
Програма державного іспиту бакалавра за напрямом "біологія" 

 

 

Програма складена у відповідності до Галузевого стандарту вищої освіти України 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика та Освітньо-професійна програма бакалавра 

напряму підготовки 6.0704 – "Біологія" кваліфікації 2149.2 – "Інженер-лаборант в галузі 

біології" (цикл дисциплін професійної та практичної підготовки), затвердженого та 

введеного у дію Наказом №193 Міністерства освіти і науки України від 31.03.2005 р. "Про 

затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти за напрямом 6.0704 "Біологія". 

 

Питання програми виділені жирним шрифтом, формулювання білетів по цим питанням – 

звичайним шрифтом. Один абзац відповідає одному питанню білету. 
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ПП. 25   Хімія біоорганічна  
 

Біоорганічні молекули: роль в організації клітин і тканин. Характеристики органічних 

молекул, що входять до складу живих організмів, принципи будови та загальні 

властивості. Обмін речовин та енергії в живих організмах. 

 

Клітина: будова й особливості організації.  Клітини, будова, склад, методи отримання 

внутрішньоклітинних органел. Роль води у підтриманні життєдіяльності клітин.  

 

Склад живої матерії. Вода. Біомолекули, що входять до складу клітин і тканин живих 

організмів. Біоорганічні молекули, що вміщують вуглець та інші елементи. Функціональні 

групи біоорганічних молекул. Основні класи біомолекул. Структурна ієрархія в 

молекулярній організації клітин.  Вода: фізичні, хімічні та біологічні властивості. Іонізація 

води. Шкала рН.  

 

Амінокислоти і пептиди. Методи вивчення та очищення амінокислот і пептидів. 

Характеристики амінокислот і пептидів, що володіють біологічною активністю. 

 

Білки: ковалентна структура та біологічні функції. Кольорові реакції на циклічні 

амінокислоти. Гомологічні білки різних видів.  

 

Фібрилярні та глобулярні білки. Реакції на пептидні зв'язки. Кольорові реакції з 

білками. Виділення вільних амінокислот. Колаген і еластин – основні фібрилярні білки 

сполучної тканини. Структура та біологічне значення. Гемоглобін: структура та функції. 

 

Ферменти: властивості, структура, функції. Специфічність дії ферментів. Класифікація 

ферментів. Основні методи визначення активності ферментів. Роль вітамінів і 

мікроелементів у функціонуванні ферментів.    

 

Вуглеводи: будова та біологічні функції. Глікопротеїни – структура, функції та 

біологічне значення. Полісахариди: структура, особливості просторової організації, 

функції, біологічне значення. Кількісне визначення вуглеводів. 

 

Ліпіди: класифікація, структура, біологічне значення. Жирні кислоти – структурні 

компоненти ліпідів. Реакції ліпідів. Незамінні жирні кислоти, як фармакологічні засоби. 

Молекулярні механізми дії. Біологічне значення. Джерела виділення. Основні класи 

ліпідів, структура, функції, властивості. Розділення ліпідів. Якісні реакції на холестерол. 

Стероїди – ліпіди, що не омилюються. Характеристика специфічних функцій цього класу 

сполук. 

 

Мембрани: структурні компоненти, особливості організації. Особливості організації та 

структури мембран еритроцитів. Тіні еритроцитів – зручна модель для дослідження 

структури та функції мембран. Функції біологічних мембран, їх біологічне значення. 

Виділення субклітинних фракцій, отримання фракцій внутрішньоклітинних органел. 

Моделі структурної організації біологічних мембран. Історичний погляд на сучасні 

уявлення. Роль біомембран у внутрішньоклітинній трансдукції зовнішніх. Маркерні 

ферменти. Аденілатциклазний каскад – шлях проведення інформаційних сигналів. 

 

Гормони: принципи класифікації, структура, характеристика основних класів. 

Цукровий діабет: причини його виникненні, засобі запобігання та профілактика. 
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Молекулярні механізми дії гормонів (рецепторні та безрецепторні). Хвороби розвиток 

яких пов'язаний із порушеннями в роботі ендокринної системи. 

 

ПП. 28   Теорія еволюції  
 
Рівні структурної організації живого. Класифікація рівнів структурної організації 

живого. Особливості молекулярно-генетичного, онтогенетичного, популяційно-видового 

та біогеоценотичного рівнів організації живої матерії. Основні властивості живого. 

 

Історія розвитку еволюційного вчення. Історія розвитку еволюційного вчення. 

Концепції розвитку живої матерії додарвінівського, дарвінівського та сучасного періодів. 

Концепції креаціонізму. Різноманітність та класифікація еволюційних концепцій. 

Діагностичні ознаки концепцій розвитку живої матерії. 

 

Методи дослідження еволюційного процесу, властивості еволюційного процесу. 

Предмет та об'єкт еволюційного вчення; методи дослідження еволюційного процесу; 

зв'язки еволюційної теорії з іншими науками. Докази реальності еволюційного процесу. 

Фундаментальні властивості еволюційного процесу. 

 

Популяція як елементарна одиниця еволюції. Популяційна структура виду. Основні 

характеристики популяції. Критерії визначення основних екологічних, еволюційно-

генетичних та морфо-фізіологічних характеристик популяції. Характеристика популяції як 

елементарної одиниці еволюції. 

 

Мінливість як властивість живої матерії. Форми мінливості в популяціях. Мінливість 

як властивість живої матерії. Спадкова мінливість як матеріал еволюційного процесу. 

Взаємозв'язки генотипічних та фенотипічних змін. 

 

Боротьба за існування як елементарний фактор еволюції.  Форми боротьби за 

існування. Боротьба за існування як елементарний фактор еволюції. Біоценоз як арена 

боротьби за існування. 

 

Ізоляція як фактор еволюції. Ізоляція популяцій. Класифікація форм ізоляції. Ізолюючі 

механізми еволюції. Ізоляція як фактор збільшення і підтримання різноманітності життя. 

 

Природний добір як провідний фактор еволюції. Природний добір як провідний фактор 

еволюції. Форми добору. Механізм дії природного добору та його форми. Роль 

природного добору в еволюції та його значення у формуванні адаптацій.  

 

Видоутворення як складний історичний процес адаптивних перетворень. 

Видоутворення як складний історичний процес адаптивних перетворень. Типи та шляхи 

видоутворення. Особливості географічного, екологічного та біологічного видоутворення.  

 

Філогенез його закономірності та форми. Філогенез. Класифікація форм філогенезу. 

Правила еволюції філогенетичних груп. Проблема монофілетичного і поліфілетичного 

походження таксонів. 

 

Закономірності еволюції органів та функцій. Принципи еволюції органів та функцій. 

Класифікація засобів філогенетичних змін органів та функцій.  
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Прогрес та регрес в еволюції. Біологічний прогрес і біологічний регрес. Основні шляхи 

біологічного прогресу. Співвідношення між основними напрямками еволюції. 

Морфологічні закономірності еволюції. 

 

Співвідношення між онтогенезом і філогенезом. Теорія філембріогенезу як подальший 

розвиток уявлення про співвідношення між онтогенезом і філогенезом. Типи модусів 

філембріогенезу. Критерії визначення зв’язків між онтогенезом і філогенезом. 

Передумови, закономірності і темпи еволюції органів та їх функцій.  

 

Еволюція людини. Основні етапи антропогенезу, його рушійні сили та відмінні ознаки. 

Особливості еволюції сучасної людини. Місце людини в системі тваринного світу. 

 

ПП. 29   Ботаніка  
 

Ботанічна номенклатура. Міжнародний кодекс ботанічної номенклатури: його принципи 

та основні положення. Правила написання назв таксонів згідно з вимогами МКБН. 

Таксони та основні ботанічні таксономічні категорії. Номенклатура таксонів за їх рангом. 

Номенклатурні фільтри. Пріоритет та типіфікація. Особливості номенклатури анаморф 

грибів. 

 

Система органічного світу на рівні царств та надцарств. Зміст понятть "гриби", 

"грибоподібні організми", "псевдогриби", "рослини", "нижчі рослини", "вищі рослини". 

Прокаріотичний та еукаріотичний плани будови клітини.  

 

Поділ фотоавтотрофів на пігментні групи. Основні типи пігментів, їх функції та 

властивості. Різноманітність хлорофілів, фікобілінів та каротиноїдів. 

 

Продукти асиміляції рослин та грибів. Різноманітність продуктів асиміляції у 

представників різних відділів. Локалізація асимілятів у клітині. 

 

Клітинні покриви рослин та грибів. Класифікація клітинних покривів за їх хімічним 

складом. Основні речовини клітинних оболонок водоростей, вищих рослин та грибів: 

целюлоза, лігнін, хітин, пектинові речовини, муреїн, альгінати, фікоколоїди. Діагностичні 

ознаки різних типів клітинних покривів.  

 

Теорії походження мітохондрій та пластид. Морфологічна різноманітність та 

філогенетична класифікація фотосинтетичного та мітохондріального апаратів. 

 

Монадні стадії рослин та грибів. Класифікація монадних стадій рослин та грибів за 

джгутиковим апаратом. Основні елементи джгутикового апарату: мастигонеми, перехідна 

зона, коренева система джгутиків. Тип джгутикового апарату як діагностична ознака на 

рівні макротаксонів. 

 

Ядерний апарат рослин та грибів. Морфологічна різноманітность ядерного апарату у 

рослин та грибів. Специфічні елементи ядерного апарату у водоростей та грибів: нетипові 

полярні структури, хлоропластна ендоплазматична сітка, перинуклеарний ретикулюм. Тип 

ядра, мітозу та веретена поділу як діагностичні ознаки відділів рослин та грибів. 

 

Типи морфологічної структури тіла водоростей та вищих рослин. Морфологічний 

паралелізм. Гомологічні та аналогічні структури та органи рослин. Напрямки 

морфологічної еволюції водоростей. Макро- та мікрофільна лінії еволюції вищих 

спорових рослин. 
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Класифікація способів розмноження рослин. 

  

Вегетативне тіло грибів та грибоподібних організмів. Класифікація типів 

вегетативного тіла грибів. Міцелій та його видозміни. 

 

Класифікація типів спороношення у грибів. Різноманітність органів статевого та 

нестатевого спороношення у грибів. Способи утворення асків та базидій. 

 

Вегетативні органи вищих рослин. Класифікація органів вищих рослин; теломна теорія 

походження органів вищих рослин; морфологічна різноманітність вегетативних органів 

вищих рослин. Метаморфози пагонів, листків та коренів. 

