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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
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ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: сформувати у студентів систему знань про закономірності та механізми 

спадковості i мінливості на молекулярному, клітинному, організменному, 
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Розділ № 1. Молекулярні основи спадковості 

1. Л 2 

Тема 1. Ведення в генетику 

Генетика – наука про спадковість та мінливість. 

Задачі генетики. Розділи генетики: фундаментальна, 

прикладна генетика, генетична інженерія та ін. 

розділи. Методи генетики: гібридологічний, 

генеалогічний, цитогенетичний, мутаційний, 

популяційний та ін. методи генетичного аналізу. 

Основні етапи розвитку генетики.  

3,6,7,9,11,12 

2. СР 2 
Основні етапи розвитку генетики. Роль генетичних 

досліджень у розвитку біології ХХ та ХХ1 століть. 
3,6,7,9,11,12 

3. ПЗ 2 
Сучасні проблеми генетики.  

Історія досліджень генетики людини 
3,6,7,9,11,12 

 

4. 

 

Л 

 

2 

Тема 2. Клітина – як основа спадковості і 

відтворюваності 

Клітинні та неклітинні форми організації живого: 

еукаріоти, прокаріоти, віруси. Нуклеїнові кислоти. 

Структурна модель ДНК. Реплікація ДНК 

6–9, 11, 14 

5. СР 2 
Альтернативні форми подвійної спіралі ДНК:  A-, B-, 

Z-форма ДНК та інші. 6–9, 11, 14 

6. ПЗ 2 
Поліморфізм молекули ДНК. Методи виявлення і 

дослідження структури ДНК та РНК у клітинах. 6–9, 13 

7. Л 2 

Тема 3. Основи спадкових структур у еукаріотів 

Генетичний матеріал еукаріотів. Хромосоми. Типи 

хромосом в залежності від розташування центромери. 

Структура хромосом. Нуклеосомна модель організації 

хроматину еукаріот. Нетипові структури хромосом: 

хромосоми типу «лампових щіток», політенні 

хромосоми 

3, 6–9, 11,14 

8. ПЗ 2 

Структура метафазних хромосом. Диференційне 

забарвлення хромосом Каріотип, каріограма, 

ідіограма 

1, 3, 6–9, 

11,14 

9. СР 4 
Карітип людини. Вивчення та ідентифікація 

хромосом у рослин 
1, 3, 6–9, 11, 

14 
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10. Л 2 

Тема 4. Життєвий цикл клітини. Мітоз. 

Клітинний цикл. Мітоз. Фази мітозу, їх 

характеристика. Біологічне значення мітозу. 

Регуляція мітозу. Амітоз. Ендомітоз.  

3, 6–9, 11, 15 

11. ПЗ 2 
Мітоз - універсальний спосіб ділення соматичних 

клітин. Безстатеве розмноження. 

1, 3, 6–9, 11, 

15 

12. Л 2 

Тема 5. Мейоз. Гаметогенез. 

Мейоз – спосіб ділення статевих клітин. Редукційний 

та екваційний етапи мейозу. Біологічне значення 

мейозу. Короткий огляд етапів гаметогенезу: оогенез, 

сперматогенез. Нерегулярні типи статевого 

розмноження. 

3, 6–9, 11, 15 

13. ПЗ 2 
Розмноження організмів. Розвиток статевих клітин. 

Мейоз. 

1, 3, 6–9, 11, 

15 

Розділ № 2. Закономірності успадкування ознак 

14. Л 2 

Тема 6. Успадкування при моногібридних і 

полігібридних схрещуваннях. 

Цілі і завдання генетичного аналізу. Термінологія 

генетики: генотип, фенотип, гомозиготність, 

гетерозиготність, алель та ін. Перший та другий 

закони Г. Менделя. Взаємодія генів: повне і неповне 

домінування, наддомінування, кодомінування, 

проміжне успадкування. Аналізуюче (реципрокное) 

схрещування. 3-й закон Менделя. Його цитологічні 

основи. Множинний алелізм 

3, 6,7,9,11,16 

15. СР 2 
Хромосомна теорія спадковості. 

3, 6,7,9,11,16 

16. ПЗ 2 

Аналіз гібридів першого та другого поколінь при 

моногібридному, дигібридному та полігібридному 

схрещуванні. Зворотнє, аналізуюче, рецепроктне 

схрещування. Множиний алелізм 

1–3,6,7,9–

11,16 

17. Л 2 

Тема 7.  Неалельна взаємодія генів 

Типи взаємодії неалельних генів: комплементарність, 

епістаз, полімерія. Взаємодія генотипу і середовища: 

плейотропна дія генів; гени-модифікатори; 

експресивність і пенетрантність; поняття про норму 

реакції. 

