


 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 9 

Галузь знань: 

16 Хімічна  

та біоінженерія  
(шифр і назва) Нормативна 

 

 

Спеціальність: 

162 «Біотехнології 

та біоінженерія»  

(шифр і назва) 
Модулів – 1 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 2-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання          –          . 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 270 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 

1-й семестр: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 12 

 

Освітній ступінь:  

«бакалавр»  

48 год. – 

Лабораторні 

18 год. – 

Практичні 

24 год. – 

Самостійна робота 

180 год. – 

Індивідуальні завдання:   

– – 

Вид контролю:  

Іспит – 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1/2 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи цитології та 

генетики» є основні принципи функціонування клітини як цілісної системи, 

закономірності успадкування, їх молекулярне підґрунтя. 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи цитології та 

генетики» є пізнання теоретичних основ будови, особливостей розвитку, 

еволюції, біофізичних, біохімічних, молекулярних механізмів процесів 

життєдіяльності та функцій клітин; формування у студентів біологічного 

світогляду в області цитології одноклітинних і багатоклітинних організмів на 

основі вивчення морфо-фізіологічних особливостей клітинних структур, що 

лежать в основі будови й індивідуального розвитку живих істот; оволодіння 

теоретичними засадами біології клітини, які дозволять у подальшому фахівцю 

розуміти основні біотехнологічні напрямки використання еукаріотичних та 

прокаріотичних клітин у сучасних біологічних технологіях, формування у 

студентів наукового світогляду в області генетики 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. 

 

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Основи цитології та генетики» є 

обов’язковою освітньою компонентою з циклу дисциплін професійної підготовки 

за галуззю знань  16 «Хімічна та біоінженерія».  

Базується на знаннях загальної хімії, фізики, вступу до спеціальності. 

Спрямована на підготовку до вивчення дисциплін біотехнологічного циклу, 

зокрема: загальна біотехнологія та загальна біоінженерія, контроль та керування 

біотехнологічними процесами, екологічна біотехнологія. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи цитології та 

генетики» є:  

‒ оволодіння знаннями про будову еукаріотичної та прокаріотичної клітин, 

їх властивості та відмінності; 

‒ вивчення основ клітинної теорії, еволюції клітин; 

‒ оволодіння методологією цитологічних досліджень клітин різних типів 

організації, засвоєння основних методів молекулярної біології; 

‒ з’ясування структурної організації, функцій клітини та її компонентів; 

‒ вивчення процесів руху клітини, її захисних реакцій, живлення, секреції, 

виділення, накопичення різних речовин, проникності, збудження клітини, її 

репродукції, реакції на дію зовні; 

‒ з’ясування механізмів регуляції функцій внутріклітинних структур; 

‒ ознайомлення з основними закономірностями впливу біотичних та 

абіотичних факторів навколишнього середовища на функціонування, процеси 

метаболізму і реалізацію генетичної інформації клітини. 

‒ 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. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи цитології та 

генетики» студенти набувають наступних компетентностей і програмних 

результатів навчання: 

Компетентності: 

К01. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

К05. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями  

К11. Здатність використовувати ґрунтовні знання з хімії та біології  в обсязі,  

необ-хідному для досягнення інших результатів освітньої програми. 

К13. Здатність працювати з біологічними агентами, використовуваними у 

біотехнологічних процесах (мікроорганізми, гриби, рослини, тварини, віруси, 

окремі їхні компоненти). 

К14. Здатність здійснювати експериментальні дослідження з вдосконалення 

біологічних агентів, у тому числі викликати зміни у структурі спадкового апарату 

та функціональній активності біологічних агентів. 

К24. Здатність дотримуватися вимог біобезпеки, біозахисту та біоетики. 

Програмні результати навчання: 

ПР06. Вміти визначати та аналізувати основні фізико-хімічні властивості 

органічних сполук, що входять до складу біологічних агентів (білки, нуклеїнові 

кислоти, вуглеводи, ліпіди). 

ПР07. Вміти застосовувати знання складу та структури клітин різних 

біологічних агентів для визначення оптимальних умов культивування та 

потенціалу використання досліджуваних клітин у біотехнології. 

ПР10. Вміти проводити експериментальні дослідження з метою визначення 

впливу фізико-хімічних та біологічних факторів зовнішнього середовища на 

життєдіяльність клітин живих організмів. 