 

Генеративні органи вищих рослин. Різноманітність генеративних органів вищих 

рослин. Напрямки еволюції органів розмноження у рослин. Гіпотези походження 

генеративних органів у вищих рослин різних відділів. Загальний план будови 

репродуктивних органів голонасінних та покритонасінних рослин. Різноманітність будови 

стробілів, спорофілів, спорангіїв, мікро- та мегаспор, оцвітини, андроцею та гінецею. 

 

Теорії походження квітки та напрямки її еволюції. Система ознак еволюційної 

продвинутості квітки. Загальний план будови квітки; типи квіток за симетрією, 

розташуванням зав'язі, статтю; типи оцвітини, андроцею та гінецію. Формула квітки. 

Діаграма квітки. 

 

Плоди. Загальний план будови плоду, збірні плоди та супліддя, несправжні плоди. 

Морфогенетична, морфологічна та онтогенетична класифікації плодів. Методики 

препарування плодів. 

 

Життєві форми рослин. Зміст поняття "життєва форма рослини". Класифікація життєвих 

форм за К. Раункієром та еколого-морфологічні класифікації життєвих форм на основі 

класифікації І.Г.Серебрякова. 

 

Лишайники. Лишайник як інтегрована двокомпонентна екосистема. Місце лишайників у 

сучасних системах грибів. Морфологічна різноманітність лишайників як наслідок 

взаємодії мікобіонту та фікобіонту; класифікація лишайників за морфологічною будовою. 

Основні фікобіонти лишайників та їх місце у системі водоростей. Місця локалізації 

фікобіонтів у лишайниках. Діагностичні ознаки лишайників на рівні відділів та класів.  

 

Життєві цикли рослин та грибів. Методика складання схеми життєвого циклу. Типи 

редукційного поділу. Зиготична, гаметична, спорична, соматична редукція. Уявлення про 

основні стадії життєвого циклу рослин та грибів та функції, що виконуються на цих 

стадіях. Типи життєвих циклів у рослин та грибів. Зміна ядерних фаз в онтогенезі. 

Алгоритм розрахунку плоїдності поколінь.Типи чергування поколінь. 

 

Гаметофіти вищих рослин. Особливості будови та розвитку гаметофітів у представників 

різних відділів вищих спорових рослин. Біологічні особливості гаметофітів вищих 

спорових рослин. 

 

Насінний зачаток. Структурні елементи насінного зачатку. Морфологічна будова 

гінецею та анатомічна будова насінного зачатку. Класифікація основних елементів 

насінних зачатків різних типів. 
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Класифікація насіння. Зовнішня та внутрішня будова насіння; розвиток насіння з 

насінневого зачатку. 

 

Еколого-трофічні групи грибів. Типи живлення грибів та класифікація грибів за 

еколого-трофічними групами. Поняття про мікоризу. Типи мікориз. 

 

Екологічні групи водоростей. Класифікація екологічних груп водоростей. 

Ценозоутворюючі водорості-макрофіти морських та прісноводних екосистем. 

 

Ідентифікація рослин та грибів. Основні визначники та атласи для ідентифікації рослин 

та грибів флори України. 

 

Місце різних відділів водоростей, вищих рослин та грибів у системі органічного 

світу. Системи діагностичних ознак відділів водоростей, вищих рослин та грибів. 

Характерні представники рослин та грибів основних типів рослинних угрупувань (на 

прикладі місцевої регіональної флори). 

 

Рослинні угрупування. Принципи фізико-географічне та геоботанічне районування 

України. Домінанти зональних та поясних угрупувань різних зон та висотних поясів 

території України. Принципи класифікації рослинних угрупувань за домінантним 

підходом. 

 

Явища, обумовлені масовим розвитком водоростей та грибів. Причини та наслідки 

масового розвитку найбільш небезпечних та шкодочинних видів водоростей та грибів. 

 

Гриби як фактор ризику. Отруйні гриби, мікотоксини та механізм їх дії на організм 

людини. Класифікація грибів за ступенем отруйності. Приклади. 

 

Основи фітопатології. Класифікація хвороб рослин. Гриби-збудники епіфітотій на 

території України. 

 

Система водоростей на рівні відділів. Порівняльна характеристика різних відділів. 

Характерні представники різних відділів. 

 

Система грибів на рівні відділів. Порівняльна характеристика різних відділів. 

Характерні представники різних відділів. 

 

Система вищих рослин на рівні відділів та класів. Порівняльна характеристика різних 

відділів та класів. Характерні представники різних відділів та класів. 

 

ПП. 31   Зоологія   
 

Таксони та основні таксономічні категорії у зоології. Міжнародний кодекс зоологічної 

номенклатури: його принципи та основні положення. Правила написання назв таксонів 

згідно з вимогами МКЗН. Номенклатура таксонів тварин за їх рангом. Структура повної 

наукової назви зоологічного таксону. Цитування прізвищ авторів таксону. 

 

Екоморфологія тварин та основні типи пристосувань їх до різних середовищ.  Основи 

екоморфології тварин та основні типи пристосувань тварин до різних середовищ. 

 

Основи риси схожості та відмінні риси хребетних та безхребетних тварин. Основи 

порівняльної анатомії хребетних та безхребетних тварин. 
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Основні анатомо-морфологчні особливості будови тварин різних макротаксонів на 

прикладі хребетних. Система тварин на рівні типів та класів. Визначення тварин на рівні 

типів та класів за анатомо-морфологічними ознаками. Основні анатомо-морфологчні 

особливості будови тварин різних макротаксонів та різноманітність анатомо-

морфологічних особливостей представників різних таксонів. 

 

Місце тварин у системі органічного світу та його філогенетичне обгрунтування. 

Основні типи будови тварин різних таксонів. Місце тварин у системі органічного світу та 

його філогенетичне обгрунтування. Діагностичні ознаки тварин різних типів. 

 

Морфологічна еволюція тварин. Морфологічний паралелізм. Гомологічні та аналогічні 

структури та органи тварин. Напрямки морфологічної еволюції різних типів тварин. 

 

Способи розмноження тварин. Репродуктивні стадії. Класифікація способів 

розмноження тварин. Методи дослідження репродуктивних стадій. Особливості 

розмноження представників різних систематичних груп. Методи визначення 

репродуктивних стадій та плодючості. 

 

Типи симетрії у тварин різних макротаксонів. Визначення типу симетрії у тварин 

різних макротаксонів. Класифікація типів симетрії. Різноманітність будови тіла 

представників різних груп тварин. 

 

Метаморфоз у тварин. Типи, фази, стадії метаморфозу у представників різних 

таксономічних груп тварин. 

 

Гіпотези походження окремих систем органів у представників різних таксономічних 

груп тварин. Плани будови представників різних систематичних груп тварин та 

різноманітність пристосуваннь до життя у різних середовищах. Напрями еволюції 

пристосуваннь до життя в різних умовах навколишнього середовища. Гіпотези 

походження певних систем органів у представників різних таксономічних груп тварин. 

 

Фази та стадії розвитку тварин. Різноманіття стадій ембріонального та постнатального 

розвитку тварин. Основні стадії розвитку тварин.  

 

Статеві цикли тварин. Однократний, сезонний та безперервний статеві цикли. 

Типіфікація статевих циклів. Особливості статевого циклу, пов’язані з умовами існування 

тварин. Особливості регуляції статевого циклу у організмів різних таксономічних груп 

тварин. 

 

Біологічний вік тварини та її вікові стани, вікова структура популяції. Поняття про 

біологічний вік тварини та її вікові стани. Класифікація вікових станів тварин та ознаки 

певних вікових станів у тварин різних систематичних груп. Основні різновидності вікових 

структур популяції. 

 

Шкідники рослин. Основні шкідники рослин та об’єктів рослинного походження. Місця 

локалізації шкідників рослин та діагностичні ознаки пошкоджень. 

 

Життєві цикли тварин. Методика складання схеми життєвого циклу тварин. Типи 

метаморфозу у представників різних систематичних груп. Основні стадії життєвого циклу 

тварин та функції, що виконуються на цих стадіях. 
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Особливості та методи дослідження фенології тварин різних систематичних груп. 

Методика фенологічних досліджень. Фенологічні особливості життя тварин різних 

систематичних груп. 

 

Основні плани будови тіла та типи покривів у тварин. Різноманітність планів будови 

тіла та покривів в тваринному світі. 

 

Різноманітність організації травної системи у тварин. Морфо-фізіологічні ознаки 

елементів травної системи у представників різних типів тварин. Діагностичні ознаки 

елементів травної системи у представників різних типів тварин. 

 

Різноманітність організації дихальної та кровоносної системи у тварин. Морфо-

фізіологічні ознаки елементів дихальної та кровоносної систем у представників різних 

типів тварин. Діагностичні ознаки елементів дихальної та кровоносної систем у 

представників різних типів тварин. 

 

Різноманітність організації видільної та репродуктивної систем у тварин. Морфо-

фізіологічні ознаки елементів видільної та репродуктивної систем у представників різних 

класів тварин. Діагностичні ознаки елементів видільної та репродуктивної систем у 

представників різних класів тварин. 

 

Різноманітність організації нервової системи та системи органів чуттів у тварин.  

Морфо-фізіологічні ознаки елементів нервової системи та системи органів чуттів у 

представників різних типів та класів тварин. Діагностичні ознаки елементів нервової 

системи та системи органів чуттів у представників різних типів та класів тварин. 

 

Ідентифікації таксонів тварин за визначниками. Структура діагностичних ключів, 

діагностичних таблиць, визначників. Діагностично значимі комплекси ознак безхребетних 

та хордових тварин.  Алгоритм ідентифікації таксонів за визначниками. Структура 

діагностичних ключів, діагностичних таблиць, визначників. Стуктура діагнозу та опису 

таксону. Основні визначники тварин фауни України та Палеарктики. 

 

Екологічні групи тварин. Поділ безхребетних та хордових тварин на екологічні групи на 

основі їх морфо-фізіологічних характеристик.   

 

Основні абіотичні фактори, що визначають мозаїчність розподілу тварин у природі. 

Поділ тварин на екологічні групи на основі їх морфо-фізіологічних характеристик. 

Основні абіотичні фактори, що визначають мозаїчність розподілу тварин у природі. 

Принципи біоіндикації.  

 

Явища, обумовлені масовим розмноженням певних видів тварин. Причини та 

наслідки масового розмноження окремих видів тварин. Класифікація явищ, обумовлених 

масовим розмноженням певних видів тварин.  

