
Біотехнологія, селекція та 
генна інженерія 

мікроорганізмів, інженерія 
тварин та рослин

Для учнів 11 класу



Селекція та генна 
інженерія 

мікроорганізмів.
 Селекція та 

інженерія тварин
Селекція та інженерія 

рослин.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ 



Самостійна  робота з теми:
Генетичні основи селекції організмів”

1. З'ясуйте, як називається сукупність тварин одного виду (популяції) із певними спадковими 
особливостями: продуктивністю, морфологічними і фізіологічними ознаками, виведених людиною у 
результаті штучного добору:
а)сорт;       б) порода;  в) штам; г) група.
2. Назвіть вченого, який створив теорію штучного добору:
а)Ж.-Б. Ламарк; б) Т. Шванн; в) Ч. Дарвін; г)  Г. Мендель д) К. ЛІнней;
3. Вкажіть, яка мінливість, як правило, спостерігається, коли при доборі організмів за певними 
ознаками одночасно виникають зміни інших ознак:
а)комбінативна; б) корелятивна; в )модифікаційна ; г) мутаційна.
4. Вкажіть, що називається штучним добором:
а) вибір найцінніших у господарському плані організмів для одержання від них нащадків із бажаними 
ознаками;  б) пошук генетично близьких видів та родів, що характеризуються
подібними рядами спадкової мінливості;
в) вивчення ступеня вираженості стану ознаки залежно від інтенсивності і тривалості дії факторів 
зовнішнього середовища;
г) процес природного вилучення із популяції організмів, що несуть мутантні летальні гени.
5. Зазначте особини, які вважаються неспорідненими:
а) що не мають спільних предків протягом 2-х поколінь;6) що не мають спільних предків протягом 3-х 
поколінь; в) що не мають спільних предків протягом 4-х поколінь;г) що не мають спільних предків 
протягом 6-ти поколінь. 
6. Вкажіть, що спостерігається при аутбридингу:
а) збільшення кількості гомозигот;б) збільшення кількості гетерозигот;в) стабілізація співвідношення 
гомо- і гетерозигот; г) зникнення гетерозигот.

Буде в додатку 
Google Classroom



7. З'ясуйте, як називається явище, за якого перше покоління гібридів, 
одержаних у результаті неспорідненого схрещування, має підвищені 
життєздатність і продуктивність порівняно з батьківськими організмами:
а) гібридизація; б) епістаз; в ) полімерія; г ) панміксія  д) гетерозис;
8. Вкажіть, до якого центру різноманітності і походження культур відносяться 
Індокитай, тропічна Азія, Південний Китай:
а) Середземноморський;б) Південно - західноазійський;в) Східноазійський;        
         г) Абіссінський  д) Південноазійський тропічний;
9. Назвіть центр різноманітності і походження культур, що є батьківщиною 
квасолі:
а) Середземноморський;б) Південноазійський тропічний;
в) Центральноамериканський;        г) Південно-західноазійський;
д) Південноамериканський;            е) Абіссінський.
10. Вкажіть, як називається комплекс заходів, спрямованих на перевірку 
відповідності якостей порід, сортів і штамів до умов певної природної зони:
а)інтродукція;б) районування;в) репатріація;г) інтеграція   д)гібридизація;
11. Вкажіть, як називається схрещування організмів, що мають без
посередніх спільних предків:
а)міжвидове; б) аутбридинг;в)інбридинг;г) віддалене.
12. Віднайдіть, для яких організмів характерна несправжня гібридизація - 
щеплення:а)рослини; б) мікроорганізми; в) тварини; г) віруси.



Відео урок за темою  «Основні напрямки 
сучасної біотехнології» переглянути можна 

за посиланням : 
https://youtu.be/queAHtLEPIU

Рухаємось далі Рухаємось далі 

https://youtu.be/queAHtLEPIU


Особливості селекційної роботи з мікроорганізмамиОсобливості селекційної роботи з мікроорганізмами

Мікроорганізми - дуже зручний об’єкт для 
селекції:
•  є велика кількість вихідного матеріалу (за 

короткий проміжок часу); 
• структура генома мікроорганізмів простіша, 

ніж у рослинних і тваринних клітин,
•  мутаційні зміни можна побачити одразу в 

першому поколінні .

Три основних підходи до селекційної роботи з 
мікроорганізмами:

1) застосовують форму штучного добору, коли відбирають і 
розмножують окремі клітини з корисними мутаціями, 
отримуючи велику кількість нащадків однієї клітини з 
ідентичними генотипами (клони); 

2) експериментальний мутагенез, за допомогою якого 
урізноманітнюють спадковий матеріал; 

3) методи генної інженерії.



Етапи отримання генетично 
модифікованих 
мікроорганізмів

Вектор для 
трансформації 

бактерій - плазміда 
(tet та amp - гени 

стійкості до 
антибіотиків, ori - 
ділянка початку 

реплікації)



Генетично модифіковані 
мікроорганізми використовують: 

• продуценти білкових сполук для потреб медицини, 
наприклад гормону росту людини (соматотропіну).

• виробництво так званих рекомбінантних вакцин 
(отриманих методами генної інженерії).

