклеотидних посл|довностей, що трапляготься в геном! еукар|от.
€труктура 1 функц1| гена. Функц|ональний та рекомб|нац|йний критер|] алел|зму. 1]ис-
транс тест. Бивчення б|ох1м|чно| функц|| гена. 1(онцепц1я <<один ген - один фермент>
та ]| подальтпий розвиток. [енетичний ана:т|з кодону.

|{озахромосомн1 фактори спадковост|. 1{ласиф|кац|я плазм|д. |рупи
несум|сност| плазм]д. 1{он'тогативн| плазм|ди. Роль плазм|д в еволтоц|| бактер|й.
]!1об|льн! генетичн! елементи (1$-елементи бактер|й, номенклатура та будова,
перем|щення). [ранспозони еукар|от, !х сщуктурн| та функц|ональн| особливост|,
механ!зми транспозиц||. Ретротранспо3они еукар|от. Рещогени.
€истеми ресщикц|| 1 модиф!кац1! у бактер|й. Реакц|| прямо| репарап|| днк.
Фотореактивац|я, роль у репарац1| АЁ(-метил-щансфераз та $[{-л|газ. Ёксциз|йтта

репарац|я. Ртапи ексциз|йно| репарац||. |{острепл|кативна (рекомб|нац|йна) репарац1я.
Репарац|я помилково спарених нуклеотид|в. Репарац1я двониткових розрив1в у днк.
Репаративн| процеси, що |ндукутоться.

3агальна характериотика процес|в репл|кац||. Бтапи репл!кац|| шшс Фсобливост|

репл1кац|| хромосом еукар1от.

[енетична рекомб|нац|я у прокар|от. 1{он'гогац|я, сексдукц|я, трансформац|я,

трансдукц|я та трансфекц|я бактер|й: етапи' генетичне картування за !х допомогок).
|11дд1ц генетично| рекомб|нац|| у еукар|от. 1!1олекулярн| механ|зми рекомб1нац||.
йодель гомолог|чно| рекомб|нац|| Р.)(ол|дея. €айт-специф|ина рекомб|нац1я.



Р1ехан!зми реал!зац1[ генетично] !нформац![
1ранскрипц1я. 1ранскриптон. Бтали транскрипц1|. [{роцесинг первинних транскрипт|в.
1р ан с спл айсинг . Альтерн а тивний сллайсинг. 1р ансл яцтя. Було в а рибос ом прокар |от та
еукар!от. Функц|ональн| активност| та функц|ональн| д|лянки рибосом. Бтапи
трансляц||. Р|вн| регул}овання активност| ген|в у прокар1от. Регултовання

функц1онування лакто3ного та триптофанового оперон|в Б.со1|. |ипи генетично|
регуляц|| роботи оперон|в. Фрган|зац1я регуляторних д1лянок генома у еукар1от|в та
регул}овання транскрипц|| та посттранскрипц|йного процесинга в еукар|от.

|енетика як теоретична основа селекц!| та б!отехнолог![
[енетика як теоретична основа селекц||. [осягнення св|тово| селекц|] та усп1хи
в|тчизняних селекц1онер1в у створенн1 нових високопродуктивних гптам|в
м|кроорган|зм|в, сорт1в рослин 1 пор|д тварин. йета та методолог|я генетично|
|ня<енер1|. Фсновн| напрями генетично| |нженер|| м|кроорган|зм1в, рослин та тварин.

Рекомендована л!тература
|.Айала Ф., (айгер А:к. €овременная генетика в 3-х томах - Р1.: ['р, - 1988.-.
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