 

Тварини-паразити, отруйні тварини та хижаки, які становлять загрозу життю 

людини. Систематичний спектр та провідні діагностичні ознаки тварин-паразитів та 

отруйних тварин. 

 

Класифікація хвороб тварин та людини. 

 

Систематичний спектр паразитів, спільних для тварин та людини. Систематичний 

спектр паразитів тварин та людини і їх провідні діагностичні ознаки. 
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ПП. 33   Загальна цитологія  
 

Фіксація та підготовка матеріалу для цитологічних досліджень. Основні процедури 

при фіксації та заливці у тверді середовища гістологічного матеріалу для виговлення 

постійних препаратів тонких зрізів тканин; артефакти фіксації. Фіксатори, зневоднюючи 

речовини та тверді середовища, їх різноманітність та правила підбору. Методика 

виготовлення блоків для приготування тонких гістологічних зрізів. 

 

Методи прижиттєвого дослідження клітин. Вітальні барвники та принципи їх 

використання. Методики прижиттєвого забарвлення та спостереження клітин у 

тимчасових препаратах. 

 

Підготовка матеріалу для електронно-мікроскопічних досліджень. Основні процедури 

при виговленні блоків для ультрамікроскопічних досліджень. Фіксатори та типи смол для 

виговлення блоків для ультрамікротомії. Методика заливки матеріалу у середовище 

Спурра. 

 

Мікротоми, виготовлення зрізів клітин. Методика виготовлення тонких препаратів за 

допомогою мікротому. Техніка безпеки при роботі з мікротомною технікою. 

 

Світлова мікроскопія. Оптичний мікроскоп. Спеціальні типи мікроскопії (темнопольна, 

фазово-контрастна, поляризаційна, інтерференційна) та конструктивні особливості 

спеціальних мікроскопів. Оптичні властивості лінз, якість зображення, лінійне збільшення 

та роздільна здатність, оптичні артефакти (хроматичні та сферичні аберації). Алгоритм 

настройки оптичного мікроскопу за Келером. 

 

Морфометрія як сукупність прийомів та методів визначення геометричних 

характеристик досліджуваних об’єктів. Вимірювання лінійних розмірів, площ, 

діаметрів та периметрів мікроскопічних об'єктів. Морфометрія як сукупності прийомів та 

методів визначення геометричних характеристик досліджуваних об’єктів. Окуляр-

мікрометри та морфометричні сітки для планіметричних та стереометричних досліджень. 

Методика градуювання окуляр-мікрометру за допомогою об'єкт-мікрометру для об'єктивів 

різного збільшення. 

 

Люмінесцентна мікроскопія та сфери її використання в цитології. Люмінесцентна 

мікроскопія та сфери її використання в цитології та гістології. Люмінісценція та 

флюоресценція. Особливості люмінісценції власної та наведеної.  Особливості підготовки 

гістологічного матеріалу для люмінесцентної мікроскопії. 

 

Загальні принципи проведення забарвлення тканин; типи гістологічних барвників. 

Особливості будови та хімічної організації тканин. Загальні принципи проведення 

цитологічного, гістологічного, гематологічного та гістохімічного забарвлення тканин; 

типи гістологічних барвників та особливості їх зв’язування з елементами тканини. 

Методики та реагенти для проведення забарвлення, просвітлення та замкнення 

гістологічних зрізів. 

 

Хімічний склад клітини. Хімічний склад клітини. Принципи цитохімічного аналізу 

окремих класів речовин в клітині; поняття про специфічність, вибірність, чутливість 

цитохімічного аналізу; вимоги до цитохімічних барвників. Базові інформаційно-довідкові 

ресурси з практичної цито- та гістохімії. 
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Біологічні макромолекули. Класифікація біологічних макромолекул; фізико-хімічні 

властивості внутрішньоклітинних біологічних макромолекул різних класів та особливості 

їх локалізації в клітині. Принципи та методи визначення внутрішньоклітинних органічних 

та неорганічних комплексів; гістохімічне визначення в клітині білків, ліпідів, вуглеводів 

та нуклеїнових кислот. 

 

Клітина, як елементарна одиниця живого. Клітина, як елементарна одиниця живого: 

теорії виникнення, морфологія, біохімічні властивості, розвиток метаболічних реакцій. 

Сучасні методи вивчення клітини. Формування різноманіття внутрішніх мембран 

еукаріотичної клітини та система внутрішньоклітинної компартменталізації еукаріот. 

Морфологічні особливості різних органел. 

 

Про- та еукаріотичні клітини. Плани будови прокаріотичної та еукаріотичної клітини; 

теорії походження еукаріот; особливості морфології рослинних та тваринних клітин. 

Теорії походження еукаріотичної клітини. Будова та функції ядра, мітохондрії, пластиди. 

Поняття про клітинний тип; класифікація клітинних типів. Морфофізіологічні особливості 

клітин різних клітинних типів. Методика визначення клітинного типу. 

 

Гіалоплазма як складна колоїдна система. Гіалоплазма як складна колоїдна система. 

Хімічний склад, молекулярна організація та фізико-хімічні властивості гіалоплазми. 

Закономірності переходу колоїдної системи гіалоплазми із золеподібного стану у 

желеподібний і навпаки.  

 

Будова, властивості та функції біологічних мембран. Будова, властивості та функції 

біологічних мембран. Спеціалізовані похідні плазматичної мембрани та їх структурно-

функціональні особливості. Можливості використання мікроскопів різних типів для 

визначення структурно-функціональних особливостей плазматичної мембрани клітини. 

 

Ядро клітини, його структурно-функціональна організація. Морфологічна 

класифікація клітинних ядер. Особливості структурно-функціональної організації ядер 

клітин різних тканин. Методи гістологічного та гістохімічного аналізу ядер клітин. 

Ядерно-цитоплазматичне співвідношення та механізми його підтримки. Особливості 

ядерно-цитоплазматичного співвідношення у клітин соматичних та статевих. 

 

Будова та функції хромосом, хроматин. Будова та функції хромосом. Класифікація 

хромосом; особливості морфології мітотичних, політенних хромосом та хромосом типу 

лампових щиток; морфологічні особливості хромосом клітин різних організмів. Методи 

гістологічного та гістохімічного визначення хромосом різних типів. Хроматин 

інтерфазного ядра з різним рівнем синтетичної активності; поняття про транскрипційно 

активний та транскрипційно неактивний хроматин. Методи гістологічного та 

гістохімічного виявлення ядерного хроматину. 

 

Будова та функції основних одномембранних органел, клітинні включення. Теорії 

походження одномембранних органел. Будова та функції основних одномембранних 

органел. Класифікації немембранних органел за їх хімічним складом, будовою та 

функціями. Діагностичні ознаки різних немембранних органел на електронограмах. 

Класифікація включень за хімічною природою та функцією. Механізми депонування 

включень різної хімічної природи. Методи гістохімічного визначення 

внутрішньоклітинних включень різної хімічної природи. 

 

Основні клітинні ферменти та механізми їх активації. Основні клітинні ферменти та 

механізми їх активації. Функції та локалізація в клітинах та тканинах кислої фосфатази, 
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пероксидази, оксідредуктаз, трансфераз, гідролаз, ліаз. Принципи та методики 

гістохімічного аналізу при визначення функціонально активних клітинних ферментів в 

клітинах різних тканин. Зв’язок між функціональним типом клітини та особливістю 

розвитку її органел. Кількісні та якісні зміни складу та морфології внутрішньоклітинних 

органел та механізми їх регуляції. 

 

Будова та функції мітохондрії та пероксисом. Процеси окислення в мітохондріях та 

пероксисомах та зв'язок між ними. Ультраструктурна організація мітохондрій та її зв'язок 

з типом клітини, її функціональним станом та ступенем диференціювання. Структурно-

функціональні зміни мітохондрій в онтогенезі, мітотичному циклі, в ході клітинного 

диференціювання при гормональній індукції. Закономірності біосинтетичних процесів в 

цитозолі, на мембранах гранулярної ендоплазматичної сітки та в апараті Гольджі. 

Закономірності розвитку системи каналів гранулярної ендоплазматичної сітки цис-боку, 

проміжного компартменту, трас-боку, та транс-сітки апарату Гольджі. Структурно-

морфологічні зміни гранулярної ендоплазматичної сітки та комплексу Гольджі, пов’язані 

із синтетичною та секреторною активністю. 

 

Особливості структури та функцій елементів цитоскелету. Поняття про цитоскелет та 

його структурні елементи. Особливості структури та функцій елементів цитоскелету. 

Клітинне скорочення та його типи; механізми регуляції скоротливої діяльності. 

Мікроскопічні ознаки цитоскелетних елементів. 

 

Ендоцитоз, екзоцитоз та їх типи. Поняття про клітинне живлення. Ендоцитоз, екзоцитоз 

та їх типи. Клітини з домінуючим ендоцитозом та клітини з домінуючим екзоцитозом. 

Особливості ендоцитозу та екзоцитозу у різних клітин. 

 

Клітинний цикл, його фази та причинні взаємозв’язки між різними фазами; 

періодизація інтерфази. Клітинний цикл, його фази та причинні взаємозв’язки між 

різними фазами; періодизація інтерфази. Тривалість періодів інтерфази для клітин різних 

тканин; індуктори міжфазових переходів. Морфологічні ознаки клітин на різних фазах та 

періодах клітинного циклу. 

 

Поділ клітини, його біологічне значення, типи, періодизація. Клітинний поділ та його 

типи. Мітоз та морфологія мітотичного апарату на різних фазах мітозу. Динаміка, частота 

та особливості регуляції клітинних поділів в тканинах різних організмів. Особливості 

гістологічного та гістохімічного виявлення типу поділу клітин різних тканин. Мітоз, його 

біологічне значення. Фази мітозу. Морфологічні критерії для визначення фаз та стадій 

мітозу. Мейоз, його біологічне значення, фази мейозу. Морфологічні критерії для 

визначення фаз та стадій мейозу. 

 

ПП. 34   Гістологія  
             

Класифікація тканин. Класифікація тканин та структурна організація тканин різних 

типів. Клітинні та неклітинні гістологічні елементи та їх різноманітність у тканин різних 

типів. 