3, 6,7,9,11,16 

18. ПЗ 2 
Типи взаємодії неалельних генів: комплементарність, 

епістаз, полімерія. 

1–3,6,7,9–

11,16 
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19. Л 2 

Тема 8. Генетика статі та успадкування ознак, 

зчеплених зі статтю. Зчеплення генів і кросинговер. 

Стать як ознака. Статевий диморфізм. Первинні і 

вторинні статеві ознаки. Визначення статі. Статеві 

відхилення: Гінандроморфи, інтерсекс, гермафродити 

і ін. Успадкування ознак зчеплених зі статтю. 

Зчеплення генів і кросинговер. Генетичні докази 

перехрещення хромосом.. Частота кросинговеру і 

лінійне розташування генів в хромосомі. Цитологічні 

докази кросинговеру. Мітотичний (соматичний) 

кроссинговер. Фактори, що впливають на 

кроссинговер. 

3, 6,7,9,11,16 

20. СР 4 

Складання генетичних карт. Фізичне картування. 

Зіставлення генетичних, цитологічних та фізичних 

карт хромосом 

1–3,6,7,9–

11,16 

21. ПЗ 2 
Аналіз зчеплення генів.  1–3,6,7,9–

11,16 

22. Л 2 

Тема 9. Нехромосомне (неядерне) успадкування.  

Нехромосомне (цитоплазматичне) успадкування. 

Материнський ефект цитоплазми. Пластидне 

успадкування. Мітохондріальне спадкування. 

Цитоплазматична чоловіча стерильність. Походження 

ДНК органел 

Материнський ефект цитоплазми. Органели клітин, 

що містять ДНК. Закономірності успадкування ознак, 

обумовлених пластидними і мітохондріальними 

генами.  

6–9, 11 

23. СР 2 Взаємодія ядерних та неядерних генів. 6–9,11 

24. ПЗ 2 Контрольна робота № 1 1-3, 6–16 

Розділ № 3. Молекулярна генетика 

25. Л 2 

Тема 10. Геном прокаріотів і вірусів 

Мікроорганізми як об'єкт генетичних досліджень. 

Генетичний матеріал вірусів і прокаріотів. Капсид. 

Плазміди. Способи передачі спадкової інформації у 

бактерій: трансформація, лізогенія, трансдукція, 

кон’югація, сексдукція.  

3,4,6–9, 11,14 

26 СР 2 Організація геному фагу Т4 3 

27. ПЗ 2 Плазмди і епісоми. Генетична карта плазміди 3, 6–9, 11, 14 

28. Л 2 

Тема 11. Структурно-функціональна організація гену. 

Структурна організація гену: екзони, інтрони, 

промотор, енхансери, сайленсери, інсулятори, 

домени, спейсери. Функціональна організація гену. 

Сателітна ДНК. Псевдогени. Генетичний код. 

Властивості генетичного коду. 

3,4, 6–9, 

11,14 

29. ПЗ 2 Методи роботи з ДНК 1, 3, 13 



1 2 3 4 5 

30. Л 2 

Тема 12. Біосинтез білку. Передача інформації в 

клітині. 

Транскрипція. Трансляція. Елонгація. Термінація. 

Передача інформації в клітині. Зворотня транскрипція 

3,4,6–9, 11,14 

31. СР 2 Порушення при біосинтезі білку та їх наслідки 8, 15 

32. ПЗ 2 Задачі: Нуклеїнові кислоти, біосинтез білку 1, 2 

Розділ № 4. Закономірності мінливості 

33. Л 2 

Тема 13. Спадкова і модифікаційна мінливість 

Класифікація мінливості. Поняття про спадкову і 

неспадкову мінливості. Модифікаційна мінливість. 

Спадкова мінливість: генеративна мінливість, 

соматична мінливість, комбінативна мінливість, 

мутаційна мінливість Мутаційна теорія. Умовні 

мутації. 

5–9, 11,12 

34. СР 2 
Модифікаційна мінливість людини: причини та 

приклади 
5–9, 11,12 

35. ПЗ 2 Статистичний аналіз модифікаційної мінливості 1, 5–9, 11,12 

36. Л 2 

Тема 14. Генні, хромосомні, геномні мутації. 