ПР11. Вміти здійснювати базові генетичні та цитологічні дослідження з 

вдосконалення і підвищення біосинтетичної здатності біологічних агентів з 

урахуванням принципів біобезпеки, біозахисту та біоетики (індукований 

мутагенез з використанням фізичних і хімічних мутагенних факторів, відбір та 

накопичення ауксотрофних мутантів, перенесення генетичної інформації тощо). 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

‒ історію розвитку цитології, принципи й методи дослідження клітин 

мікроорганізмів, рослинних і тваринних організмів, застосування методів 

мікроскопіювання; 

‒ основні положення клітинної теорії; 



‒ будову клітин різних типів організації, їх властивості, спільні риси й 

відмінності; 

‒ особливості розвитку, розмноження, життєдіяльності та функціонування 

клітин; 

‒ фізико-хімічні властивості, структуру й функції основних компонентів 

клітини; 

‒ біоенергетичні та метаболічні процеси клітини, акумулювання енергії;  

‒ принципи локалізації речовин у клітині, транспортування речовин; 

‒ клітинні цикли та їх регуляцію; 

‒ вплив зовнішніх і внутрішніх чинників ризику на життєдіяльність 

клітини; 

‒ цитологічні та генетичні основи спадковості; 

‒ принципи та методи аналізу генотипу окремих особин та генетичної 

структури популяцій; 

‒ закономірності успадкування ознак; 

‒ основні положення хромосомної теорії спадковості; 

‒ основні види взаємодії алельних і неалельних генів; 

‒ успадкування групи крові та резус-фактора, ознак, зчеплених зі статтю; 

‒ хромосомне вивчення статі; 

‒ види мінливості, їх роль у патології людини; 

‒ вплив зовнішніх і внутрішніх чинників ризику на генетичний апарат; 

‒ генетичну небезпеку біологічного забруднення навколишнього 

середовища. 
 
вміти: 

‒  досліджувати цитологічні мікропрепарати та мікропрепарати 

генетичного матеріалу із застосуванням методів мікроскопії;  

‒  володіти методологією дослідження клітини й її компонентів, їх 

екстракції, забарвлення; 

‒  визначати: 

o будову рослинної та тваринної клітини, особливості структури 

прокаріотичних клітин; 

o тип структурної організації спадкового апарату (організму, типу клітин, 

ділянки хромосоми, гена) про- та еукаріотичних організмів; 

o тип розмноження клітин; 

o загальну кількість хромосом, їх парність; 

o генетичну структуру популяції та частоти окремих генів в популяції; 

o клас, структурну родину, до яких відноситься нуклеїнова кислота, 

структурний клас білка; 

o тип генома організму. 

‒ проводити: 

o  аналіз процесів розвитку та диференціювання клітин; 

o наукові дослідження з біотехнології на рівні цитології, фізіології про- й 

еукаріотичних клітин, цитогенетичні дослідження; 



o орієнтовний аналіз мікрофотографій каріотипів людини (нормального і 

патологічного);  

o фізіологічну оцінку стану клітин; 

o хімічну та фізико-хімічну характеристику нуклеїнових кислот. 

‒ аналізувати процеси загибелі клітин, передбачати вплив факторів 

навколишнього середовища; 

‒ застосовувати знання основних положень клітинної теорії при розробці та 

удосконаленні біотехнологічних виробництв; 

‒ узагальнювати та аналізувати сучасні вітчизняні та закордонні 

досягнення в області клітинної теорії та біоінженерії; 

‒ застосовувати отримані навички й знання з біології клітини при 

вирішенні професійних практичних завдань на біотехнологічних виробництвах; 

‒ 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; 

‒ складати та аналізувати родоводи; 

‒ передбачати вплив деяких факторів довкілля на модельні-організми. 

‒ аналізувати процеси реплікації, транскрипції, трансляції генетичної 

інформації. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Функціональна цитологія організмів. 

Тема 1.1 Біологія клітини як наука. 

Предмет, завдання, історія розвитку біології клітини. Мета викладання 

дисципліни. Модельні об’єкти цитології в біотехнологічних дослідженнях 

(Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae, Drosophila melanogaster, Arabidopsis 

thaliana та ін.). Методологія біології клітини. 

Тема 1.2 Методи дослідження клітин. 

