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Мета: 

Навчальна. Сформувати знання про геном та його особливості; розглянути 

сучасний стан досліджень геному людини; 

Розвиваюча. Розвивати вміння логічно мислити та аналізувати 

закономірності досліджень геному людини; 

Виховна. На прикладі результатів дослідження геному людини виховувати 

розуміння єдності всіх біологічних процесів у живих організмах і важливості цих 

процесів для існування життя. 

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

Сучасна генетика характеризується все ширшим її проникненням в усі 

напрями біологічної науки, охорони довкілля, медицини тощо. Це зумовлено 

бурхливим розвитком молекулярних методів дослідження спадковості та 

мінливості, структурно-функціональної організації генетичного матеріалу, 

міжгенної взаємодії та ін. Виникли такі нові напрями, як геноміка та 

функціональна геноміка, протеоміка, біоінформатика, молекулярні, генні та 

клітинні технології тощо. У сучасній біології, в усьому діапазоні її галузей, не 

залишилося жодної, в якій би не знайшли свого застосування ДНК-технології. 

ДНК-технології охоплюють методи клонування ДНК, ідентифікації генів, 

секвенування і синтез олігонуклеотидів, спрямованого мутагенезу ДНК, 

оптимізації експресії синтезованих молекул ДНК, технологію рекомбінантної 

ДНК і способи введення рекомбінантної ДНК у живі клітини. Сутність геномної 

ДНК-технології полягає у цілеспрямованій перебудові геному організмів аж до 

створення нових видів. Практичне застосування рекомбінантних ДНК із 

різноманітних джерел складає основу рекомбінантної ДНК-технології. 

Теоретично всі структурні гени організмів (рослин, тварин, грибів, 

мікроорганізмів, людини) є доступними експериментальному аналізу. Тому за 

допомогою ДНК-технологій відкриваються перспективи виробництва 

різноманітних речовин, необхідних для господарчого виробництва і людини. 

Наразі ДНК-технології широко застосовують для розробки способів 

управління потоком генетичної інформації (селекція за допомогою молекулярно-

генетичних маркерів – MAS, з цією метою здійснюється картування, маркування 

основних генів кількісних ознак – QTL; збереження біорізноманіття на основі 

використання молекулярно-генетичних маркерів; розробка генетично 

обґрунтованих програм збереження, розведення (розмноження) і підбору 

батьківських форм тварин і рослин з урахуванням даних екологічної у генетики), 



для створення нових форм організмів, особливо тварин і рослин, з метою 

отримання “біореакторів” (продуцентів терапевтично важливих для людини 

речовин, зокрема білків), вивчення генетичних механізмів розвитку і 

попередження різноманітних захворювань (онкопатологій, стійкості до 

канцерогенозу, різноманітних моно і полігенних генетичних захворювань, 

підвищення ефективності ксеногенної трансплантації органів, генної і клітинної 

терапії за допомогою використання трансгенних соматичних і стовбурових 

клітин), а також для фундаментальних досліджень, особливо міжгенної взаємодії 

(створення генних конструкцій із включенням структурно-функціональних 

елементів і аналіз впливу їхніх регуляторних ефектів на експресію різноманітних 

генів), тощо. 

Останнім часом різко зріс інтерес до такого порівняно нового напряму, як 

епігенетика – розділу науки про спадковість, що вивчає формування і спадкову 

передачу специфічного функціонального стану геному. Епігенетика, на відміну 

від класичної генетики (менделізму), вивчає спадковість не у статиці (кількість 

одиниць спадковості, їхня локалізація у хромосомах, аналіз рекомбінаційних 

подій, нуклеотидних послідовностей у молекулах ДНК і РНК тощо), а у їхній 

динаміці (зміни і новоутворення, що відбуваються у самих одиницях спадковості 

протягом індивідуального розвитку особин). Оскільки такі, набуті протягом 

онтогенезу, ознаки можуть передаватись у спадок (на прикладі деяких рослин це 

вже науково доведений факт), а це вступає у певне протиріччя із постулатами 

синтетичної теорії еволюції, вивчення епігенетичної мінливості сучасними 

методами має важливе як загальнобіологічне та світоглядне, так і практичне 

значення, зокрема у селекції. Все більше даних свідчить про те, що і канцерогенез 

може бути наслідком епігеномних змін соматичних клітин. 

Практично всі ці напрями тією чи іншою мірою розвиваються і в Україні, 

перш за все у системі закладів Національної академії наук. У біологічних 

відділеннях НАН України такі дослідження розвивались протягом 2000–2005 рр. 

у рамках цільових програм фундаментальних досліджень “Фізіолого-біохімічні та 

молекулярно-генетичні основи функціонування живих систем і розробка 

принципів керування ними” і “Генетична і клітинна інженерія як основа нової 

“Зеленої революції” в рослинництві”, а з 2006 року – у рамках програм 

“Фундаментальні основи геноміки та протеоміки” і “Збереження біорізноманіття 

та його відтворення на основі біомаркерів, геноміки та біотехнологій”. 

