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ВСТУП 
Анотація 

Генетика являє собою теоретичну основу селекції рослин, тварин і мікроорганізмів. 

Спираючись на генетичні особливості різних об'єктів, селекціонери підбирають 

вихідний матеріал для створення нових порід тварин, сортів рослин, штамів мікро-

організмів. При цьому використовуються різні системи схрещування, методи гіб-

ридологічного аналізу, індукування мутацій і т. д. Так, "зелена революція" останніх 

років значною мірою базується на використанні карликових мутантів різних злаків. 

Широкого поширення набули методи поліплоїдізації рослин – збільшення числа 

хромосомних наборів. Так, в рослинництві широко поширені сортолінійні гібриди 

кукурудзи і сорго. Предметом вивчення спеціальної генетики є спадковість і мін-

ливість ознак у окремих сільськогосподарських культур, що мають особливе гос-

подарсько-важливе значення для України, а також вивчення способів застосування 

сучасних досягнень селекції та генетики у виробництві. Предметом біотехнології є 

використання біологічних процесів, систем і організмів у різних галузях, таких, як 

клітинна та генетична інженерія рослин, тварин і людини, використання іммобілі-

зованих ферментів, виробництво антибіотиків, біогазу та ін. Міждисциплінарні 

зв’язки: генетика, ботаніка, фізіологія рослин, фітопатологія, основи біотехнології 

рослин, біотехнологія в рослинництві та інші. 

Ключові слова: генетика; селекція; ген; поліплоїдія; спадковість; мінли-

вість. 

Аbstract 
Genetics is the theoretical basis for the selection of plants, animals and microor-

ganisms. Based on the genetic features of various objects, breeders select the 

source material for the creation of new breeds of animals, plant varieties, strains 

of micro-organisms. In this case, different systems of crossing, methods of hy-

brid-analysis, induction of mutations, etc., are used. Thus, the "green revolution" 

of recent years is largely based on the use of dwarf mutants of various cereals. 

Widespread methods of polyploidization of plants - an increase in the number of 

chromosomal sets. Thus, in plant growing widespread sortolinistic hybrids of 

corn and sorghum. The subject of the study of special genetics is the heredity and 

the minimal characteristics of certain crops of particular importance to Ukraine, 

as well as the study of ways of applying modern achievements of breeding and 

genetics in production. The subject of biotechnology is the use of biological pro-

cesses, systems and organisms in various fields, such as cellular and genetic en-

gineering of plants, animals and humans, the use of immobilized enzymes, the 

production of antibiotics, biogas, etc. Interdisciplinary connections: genetics, 

botany, plant physiology, phytopathology, bases of biotechnology of plants, bio-

technology in plant growing and others. 

Key words: genetics; selection; gene; Polyploidy; heredity; variability. 
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Опис навчальної дисципліни 

Найменування пока-

зників  

Галузь знань, спеціаль-

ність, спеціалізація, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчаль-

ної дисципліни 

денна фо-

рма на-

вчання 

заочна фор-

ма навчання 

Кількість кредитів  – 

4 

Галузь знань 

20 « Аграрні науки та 

продовольство» Нормативна 

 
Спеціальність 

201 «Агрономія» 

Модулів – 1 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 

2 
2-й 3-й 

Індивідуальне нау-

ково-дослідне за-

вдання  

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  120 

3-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми на-

вчання: 

аудиторних –48  

самостійної роботи 

студента –72 

Рівень вищої світи:  

бакалавр 

 

24 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

 год.  год. 

Лабораторні 

24 год. 8 год. 

Самостійна робота 

72 год. 104год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

екз. екз. 

  Примітка. співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

індивідуальної робо-ти становить: 

               для денної форми навчання - 45 % до 55 %. 

               для заочної форми навчання – 12 % до 88 %. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета ознайомленні студентів з основами даної науки і можливостями 

практичного використання її досягнень в сільському господарстві. Разом з 

іншими науками генетика бере участь у розробці атомістичного вчення як 

основи матеріалістичного світогляду, розширює загально біологічні знання 

і сприяє глибокому розумінню еволюції органічного світу. 

Завдання . встановити принципи зберігання, передачі й реалізації генетич-

ної інформації в поколіннях; з’ясувати закономірності індивідуального роз-

витку організмів, розкрити таємниці формування їхніх ознак і властивостей, 

виявити матеріальну основу еволюції життя; розробити методи управління 

спадковості і спадкової мінливості для одержання потрібних людині форм 

організмів. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: -  

- Вільно оперувати термінами і поняттями. 

