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ВСТУП 

 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Генетика»  складена відповідно 

до нормативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за 

спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія». 

 
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Генетика» є основні 

принципи та закономірності успадкування, їх молекулярне підґрунтя. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: базується на знаннях біології, хімії, фізики та 

забезпечує вивчення переважної більшості наступних дисциплін професійної та 

практичної підготовки фахівця. Забезпечує вивчення дисциплін «Біологія клітини 

з основами імунології», «Загальна мікробіологія і вірусологія», «Біоінженерія 

мікроорганізмів», «Біоінженерія рослин і тварин». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Загальна генетика 

2. Молекулярна генетика 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Генетика» є пізнання 

теоретичних основ двох найважливіших властивостей живих об’єктів – 

спадковості та мінливості; формування у студентів наукового світогляду в області 

генетиці на основі вивчення молекулярних основ спадковості, закономірностей 

успадкування, генетики індивідуального розвитку та генетики популяцій; 

з’ясування прикладних аспектів основ генетики селекції, генетики людини, 

медичної генетики. 
 

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Генетика» є:  

‒ оволодіння знаннями про цитологічну та молекулярну організацію носіїв 

генетичної інформації; 

‒ з’ясування механізмів зберігання, захисту, передачі та реалізації 

генетичної інформації; 

‒ ознайомлення з основними закономірностями успадкування;  

‒ вивчення генетичні основи індивідуального розвитку; 

‒ з’ясування основних закономірностей  і законів, які визначають генетичну 

структуру популяцій. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

 

знати: 

‒ цитологічні основи спадковості; 

‒ генетичні особливості статевих клітин; 

‒ принципи та методи аналізу генотипу окремих особин та генетичної 

структури популяцій; 



‒ закономірності успадкування ознак; 

‒ типи успадкування; 

‒ основні положення хромосомної теорії спадковості; 

‒ основні види взаємодії алельних і неалельних генів; 

‒ успадкування групи крові та резус-фактора; 

‒ хромосомне вивчення статі; 

‒ успадкування ознак, зчеплених зі статтю; 

‒ види мінливості, їх роль у патології людини; 

‒ вплив зовнішніх і внутрішніх чинників ризику на генетичний апарат; 

‒ генетичну небезпеку біологічного забруднення навколишнього 

середовища. 
 
вміти: 

‒ досліджувати мікропрепарати генетичного матеріалу із застосуванням 

методів мікроскопії;  

‒ розв’язувати задачі з метою моделювання: 

 процесів транскрипції і трансляції; 

 закономірностей моно- і дигібридного схрещування; 

 взаємодії генів; 

 успадкування груп крові і резус-фактора; 

 успадкування, зчепленого зі статтю; 

‒ проводити орієнтовний аналіз мікрофотографій каріотипів людини 

(нормального і патологічного); 

‒ визначати загальну кількість хромосом, їх парність; 

‒  складати та аналізувати родоводи; 

‒ передбачати вплив деяких факторів довкілля на тест-організм. 

‒ визначати генетичну структуру популяції та частоти окремих генів в 

популяції; 

‒ аналізувати процеси реплікації, транскрипції, трансляції генетичної 

інформації;  

‒ проводити хімічну та фізико-хімічну характеристику нуклеїнових кислот;  

‒ визначати клас, структурну родину, до яких відноситься нуклеїнова 

кислота, структурний клас білка; 

‒ визначати тип генома організму;  

‒ проводити цитогенетичні дослідження. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 225 годин / 7,5 

кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Загальна генетика 

 

Тема 1.1 Генетика як наука. 



Генетика як наука. Завдання генетики та її основні проблеми. Зв’язок 

генетики з іншими науками. Основні етапи розвитку генетики. Методи генетики. 

Значення генетики для сільського господарства, медицини, біотехнології та 

охорони природи.  

 

Тема 1.2 Основні закономірності успадкування.  
Менделівське успадкування. Моногібридне схрещування. Зворотні 

реципрокні схрещування. Аналізуюче схрещування і його значення для генетики. 

Дигібридне схрещування. Полігибридне схрещування. Відхилення від 

менделівських формул розщеплення за незалежного успадкування генів. 

Пенетрантність і експресивність. Взаємодія генів як одна із причин відхилень у 

розщепленні за фенотипом. Взаємодія алельних і неалельних генів. Модифікація 

функцій генів під впливом генів-модифікаторів. Зчеплене успадковування і 

кросинговер. Визначення локалізації генів у хромосомах. Генетичні карти. 