Мікроскопія. Методи фіксування та забарвлення препаратів. Обробка 

дослідного матеріалу. Методи електронної мікроскопії. Методи цито-, гістохімії. 

Методи виділення та фракціонування клітин. Принципи використання ферментів 

у розділенні клітин. Методи центрифугування, рентгеноструктурного аналізу. 

Методики ядерного магнітного резонансу (ЯМР). Вивчення клітинних 

макромолекул за допомогою антитіл і радіоактивних ізотопів (авторадіографія). 

Метод клітинних культур. Мікрохірургія. Основи проведення мікроін’єкції. 

Тема 1.3 Клітинна теорія. 

Клітинна теорія. Історія становлення. Основні положення сучасної 

клітинної теорії. Клітинна організація. Характеристика клітин. Функціонування 

клітин. Типи організації клітин. Визначення типів клітин, їх компонентів. 

Тема 1.4 Особливості структури про- і еукаріотичної клітин.  

Порівняльна характеристика прокаріотичних та еукаріотичних клітин, 



визначення їх властивостей, відмінностей. Особливості будови прокаріотів. 

Будова бактеріальної клітини, її нуклеоїду. Особливості будови еукаріотів. 

Генетичний матеріал еукаріотичних клітин. Основи багатоклітинної організації 

організмів. Будова рослинних і тваринних клітин. Гаплоїдні, диплоїдні клітини. 

Особливості розмноження вірусів як облігатних паразитів про- та еукаріотичних 

організмів, їх будова, походження, хімічний склад. 

Тема 1.5 Будова, хімічний склад клітини та закономірності її 

функціонування. 

Молекули клітин. Живлення клітин, впорядкованість біологічних систем і 

енергія. Функції цукрів, жирних кислот у живленні клітин. Амінокислоти як 

субодиниці білків. Нуклеотиди  як будівіельні блоки нуклеінових кислот – носіїв 

генетичної інформації про клітину. Компоненти клітин, їх функції. Клітинна 

стінка, будова, хімічний склад, функції. Сучасні уявлення про будову 

плазматичної мембрани, її хімічний склад. Мембранні ліпіди. Ліпідний бішар, 

його асиметричність. Гліколіпіди, їх функція. Білковий склад мембран та їх 

функції. Транспортування речовин через мембрани. Йонні канали. Перенесення 

малих молекул крізь мембрану. Активний транспорт, (Na+-К+) – насос 

плазматичної мембрани, (Na+-K+) – АТФ-аза, Са2+– насоси. Мембранний 

потенціал. Цитозоль. Хімічний склад і процеси, що функціонують. Цитоскелет, 

його структура. Будова цитоскелету та функції мембран. Функції та хімічний 

склад мікротрубочок і мікрофіламентів. Склад вакуолярної системи, її функції та 

можливості. Синтез, перебудова та експорт біополімерів, синтез мембран. Схема 

функціонування. Функції основних органел клітин. Ендоплазматичний 

ретикулум. Види, будова та функції. Котрансляційний транспорт розчинних 

білків. Рибосоми. Синтез нерозчинних білків. Метаболізм ліпідів в гладкому 

ендоплазматичному ретикулумі. Апарат Гольджі. Будова та функції. Секреторна 

діяльність. Екзоцитоз. Модифікація білків в апараті Гольджі. Види ендоцитозу: 

піноцитоз і фагоцитоз. Трансцитоз. Лізосоми. Окиснювальний метаболізм у 

мітохондріях. Теоретичні основи окиснення біомолекул. Ферменти як 

біокаталізатори реакцій енергетичного й конструктивного метаболізму. 

Фотосинтез. Пластиди. Способи акумулювання енергії клітиною. Клітинна 

регуляція. Будова та функції ядра. Ядерце і його функції. Ядерцеві організатори. 

Функції ядерної оболонки та хроматину. Хромосоми і хроматин. 

Субмікроскопічна і молекулярна організація хромосом. Хімія хроматину. Будова 

ДНК і генів. Генетичний код. 

Тема 1.6 Клітинний цикл, розмноження клітин. 

Клітинний цикл. Розмноження клітин. Інтерфазний період циклу. 

Мітотичний індекс. Тривалість клітинного циклу. Регуляція клітинного циклу. 