 

 Зв’язок між фізіологічним типом тканини та спеціалізацією міжклітинних 

контактів. Міжклітинні контакти різних функціональних типів; класифікація 

міжклітинних контактів. Молекулярні взаємодії в міжклітинних контактах (адгезивних, 

замикаючих та комунікаційних) та зв’язок між фізіологічним типом тканини та 

спеціалізацією міжклітинних контактів. 
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 Морфофункціональні особливості різних видів епітелію. Епітелій, його ознаки, 

функції, розвиток та класифікація. Іннервація та васкуляризація епітелію. Особливості 

будови різних видів епітелію, пов’язані зі специфікою його функцій у різних органах; 

морфологічні особливості одношарового плоского, кубічного, циліндричного, слизового, 

багаторядного миготливого епітелію, багатошарового плоского зроговілого та 

незроговілого епітеліїв. 

 

Морфологічні критерії визначення залоз різних типів. Залози та їх класифікація за 

типом секреції та типом секрету. Морфологічні критерії визначення залоз різних типів; 

морфо-функціональні особливості ендокринних та екзокринних залоз. 

 

Особливості будови та класифікація тканин внутрішнього середовища. Тканини 

внутрішнього середовища, їх функції, розвиток, особливості будови та класифікація. 

Морфологічна різноманітність тканин внутрішнього середовища. 

 

 Морфофункціональні особливості крові. Рідинна міжклітинна речовина та формені 

елементи крові та лімфи. Особливості крові та лімфи як тканин, що складають внутрішнє 

середовище організму. Гемопоетичні тканини: мієлоїдна та лімфоїдна. Діагностичні 

ознаки формених елементів крові та лімфи. 

 

Особливості будови власне сполучних тканин різних видів. Сполучна тканина, ії 

будова, функції та розвиток. Класифікація власне сполучних тканин. Особливості 

морфології пухкої, щільної та сполучної тканини із спеціальними властивостями 

(ретикулярної, жирової, пігментної); особливості будови власне сполучних тканин різних 

видів, пов’язані зі специфікою їх функціонування в різних органах. 

 

Особливості будови хрящової тканини різних видів, пов’язані зі специфікою їх 

функціонування в різних органах. Хрящова тканина, її будова, функції та розвиток. 

Види та різновиди хрящової тканини: гіаліновий, еластичний та волокнистий хрящі та їх 

структурно-функціональні особливості. Особливості будови та хімічної організації 

гістологічних елементів хрящової тканини різних видів; особливості будови хрящової 

тканини різних видів, пов’язані зі специфікою їх функціонування в різних органах. 

 

Гістофізіологія кісткової тканини. Кісткова тканина, її будова, функції та розвиток; 

клітини кісткової тканини та їх морфофункціональні особливості. Класифікація кісткової 

тканини за структурою міжклітинної речовини. Гістофізіологія кісткової тканини. 

 

Структурно-функціональні та морфологічні особливості гістологічних елементів 

м’язової тканини різних видів. М'язова тканина, її будова, функції та розвиток. 

Класифікація м'язової тканини; особливості будови скелетної, серцевої посмугованої та 

гладенької м’язової тканини, пов’язані зі специфікою її функціонування в різних органах. 

Структурно-функціональні та морфологічні особливості гістологічних елементів м’язової 

тканини різних видів. 

 

Нервова тканина, її будова, функції та розвиток. Нервова тканина, її будова, функції та 

розвиток; гістологічні елементи нервової тканини. Структурно-функціональні особливості 

нервово тканини, пов’язані зі специфікою її функціонування. Діагностичні морфологічні 

критерії нервової тканини. Структура морфологічного опису нервової тканини, алгоритм 

його складання. 

 

Особливості регенерації тканин різних типів в залежності від характеру їх 

руйнування. Поняття про регенерацію, умови та механізми регенераційних процесів. 
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Типи регенерацій. Особливості регенерації тканин різних типів в залежності від характеру 

їх руйнування; регенерації клітин та клітинних типів. Морфологічні критерії визначення 

регенеративного процесу. 

 

Методики розпізнавання живих та мертвих клітин у тканинах. Поняття про смерть на 

клітинному рівні. Загальні принципи індукції та гальмування загибелі клітин. Клітинна 

проліферація, клітинна диференціація та загибель клітин під час розвитку 

багатоклітинного організму та баланс між цими процесами; механізми некрозів. Методики 

розпізнавання живих та мертвих клітин у тканинах та визначення форм загибелі клітин. 

 

ПП. 35   Анатомія рослин  
 

Клітина як основна структурна і функціональна одиниця рослинного організму. 

Будова рослинної клітини. Класифікації рослинних клітин за морфологічними та 

функціональними ознаками. Методи цитохімічного забарвлення специфічних клітинних 

структур рослинної клітини. 

 

Мацерація та її значення. Мацерація та сфери її використання. Методика приготування 

препаратів рослинних клітин методами мацерації. 

 

Рослинні тканини. Рослинні тканини та принципи їх класифікації. Структурні ознаки та 

функції рослинних тканин різних типів. 

 

Структурні елементи рослинних тканин різних типів. Методики цитохімічних 

забарвлень основних структурних елементів тканин різних типів.  

 

Первинні та вторинні тканини рослин. Ріст та розвиток листкостеблових органів та 

кореня. Первинна та вторинна будова стебла та кореня. 

  

Тотипотентність рослинних клітин. Тотипотентність. Культура ізольованих клітин, 

тканин і органів рослин. 

 

Меристеми – твірні тканини. Твірна тканина та її диференціація. Різноманітність 

меристем та їх класифікація. 

 

Стелярна теорія та її значення для таксономії рослин. Осьовий циліндр та його 

анатомічна характеристика. Стелярна теорія. Класифікація стели. 

 

Первинна і вторинна будова вегетативних органів рослин. Основні плани анатомічної 

будови різних органів вищих рослин. Ріст та розвиток листостеблових органів та кореня. 

  

Первинна та вторинна будова стебла та кореня. Специфічні ознаки анатомічної будови 

різних органів вищих рослин. 

 

Анатомічна будова репродуктивних органів. Генеративні органи насінних рослин та їх 

мікроскопічна будова. Особливості мікроскопічної будови генеративних органів 

голонасінних та квіткових. 

 

Загальний план будови насінин та плодів. Процес запліднення і розвиток насінини. 

Різноманітність анатомічних елементів насіння та плодів у різних відділів та класів 

рослин. 
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Експрес-методики виготовлення та фарбування анатомічних зрізів різних органів 

рослин. 
 

 

ПП. 36   Фізіологія та біохімія рослин  
 

Рослинна клітина як осмотична система. Рослинна клітина як колоїдна та осмотична 

система. Плазмоліз та деплазмоліз як форма прояву життєдіяльності рослинної клітини. 

Класифікація мембранних транспортних процесів. 

  

Метаболізм вуглеводів. Детермінація метаболізму вуглеводів та його модифікація у разі 

варіації абіотичних факторів. 

 

Водообмін клітин та водних і суходільних організмів. Водний баланс клітини та 

організму. Водний потенціал клітини та його зв’язок з осмотичним потенціалом. Дифузія, 

осмос, активний і пасивний транспорт у водообміні клітини. Водоутримна здатність та її 

залежність від хімічного складу, структури клітин, тканини, органів. 

 

Сисна сила в рослинних клітинах. Динамічність сисної сили залежно від фізіологічного 

стану рослини і умов оточуючого середовища.  

 

Закон В.Р.Заленського. Ярусна мінливість листків. Система ксероморфних ознак та її 

зв’язок з умовами водозабезпечення рослин.  

  

Фізіологічне значення транспірації. Транспірація, її типи та значення. Продихи та 

механізм їх роботи. Термодинамічні показники водного режиму та інтенсивність 

транспірації у різних екологічних груп рослин. 

 

Фотосинтез як унікальна фізико-хімічна та загальнобіологічна функція рослинного 

організму. Сучасні уявлення про механізм виділення кисню в процесі фотосинтезу; 

циклічний та нециклічний транспорт електронів. 

 

Фотосинтетичні пігменти. Різноманітність основних фотосинтетичних пігментів у 

рослин. Властивості хлорофілу як фотосенсибілізатора. Біосинтез фотосинтетичних 

пігментів. Пігмент-білкові комплекси та їх організація в тилакоїдній мембрані. 

 

Первинні процеси фотосинтезу. Поглинання квантів світла пігментами тилакоїдної 

мембрани; електрон-збуджені стани хлорофілів. Флуоресцентно-мікроскопічні 

дослідження хлорофілоносних клітин в період вегетації. 

 

Фотосинтетична одиниця, фотохімічні реакційні центри. 

 

Структурна організація та функціональне значення надмолекулярних комплексів 

хлоропластів. Фотосистеми I та II, їх участь в первинних процесах переносу електронів. 

 

Застосування методів хроматографії та електронної мікроскопії у вивченні 

структури фотосинтетичного апарату та біохімії фотосинтезу. Методи й основні 

прийоми хроматографічного аналізу; особливості використання паперової та 

тонкошарової хроматографій. Характеристики хроматографічного розподілу. 

 

Електронтранспортний ланцюг. Фотосинтез: розгалуження шляхів електронного 

транспорту при переносі електронів між двома фотосистемами. 
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АТФ-синтазний комплекс. Структурна організація АТФ-синтетазного комплексу 

мембран тилакоїдів; механізм синтезу АТФ та енергетична ефективність фотосинтезу.  

 

Механізми регуляції світлових стадій фотосинтезу. 

 

Шляхи фіксації та  хімізм засвоєння СО2 рослинами різних екологічних  груп. С3 та 

С4-типи фотосинтезу; біосинтез первинних продуктів фотосинтетичного метаболізму 

вуглецю. Методи оцінки інтенсивності фотосинтезу у польових умовах. 

 

Фотодихання. 

 

Екологія фотосинтезу. Добовий хід фотосинтезу та його залежність від світла, 

температури, концентрації СО2, водозабезпечення, мінерального живлення тощо. 

 

Дихання як процес енерго- та пластичного обміну живих організмів. Розвиток уявлень 

щодо природи механізмів і шляхів окисно-відновних перетворень у клітині. Теорії 

механізмів біологічного окиснення.  

 

Дихання рослин різних екологічних груп. Дихання у водних рослин та методи його 

дослідження. Газовий режим водного середовища, зміна складу газів в процесі 

метаболізму водних рослин. Залежність дихання рослин різних екологічних груп від 

абіотичних факторів. 