Започатковано вивчення фундаментальних засад генної терапії та з’ясування 

молекулярних, генетичних і клітинних особливостей онкогенезу з метою 

створення методів ранньої діагностики та нової стратегії терапії злоякісного 

процесу. 



З метою подальшої стимуляції досліджень у цих напрямах Президія НАН 

України заснувала у 2003 р. премію імені С.М. Гершензона за наукові роботи в 

галузі молекулярної біології та молекулярної генетики, яка присуджується раз у 

два роки. (Першим лауреатом премії імені С.М. Гершензона стала у 2005 р. член-

кореспондент А.В. Риндич за цикл робіт “Структура і експресія еукаріоттичних і 

вірусних генів”. У 2007 р. цю премію присуджено також співробітникам ІМБіГ – 

Л.А. Лівшиць та Л.Л. Лукаш за цикл праць “Мутаційний процес у популяціях 

клітин ссавців і природа генних мутацій, що спричиняють тяжкі спадкові 

захворювання людини”). 

В Інституті фізіології рослин і генетики (ІФРГ) (директор академік В.В. 

Моргун) проводять дослідження із проблем гетерозису, генетичних основ 

мутаційної селекції, біотехнології, теоретичних основ селекції, створення нових 

сортів і гібридів сільськогосподарських культур. Науковцями інституту досягнуто 

значних успіхів у вивченні механізмів генетичних процесів із метою встановлення 

принципів управління спадковою мінливістю; з’ясуванні молекулярно-

біологічних закономірностей росту, розвитку і стійкості рослинних систем, 

створенні на цій основі нових технологій та біотехнологій. 

У відділі експериментального мутагенезу (завідувач В.В. Моргун) ведуть 

роботи з генетичного поліпшення за допомогою мутагенних чинників таких 

культур, як пшениця і кукурудза. Встановлено особливості мутагенної активності 

низки чинників хімічної та фізичної природи, розроблено технології отримання 

індукованих мутацій в культурі клітин і тканин, створено унікальні форми 

рослин, розроблено методи практичного використання індукованих мутацій, 

розвиваються наукові основи ведення насінництва. Значний внесок зроблено в 

розвиток теорії та методів створення нового типу напівкарликових сортів озимої 

пшениці, які поклали початок “зеленій революції” в Україні. Обґрунтовано 

генетичні основи та методи селекції напівкарликових пшениць, які забезпечили 

зростання генетичного потенціалу цих рослин на 25–30 %. Цикл робіт “Генетичні 

основи, методи створення нових напівкарликових сортів озимої м’якої пшениці та 

їх впровадження у виробництво” удостоєно Державної премії України в галузі 

науки і техніки за 1997 рік (В.В. Моргун, В.Ф. Логвиненко). 

В результаті успішної транс локації хромосом жита у геном пшениці в ІФРГ 

створено нове покоління сортів озимої пшениці, які забезпечили отримання 

високих урожаїв в Україні: сорти Смуглянка, Золотокоса та Фаворитка 

сформували у 2006–2007 рр. рекордний врожай зерна (115–124 ц/га). Нові сорти 

вдало поєднують високий генетичний потенціал продуктивності з хорошою 

якістю зерна та стійкістю до умов довкілля (В.В. Моргун, А.П. Артемчук). 

Розробляють генетичні основи селекції кукурудзи на ранньостиглість та 

конкретні методи підвищення ефективності селекційної роботи, створено цінні 



лінії та гібриди кукурудзи. Створені ранньостиглі гібриди кукурудзи сприяли 

значному підвищенню валових зборів зерна в Україні та країнах СНД. 

Генетичний потенціал нових гібридів кукурудзи Богун, Метеор, Аметист сягає 

140–160 ц/га зерна і понад 1000 ц/га листостеблевої маси. Вперше здійснено 

безвекторне перенесення низки генів від донора до реципієнта за типом 

генетичної трансформації та отримано перші в Україні трансгенні рослини 

кукурудзи (В.В. Моргун, К.А. Ларченко). 

В ІФРГ створено 86 сортів та гібридів озимої пшениці, тритікале, жита, 

кукурудзи та інших культур, 64 із яких занесено до Державного реєстру сортів 

України уже за період незалежності держави, багато з них висіваються на полях 

України та країн СНД. Площа їхнього посіву в різні роки становила від 1 до 5,5 

млн. га. 

Співпраця академіка В.В. Моргуна з науковцями багатьох країн світу, 

експедиції зі збору генофонду і міжнародний авторитет відкрили реальні 

можливості для широкої інтродукції в Україну цінної світової генетичної плазми. 

Сформовану у відділі експериментального мутагенезу колекцію зразків пшениці і 

кукурудзи визнано науковим Національним надбанням України. 