Поняття мітозу і характеристика його етапів. Амітоз. Мейоз. Біологічне значення, 

етапи. Значення кросинговеру. 

Тема 1.7 Процеси розвитку та диференціювання клітин. 

Процеси розвитку та диференціювання клітин. Механізм диференціації 

клітин багатоклітинного організму. Фактори та регуляція диференціювання. 

Стовбурова клітина і диферон: властивості, функції. Меристематичні клітини у 

рослин: цитологічні особливості. Тотипотентні клітини. Функції шарів 



епітеліальних клітин. Функції клітин імунної системи. Адаптивні функції 

нервових клітин.  

Тема 18 Процеси загибелі клітини. 

Процеси загибелі клітини. Апоптоз і некроз: ознаки, функції. Пухлинна 

трансформація клітини.  

Змістовий модуль 2. Молекулярна генетика 

Тема 2.1 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 2.2 Нуклеїнові кислоти як носії генетичної інформації.  

Класифікація нуклеїнових кислот. Методи аналізу нуклеїнових кислот. 

Методи визначення основної структурної та хімічної характеристики нуклеїнових 

кислот. 

Тема 2.3 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 2.4 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 2.5 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 2.6 Біосинтез ДНК.  
Біосинтез ДНК. Методи визначення типу системи синтезу ДНК. 

Прогнозування наявності певних компонентів у системі синтезу ДНК даного 

типу. 

Тема 2.7 Рекомбінація ДНК. 

Рекомбінаційні процеси. Способи визначення типу рекомбінаційних 

процесів. Прогнозування наявності певних компонентів у системі рекомбінації 

ДНК даного типу.  

 



Змістовий модуль 3. Загальна генетика. Біологічна мінливість і 

динаміка генетичної структури популяції 

Тема 3.1 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 3.2 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 3.3 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. 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. 

Функціональна цитологія організмів 

Тема 1.1 Біологія 

клітини як наука 

4 2 – – – 2 – – – – – – 

Тема 1.2 Методи 

дослідження клітин 

18 2 2 2 – 12 – – – – – – 

Тема 1.3 Клітинна 

теорія 

3 1 – – – 2 – – – – – – 

Тема 1.4 Особливості 

структури про- і 

еукаріотичної клітин 

21 5 – – – 16 – – – – – – 

Тема 1.5 Будова, 

хімічний склад клітини 

та закономірності її 

функціонування 

18 4 – – – 14 – – – – – – 

Тема 1.6 Клітинний 

цикл, розмноження 

клітин 

14 4 2 – – 8 – – – – – – 

Тема 1.7  Процеси 

розвитку та 

диференціювання клітин 

6 2 – – – 4 – – – – – – 

Тема 1.8 Процеси 

загибелі клітини 

6 2 – – – 4 – – – – – – 

Разом за змістовим 

модулем 1 
90 22 4 2 – 62 – – – – – – 

Змістовий модуль 2. 
Молекулярна генетика 

Тема 2.1 Генетика як 

наука 

6 2 – – – 4 – – – – – – 

Тема 2.2 Нуклеїнові 

кислоти як носії 

генетичної інформації 

18 2 2 4 – 10 – – – – – – 

Тема 2.3  
Геноми продуцентів 

10 2 – – – 8 – – – – – – 

Тема 2.4 
Транскрипція генів 

8 2 – – – 6 – – – – – – 

Тема 2.5 Експресія генів 8 2 – – – 6 – – – – – – 

Тема 2.6 Біосинтез ДНК 8 2 – – – 6 – – – – – – 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 2.7 Рекомбінація 

ДНК 

8 2 – – – 6 – – – – – – 

Разом за змістовим 

модулем 2 

66 14 2 4 – 46 – – – – – – 

Змістовий модуль 3. 
Загальна генетика. Біологічна мінливість і динаміка генетичної структури популяції 

Тема 3.1 Основні 

закономірності 

успадкування 

48 8 6 4 – 30       

Тема 3.2  Основні 

причини виникнення 

мінливості, методи її 

вивчення та можливості 

застосування в генетиці 

30 2 4 6 – 18       

Тема 3.3  Основні 

принципи та методи 

аналізу генотипу 

окремих особин та 

генетичної структури 

популяцій (штамів, 

порід, сортів) 

36 2 8 2 – 24       

Разом за змістовим 

модулем 3 
114 12 18 12 – 72 – – – – – – 

Семестровий контроль  Іспит            

Усього годин 270 48 24 18 – 180 – – – – – – 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна 

ф.н. 