Генні мутації. Транзиції, Трансверсії. Мissence-

мутації, Nonsence-мутації і Samesence-мутації. 

Інсерції Хромосомні аберації: делеції, дуплікації, 

інверсії, транслокації, транспозиції. Геномні мутації: 

еуплоїдія, анеуплоїдія. Цитоплазматичні мутації. 

5–9, 11,12 

37. СР 2 
Механізми генних мутацій. Спонтанний мутагенез. 

Індукований мутагенез. 
5–9, 11,12 

38. ПЗ 2 

Значення досліджень хромосомних перебудов у 

різних видів тварин. 

Значення поліплоїдії в еволюції і селекції. 

Методи отримання мутацій на прикладі рослин 

1, 5–9, 11,12 

39. Л 2 

Тема 15. Роль рекомбінації і транспозиція у 

виникненні генних мутацій і хромосомних аберацій. 

Рекомбінація. Транспозиції. Репарація 

5–9, 11,12 

40. ПЗ 2 

Поняття про моногенні та хромосомні захворювання. 

Поняття про мультифакторіальні (полігенні) 

захворювання 

8, 15 

Розділ № 5. Генетика популяцій і генетичні основи еволюції 

41. Л 2 

Тема 16. Популяція і її генетична характеристика 

Генетична структура популяцій. Типи популяцій. 

Термінологія генетики популяції. Закон Харді-

Вайнберга. Основні фактори генетичної динаміки 

популяцій 

5, 6, 11 

42 СР 2 
Визначення частоти генотипів у популяції по числу 

відповідних фенотипів 
2, 10 

43. ПЗ 2 Контрольна робота № 2 1–14 

Разом (годин) 90 

 

 



САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 16 

2 Підготовка до практичних занять  16 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях 
26 

4 Виконання індивідуального завдання 28 

 Разом 86 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

    Індивідуальна  робота   

 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни виконання  

(на якому тижні) 

1 Перелік тем рекомендованих індивідуальних робіт 

1. Етапи розвитку генетики  

2. Особливості генетики людини 

3. Генетика унікальності гамет 

4. Структура метафазних хромосом. Поняття про 

каріотип, каріограму, ідіограму 

5.  Способи диференційного забарвлення хромосом на 

цитологічних препаратах 

6. Тонка структура гену 

7. Особливості організації геному еукаріотів та 

прокаріоті 

8. Особливості організації геному вірусу 

9. Організація геному фагу Т4 

10. Особливості сперматогенезу і овогенезу  

11. Порушення розходження хромосом у процесі мейозу, 

їх причини, механізми і наслідки 

12. Особливості формування мітохондрій та синтез 

мітохондріальних білків. Мітохондріальні хвороби 

13. Порушення при біосинтезі білку та їх наслідки 

14. Гіпотеза Жакоба і Моно про внутрішньоклітинну 

регуляцію синтезу белку. 

15. Плазміди і епісоми. Іх значення при одержанні 

рекомбінантних білків. 

16. Методи роботи з ДНК 

17. Механізми реалізації спадкової інформації в ознаках 

організму 

18. Генетика мікроорганізмів як вчення про спадковість і 

мінливість 

19. Порушення, які виникають на етапах генетичного 

15 – 16 



кодування і їх наслідки 

20. Роль спадковості і навколишнього середовища в 

мінливості ознак 

21. Горизонтальний і вертикальний перенос генів 

22. Механізми генних мутацій. Спонтанний мутагенез. 

Індукований мутагенез. 

23. Модифікаційна мінливість людини: причини та 

приклади 

24. Генетичні химери: приклади, плюси та мінуси 

25. Закон гомологічних рядів в спадковій мінливості 

26. Зміна генетичної структури популяції внаслідок 

міграції, мутаційного процесу, відбору. 

27. Генетика як теоретична основа селекції. Явище 

гетерозису 

28. Генетична небезпека, забруднення навколишнього 

середовища мутагенними чинниками 

29. Генетично-модифіковані організми та їх вплив на 

здоров’я людини  

30. Генетика і епігенетика 

31.  Метилування ДНК 

2 Особливості підготовки індивідуального завдання 

Робота над індивідуальним завданням здійснюється у 

наступному порядку:  

1. Вибір теми та узгодження її з науковим керівником. 

2. Підбір та вивчення основних джерел по темі 

3. Обробка та систематизація інформації. 

4. Складання плану. 

5. Написання індивідуального завдання та його 

оформлення. 

6. Підготовка  наглядної презентації по темі завдання. 