• для промислового виробництва органічних сполук 
(наприклад, промислового синтезу вітаміну С, 
харчових барвників, антибіотиків, цінних біополімерів 
тощо).

• для боротьби із забрудненням навколишнього 
середовища (комплексного біологічного очищення 
стічних вод).

•  для руйнування небезпечних синтетичних хімічних 
речовин (пестицидів, хімічних відходів виробництва). 

• для наукових досліджень, де є потреба в розмноженні 
(клонуванні) фрагментів ДНК, створення геномних 
бібліотек (наборів ДНК усього генома одного 
організму),

•  вивчення механізмів експресії генів тощо.



Генна інженерія - це сукупність 
прийомів, методів і технологій 
виділення генів з організму чи 
клітини або їхній синтез поза 
організмами, здійснення маніпуляцій 
з такими генами та введення їх в інші 
організми. Введення чужорідного 
генетичного матеріалу в організм або 
клітину називають трансформацією, а 
самі організми або клітини - 
трансформованими, або генетично 
модифікованими, організмами (ГМО).



Основні напрями сучасної 
біотехнології рослин

Біотехнологія і 
мікроклональне 

розмноження 
рослин

Біотехнологія і 
мікроклональне 

розмноження 
рослин

Створення 
культур клітин і 
тканин рослин

Створення 
культур клітин і 
тканин рослин

Генна інженеріяГенна інженерія

Клітинна 
інженерія
Клітинна 
інженерія

Банки клітинних 
культур 

Банки клітинних 
культур 

Соматичні (нестатеві) клітини є 
тотипотентними, завдяки чому з однієї 
соматичної клітини можна регенерувати 
цілісну рослину.

Соматичні (нестатеві) клітини є 
тотипотентними, завдяки чому з однієї 
соматичної клітини можна регенерувати 
цілісну рослину.



Тотипотентність
Здатність однієї клітини 
багатоклітинного організму 
внаслідок поділу давати 
початок цілому новому 
організму. У тварин 
тотипотентними є зигота, у 
деяких видів - її прямі 
нащадки (наприклад, 
клітини морули). У рослин 
соматичні клітини можуть 
ставати тотипотентними 
внаслідок впливу великих 
доз певних фітогормонів 
(як-от, ауксинів).



Мікроклональне розмноження

Метод вегетативного розмноження рослин 
«у пробірці». Шматочки тканин вихідної 
рослини розміром 0,1 мм переносять на 
поживне середовище, у яке добавлено 
фітогормони, що стимулюють поділ клітин та 
утворення пагонів або подібних до них 
структур, які формуються у зародків. Далі 
новоутворені рослини розвиваються і 
ростуть на штучному середовищі в пробірці, 
потім їх переносять у ґрунт 



Культури клітин і тканин рослин

Рослинні регулятори росту, які містить 
поживне середовище, стимулюють 
необмежене розмноження клітин і 
утворення недиференційованої клітинної 
маси - калюсу. Якщо потім калюс розділити 
на окремі клітини і продовжити 
культивувати ізольовані клітини на 
поживних середовищах, то з окремих клітин 
можна отримати повноцінні рослини 

Калюс женьшеню (1) та отримані з 
нього рослини (2)

Клітинна інженерія - це сукупність методів і 
підходів, які використовують для 
конструювання клітин нового типу. За 
допомогою методів клітинної інженерії 
отримують гібриди соматичних клітин 
неспоріднених і еволюційно віддалених 
видів або вносять у соматичну клітину 
окремі клітинні органели, ядро, цитоплазму



Генна інженерія

Схема трансформації клітин рослин за 
допомогою бактерії: 1 - виділення та генно-
інженерне конструювання (2) спеціальної 
плазміди; 3 - інфікування агробактеріями 
рослинних клітин; 4 - отримання 
трансгенних рослин



Внесення чужорідної ДНК у рослинні клітини за 
допомогою мікроін’єкції (1) чи «генної гармати» (2)



БІОТЕХНОЛОГІЯ ТА ГЕННА ІНЖЕНЕРІЯ 
ТВАРИН

Клонування тварин.

За допомогою пересаджування ядер 
соматичних клітин у яйцеклітини, які перед 
тим позбавляють ядер, отримують особину, 
генетично повністю ідентичну самці, від якої 
взято і яйцеклітину, і соматичну клітину 
(тобто її клон)



Генетично модифікованих тварин 
отримують:

• За допомогою мікроін’єкції ДНК у 
запліднену яйцеклітину; 

• Уведенням генетично модифікованих 
ембріональних стовбурових клітин в 
ембріон на ранніх стадіях його розвитку; 

• Пересаджуванням генетично 
модифікованих ядер соматичних клітин в 
яйцеклітину; 

• Застосуванням векторів, створених на 
основі ретровірусів.

Отримання трансгенних 
тварин за допомогою 

мікроін’єкції ДНК у 
овоцити



Домашнє завдання

Опрацювати в підручнику §§ 57- 59
Готуватись до контрольної роботи з теми



Джерела літератури
Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 
клас. Остапченко - Нова програма
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