 

Субстрати дихання. Субстрати дихання рослин: вуглеводи, жири та білки. Взаємозв’язок 

субстратів дихання, їх взаємне перетворення. Дихальний коефіцієнт та його зв’язок із 

субстратами дихання. Зв’язок величини дихального коефіцієнту з енергетичною 

ефективністю дихання.  

 

Каталітичні системи дихання. Дихання як окисно-відновний процес.  

 

Хімічна природа, специфічність і класифікація дегідрогеназ. Хімічна природа і 

механізм дії пероксидаз. Каталаза: хімічна природа, функції, механізм дії. 

 

Дихання та бродіння. Різноманіття шляхів дихання: анаеробне дихання (бродіння), 

аеробне дихання. 

 

Основні шляхи дисиміляції вуглеводів. Етапи дихання: гліколіз, цикл Кребса, електрон-

транспортний ланцюг. 

 

Мітохондріальна мембрана та її роль в процесі дихання. 

 

Альтернативні шляхи дихання. Гліоксилатний, пентозофосфатний цикли та їхнє 

функціональне значення. Перетворення жирів у вуглеводи в процесі глюконеогенезу у 

рослин. Фізіологічне значення альтернативних шляхів дихання. 

 

Дихання – центральний ланцюг обміну речовин. Зв’язок між процесами фотосинтезу і 

дихання. Ендогенна та екзогенна регуляція дихання. Біопродуктивність як інтегральний 

показник процесів фотосинтезу та дихання.  
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Функціональне значення макро- та мікроелементів живлення. Функціональне 

значення макро- та мікроелементів, вторинне використання (реутилізація) елементів 

живлення. Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на живлення рослин. 

 

Коренева система як орган поглинання та обміну речовин. Синтетична та видільна 

функції кореневої системи; кореневі виділення та їх екологічне значення. Фізіологічні 

основи застосування добрив.  

 

Поглинання і транспортування мінеральних елементів. Механізми поглинання іонів 

рослинною клітиною (обмінна адсорбція, контактний обмін); інформативне значення 

іонного транспорту. Вплив зовнішніх факторів на рух і характер розподілу мінеральних 

елементів.  

 

Колообіг азоту та азотове живлення рослин. Відновлення нітратів до нітритів; 

механізми нітрифікації; роль нітрат- та нітритредуктаз в азотовому обміні у рослин. 

Шляхи асиміляції аміаку; амінокислоти і аміди в рослинах. 

 

Регуляція росту фітогормонами. Фітогормони та їх класифікація; рецептори і механізми 

дії фітогормонів. Ауксин-залежні процеси в онтогенезі рослин: морфогенез, апікальне 

домінування, старіння. 

 

Механізми дії фітогормонів. Загальні принципи гормональної регуляції та гіпотези дії 

фітогормонів. Вплив різних концентрацій гетероауксину на ризогенез у живців та 

укорінених рослин. Розмноження рослин трав’янистими та здерев’янілими живцями з 

застосуванням фітогормонів. 

 

Фізіологія росту, спокою та проростання насіння. Сучасні методи передпосівної 

обробки насіння. Особливості пророщування насіння різних видів (стратифікація, 

скарифікація, дражування, проморожування тощо). Фізіологічні та анатомічні зміни при 

виході насіння із стану спокою. 

 

Методи вегетативного розмноження рослин. Щеплення рослин. Методичні прийоми 

при щепленні рослин. Різноманітність прийомів щеплення рослин. 

 

Ростові рухи рослин. Ростові рухи як умова орієнтації рослин у просторі. Тропізми та їх 

типи. Відміна тропізмів від тургорних рухів. Залежність росту осьових органів рослин від 

сили земного тяжіння. Фототропічні реакції рослин. 

 

Вплив умов довкілля на ріст і розвиток рослин. Фотоморфогенез. Фотоперіодизм. 

Яровизація. 

 

Регенерація у рослин; полярність і ростові кореляції. 

 

Фізіологічні основи стійкості рослин. Адаптивний потенціал до екзогенних факторів. 

Направленість фізіолого-біохімічних процесів у різних за посухостійкістю рослин.  

 

Стійкість рослин до антропогенних факторів. Види і форми пошкодження рослин 

твердими та газоподібними забруднювачами; детоксикація та окисна деградація 

забрудників у рослин.  
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Люмінесцентна мікроскопія. Техніка використання люмінесцентної мікроскопії для 

діагностики фізіологічного стану рослин (на прикладі водоростей). Експрес-методи 

визначення співвідношення живих і мертвих клітин водоростей. 

 

 

ПП. 37   Анатомія людини  
 

Остеологія. Класифікація кісток. Будова осьового та додаткового відділів скелета.  

 

Артрологія. Класифікація сполучень кісток. Сполучення елементів скелету людини. 

 

Міологія. Класифікація м'язів. Характеристика м'язу за типом, функцією, розташуванням, 

місцями кріплення. Класифікація і будова допоміжних апаратів м'язів. Допоміжні апарати 

м'язів та їх функції. 

 

Будова нервової системи людини та її відділів. Класифікація та структура клітин 

нервової тканини. Анатомічні плани будови відділів нервової системи людини. Провідні 

шляхи спинного мозку, їх розміщення та особливості будови. Анатомічна будова 

головного мозку та його відділів. Біла та сіра речовини відділів головного мозку. 

 

Аналізаторні системи. Загальний принцип будови аналізаторів. Будова зорового, 

слухового, смакового і нюхового та сомато-сенсорного аналізаторів. 

 

Ендокринна система людини. Класифікація, розміщення та будова ендокринних залоз. 

Структурно-функціональна організація гіпоталамо-гіпофізарної системи. 

 

Серцево-судинна система людини. Анатомія серця та будова його стінки. Провідна 

система серця. Кровопостачання та іннервація серця. Класифікація кровоносних судин 

за анатомічними ознаками. Структурно-функціональна організація кровообігу плоду. 

 

Лімфатична система людини. Анатомічні особливості основних елементів лімфатичної 

системи: лімфатичних судин, капілярів, вузлів.  Селезінка та її кровопостачання. 

Анатомічна будова селезінки.  

 

Травна система. Загальний план будови стінки порожнистих внутрішніх органів. 
Відділи та особливості будови окремих відділів травної системи. Загальний план будови 

стінки шлунково-кишкового тракту, будова поверхонь стінок шлунку, тонкої та товстої 

кишки. 

 

Будова дихальної системи. Будова і функції верхніх та нижніх дихальних шляхів. 

Будова газообмінної та повітроносної частини легень: бронхіальне дерево та 

ацинус.  

 

Видільна система. Загальний план будови системи виділення. Внутрішня будова, 

кровопостачання та іннервація нирки. Нефрон як структурно-функціональна одиниця 

нирки.  
 

Репродуктивна система людини. Загальний план будови чоловічих і жіночих статевих 

органів. Основні елементи чоловічих статевих органів людини. Основні елементи жіночих 

статевих органів людини. 
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ПП. 38   Фізіологія людини та тварин   
 

Кров лімфа і тканинна рідина. Склад, фізико-хімічні властивості та функції крові. 

Еритроцити і дихальна функція крові. Захисні функції крові, імунітет. Механізми 

судинно-тромбоцитарного та коагуляційного гемостазу. Лімфа, її утворення, склад і 

властивості.  

 

Фізіологія кровообігу. Особливості морфологічної будови і функціонування серцевого 

м’яза. Автоматія серця, її природа і теорії. Провідна система серця, її будова. Періоди і 

фази серцевого циклу. Методи дослідження збудження і механічної роботи серця. 

Хвилинний і ударний об’єми крові, серцеві індекси, методи їх визначення. Закони 

гемодинаміки. Кров’яний тиск і швидкість руху крові, методи їх вимірювання і реєстрації. 

Особливості капілярного кровообігу і його регуляція. Транскапілярний обмін. Судинний 

тонус, його природа і компоненти. Нервово-гуморальна регуляція серцево-судинної 

системи. 

  

Фізіологія дихання. Еволюція дихальних систем. Механізми легеневого дихання у 

хребетних. Методика визначення показників легеневої вентиляціїї у людини. Механізм 

альвеолярного та тканинного газообміну. Нервово-гуморальна регуляція дихання. 

Дихальний центр, його локалізація і принцип функціонування. Впливи кори головного 

мозку і гіпоталамусу на дихання. Адаптація дихання до різних умов.  

 

Фізіологія травлення. Значення і еволюція травлення. Секреція, її типи і механізми. 

Будова і класифікація травних залоз. Травні соки, їх складові. Травлення у шлунку і 

кишечнику, його регуляція. Процеси всмоктування в шлунково-кишковому тракті. 

Моторика шлунково-кишкового тракту, її типи та значення. Нервово-гуморальна 

регуляція моторики гастроінтестинального тракту. Харчовий центр, його бульбарні, 

гіпоталамічні і коркові компоненти, їх впливи на харчову поведінку.  

 

Обмін речовин і енергії. Терморегуляція. Обмін білків, жирів і вуглеводів та його 

регуляція. Енергетичний баланс в тваринному організмі і його визначення. Загальний і 

основний обмін. Витрати енергії під час роботи. Норми харчування. Харчові раціони. 

Терморегуляція. Пойкіло- і гомойотермні тварини. Хімічна і фізична терморегуляція у 

тваринному світі. Центри терморегуляції.  

 

Фізіологія виділення. Кінцеві продукти обміну речовин та шляхи їх виведення з 

організму у різних тварин. Процеси утворення сечі у нирках. Нервова і гуморальна 

регуляція сечоутворення і сечовиділення.  

 

Внутрішня секреція. Характеристика ролі окремих залоз внутрішньої секреції у 

гуморальній регуляції фізіологічних функцій. Гормони, їх класифікація і властивості. 

Статевий цикл, його стадії та механізми. Запліднення і вагітність. Значення гіпоталамо-

гіпофізарної системи.  

 

Фізіологія нервів і м’язів. Природа мембранного потенціалу спокою (МПС) та механізми 

генерації потенціалу дії (ПД). Закони подразнення збудливих тканин. Поширення 

збудження по нервових волокнах. Будова і фізіологічні властивості синапсів. Електрична 

та хімічна (медіаторна) теорія передачі збудження, медіатори. Молекулярні механізми 

скорочення посмугованих та непосмугованих м’язів.  

 

Фізіологія центральної нервової системи. Рефлекс, будова рефлекторної дуги. 

Рефлекторна функція спинного мозку. Сухожильні рефлекси людини, їх класифікація та 
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рефлекторні дуги. Функції головного мозку та методи їх дослідження. Основні ритми 

електроенцефалограми у людини.  