Загальні дані про генетичну рекомбінацію. Основні положення хромосомної 

теорії спадковості Т. Моргана. Значення кросинговеру в еволюції та селекції. 

Стать і зчеплене зі статтю успадкування. Хромосомний механізм визначення 

статі. Типи визначення статі. Співвідношення статей і проблема його регуляції. 

Диференціація і перевизначення статі й роль гормонів у цьому процесі. Природне 

і штучне перевизначення статі. Успадковування ознак, зчеплених зі статтю. 

Нехромосомне успадковування. Цитоплазматична спадковість. Пластидна 

спадковість. Успадкування через мітохондрії. Цитоплазматична чоловіча 

стерильність. 

 

Тема 1.3 Основні причини виникнення мінливості, методи її вивчення 

та можливості застосування в генетиці.  
Типи мінливості. Модифікаційна мінливість. Норма реакції. Статистичні 

методи вивчення модифікаційної мінливості. Мутаційна мінливість. Закон 

гомологічної мінливості М.І. Вавилова. Мутації і модифікації, їх відмінності. 

Класифікація мутацій та методи їх вивчення. Генні, хромосомні та геномні 

мутації. Поліплоїдія. Механізми спонтанного та індукованого мутагенезу. 

Фізіологічна теорія мутагенезу. Мутагенні чинники і ДНК. Екологія і мутагенез. 

 

Тема 1.4 Основні принципи та методи аналізу генотипу окремих особин 

та генетичної структури популяцій (штамів, порід, сортів).  
Прямі методи дослідження гена. Концепції «один ген – один фермент», 

«один ген – один поліпептидний ланцюг», «один ген – одна РНК». Генетичні 

аспекти онтогенезу. Генетична детермінація і диференціація клітин. 

Тотипотентність. Диференційна активність генів і її регуляція в процесі розвитку. 

Взаємодія генів у процесі розвитку. Генетика популяцій. Фактори динаміки 

генетичної структури популяцій і мікроеволюція. Генетична структура популяцій, 

адаптація і еволюція. Генетичні основи селекції. Основні етапи селекційного 

процесу. Створення вихідного матеріалу для селекції. Нетрадиційні методи 

селекції. Медична генетика. Методи генетики людини. Спадковість і патологія. 

Генні і хромосомні хвороби. Генна терапія, досягнення та перспективи. 



 

Змістовий модуль 2. Молекулярна генетика 

 

Тема 2.1 Нуклеїнові кислоти як носії генетичної інформації.  
Класифікація нуклеїнових кислот. Методи аналізу нуклеїнових кислот. 

Методи визначення основної структурної та хімічної характеристики нуклеїнових 

кислот. 

 

Тема 2.2 Геноми продуцентів.  

Методи аналізу нуклеотидної послідовності. Виділення та дослідження 

ділянки хромосоми. Виділення та дослідження генів. Прогнозування характеру 

розподілу нуклеотидних послідовностей у геномі певного типу. Прогнозування 

наявності певних компонентів та їхні фізико-хімічні характеристики в хроматині 

даного типу. Використання відповідного програмного забезпечення для 

проведення порівняльного аналізу послідовностей нуклеїнових кислот. 

 

 

Тема 2.3 Транскрипція генів. 
Ініціація та транскрипція генів. Виявлення можливих шляхів впливу на 

активацію чи репресію даного гена. Складання схеми регуляції транскрипції генів 

на рівні ініціації. Прогнозування наявності певних компонентів системи ініціації 

та послідовність їх рекрутування. Процесінг РНК-продукту. Методи визначення 

типу процесінга РНК. 

 

Тема 2.4 Експресія генів.  

Структурні характеристики білків. Методи аналізу білків. Визначення 

компонентів та факторів, що є необхідними для здійснення синтезу білка на 

різних його етапах. Складання схем регуляції білкового синтезу на різних його 

етапах. Регуляція експресії генів. Складання схем регуляції експресії генів. 

Використання відповідного програмного забезпечення для проведення 

порівняльного аналізу послідовностей білків. 

 

Тема 2.5 Біосинтез ДНК.  
Біосинтез ДНК. Методи визначення типу системи синтезу ДНК. 

Прогнозування наявності певних компонентів у системі синтезу ДНК даного 

типу. 

 

Тема 2.6 Рекомбінація ДНК. 
Рекомбінаційні процеси. Способи визначення типу рекомбінаційних 

процесів. Прогнозування наявності певних компонентів у системі рекомбінації 

ДНК даного типу.  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  

Діагностика залишкових базових знань з дисципліни проводиться з 

використанням комплектів завдань для діагностики успішності навчання за 

змістовними модулями. 

 

 

 