Обсяг індивідуального завдання може бути в межах 20-25 

сторінок друкованого тексту. Всі додатки до роботи не 

входять в її обсяг. 

Структура індивідуального завдання включає наступні 

елементи: титульний аркуш, зміст, вступ, основну частину, 

висновок, список використаних джерел, додатки. 

У змісті необхідно відобразити найважливіші аспекти 

теми у вигляді чітко сформульованих заголовків фрагментів 

роботи із зазначенням номерів сторінок їх розміщення. 

У вступі необхідно коротко викласти суть проблеми, її 

актуальність. Вступ повинен містити мету і завдання 

дослідження, вказівки на використані джерела. Обсяг вступу 

зазвичай становить 1 друкований аркуш. 

В основній частині міститься матеріал, який 

відібраний для розгляду проблеми. При необхідності можна 

більш детально описати історичний аспект теми і далі 

викласти матеріал по іншим аспектам. Залежно від характеру 

теми тут на першому плані може бути переважно 

теоретичний матеріал, або прикладний зміст, що відображає 

механізми взаємозв’язку теоретичного знання з різними 

сферами людської діяльності. В реферат можуть бути 

включені цифрові дані. Таблиці, графіки і т. п. 

 



У Висновках необхідно коротко з логічною 

послідовністю викласти в порядку ходу дослідження 

проміжні результати та висновки, потім узагальнити їх і 

сформулювати остаточний висновок. Обсяг висновку 

зазвичай становить 1 друкований аркуш. 

У список використаних джерел слід включити всі 

джерела, які нумеруються в порядку їх цитування в тексті. 

Список використаних джерел слід оформити відповідно до 

вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 

Презентація до індивідуального завдання оформлюється за 

допомогою Microsoft PowerPoint і повинна містити титульну 

сторінку, актуальність теми, основну частину та висновки. 
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Вимоги до оформлення індивідуального завдання 

Індивідуальне завдання виконується у формі рукопису на 

стандартних аркушах формату А4 шрифтом Times New 

Roman 14 pt через 1,5 інтервали з використанням абзацного 

відступу 1,25 мм і вирівнювання тексту «По ширині». 

Рукописний текст повинен бути виконаний креслярським 

шрифтом. 

Індивідуальне завдання брошурується в папку і здається 

викладачу в день захисту роботи. 

Індивідуальне завдання повинно містити: 

1) титульний лист;  

2) власне текст роботи; 

3) список використаних джерел. 

4) роздруковані слайди презентації 

Зразок оформлення титульного аркуша:  

https://sites.google.com/site/anogurtsov/ind/tituls  

Зразки оформлення посилань у списку використаних 

джерел: 

http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Методи навчання, з окремої навчальної дисципліни – це методи взаємодії 

між викладачем та студентами, а саме методи подання інформації студентові  

в ході його пізнавальної діяльності.  

На лекційних, практичних та семінарських заняттях з метою активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни 

«Генетика» використовуються наступні методи. 

Пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-рецептивний. 

Студенти здобувають знання у «готовому» вигляді, слухаючи лекцію, або з 

навчальної (або методичної) літератури, або за допомогою Інтернет-посібника. 

Студенти сприймають і осмислюють факти, оцінки, висновки й залишаються в 

рамках репродуктивного (відтворюючого) мислення. Такий метод якнайширше 

застосовують для передавання значного масиву інформації. Його можна 

використовувати для викладення й засвоєння фактів, підходів, оцінок, 

висновків.  

https://sites.google.com/site/anogurtsov/ind/tituls
http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf


Репродуктивний метод. Ідеться про застосування вивченого на основі 

зразка або правила. Діяльність студентів є алгоритмічною, тобто відповідає 

інструкціям, розпорядженням, правилам – в аналогічній до представленого 

зразка ситуаціях. Організовується діяльність студентів за кількаразовим 

відтворенням засвоюваних знань. Для цього використовуються різноманітні 

вправи, лабораторні, практичні роботи, програмований контроль, різні форми 

самоконтролю. Цей метод застосовується у взаємозв'язку з інформаційно-

рецептивним методом (який передує репродуктивному). Разом вони сприяють 

формуванню знань, навичок і вмінь в студентів, формують основні розумові 

операції (аналіз, синтез, узагальнення, перенос, класифікація. 

