
СИЛАБУС КУРСУ 

 

ГЕНЕТИКА РОСЛИН 

 

 

 

Ступінь вищої освіти – БАКАЛАВР 

Освітньо-професійна програма «Лісове 

господарство» 

Кількість кредитів ECTS – 5 

Рік навчання – 2, семестр – 3 

Мова викладання – українська 
 

Керівник курсу: 

Чмель Олена Петрівна 

lena.trizna510@gmail.com    097-330-38-82 

 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Генетика рослин – наука, що вивчає закономірності та механізми 

спадковості i мінливості у рослин. Вивчаються матеріальна структура генів 

та геномів, мінливість геномів і функції генів в онтогенезі рослин, взаємодія 

генів та розподіл хромосом у процесі розмноження рослин, навчає 

цитологічним і молекулярним закономірностям спадковості. Методу 

гібридологічного аналізу. Опрацьовуються методики розв’язання практичних 

завдань за генетичними факторами  селекції  рослин. 

 

МЕТА ТА ЦІЛІ КУРСУ 

Мета навчальної дисципліни «Генетика рослин» - сформувати у 

здобувачів вищої освіти систему фундаментальних знань про молекулярні 

основи спадковості, надати поняття про закономірності і механізми 

успадкування ознак на молекулярному, клітинному, організменному, 

популяційному рівнях, з’ясувати типи мінливості і причини її виникнення, 

ознайомити з теоретичними та практичними аспектами генетики і селекції 

рослин лісу, ознайомити із особливостями функціонування геномів 

мешканців лісу: тварин і комах, виробити навички застосування сучасних 

методів генетичних і селекційних досліджень для покращення 

продуктивності та стійкості рослин лісу до хвороб на основі управління їх 

спадковістю та спадковою мінливістю. Це допоможе здобувачу вищої освіти 

отримати кваліфікаційну підготовку для здійснення професійної діяльності за 

спеціальністю на високому рівні. 

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти має набути або 

розширити наступні загальні (ЗК) та фахові (ФК) компетентності, 

передбачені освітньою програмою спеціальності 205 – Лісове господарство: 
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Загальні компетентності: 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Фахові компетентності: 

ФК 1. 1. Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й 

практичний досвід ведення лісового господарства. 

ФК 2. Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження. 

ФК 3. Здатність використовувати знання й практичні навички для 

аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних 

та їх математичного моделювання. 

ФК 4. Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх 

росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та 

нормативно-довідкових матеріалів. 

ФК 5. Здатність вирішувати поставлені завдання зі створення 

насаджень, їх вирощування та формування. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

В результаті засвоєння матеріалу, передбаченого програмою курсу, 

здобувач вищої освіти буде знати: закономірності  спадковості  та принципи 

успадкування; механізми визначення статі рослин; типи і значення взаємодії 

генів; значення позаядерної спадковості; закономірності мінливості, причини 

модифікаційної мінливості, поняття про норму реакції генотипу та її 

значення; роль  спадкової мінливості  в еволюції рослин; основи генетики 

популяцій рослин; причини і приклади  епігенетичних модифікацій геному; 

основні методи селекції рослин, тварин, мікроорганізмів; основні напрямки  

розвитку та  досягнення  сучасної біотехнології, молекулярної біології та 

генної інженерії. 

Крім того, здобувач вищої освіти набуде навичок 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, встановлені 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 генетичного коду); складати варіаційні ряди та 

визначати їх основні характеристики; проводити аналіз родоводів, визначати 

тип успадкування та складати генетичний прогноз.  

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти має досягти або 

вдосконалити наступні програмні результати навчання (ПРН), передбачені 

освітньою програмою: 

ПРН 2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти. 



ПРН 3. Проводити літературний пошук українською та іноземними 

мовою і аналізувати отриману інформацію. 

ПРН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та 

професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення 

лісового господарства. 

ПРН 5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку 

лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського 

господарства для вирішення завдань професійної діяльності. 

ПРН 9. Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору 

дослідного матеріалу та його статистичного опрацювання. 

ПРН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази. 

ПРН 11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, насаджень, лісових масивів і стану довкілля, стану 

мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані висновки. 

ПРН 12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення 

лісового господарства відповідно до чинних вимог. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 
Годи-

ни 

(лекц.

/ лаб. 

роб) 

Тема лекції Тема практичного заняття Результати навчання 

2/2 

Тема 1. Предмет, 

завдання, основні 

етапи розвитку 

генетики 

ПР 1. Генетичні схеми. 

Визначення генотипу рослин 

за фенотипом. 

Знати предмет та завдання 

генетики, практичну сферу 

застосування генетичних 

знань у лісовому 

господарстві. Знати основні 

напрямки розвитку та 

досягнення сучасної 

біотехнології, молекулярної 

біології та генної інженерії 

у лісництві. 