Заочна 

ф.н. 

1. Історія цитологічних досліджень. Методи вивчення клітин 2 – 

2.  Мітоз, мейоз 2 – 

3. Етапи процесів за участю нуклеїнових кислот: ініціація, 

елонгація, термінація 

2 – 

4. Успадковування під час моногібридного схрещування  2 – 

5. Успадковування під час дигібридного та полігібридного 

схрещування   

2 – 

6. Взаємодія неалельних генів 2 – 

7. Генетика статі. Зчеплене успадковування 4 – 

8. Гібридологічний аналіз 4 – 

9. Генетична структура популяції 2 – 

10. Генетика людини та медична генетика 2 – 

Разом 24 – 



6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна 

ф.н. 

Заочна 

ф.н. 

1. Основи мікроскопії. Методика проведення 

цитологічних досліджень 

2 – 

2.  Виділення ДНК та ампліфікація 4 – 

2. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю. Визначення 

статі за наявністю статевого хроматину. 

2 – 

3. Генетика статі. Статевий диморфізм. Гінандроморфи, 

інтерсекси, гермафродити та інші статеві відхилення. 

2 – 

4.  Модифікаційна мінливість. Оволодіння біометричним 

методом вивчення модифікаційної мінливості. 

Вивчення безперервної і дискретної мінливості у 

рослинних об’єктів 

2  

4. Мутаційна мінливість на прикладі Дрозофіл. Види 

тератологій, індукуючі фактори   

4 – 

5. Генетика людини. Складання і аналіз родоводів 2 – 

Разом 18 – 

 

7. Самостійна робота  

№ 

з/п 

Вид роботи Кількість 

годин 

Денна 

ф.н. 

Заочна 

ф.н. 

1 2 3 4 

1. Вивчення лекційного матеріалу згідно із тематикою 

курсу лекцій 
96 – 

2. Підготовка до практичних занять та оформлення 

звітів 
48 – 

3. Підготовка до лабораторних робіт та оформлення 

звітів 
36 – 

Разом  180 – 

 

8. Індивідуальні завдання 

Для студентів денної форми навчання – підготовка рефератів, повідомлень 

чи презентацій за визначеною викладачем темою або вузькою проблематикою з 

дисципліни.  

 

9. Методи навчання 

1. Словесні методи (лекції, розповідь, пояснення, тощо). 

2. Наочні методи (демонстрування, ілюстрації, показ об´єкта, моделі). 

3. Практичні методи (виконання завдань практичних, лабораторних робіт). 

Усе супроводжується використанням ІКТ. 



10. Методи контролю 

1. Робота на лекції (контроль відвідування, ведення конспекту лекцій). 

2. Поточний та підсумковий контроль знань (індивідуальне опитування, 

контроль виконання тестів, оцінка якості підготовки та захисту індивідуальних 

завдань, що виконуються під час аудиторних занять та під час самостійної 

роботи). 

3. Робота студентів на практичних заняттях (контроль відвідування, 

підготовки до заняття, наявність звіту з практичних занять, оцінка активності 

студента на практичних заняттях, якості підготовки та захисту повідомлень). 

4. Робота студентів на лабораторних роботах (контроль відвідування, 

підготовки до заняття, наявність звіту з лабораторних робіт, оцінка активності 

студента на лабораторних роботах, якості підготовки та захисту доповідей-

повідомлень). 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Вид занять Змістовий 

модуль № 1 

Змістовий 

модуль № 2 

Змістовий 

модуль № 3 

Сума 

1 2 3 4 5 

Лекції: 10 балів, з них: 

– контроль відвідування 

лекцій 
5 

– ведення конспекту лекцій 

(питань самостійного 

опрацювання) 

5 

Практичні заняття: 40 балів 

Лабораторні роботи: 15 балів 

 

Поточний та підсумковий 

контроль: 
15 балів, з них: 

– модульний контроль 

(максимальний бал) 
3 3 

3 
9 балів 

– опитування, виконання 

самостійної роботи, тези 

(максимальний бал) 

6 балів 

Іспит  20 балів 

Усього 100 балів 

 
Критерії оцінювання практичних робіт 

Кожна практична робота максимально оцінюється в 2 бали, у тому числі:  
0,5  бали  – оформлення звіту  й захист роботи: повне, охайне оформлення 

звіту (0,25 б.), студент аргументує відповідь, вільно володіє матеріалом (0,25 б). 
1,5 бали – за відвідування та активність на занятті (максимальна оцінка за 

особисте виконання всіх завдань на занятті та роботу біля дошки): 



1,5 балів – правильно встановлений тип задачі, характер успадкування, 

схема схрещування та застосування символіки відповідає змісту, аргументація 

обраної гіпотези та її доказ  бездоганні за змістом, формою та обсягом. 