Метод проблемного навчання. Викладач, перш ніж знайомити з 

матеріалом, ставить проблему, формує пізнавальне завдання, а потім 

розкриваючи систему доказів, порівнюючи погляди, різні підходи, показує 

спосіб розв’язання поставленого завдання. Студенти стають свідками й 

співучасниками наукового пошуку і не тільки сприймають, усвідомлюють та 

запам'ятовують готову інформацію, але й стежать за логікою доказів, за рухом 

думки педагога. 

Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть – в організації 

активного пошуку розв’язання висунутих педагогом пізнавальних завдань або 

під керівництвом педагога, або на основі евристичних програм і вказівок. 

Процес мислення поетапно направляється й контролюється педагогом або 

самими учнями на основі роботи над завданнями і навчальними посібниками. 

Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і 

завдань, короткого усного або письмового інструктажу студенти самостійно 

вивчають літературу, ведуть спостереження й виміри та виконують інші 

пошукові дії. У даному методі найбільш повно проявляються ініціатива, 

самостійність, творчий пошук у дослідницькій діяльності. Дослідницький 

метод безпосередньо переходить у методи, які імітують, а іноді й реалізують 

науковий пошук.  

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни 

здійснюють згідно з кредитною системою організації навчального процесу. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою. Критерії оцінки рівня знань на лабораторних, семінарських та 

практичних заняттях визначені наступним чином. 

Оцінка «відмінно»/А – студент демонструє глибоке знання навчального 

матеріалу, що міститься в основних і додаткових літературних джерелах; 

вміння аналізувати явища, які вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і розвитку; 

вміння проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні 

практичні задачі; відповіді на запитання чіткі, лаконічні, логічно послідовні.  

Оцінка «добре»/В – студент демонструє глибокий рівень знань в обсязі 

обов’язкового матеріалу; вміння давати аргументовані відповіді на запитання і 



проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні практичні 

задачі; проте відповіді на запитання містять певні неточності. 

Оцінка «добре»/С – студент демонструє міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практичного застосування; вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати 

практичні задачі; проте наявне невміння використовувати теоретичні знання 

для розв’язування складних практичних задач. 

Оцінка «задовільно»/D – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу, що вивчається, та їх практичного 

застосування; вміння розв’язувати прості практичні задачі; проте наявне 

невміння давати аргументовані відповіді на запитання; невміння аналізувати 

викладений матеріал і виконувати розрахунки; невміння розв’язувати складні 

практичні задачі. 

Оцінка «задовільно»/Е – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу модуля; вміння розв’язувати 

найпростіші практичні задачі; проте наявне незнання окремих (непринципових) 

питань з матеріалу модуля; невміння послідовно і аргументовано висловлювати 

думку; невміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні 

практичних задач. 

Оцінка «незадовільно»/FX (потрібне додаткове вивчення) – коли студент 

дає правильну відповідь не менше ніж на 35% питань, або на всі запитання дає 

необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі помилки. Має неповний 

конспект лекцій. Додаткове вивчення матеріалу модуля може бути виконане в 

терміни, що передбачені навчальним планом.  

Оцінка «незадовільно»/F (потрібне повторне вивчення) – повна відсут-

ність знань значної частини навчального матеріалу модуля; істотні помилки у 

відповідях на запитання; незнання основних фундаментальних положень; 

невміння орієнтуватися під час розв’язання простих практичних задач.  

Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою 

рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної 

діяльності: поточне тестування рівня засвоєності теоретичного матеріалу під 

час аудиторних занять і самостійної роботи та оцінка (бали) за виконання 

контрольних робіт.  

Поточний контроль реалізується у формі проведення контрольних робіт. 

 

Типові питання контрольних робіт поточного контролю знань. 

1. Закономірності успадкування ознак і закони спадковості, встановлені Г. 

Менделем. 

2. Система схрещувань в гібридологічному аналізі (реципрокне, зворотнє, 

аналізуюче, F1 і F2). 

3. Перший і другий закони  Менделя. 

4. Третій закон Менделя. 

5. Відхилення від Менделевських закономірностей при взаємодії генів. 

6. Причини відхилень від Менделевських закономірностей при 

моногібридному схрещуванні. 



7. Цитологічні основи законів Менделя. 

8. Цитологічні основи успадкування Менделя.  

9. Мітоз.  

10. Мейоз. Запліднення. 

11. Гаметогенез. Біологічне значення мітозу і мейозу. 

12.  Морфологія хромосом. Гетерохроматин і еухроматин. 

13.  Моногібридне схрещування. Закономірності успадкування генів, 

локалізованих в аутосомах. 