Основним напрямом роботи відділу генетичної інженерії ІФРГ (завідувач 

д.б.н. О.М. Тищенко) є розробка методів генетичної трансформації 

сільськогосподарських рослин. Запропоновано нові способи індукції регенерації 

шляхом прямого морфогенезу, які є перспективними для розробки системи 

методів генетичної трансформації селекційно-цінних генотипів кукурудзи та 

соняшнику вітчизняної селекції. Отримано рослини-регенеранти соняшнику з 

транзієнтною експресією гетерологічних генів. Вивчають молекулярно-генетичні 

особливості морфогенезу культурних рослин іn vіvo та іn vіtro, основну увагу 

приділено епігенетичним аспектам регуляції росту та диференціації клітин на 

різних етапах розвитку рослин, у тому числі з’ясуванню молекулярних механізмів 

фізіологічного старіння рослин (О.М. Тищенко, С.І. Михальська). 

У відділі проводять також дослідження із розробки прийомів клітинної 

селекції на стійкість до комплексу стресових чинників довкілля (засолення, 

водного дефіциту, іонів важких металів). Експериментально підтверджено 

перспективність використання летальних доз іонів важких металів для 

гарантованого добору клітинних ліній тютюну і сої з комплексною стійкістю до 

посухи та засолення (Л.Є. Сергєєва). 

У відділі генетичних основ гетерозису ІФРГ (завідувач д.б.н., професор Т.В. 

Чугункова) проводять комплексне вивчення селекційного матеріалу цукрових і 

кормових буряків. Виявлено нові морфологічні мутації цих рослин, на основі яких 

розроблено та запропоновано способи контролю гібридності рослин, створення 

міжлінійних гібридів та закріплювачів стерильності цукрових буряків, які 



спрощують та скорочують тривалість селекційного процесу (О.В. Дубровна, І.І. 

Лялько). 

Важливим напрямом роботи відділу є розробка ефективних біотехнологій, 

спрямованих на створення рослин, стійких до хвороб та стресових чинників. 

Уперше в Україні одержано рослини-регенеранти буряків, стійкі як до окремих 

абіотичних і біотичних стресових чинників довкілля, так і до їхнього комплексу 

(токсину збудника бактеріозу, низьких та високих температур, хлоридного та 

сульфатного типів засолення). Встановлено цитогенетичні закономірності 

структурно-функціональної мінливості геному культивованих клітин буряків при 

дії стресових чинників, що поглиблює і уточнює знання про механізми геномної 

мінливості та сприяє розробці генетичних основ клітинної селекції рослин (О.В. 

Дубровна). 

Одним з провідних наукових закладів у розвитку перелічених та інших 

пріоритетних наукових напрямів генетики залишається Інститут молекулярної 

біології і генетики НАН України (ІМБіГ) (директор академік Г.В. Єльська). 

У відділі генетики клітинних популяцій ІМБіГ (завідувач член-

кореспондент В.А. Кунах) на основі методу пульс-електрофорезу розроблено 

підхід, що дозволяє аналізувати ДНК на рівні петлевих доменів хроматину, які 

формуються завдяки специфічній взаємодії ДНК і білків ядерного матриксу. 

При старінні, наприклад, насіння жита разом із втратою схожості 

відбувається зниження активності ДНК-топоізомерази ІІ. Остання відіграє 

важливу роль у процесах синтезу ДНК та РНК, репарації, необхідна для 

нормального розходження дочірніх хромосом. Втрата активності цього ферменту 

в старому насінні може спричинювати значні зміни в структурно-функціональній 

організації хроматину (В.А. Кунах, В.Т. Солов’ян, І.О. Андрєєв). 

Охарактеризовано послідовності ДНК у термінальних ділянках хромосом жита і 

прокартовано ці послідовності за допомогою флуоресцентної гібридизації іn 

sіtu (О.Г. Алхімова). Отримані результати поглиблюють знання щодо ролі 

структурної організації ДНК у функціонуванні геному і мають важливе значення 

для розуміння, зокрема, процесів та механізмів старіння. 

Продовжується вивчення причин, механізмів та шляхів регуляції 

структурно-функціональної мінливості геному в клітинних популяціях іn vіtro та 

іn vіvo і розробка на цій основі генетичних основ клітинної біотехнології. 

Показано, що культура клітин і тканин є зручною моделлю для дослідження 

мінливості рослинного геному в нормі та в процесі адаптації до нових, зокрема 

стресових, умов існування. Доведено, що перебудови геному (мінливість числа та 

морфології хромосом, зміни послідовностей ДНК), які відбуваються в клітинних 

популяціях у процесі їхньої адаптації до умов росту іn vіtro, корелюють із 

міжвидовими відмінностями, що виникли у рослин під час видоутворення. 



Висловлено припущення, що в рослинній клітині існують механізми, які 

забезпечують мінливість її геному в стресових умовах і активуються іn vіtro, а 

культивовані клітини можуть бути основою для реалізації всього спектра 

генетичних варіантів, які існують серед споріднених видів (В.А. Кунах, І.О. 

Андрєєв, К.В. Спірідонова, В.М. Мельник та ін.). 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 

Відповіді надсилати bondarkova2601@gmail.com 

1. Які особливості генотипу людини? 

2. Як можна виявити порушення каріотипу людини і якими вони бувають? 

3. Наведіть приклади хромосомних аномалій людини і поясніть причини їх 

виникнення та наслідки для організму. 
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