 

Фізіологія органів чуття. Будова і функції слухової сенсорної системи. Функції 

гравітаційної сенсорної системи. Будова і функції зорової сенсорної системи. Механізми 

хеморецепції у тваринному світі. Соматосенсорна система та її функції. 

 

Фізіологія вищої нервової діяльності. Класифікація типів нервової системи. Основні 

нейродинамічні показники нервової системи людини. Генетично детерміновані (вроджені) 

форми поведінки. Умовні рефлекси, їх класифікація та властивості. Гальмування умовних 

рефлексів: зовнішнє та внутрішнє. Друга сигнальна система – якісна особливість вищої 

нервової діяльності людини, центри мови. Пам‘ять та її механізми; види пам‘яті.  

 

ПП. 39   Біологія індивідуального розвитку  
             

Поняття «онтогенез». Поняття про онтогенез як повний цикл статевого розвитку 

особини, в основі якого лежить реалізація спадкової інформації на всіх стадіях існування у 

певних умовах зовнішнього середовища. Статеві цикли, їх періодизація та класифікація. 

Особливості регуляції статевих циклів у організмів різних класів з типу хордових. 

 

Морфофункціональні особливості статевих клітин. Статевий процес та його біологічне 

значення. Поняття про статеві клітини. Гамети та їх утворення. Структурно-функціональні 

особливості різних статевих клітин. 

 

Особливості спермато- та овогенезу. Основні стадії гаметогенезу. Овогенез та 

сперматогенез, їх спільні та відмінні риси. 

 

Анімально-вегетативна поляризація яйцеклітини як початковий період просторової 

організації майбутнього зародку. Яйцеклітина, її хімічний склад, будова та 

різноманітність типів живлення. Класифікація яйцеклітин за кількістю жовтку та 

характером його розподілу в цитоплазмі; депонування жовтку в яйцеклітинах з різним 

типом живлення. Анімально-вегетативна поляризація як початковий період просторової 

організації майбутнього зародку. 

 

Цитологічна характеристика різних стадій процесу запліднення. Запліднення та його 

біологічне значення; особливості зовнішнього та внутрішнього запліднення. Метаболізм 

статевих клітин при запліднені: потоки іонів, дихання, реплікація ДНК та синтез білку; 

акросомальні та кортикальні реакції. Цитологічна характеристика різних стадій процесу 

запліднення. 

 

Основні стадії  ембріонального розвитку. Основні стадії ембріогенезу та 

ембріонального розвитку і морфологічні критерії для їх визначення. Особливості стадій 

ембріогенезу та ембріонального розвитку у різних класів організмів з типу хордових. 

Біогенетичний закон. 

 

Особливості періоду дроблення  та його біологічне значення. Дроблення та його 

біологічне значення; особливості поділу клітин в період дроблення. Класифікація типів 

дроблення та морфологічні критерії для їх визначення. Залежність типу дроблення 

яйцеклітини від кількості та розташування ній жовтку та властивостей цитоплазми. 
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Особливості будови бластули у тварин різних класів хордових. Стадія бластули. Типи 

бластул; особливості будови бластули у тварин різних класів хордових та залежність типу 

бластули від характеру онтогенетичних перетворень організмів в ембріогенезі. 

 

Типи гаструляційних процесів у тварин різних класів хордових. Стадія гаструли. Типи 

гаструляційних переміщень (інвагінація, епіболія, імміграція, делямінація). Типи 

гаструляційних процесів у тварин різних класів хордових; карти презумптивних зачатків 

на стадії ранньої гаструли у різних організмів. 

 

Загальна характеристика процесу органогенезу. Загальна характеристика процесу 

органогенезу; особливості закладки та розвитку різних органів. Класифікація типів 

органогенезу. Індукційні процеси в розвитку органів чуття і кінцівок; мезодермальний та 

ектодермальний компоненти зачатка кінцівки та індукційні взаємодії між ними. 

 

Нейрогуморальні механізми регуляції періодичних формотворчих процесів. 

Постембріональний розвиток та його біологічне значення. Типи постембріонального 

розвитку та критерії для їх визначення. Особливості постембріонального розвитку та 

нейрогуморальні механізми регуляції періодичних формотворчих процесів. 

 

Гіпотези старіння. Механізми старіння та характеристика вікових змін організму. Участь 

нейроендокринної системи в детермінації вікових змін. Залежність тривалості життя від 

інтенсивності метаболізму, ваги тіла та ваги головного мозку. 

 

 

ПП. 40   Вірусологія  
 

Загальне уявлення про неклітинні форми життя (віруси). Класифікація неклітинних 

форм життя (віруси, віроїди, пріони). Основні характеристики вірусів. Класифікація 

морфологічних типів віріону. Прості та складні віруси. Симетрія вірусів. Морфологічний 

та морфометричний аналіз електронограм вірусних часток. Шляхи поширення вірусів в 

природі; уявлення про вектори вірусних інфекцій та вхідні ворота інфекції. Тропізм 

вірусів. Особливості життєвих циклів вірусів бактерій, рослин, тварин та людини. 

 

Характеристики вірусних білків як таксономічної ознаки. Функції вірусних білків в 

процесах адсорбції, проникненні, імунної відповіді та транспорті вірусу. Структурні та 

неструктурні білки вірусів.  

 

Типи нуклеінових кислот у вірусів. Класифікація способів реплікації вірусів за 

Балтімором. Особливості реплікації різних типів нуклеінових кислот у вірусів. 

 

Віруси людини і тварин та їх таксономія. Особливості взаємодії вірусів людини і тварин 

з чутливими клітинами. Патогенез вірусних інфекцій на рівні організму. Характеристика 

типів інфекцій.  

 

Цитопатична дія вірусів та її реєстрація. Класифікація культур клітин та умови їх 

вирощування. Типи цитопатичної дії вірусу в культурі клітин. Патогенез вірусних 

інфекцій на рівні клітини. 

 

Поняття про інфекційний титр вірусу. Кількісне визначення інфекційного титру 

біотестуванням. Принципи біотестування: поняття про тест-об'єкт, тест-систему, тест-

функцію, використання LD50 як тест-функції у вірусологічних дослідженнях.  
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Теорії вірусного канцерогенезу. Доброякісні та злоякісні пухлини. Уявлення про 

ембріональні гени, протоонкогени, онкогени та їх експресію. Основні родини 

канцерогенних вірусів. Ретровіруси як вектори горизонтальної передачі спадкової 

інформації. 

 

Хіміотерапія вірусних інфекцій. Теорія мішеней дії антивірусних препаратів. 

Класифікація хіміотерапевтичних антивірусних препаратів. Механізми дії антивірусних 

препаратів. 

 

Противірусний імунітет. Уявлення про імунітет при вірусних захворюваннях. 

Епідеміологічна характеристика вірусів. Типи антивірусних вакцин. 

 

Різноманітність фітовірусів та їх таксономія. Вплив вірусної інфекції на ріст і розвиток 

рослин; рух між клітинами і тканинами, локалізація та накопичення вірусів, утворення 

включень. Рослини-індикатори. Передача вірусів рослин в природних умовах та в 

лабораторії. Віруси основних сільськогосподарських рослин. Способи запобігання втрат 

врожаю від вірусних інфекцій. 

  

Характеристика бактеріофагів та їх таксономія. Особливості взаємодії бактеріофагу з 

бактеріальною клітиною. Вірулентні та помірні бактеріофаги. Роль вірусів бактерій в 

природі та в біотехнологічних процесах. Методи титрування вірусів бактерій.  

 

Неканонічні віруси. Біологічні особливості віроїдів. Методи детекції інфекційної РНК. 

Використання полімеразної ланцюгової реакції у вірусологічних дослідженнях. Пріони як 

представники неканонічних вірусів. Діагностичні ознаки пріонів. Повільні вірусні 

інфекції, спричинені пріонами та їх симптоматична картина. 

 

Методи дослідження вірусів. Основні серологічні методи, що використовуються у 

фітовірусології. Методика визначення преципітаційного титру. Приготування 

вірусвмісних препаратів для електронно-мікроскопічних досліджень. Адсорбційні 

властивості вірусів та їх складових. Властивості контрастуючих речовин. Техніка 

виготовлення плівок-подкладинок. Вимоги до матеріалів, що використовуються для 

приготування плівок-підкладинок. Принципи методу імуноферментного аналізу. Типи 

(модифікації) ІФА для діагностики вірусів. Застосування ІФА в вірусологічній лабораторіі 

та практиці. 

 

ПП. 41   Біохімія 
 

Метаболізм. Катаболічні та анаболічні перетворення біоорганічних молекул. Регуляція й 

енергетика клітинного метаболізму. Методи вивчення метаболізму. Обмін речовин у 

живих організмах. Особливості внутрішньоклітинної локалізації метаболічних 

перетворень.  

 

АТФ – головний хімічний посередник у клітині: структура, хімічні властивості. 
Визначення вмісту АТФ у тканинах. Біологічне значення продуктів гідролізу АТФ.  

 

Гліколіз – центральний шлях катаболізму глюкози. Стадії гліколізу, біологічне 

значення продуктів метаболічного перетворення глюкози. Інші шляхи перетворення 

вуглеводів: пентозофосфатний шунт, бродіння. Біосинтез вуглеводів. Порушення обміну 

вуглеводів у крові, наслідки, патології. 
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Цикл трикарбонових кислот (ЦТК). Загальна характеристика ЦТК: основні стадії та 

регуляція. 

 

Метаболічні перетворення амінокислот і білків. Окислювальне розщеплення 

амінокислот. Цикл сечовини. Кетогенні й глюкогенні амінокислоти: біологічне значення, 

особливості перетворення. Біосинтез амінокислот і білків. Генетичні дефекти, які 

викликають накопичення аміаку в організмі людини. 

 

Метаболізм жирних кислоті ліпідів в організмі. Окиснення жирних кислот у тканинах 

тваринного організму. Регуляція окиснення жирних кислот і утворення кетонових тіл. 

Біосинтез жирних кислот, його регуляція.  

 

Метавболізм нуклеїнових кислот. Хімічний синтез, визначення нуклеотидної 

послідовності ДНК. Полімеразна ланцюгова реакція. Катаболізм нуклеїнових кислот. 

Регуляція метаболічних перетворень нуклеїнових кислот. 

 

Інтегральні шляхи метаболічних перетворень в організмі. Механізми дії гормонів на 

метаболізм. Шляхи спряження загальних шляхів катаболізму з дихальним ланцюгом. 