1,25 бали - правильно встановлений тип задачі, характер успадкування, 

 схема схрещування та застосування символіки відповідає змісту, аргументація 

обраної гіпотези та її доказ   принципово вірні, але дещо неповні. 

1 бал – правильно встановлений тип задачі, характер успадкування, 

застосування символіки відповідає змісту, але схема схрещувань містить не 

суттєві помилки. Аргументація обраної гіпотези та її доказ  принципово вірні, але 

неповні. 

0,75 бали – правильно встановлений тип задачі, але характер успадкування 

запропоновано з несуттєвими помилками, застосування символіки є неповним, 

схема схрещувань містить несуттєві помилки. Аргументація обраної гіпотези та її 

доказ  відсутні 

0,5 бала – правильно встановлений тип задачі, схему схрещування складено 

із помилками в використаній символіці, аргументація обраної гіпотези та її доказ 

 відсутні. 

0,25 бала – тип задачі встановлено не відразу. 
 

Критерії оцінювання лабораторних робіт 
Кожна робота максимально оцінюється в 1,5 бали, в тому числі:  
1 бал – за відвідування та активність на занятті (максимальна оцінка за 

особисте виконання всіх завдань на занятті),  
0,5  бала  – оформлення звіту  й захист роботи: повне, охайне оформлення 

звіту з зарисовками (0,25 б.) та чітка, обґрунтована відповідь на запитання 
(0,25 б.). 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

1 2 3 4 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0–34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 



12. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Основи цитології та генетики» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». – Кременчук: КрНУ, 2022. 

2. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Основи цитології та генетики» для студентів денної форми навчання 

зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». – Кременчук: КрНУ, 2022. 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Основи цитології та генетики» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». – Кременчук: КрНУ, 2022. 

 

13. Рекомендована література 

 

Основна 

1. Волков К. С., Пасєчко Н. В. Ультраструктура клітин і тканин : навч. 

посібник-атлас із цитології і загальної гістології. Тернопіль, 1997. URL : 

https://repository.tdmu.edu.ua/bitstream/handle/1/8576/Volkov%28atlas%29.pdf?seque

nce=1&isAllowed 

2. Генетика : підручник / А.В. Сиволоб, С.Р. Рушковський, С.С. Кир’яченко 

та ін. ; за ред. А.В.Сиволоба. К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2008. 320 с. 

3. Глазко В.И. Введение в генетику: уч. пособие. К.: КВІЦ, 2003. 638 с. 

4. Демидов С.В., Бердишев Г.Д., Топчій Н.М., Черненко К.Д. Генетика. К.: 

Фітосоціоцентр, 2007. 412 с. 

5. Джеральд М. Фаллер Молекулярная биология клетки : пер с англ. И. Б. 

Збарского / Джеральд М. Фаллер, Деннис Шилдс.  М. : Бином-Пресс, 2006. 256 с. 

6. Дзержинський М. Е., Скрипник Н. В, Гарматіна С. М. та інші. Загальна 

цитологія та гістологія. Частина І: Загальна цитологія: Навчальний посібник.  К.: 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. 275 с.   

7. «Загальна цитологія. Практикум» : навчальний посібник / 

М. Е. Дзержинський, О. К. Вороніна, Н. В. Скрипник, С. М. Гарматіна, 

Л. М. Пазюк. К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. 

126 с.  

8. Загальна цитологія та гістологія. Частина 2: Гістологія : навчальний 

посібник / М. Е. Дзержинський, Н. В. Скрипник, С. М. Гарматіна та ін. ; за ред. 

М. Е. Дзержинського. К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2011. 223 с.  

9. Коничев А. С. Молекулярная биология : учебник. 3-изд. стер. / 

А. С. Коничев, Г. А. Севастьянова. М. : Издательский центр «Академия», 2008. 