- Історію, основні етапи і сучасний стан розвитку генетики; видатних зару-

біжних і вітчизняних вчених, які зробили внесок у її розвиток. 

- Сутність основних методів генетики та мету їх використання. 

- Генетичну символіку. 

- Основні закономірності успадкування, вивчені класичною генетикою (за-

кони Менделя, різні типи взаємодії генів, зчеплене та зчеплене зі статтю 

успадкування). 

- Основні здобутки молекулярної генетики (будову і реплікацію ДНК, її ор-

ганізуючу роль в метаболізмі, фізіологічну функцію генів, білковий синтез, 

способи рекомбінації генетичної інформації в еу- та прокаріотів).  

вміти  
-Вільно оперувати термінами і поняттями та генетичною символікою. 

- Виготовляти тимчасові препарати для вивчення мітозу і каріотипу. 

- Визначати генотип досліджуваних форм за результатом аналізуючого 

схрещування та розщеплення в F2. 

- Визначати кількість типів гамет, що утворюються ди- і полігібридом;  

- Розв’язувати генетичні задачі з тем „Закономірності успадкування, вста-

новлені Менделем”, „Взаємодія генів”, „Зчеплене успадкування”, „Зчеплене 

зі статтю успадкування” 

- Розраховувати фенотипові розщеплення, виходячи з генотипу вихідних 

форм. 

- Аналізувати причини різних форм мінливості. 

- Проводити транскрипцію і трансляцію (користуючись таблицею генетич-

ного коду). 

- Складати варіаційні ряди та визначати їх основні характеристики. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
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Основні поняття генетики 
Тема 1. Генетика, як наука. Біологічні основи спадковості  

Предмет вивчення генетики. Місце генетики в системі біологічних наук, її значен-

ня. Історія виникнення та розвитку генетики і молекулярної біології. 

Тема 2. Цитологічні основи спадковості. 

Роль ядра і цитоплазми в спадковості. Будова і склад хромосом евкаріот. Каріотип, 

його видова специфічність. Мітоз, його біологічне значення і характеристика. 

Тема 3. Вчення Г. Менделя  

Основні поняття класичної генетики. Особливості експериментального методу Г. 

Менделя. Закон домінування (однорідності гібридів першого покоління). Закон 

розщеплення або чистоти гамет. Закон незалежного успадкування неалельних ге-

нів. Неповне домінування. Дигібридне схрещування. Полігібридне схрещування. 

Теорія спадковості Г. Менделя і теорія пангенезису. 

Тема4.  Поліплоїдія. 

Експериментальне одержання аутоплоїдів та їхні особливості. Алополіплоїдія. Га-

плоїдія. Поліплоїдія і селекція рослин. 
Тема5. Генетика статі. 
Хромосомний механізм визначення статі. Статевий хроматин. Балансва теорія ви-

значення статі. Зчеплене зі статтю успадкування. Диференціація і пере визначення 

статті. 

Тема 6. Взаємодія алельних та неалельних генів. 

Взаємодія генів. Множинний алелізм. Кодомінування. Комплементарна та епіста-

тична дія генів. Полімерія та її прояви. 

Тема 7. Основи хромосомної теорії спадковості  

Зчеплення генів і хромосомна теорія спадковості Т. Моргана. Кросинговер  (в гаме-

тах, соматичний, нерівний). Регуляція кросинговеру. Генетичне картування. 

Тема 8. Мінливість організмів  

Модифікаційна мінливість та її прояви. Норма реакції. Спадкова мінливість та її 

причини. Типи мутацій. Спонтанний та індукований мутагенез. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
Геном. Регуляція дії генів. 

Тема 9. Сучасні уявлення про структуру гена  

Ген у світлі уявлень класичної генетики. Встановлення ролі нуклеїнових кислот як 

носія спадкової інформації. Структура нуклеїнових кислот. Напівконсервативний 

механізм реплікації молекул ДНК. 

Тема 10. Механізми реплікації ДНК  

Реплікація молекул ДНК. Особливості геному евкаріот. Хромосоми і компактизація 

хромосом. Реплікація евкаріотичних хромосом, її механізм. 

Тема 11. Молекулярні механізми передачі спадкової інформації    

Напрямки передачі спадкової інформації. Транскрипція молекул ДНК, її етапи. 

Зміни і-РНК в процесі дозрівання. Інтрони та екзони. Сплайсинг про-іРНК в ев-

каріот. 