Компартменталізація метаболічних шляхів.  

  

ПП. 42   Радіобіологія 
 

Іонізуюче випромінювання. Методи розрахунку доз іонізуючого опромінення. Кількісна 

оцінка поглинутої дози іонізуючого випромінювання. Дозиметр та радіобіологічні 

номограми. Методи розрахунку доз іонізуючого опромінення дозу від інкорпорованих 

джерел. Гамма-спектрометр.  

 

Відносна біологічна ефективність випромінювання. Методика розрахунку відносної 

біологічної ефективності. Джерела гамма- та бета-випромінювання. 

 

Поняття про дозову залежність. Методи статистичної і графічної обробки 

експериментального матеріалу. Експериментальні дані про вплив різних доз іонізуючого 

випромінювання на заданий біологічний параметр.  

 

Теорія мішені. Кількісна характеристика параметрів внутрішньоклітинних мішеней. 

Аналіз дозових залежностей виживання одноклітинних організмів. Періодична культура 

одноклітинних організмів.  

 

Оцінка радіостійкості біооб'єктів. Кількісні характеристики дозових залежностей (Д0, 

Д50, Дq). Поняття про діапазони мінливості радіостійкості біооб'єктів. 

 

Поняття про коефіцієнти накопичення радіонуклідів. Методи розрахунку коефіцієнтів 

накопичення радіонуклідів. Визначення динаміки вмісту радіонукліду у компонентах 

екосистеми. Оцінка "радіонуклідної ваги" заданих компонентів екосистеми. 

Характеристика дозових навантажень. 

  

Гостре та хронічне опромінення об'єктів. Модельні дикоростучі види рослин (енотера, 

кульбаба, календула, люпин тощо). Визначення ізоефективних доз за параметрами 

виживаності, хромосомних аберацій у стовбурових клітинах тощо. 
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Елементи транспорту радіонуклідів в системі "грунт-рослина". Прогнозні оцінки 

рівня накопичення радіонуклідів у рослинному компоненті. Розрахунки з використанням 

програмного забезпечення ПЕОМ.  

 

Статистичні моделі для оцінки ступеню неаддитивності дії радіаційного та хімічного 

факторів. Критичні тканини вегетуючих рослин. Ступінь та знак неаддитивності дії 

(синергізм, антагонізм - радіопротекторна дія). 

 

Статистичні методи оцінки коефіцієнтів на прикладі корелятивних взаємодій кореня 

та стебла проростків при визначенні радіочутливості рослин. Метод роздільного 

опромінення коренів та пагонів і співставлення ізоефективних доз. Серія дозових 

залежностей для коренів та пагонів, програмне забезпечення для ПЕОМ. 

 

Поняття про коефіцієнти переходу. Методи розрахунку коефіцієнтів накопичення у 

рослин на штучно забруднених територіях. 

  

Радіостійкість насіння та проростків. Дозові залежності виживання проростків і 

насіння. Порівняльні радіобіологічні характеристики насіння і проростків. 

 

ПП. 43   Мікробіологія  
 

Принципи та методи стерилізації.  Обладнання для стерилізації та реактиви для 

контролю стерильності. Особливості стерилізації лабораторного посуду та поживних  

середовищ  для культивування мікроорганізмів. 

 

Особливості метаболізму мікроорганізмів та типи поживних середовищ для їх 

культивування в лабораторних умовах. 

 

Особливості морфології бактерій, актиноміцетів та грибів. Морфологічні типи клітин 

мікроорганізмів. Методики виготовлення препаратів мікроорганізмів для їх 

мікроскопічного дослідження.  

 

Особливості будови клітин мікроорганізмів та методи виявлення окремих структур 

бактеріальних клітин. Особливості будови бактеріальної клітини та її  

цитоплазматичних утворів. Препарати цитоплазматичних структур бактеріальної клітини. 

Методи виявлення цитоплазматичних структур бактеріальних клітин. 

 

Чисті культури мікроорганізмів. Методи виділення чистих культур. Ознаки чистоти 

виділеної культури. Культивування мікроорганізмів у лабораторних умовах. Типи 

поживних середовищ та обладнання для культивування основних груп мікроорганізмів. 

 

Молочнокислі бактерії та їх використання в харчовій промисловості. Молочнокислі 

продукти та їх характеристика. Опис мікрофлори кисломолочних продуктів. Методика 

мікробіологічного аналізу мікрофлори молочнокислих продуктів. 

 . 

Поширення мікроорганізмів у природі. Мікрофлора ґрунту, природних водойм, повітря 

та інших субстратів. Методи кількісного аналізу мікроорганізмів. Кількість клітин 

Escherichia coli у воді та ґрунті. Методи кількісного підрахунку бактерій кишкової 

палички. 
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Поняття патогенності та вірулентності мікроорганізмів. Фактори патогенності. 
Методи виявлення ДНКази, гіалуронідази, ліпази та інших факторів, які забезпечують 

вірулентність патогенних мікроорганізмів. 

 

Нормофлора організму людини та її значення. Якісний та кількісний вміст деяких 

представників нормофлори кишечника людини. Методи визначення вмісту біфідо- та 

лактобактерій, а також виявлення неферментуючих кишкових паличок. 

 

Модифікаційна мінливість у мікроорганізмів. Особливості мінливості у різних груп 

мікроорганізмів. Методики відбору бактеріальних культур для виявлення зміненого 

фенотипу. Обладнання та поживні середовища для відбору бактерій зі зміненим 

фенотипом.  

 

Поняття про антибіотики, методи визначення чутливості бактерій до антибіотиків. 
Антибіотики, їх властивості та класифікація. Антибіотикорезистентність. Методи 

визначення чутливості бактерій до антибіотиків. Антибіотикограми.  

 

Принципи класифікації мікроорганізмів. Морфолого-культуральні та фізіолого-

біохімічні ознаки досліджуваного мікроорганізму. Поділ бактерій на систематичні групи 

Основи фізіології та біохімії бактерій. 

 

Ріст та розвиток мікробної популяції в періодичній та безперервній системах. Крива 

росту мікробної популяції в періодичній системі. Методи визначення оптичної щільності 

та кількості мікробних клітин в культуральній рідині. 

 

Морфологічно-диференційовані клітини прокаріот. Типи морфологічної диференціації 

у бактерій (ендоспори, екзоспори, та цисти). Методи виявлення типів морфологічної 

диференціації у бактерій. 

 

Грампозитивні та грамнегативні бактерії. Метод фарбування за Грамом та його 

модифікації. 

 

Участь мікроорганізмів у зв’язуванні молекулярного азоту. Діазотрофія у 

мікроорганізмів. Біологічні властивості азотфіксуючих бактерій. Методи виділення 

бактерій-діазотрофів. 

 

ПП. 44   Імунологія   
 

Клітинний та гуморальний імунітет та їх складові. Загальне уявлення про 

імунодіагностику. Структура імунограми та її параметрів; типи імунограм.  

 

Фактори природної резистентності організму. Уявлення про природний імунітет та 

його стани.  Основні показники норм для факторів природного імунітету. 

 

Гуморальні фактори природної резистентності та їх функції. Поняття про природну 

резистентність та її рівні. Регламенти кількісного визначення основних гуморальних 

факторів природної резистентності.  

 

Клітинні фактори природної резистентності та їх функції. Регламенти визначення 

основних клітинних факторів природної резистентності. 
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Основні ланки специфічного імунітету. Імунізація. Специфічний імунітет та його рівні. 

Уявлення про імунізацію. Критерії оцінки специфічного імунітету. 

 

Центральні та периферичні органи імунної системи. Поняття про центральні та 

периферійні органи імунної системи. Класифікація органів імунної системи за клітинними 

компонентами (функціональною активністю, ступенем зрілості та специфічною 

активністю клітин). Різноманітність центральних та периферійних органів імунної 

системи у людини та експериментальних тварин різних систематичних груп. 

 

Клітини імунної системи лімфоїдного та мієлоїдного походження. Класифікація, 

характерні ознаки та функції клітин імунної системи. Методи дослідження 

імунокомпетентних клітин. Основні типи імунологічного аналізу крові. 

 

Поняття про імунну відповідь, імуногенність та антигенність. Різноманітність проявів 

імунної відповіді на біологічні сполуки з різними антигенними властивостями. Методи 

визначення імуногенності та антигенності. 

 

Антигени: класифікація, основні властивості, походження. Антитіла: класифікація, 

основні властивості, специфічність взаємодії з антигенами.  Поняття про антигени, 

антитіла, їх властивості, класифікацію та принципи взаємодії антитіл з антигенами. 

Поняття про антисироватку та продукцію імуноглобулінів. Моноклональні антитіла. 
Специфічність як характеристика антисироватки. Методи серологічного та 

імунохімічного аналізу. 

 

Комплемент, його компоненти та шляхи активації. Техніка проведення реакії гемолізу. 

 

Імунні комплекси та їх значення. Методи визначення ЦІК в сироватці. Поняття про 

циркулюючі імунні комплекси та їх значення; основні імуноглобуліни сироватки крові, їх 

властивості та функції. Метод фракціонування біологічних макромолекул. 

 

Імунна система та її елементи. Поняття "фактор імунної системи". Класифікація типів 

імунної відповіді та поняття про гіперчутливість. Регуляторні механізми імунної відповіді. 

 

Класифікація проявів імунітету (протиінфекційний, протипухлинний, 

трансплантаційний). 

 

Характерні ознаки різних проявів імунітету. Динаміка розвтику імунітету з різними 

типами проявів. 

 

 

ПП. 45   Генетика   
 

Генетика - наука про спадковість та мінливість. Історія розвитку генетики. Модельні 

об'єкти в генетиці.  

 

Перший та другий закони Менделя.  Моногібридне схрещування. Поняття про ген, 

алель, генотип, фенотип, домінантні та рецесивні ознаки. Генетична символіка.  

 

Третій закон Менделя. Теорема множення ймовірностей та незалежне спадкування; 

Залежність між числом генів, генотипів та фенотипів при домінуванні та кодомінуванні. 

 

Домінантність, пенетрантність та експресивність. Залежність розщеплення за 
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фенотипами від генотипів батьківських особин при домінування, кодомінуванні та 

проміжному спадкуванні.  

 

Статистичні основи законів Менделя.  Сім'ї з різною кількістю потомків; прояв ознак 

при кодомінуванні, домінуванні, рецесивності та проміжному спадкуванні.  

