
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код. 
2. Назва:  Генетика з основами селекції; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 
8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада: Солодка Т.М., к. с.- г. н., доцент  
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- 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. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 
підготовка, контрольні заходи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Ґрунтознавство з 
основами геології», «Ботаніка». 
Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):  
«Землеробство», «Фізіологія рослин», «Рослинництво з основами луківництва». 

12. Зміст курсу: Генетика, як наука. Біологічні основи спадковості  Цитологічні основи 
спадковості. Вчення Г. Менделя Поліплоїдія. Генетика статі. Взаємодія алельних та 
неалельних генів. Основи хромосомної теорії спадковості  Мінливість організмів  

Геном. Регуляція дії генів. Сучасні уявлення про структуру гена Механізми реплікації ДНК  
Молекулярні механізми передачі спадкової інформації Молекулярні механізми мінливості  

Молекулярні механізми генних мутацій. Зворотні мутації та супресори. Молекулярні 
основи дії мутагенних факторів. Репарація ДНК. Мігруючі генетичні елементи. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
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. 
2. Воробйова Л.І. Генетичні основи селекції рослин і тварин: Навч. Посібник/ Л.І. 
Воробйова, О.В. Тагліна. – Х.: Ранок, 2007.-224с. 
3.Генетика/[А.А. Жученко, Ю.Л. Гужов, В.А. Пухальский та ін.]. – М.:Колос,2003.-480с. 
4.Селекція і насінництво сільськогосподарських рослин:підручник/[Молоцький М.Я., 
Васильківський С.В., Князюк В.І., Власенко В.А.]. – К.:Вища освіта,2006.-463с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 24 год. лабораторних робіт, 72 год. самостійної роботи. Разом – 120год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 
впровадження ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні 
завдання, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів):  екзамен тестовий в кінці 3 семестру.  
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування  
16. Мова викладання: українська. 
 
В.о. завідувача кафедри                                                            С.С. Трушева, к. с.- г. н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Code. 
2. Title. Genetics with Principles of selection. 
3. Type.  The normative. 
4. Level of High Education. BSc (1st cycle) level 
5. Academic year. 2. 
6. Semester. ІIІ. 
7. Credits. 4. 
8. Lecturer name, academic degree and position. Tetiana Solodka, PhD, Associate professor. 
9. Results of studies The student of theoretical bases and practical skills of storage, transmission and 
realization of genetic information has forming in generations; to find out conformities to law of individual 
development of organisms, expose the secrets of forming of their signs and properties. 
10. Forms of Studies. Lectures, practical lessons, practical work, students individual work 
11. Mandatory previous educational disciplines. 
"Soil science with bases of geology", "Agriculture", "Botany", "Phytophysiology", "Plant-grower". 
12. Contents. 
Genetics, as science. Biological bases of heredity of basis of heredity. Studies of G. Mendel Genetics of 
sex. Cooperation of allelic and unallelic genes. Bases of chromosomal theory of heredity are 
Changeability of organisms. Genome. Adjusting of action of genes. Modern ideas about the structure of 
gene Mechanisms of of DNK. Molecular mechanisms of inherited information transfer the Molecular 
mechanisms of changeability. Molecular mechanisms of genic mutations. Reverse mutations and 
suppressors. Migrant genetic 
13. Recommended literature. 
1. Genetics: pidruchnik / A.V. Sivolob, S.R. Rushkovsky, S.S. Kiryachenko et al.; Ed. A.V. Sivoloba. - 
К.: Publishing and printing center "Kyiv University", 2008. - 320 с. 
2. Vorobyova L.I. Genetic principles of selection of roses and creatures: Nav. Posіbnik / L.I. Vorobyova, 
O.V. Taglina. - H.: Ranok, 2007.-224s. 
3. Genetics / [A.A. Zhuchenko, Yu.L. Guzhov, V.A. Puhalsky that.]. - M.: Kolos, 2003.-480s. 
14. Planned activities and teaching methods 
24 hours Lectures, 24 hours. Laboratory work, 72 h. Independent work. Together - 120 hours. Methods: 
interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research tasks, 
use of multimedia tools. 
15. Evaluation methods and criteria. 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final test (40 points): exam , at the end of the 3th semester. 
Current control (60 points): testing, survey, report preparation. 
16. Teaching language. Ukrainian. 
 

Acting department head                                                      S. Trusheva, PhD, Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