14.  Дигібридне схрещування. Закон незалежного успадкування ознак і 

цитологічний механізм його виконання. 

15.  Дигібридне схрещування. Закономірності успадкування генів, 

локалізованих в аутосомах. 

16.  Причини відхилень від менделевских закономірностей при дигібридному 

схрещуванні. 

17.  Полігібридне схрещування. 

18.  Типи хромосомного визначення статі. 

19.  Закономірності успадкування генів, локалізованих в статевих 

хромосомах. 

20.  Закономірності успадкування ознак, зчеплених зі статтю, обмежених 

статтю і залежних від статі. 

21.  Зчеплене успадкування ознак. Цитологічні основи зчепленого 

успадкування. 

22.  Кросинговер. 

23.  Принципи побудови генетичних карт хромосом. 

24.  Методи визначення порядку розташування генів в хромосомі. 

25.  Нехромосомні успадкування. 

26.  Поняття про алелі. Множинний алелізм. Тести на алелізм. 

27.  Поняття про алелі. Плейотропна дія генів. 

28.  Поняття про домінанті та рецесивні ознаки. Експресивність та 

пенетрантність ознак. 

29.  Типи міжалельних взаємодій. Особливості успадкування ознак при 

відсутності домінування. 

30.  Взаємодія неалельних генів. Комплементарність. Епістаз. 

31.  Кумулятивна і некумулятивні полімерія. 

32.  Основні положення хромосомної теорії спадковості. Внесок Т. Моргана і 

його школи в її розвиток. 

33.  Будова ДНК і її біологічна роль. 

34.  Будова РНК і біологічна роль РНК різних типів. 

35.  Молекулярна структура хромосом. Рівні упаковки ДНК в хромосомах. 

36.  Молекулярна структура геному еукаріот. Унікальні і повторювані 

послідовності ДНК. 

37.  Структура гену, що кодує білки, у про- та еукаріот. 

38.  Реплікація ДНК. Докази напівконсервативного типу реплікації ДНК і 

хромосом. 

39.  Реплікація ДНК. Ензимологія реплікації. 



40.  Механізми генетичної рекомбінації у про- та еукаріот. 

41.  Репарація ДНК. Фотореактивації, Репарація, SOS-репарація. 

42.  Транскрипція генів, що кодують білки. Дозрівання про-іРНК у 

еукаріотів. 

43.  Регуляція транскрипції генів. Негативна і позитивна регуляція генної 

активності. 

44.  Регуляція експресії генів у про- та еукаріот. 

45. Генетичний код. Властивості генетичного коду. Відмінність ядерного 

коду від мітохондріального. 

46. Трансляція. Регуляція трансляції. 

47. Загальна характеристика спадкової та неспадкової мінливості. 

48.  Характеристика модифікаційної мінливості. Фенокопіі і морфози. 

49.  Фенотипічний прояв генотипу. Норма реакції. 

50.  Класифікації мутацій. 

51.  Генні мутації. Класифікація. Молекулярний механізм мутацій. 

52.  Хромосомні мутації. Класифікація. Мейоз у гетерозигот за 

транслокаціями та інверсіям. 

53.  Спонтанні мутації. Ендогенні і екзогенні фактори спонтанного 

мутагенезу. 

54.  Геномні мутації. Класифікація і характеристика геномних мутацій. 

55.  Біосинтез білку 

56.  Поняття про популяції. Панміксія. Закон Харді-Вайнберга. 

57.  Фактори мікроеволюції. 

58.  Зміна генотипічної структури популяції під впливом мутацій і міграції. 

59. Зміна генотипічної структури популяції під впливом відбору. Поняття 

про пристосованість. 

60. Зміна генотипічної структури популяції за відсутності панміксії. 

Інбридинг. 

61.  Зміна генотипічної структури популяцій кінцевої чисельності. 

62.  Поняття про внутрішньопопуляційний генетичний поліморфізму та 

генетичний вантаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота 

Відвідування 

лекцій 
Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 Практичні 

заняття 

Індивідуальне 

завдання Контрольна 

робота 1 

Контрольна 

робота 2 

25 25 20 20 10 100 

 

Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно 

82 … 89 B 
добре 

75 … 81 C 

64 … 74 D 
задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю  

повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Складовими частинами комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни є базовий навчальний посібник, навчальний контент, кейси 

для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, завдання до 

комплексної контрольної роботи, методичні вказівки для заочників та шкала та 

критерії оцінювання знань та вмінь студентів, які є в наявності на сайті кафедри 

http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/  
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