400 с. 

10. Медична генетика: підручник (ВНЗ IV р. а.) / О.Я. Гречаніна, Г. 

Хоффманн, Р.В. Богатирьова та ін. Видавництво: «Медицина», 2007. 536 с. 

11. Помогайбо В.М., Петрушов А.В. Генетика людини. К. : Академія, 

2014. 325 с. 

https://repository.tdmu.edu.ua/bitstream/handle/1/8576/Volkov%28atlas%29.pdf?sequence=1&isAllowed
https://repository.tdmu.edu.ua/bitstream/handle/1/8576/Volkov%28atlas%29.pdf?sequence=1&isAllowed


12. Тоцький В.М. Генетика. Одеса: Астропринт, 2002. 710 с. 

13. Трускавецький Є. С. Цитологія .  К. : Вища школа, 2004.  254 с. 

14. Ченцов Ю. С. Введение в клеточную биологию : учебник для вузов.  

4-е изд. перераб. и доп.  M. : ИКЦ «Академкнига», 2004.  495 с. 

15. Шуст І., Грубінко В., Страшнюк Н. Цитологія: yавч. посібник.  

Тернопіль: Підручники і посібники, 2003.  128 с. 

 

Додаткова 
16. Alberts, B. Molecular Biology of the Cell / B. Alberts, A. Johnson, J. Lewis 

[et al.].  N.Y., 2002.  

17.  Lodish, H. Molecular cell biology / H. Lodish, A. Berk, S.L. Zipur-sky [et 

al.]. N.Y., 2002. 

18. Батирова Г. Ш. Збірник задач і вправ з генетики. Тернопіль: Підручники 

і посібники, 1997.  48 с. 

19. Билич Г. Цитология / Г. Билич, Г. С. Катинас, Л. В. Назарова.  Санкт-

Петербург : Деан, 1999. 111 с. 

20. Быков В. Л. Цитология и общая гистология : учебник / В. Л. Быков.  

Санкт-Петербург : «СОТИС»,  2002. 520 с. 

21. Верещагина В. А. Основы общей цитологии. М., 2007. 

22. Верхогляд І. М., Алейніков І. М. Цитологія рослин. Поняття і терміни : 

україно-англійський тлумачний словник наукових термінів для студентів 

агробіологічного профілю.  К. : Видавничий центр НАУ, 2003.  63 с. 

23. Заварзин А. А. Биология клетки. Общая цитология : учебник для биол. 

спец. высш. учеб. завед. / А. А. Заварзин, А. Д. Харазова, М. Н. Молитвин.  СПб : 

Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 1992.  320 с.  

24. Кузнецов, С. Л. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии / С. Л. 

Кузнецов, Н. Н, Мушкамбаров, В. Л. Горячкина.  М., 2002. 

25.  Марченко О. А. Біологія клітини (методичні рекомендації) / 

О. А. Марченко, П. М. Царенко, О. А. Петльований.  К. : Видавничий центр НАУ, 

2007.  18 с. 

26. Молекулярная биология клетки: в 3-х т. − 2-е изд. перераб. Т. 1. Пер. с 

англ. / [Б. Альберте, Д. Брей, Дж. Льюис и др.].  М.: Мир, 1994.  386 с. 

27. Мушкамбаров Н. Н., Кузнецов С. Л. Молекулярная биология. Учебное 

пособие.  М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2003.  544 с. 

28. Огурцов А. Н. Молекулярная биология клетки. Основы клеточной 

организации : конспект лекцій.  Харьков : НТУ «ХПИ», 2006. 169 с. 

29. Фаллер Д. М. Молекулярная биология клетки.  М., 2003. 268 с. 

 

14. Інформаційні ресурси 

 

1. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни.  

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://biotech.kdu.edu.ua/content/katalog-

osvitnikh-program/bakalavr162/metodychne-zabezpechennya-162.html  

2.  Основи цитології та генетики. Віртуальний освітній простір КрНУ.  

http://biotech.kdu.edu.ua/content/katalog-osvitnikh-program/bakalavr162/metodychne-zabezpechennya-162.html
http://biotech.kdu.edu.ua/content/katalog-osvitnikh-program/bakalavr162/metodychne-zabezpechennya-162.html