Тема 12. Молекулярні механізми мінливості  

Молекулярні механізми генних мутацій. Зворотні мутації та супресори. Молекуля-

рні основи дії мутагенних факторів. Репарація ДНК. Мігруючі генетичні елементи. 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Σ у тому числі Σ у тому числі 

л лаб інд ср л лаб інд ср 

Змістовий модуль 1. Основні поняття генетики 
Тема 1. Генетика, як наука. 

Біологічні основи спадко-

вості 
8 2 2  6 10 1 - - 9 

Тема2. Цитологічні основи 

спадковості. 
6 2 2  6 10 - 1 - 9 

Тема 3. Вчення Г. Менделя 6 2 2  6 10 1  - 9 
Тема 4. Поліплоїдія. 6 2 2  6 11 1 1 - 9 
Тема 5. Генетика статі. 6 2 2  6 11 1 1 - 9 
Тема 6. Взаємодія алельних 

та неалельних генів. 
8 2 2  6 11 1 1 - 9 

Тема 7. Основи хромосом-

ної теорії спадковості 9 2 2  6 11 1 1  9 

Тема 8.. Мінливість органі-

змів 9 2 2  6 10 1   9 

Разом за змістовим модулем  16 16  48 84 7 5  72 

Змістовий модуль 2 Геном. Регуляція дії генів. 
Тема 9. Сучасні уявлення 

про структуру гена 
8 2 2  6 9  1  8 

Тема 10. Механізми реплі-

кації ДНК 
8 2 2  6 10 1 1  8 

Тема 11. Молекулярні ме-

ханізми передачі спадкової 

інформації    
8 2 2  6 9  1  

8 

Тема 12. Молекулярні ме-

ханізми мінливості 6 2 2  6 8    
8 

Разом за змістовим модулем 
 8 8  24 36 1 3  

32 

Усього годин 120 24 24  72 120 8 8  104 

 
4. Теми лабораторних занять 

Теми  занять Кількість 

годин 

Денна  

форма  

 

Заочна 

 форма  

 

1. Вивчення каріотипу організмів 2  

2. Вивчення основних процесів метотичного поділу клітин 2 2 

3. Вивчення основних процесів мейотичного поділу клітин 2  
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4. Вивчення прояву законів домінування  2 2 

5. Вивчення прояву розщеплення ознак 2  

6. Вивчення впливу хімічних речовин на рівень хромосом-

них перебудов 
2  

7. Основні принципи аналізу хромосомних аберацій 2  

8. Каріотипування та побудова ідіограм 2  

9. Вивчення проявів множинного алелізму на рослинному 

матеріалі 
2 2 

10. Проведення генетичного аналізу кросинговеру і побудо-

ва генетичних карт за вихідними даними 
2 2 

11. Ознайомлення з основними етапами транскрипції 2  

12. Встановлення ймовірності настання генетично обумов-

лених подій 
2  

Всього 24 8 

6. Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

Підготовка до аудиторних занять: 0,5 год. – на 1 год. ауд. занять = 

0,5х(24+24)= 24 год.  

Підготовка до контрольних заходів: 6 год. на один євро кредит 6х4= 

24 год.  

Самостійна робота над курсом (підготовка питань, які не розгляда-

ються під час аудиторних занять): 26 год. 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної форми 

навчання: 

Підготовка до аудиторних занять: (8+8)х 0,5 год. =8 год.;  
Підготовка до контрольних заходів – 4 кредити·6 год. = 24 год.  
Самостійна робота над курсом –72 год. 

6.1. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 

з/п Тема самостійної  

роботи 

Кількість годин 
 

Денна  
форма 

 

 

Заочна форма 
 

1. Біологічні основи статевого розмноження евкаріот 2 7 
2. Основи хромосомної теорії спадковості 2 7 
3. Генетика статі 3 8 
4. Молекулярні механізми передачі спадкової інформа-

ції           
4 8 

5. Геном евкаріот. Регуляція дії генів 3 7 
6. Одиниця генетичної регуляції 2 7 
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7. Природний мутагенез в селекції рослин 2 7 
8. Теоретичні та практичні аспекти генної інженерії 2 7 
9. Генетичні основи онтогенезу 3 7 
10. Генетичні механізми еволюції 3 7 
 Всього 26 72 

6.2. Оформлення звіту про самостійну роботу 
Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни „Гене-

тика з основами селекції” є складання письмового звіту за темами, 

вказаними у п.6.1. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 1 

год. самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну частину, 

висновки, список використаної літератури та додатки. 

Звіт оформлюється на стандартному папері формату А4 (210х297 

мм). Поля: верхнє, нижнє та ліве – 20 мм, праве – 10 мм. Звіт може 

бути рукописним або друкований і виконується українською мовою.  

Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спіль-

но обумовлені студентом і викладачем. 

7. Методи навчання 
При викладанні навчальної дисципліни „ Генетика з основами се-

лекції ” використовуються інформаційно-ілюстративний та проблем-

ний методи навчання з застосуванням: 

• лекцій у супроводі мультимедійної презентації (у програмі 

Power Point); 

• практичних робіт з використанням друкованого роздатко-

вого матеріалу, фолій. 

 

8. Методи контролю 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріа-

лу використовуються такі методи оцінювання знань: 

• поточне тестування після вивчення кожного змістового мо-

дуля. 

• написання і захист контрольної роботи (для студентів заоч-

ної форми навчання). 

 Основними критеріями, що характеризують рівень компетен-
тності студента при оцінюванні результатів поточного та підсумко-

вого контролів є: 

- виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робо-

чою програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом на-
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вчальної дисципліни, що містяться в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв'язку і 

розвитку; 

- характер відповіді на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання 

практичних задач; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

     Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що вико-

нуються на практичних заняттях та консультаціях, результати самос-

тійної роботи студентів) проводиться за такими критеріями (у % від 

кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого чи-

сла): 

   0% - завдання не виконано; 

   40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

   60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі недо-

ліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовле-

но з незначним відхиленням від вимог; 

   80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

   100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

з практичних робіт –  шляхом захисту виконаних робіт. 

Усі форми контролю включено до 100 – бальної шкали оцінюван-

ня знань студентів. 

 

9. Розподіл балів, що присвоюються студентам 
 Модуль 1: поточне тестування та самостійна 

робота 

Іс
п

и
т 

Сума  змістовий модуль 1   змістовий мо-
дуль 2  

 т

1 

т

2 

т

3 

т

4 

т

5 

т

6 

т

7 

т8 т9 Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Лек 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 100 

Лаб 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 
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Ср 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

сума 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 

Всього 32 28 

 
Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів 

Шкала оцінювання 

Сума балів за 

всі види навча-

льної діяльнос-

ті 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсово-

го проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 відмінно    

 

зараховано 
82-89 

добре  
74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 

незадовільно з мож-

ливістю повторного 

складання 

не зараховано з мо-

жливістю повторно-

го складання 

0-34 

незадовільно з 

обов’язковим повто-

рним вивченням дис-

ципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повто-

рним вивченням ди-

сципліни 

13. Методичне забезпечення 
1.  освітньо – професійна програма підготовки бакалавра за на-

прямом підготовки 6.090101 „Агрономія” (Київ, 2011 р.); 

*  Гладовська Т.М. Генетика рослин / Гладовська Т.М. Навчаль-

ний посібник.- Рівне: НУВГП,2010. 

2. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://biology.org.ua/files/lib/Genetics_sivolob_ 

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

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

універси- тет", 2008. – 320 с../ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://biology.org.ua/files/lib/Genetics_sivolob_et_al.pdf 

  
14. Рекомендована література 

 Базова література  
1. Генетика : підручник / А.В. Сиволоб, С.Р. Рушковський, С.С. Кир’яченко та ін. 

;за ред. А.В.Сиволоба. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський універси-

тет", 2008. – 320 с. 

Допоміжна література 
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1) Воробйова Л.І. Генетичні основи селекції рослин і тварин: Навч. Посібник/ 

Л.І. Воробйова, О.В. Тагліна. – Х.:Ранок,2007.-224с. 

2) Генетика/[А.А. Жученко, Ю.Л. Гужов, В.А. Пухальский та ін.]. – 

М.:Колос,2003.-480с. 

3) Селекція і насінництво сільськогосподарських рос-

лин:підручник/[Молоцький М.Я., Васильківський С.В., Князюк В.І., Власенко 

В.А.]. – К.:Вища освіта,2006.-463с. 

 

Електронний репозиторій НУВГП  

1. 05-01-26 Солодка, Т. М. (2013) Методичні вказівки до 

виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

“Генетика” студентами напряму підготовки 6.090101 

“Агрономія”. [Методичне забезпечення].  [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2505 
 

15. Інформаційні ресурси 
1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.kmu.gov.ua/ 

2. Законодавство України  / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rada.kiev.ua/  

3. Державний комітет статистики України  / [Електронний ресурс]. – 

режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, 

майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.libr.rv.ua/  

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, 

вул. Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://cbs.rv.ua/ 

7. Ціфровий репозиторій ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова /  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/ 

8. Цифровий репозиторій  Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568 

9. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka  http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