 

Аналізуюче схрещування в гібридологічному аналізі. Ймовірність прояву фенотипу 

при відомих та невідомих батьківських генотипах.  

 

Апріорні й апостеріорні розщеплення. Апріорна й апостеріорна ймовірності, розрахунок 

апріорних співвідношень. 

 

Причини відхилення реальних розщеплень від законів Менделя. Взаємодія та 

зчеплення генів. Вплив статі, диференційної життєздатності, пенетрантності та 

експресивності. Статистичні аспекти гібрідологічного аналізу. 

 

 Аналіз схрещування при взаємодії генів. Взаємодія генів та її характерні прояви в 

розщепленні. Співвідношення між розщепленням за фенотипами та за генотипами при 

простому та подвійному епістазі, комплементарності, аддитивній та кумулятивній 

полімерії. 

 

Зчеплення генів та його прояви при розщепленні. Кросинговер та частка рекомбінації 

при схрещуванні дигетерозигот; кросоверні гамети та фенотипи. Розщеплення в 

аналізуючому схрещуванні при незалежному спадкуванні, абсолютному зчепленні та при 

наявності кросинговера. 

 

Групи зчеплення та хромосоми. Розщеплення в потомстві при незалежному та 

зчепленому спадкуванні у випадку цис- та транс- розташування алелів. 

 

Генетичні карти. Частота рекомбінації як функція фізичної відстані між зчепленими 

генами. Подвійний кросинговер. Інтерференція та коінциденція. 

 

Вплив статі на спадкування ознак. Ознаки, залежні від статі, обмежені статтю та 

зчепленні зі статтю. Спадкування по материнській лінії; голандричне спадкування та кріс-

крос спадкування. Розщеплення в реципрокних схрещуваннях.  

 

Стать та статеві хромосоми. Хромосомні типи визначення статі. Гомогаметність та  

гетерогаметність. 

 

Статевий хроматин. Тільця Барра. .Інактивація Х-хромосоми та гіпотеза Лайон.  

 

Нерозходження статевих хромосом. Синдроми Шерешевського-Тернера та 

Кляйнфельтера.  

 

Модифікаційна та генетична мінливість. Варіаційний ряд та його статистичні 

характеристики; основні правила статистичного аналізу та порівнянь кількісних ознак. 

Успадковуваність.  

 

Фенотипова та генотипова мінливість в популяції. Генофонд. Поліморфізм та  рівень 

гетерозиготності.  

  

Генетична структура популяції. Частоти генів, генотипів та фенотипів як генетичні 
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параметри популяцій.  

 

Закон Харді-Вайнберга. Генетична рівновага для двоалельних генів, множинного 

алелізму та генів, зчеплених зі статтю.  

 

Прояв ознак в ряду поколінь. Основні домінантні та рецесивні ознаки у людини. 

Родовід; стандартна символіка родоводів. Моногенні та полігенні хвороби; основи 

генетичного консультування. 

 

Генеалогічний аналіз. "Горизонтальне" та "вертикальне" поширення ознак на родоводах. 

Визначення генотипу за родоводом; прояв ознаки у пробанда в сімґях з різними 

генотипами батьківських особин.  

 

Хромосомні перебудови. Аберації хромосомного та хроматидного типів.  

 

Методи обліку хромосомних аберацій. Частота та спектр хромосомних аберацій  в 

метафазних та анафазних клітинах. 

 

Типи мутаційних змін в ДНК. Тест-системи для оцінки мутагенних властивостей. 

 

Механізми мутагенної дії факторів хімічної та фізичної природи.  Характерні 

особливості мутаційних змін в ДНК при дії фізичних та хімічних мутагенів.  

 

Вплив мутагенів різної природи на довкілля. Аналіз генетичних ефектів в 

забрудненому довкіллі з застосуванням мікробних, рослинних, тваринних тест-систем, та  

клітин людини. 

 

Генетичний поліморфізм білків. Характеристика генетичного поліморфізму білків та  

генів, що контролюють білки. Методи аналізу поліморфізму білків. 

 

Поліморфізм ДНК. Методи аналізу поліморфізму кодуючих та анонімних послідовностей 

ДНК.  

 

ПП. 46 Молекулярна біологія   
 

Фізико-хімічні основи молекулярної біології. Основи термодинаміки. Типи 

міжмолекулярних взаємодій. Конформація та конформаційна рухливість макромолекул. 

 

Структура та принципи функціонування білків. Первинна, вторинна та просторова 

структура білків. Класифікація білків. Принципи структурної організації водорозчинних 

та мембранних білків. Конформаційна рухливість білків. Принципи ферментативного 

каталізу. Принципи функціонування молекулярних машин. 

 

Нуклеїнові кислоти. Класифікація нуклеїнових кислот. Структура та функціонування 

нуклеїнових кислот. Білково-нуклеїнові взаємодії.  

 

Організація геномів. Генетичний код. Молекулярна організація гена. Гени та їх 

класифікація. Класифікація геномів. Принципи організації про- та еукаріотичних геномів. 

Структурна організація спадкового апарату. Структура хроматину. 
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Молекулярні механізми транскрипції. РНК-полімерази. Ініціація транскрипції. 

Елонгація та термінація транскрипції. Регуляція транскрипції у прокаріотів та еукаріотів. 

Молекулярні механізми процесингу мРНК. 

 

Біосинтез білка. Етапи синтезу білка. тРНК та акцептування амінокислоти. Структурна 

організація системи білкового синтезу. Молекулярні механізми трансляції та її регуляція. 

Формування нативної структури білка. 

 

Молекулярні механізми реплікації та репарації. Класифікація процесів синтезу ДНК. 

ДНК-полімерази. Реплікон. Реплісома. Класифікація процесів репарації ДНК. Механізми 

репарації. 

 

Молекулярні механізми рекомбінації. Класифікація процесів рекомбінації ДНК. 

Молекулярні механізми гомологічної рекомбінації. Сайт-специфічна та незаконна 

рекомбінація. 

 

Методи дослідження  в молекулярній біології. Методи клонування та ампліфікації ДНК. 

Методи аналізу сумішей нуклеїнових кислот. Секвенування ДНК. Методи штучної 

експресії білків. Бази даних послідовностей і структур біополімерів.  

 

ПП. 47  Біофізика   
 

Перший закон термодинаміки та його застосування до біологічних систем.  

 

Другий закон термодинаміки. Ентропія. Інформація і зв'язок її з ентропією. 

Термодинамічні потенціали. 

 

Основні положення лінійної нерівноважної термодинаміки. 

 

Просторова структура біомакромолекул. Стабілізація просторової структури 

біомакромолекул за допомогою внутрішньомолекулярних взаємодій (електростатичні, 

вандер-ваальсові і гідрофобні взаємодії, водневі зв'язки). 

 

Первинна і вторинна структура білків. Надвторинна структура. 

 

Третинна і четвертинна будова білків. Динаміка білкової структури. 

 

Молекулярний механізм взаємодії ферменту з субстратом. Конформаційні перебудови 

ферментів при взаємодії з субстратами. 

 

Кінетика ферментативних реакцій. Рівняння Міхаеліса-Ментен. Графічний метод 

Лайнуівера-Берка для визначення кінетичних параметрів ферментативних реакцій. 

Конкурентне і неконкурентне інгібування ферментативних реакцій. 

 

Структура алостеричних ферментів. Кооперативна кінетика реакцій з участю 

алостеричних ферментів. Рівняння Хілла. 
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Просторова будова ДНК. Характер сил, які стабілізують структуру ДНК (водневі зв'язки 

між комплементарними парами, стекінг-взаємодії). 

 

Фізико-хімічна характеристика мембранних ліпідів. Білки мембран. Міжмолекулярні 

взаємодії в мембрані (ліпід-ліпідні, білок-ліпідні, білок-білкові). 

 

Рідиннокристалевий стан мембрани. Фазові переходи в мембранах (ліотропний і 

термотропний поліморфізм ліпідів). Динаміка ліпідів і білків в мембрані. 

 

Моделі структурної організації мембран (мозаїчна модель, асиметрична тришарова 

мембрана). 

 

Мембранний потенціал. Електропровідність біологічних мембран. Потенціал дії. 

 

Структурна організація м'язового волокна. Спряження між збудженням і скороченням 

в скелетному м'язі. 

 

Механіка та енергетика скорочення скелетного м'язу. 

 

Молекулярні механізми м’язового скорочення. Скоротливі білки м’язу. Структурна 

організація тонкої і товстої протофібрили. Модель ковзання протофібрил. 

 

Рухомість прокаріотичних клітин. Структурна організація джгутика бактерій. 

Молекулярні механізми обертання джгутика бактерії. 

 

Структурна організація внутрішніх мембран мітохондрій. Просторова локалізація 

електронно-транспортних ланцюгів в мембранах мітохондрій. Основні положення теорії 

Мітчелла. 

 

Організація і функціонування реакційних центрів двох фотосистем. Просторова 

локалізація електронно-транспортних ланцюгів в мембранах тилакоїдів. Z- схема 

фотосинтезу. 

 

Основні етапи фотобіологічних процесів. Особливості фотодеструктивної дії 

ультрафіолетового світла на біологічні об'єкти. 

 

Рецептори – як фізичні сенсори фізичних факторів. Типи рецепції та типи рецепторів. 

Аналізатори та сенсорні системи.  

 

Механізм рецепції світла та трансдукції сигналу в фоторецепторах. 

 

Регуляція біологічних процесів. Основин принципи регуляції біологічних процесів на 

молекулярному, клітинному та організменому рівнях. 
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ПП. 48  Біотехнологія   
 

Предмет та завдання біотехнології. Класифікація біотехнології та області її 

застосування.  

 

Молекулярна біотехнологія. Створення функціональних бактеріальних плазмід in vitro. 

Технології рекомбінантних ДНК. Ознайомлення з біологічними системами, які 

використовуються в молекулярній біотехнології. Культури еукаріотичних клітин.  

 

Роль біотехнології в діагностиці захворювань, створені сучасних фармацевтичних 

засобів. Технологія рекомбінантних ДНК. Біотехнологія окремих типів організмів та її 

роль  в охороні довкілля. Специфічна ферментативна ампліфікація ДНК in vitro: 

полімеразна ланцюгова реакція. Проблеми створення генетично-модифікованих 

продуктів. 

 

Суть і розробка біотехнологічного процесу. Створення проекту, оптимізація,  

масштабування та нормативна база біотехнологічного процесу.  