-/2 

Тема 2. Клітинна 

теорія. Будова 

клітини.  

ПР 2. Будова рослинної 

клітини. 

Знати особливості будови і 

функціонування клітин 

еукаріот і прокаріот. Знати 

особливості будови і 

функціонування клітин 

еукаріот і прокаріот, та їх 

геномів. 

2/2 

Тема 3. Цитологічні 

основи безстатевого 

і статевого 

розмноження. 

Гаметогенез. 

ПР 3. Цитологічні основи 

безстатевого і статевого 

розмноження. Вивчення фаз 

мітозу та мейозу. Макро- і 

мікроспорогенез. 

Гаметогенез. Подвійне 

Знати механізми 

збереження, передачі і 

реалізації спадкової 

інформації. 

Знати механізми 

збереження, передачі і 

реалізації спадкової 



запліднення. Апоміксис інформації рослин.  

Вміти визначати спосіб 

передачі генетичної 

інформації 

2/2 

Тема 4. 

Молекулярні основи 

спадковості.  

ПР 4. Практичне вивчення 

молекулярних основ 

спадковості.. Реплікація 

ДНК. Нуклеїнові кислоти  як 

носії генетичної інформації. 

Розвязання задач.  

Знати молекулярні 

механізми збереження, пе-

редачі і реалізації спадкової 

інформації.  

Вміти розв’язувати 

молекуляно-генетичні зада-

чі та тестові завдання 

різних рівнів складності. 

Розрізняти відмінності в 

будові та функціях ДНК та 

РНК. Розрізняти будову та 

особливості реплікації на 

провіному та відстаючому 

ланцюгах ДНК під час 

реплікації. Застосовувати 

правила комплементарності 

азотистих основ Чаргаффа. 

2/2 

Тема 5. Механізми 

реалізації спадкової 

інформації. 

ПР 5. Транскрипція. 

Процесинг м-РНК. 

Трансляція. Генетичний код. 

Розвязання задач. 

 

Знати механізми 

збереження, передачі і 

реалізації спадкової 

інформації.  

Вміти визначати спосіб 

передачі генетичної 

інформації. 

Вміти зобразити схему 

центральної догми 

молекулярної генетики. 

Вміти аналізувати 

особливості перебігу етапів 

транскрипції. Розуміти 

поняття процесингу РНК 

(сплайсингу, 

поліаденілювання, 

кепування). Розрізняти 

основні етапи транскрипції. 

Застосовувати отримані 

теоретичні знання для 

визначення маси та 

довжини гена. 

2/2 

Тема 6. 

Закономірності 

спадковості 

встановлені 

Г.Менделем. 

Моногібридне 

схрещування. 

ПР 6. Моногібридне 

схрещування. Розв’язання 

задач. 

Знати методику проведення 

генетичного аналізу.  

Вміти правильно визначати 

типи взаємодії алельних 

генів.  

Вміти розв’язувати 

генетичні задачі та тестові 

завдання різних рівнів 

складності. 



-/2 

Тема 7. Ди- та 

полігібридне 

схрещування.  

ПР 7. Ди- та полігібридне 

схрещування. Розв’язання 

задач. 

Знати методику проведення 

генетичного аналізу. Вміти 

правильно визначати типи 

взаємодії алельних та 

неалельних генів. Вміти 

розв’язувати генетичні 

задачі та тестові завдання 

різних рівнів складності. 

-/- 

Тема 8. Взаємодія 

неалельних генів.  

 Знати методику проведення 

генетичного аналізу. Вміти 

правильно визначати типи 

взаємодії алельних та 

неалельних генів. Вміти 

розв’язувати генетичні 

задачі та тестові завдання 

різних рівнів складності. 

2/- 

Тема 9. Явище 

зчепленого 

успадкування генів.  

- Вміти встановити місце 

локалізації гена в 

хромосомі. Вміти 

розрахувати частоту 

кросинговеру. Розрізняти 

поняття зчеплення генів 

(повне, неповне), 

кросоверні і некросоверні 

нащадки, частота 

кросинговеру, 

коінциденція, 

інтерференція, генетична 

карта. Застосовувати 

отримані теоретичні знання 

для побудови генетичних 

карт хромосом. 

2/- 

Тема 10. 

Хромосомна теорія 

спадковості. 

- Знати хромосомну теорію 

спадковості, кросинговер, 

теоретичні основи 

побудови генетичних карт. 

Вміти аналізувати та 

складати генетичні карти 

хромосом на основі 

аналізуючого схрещування. 

Вміти встановити місце 

локалізації гена в 

хромосомі. Вміти 

розрахувати частоту 

кросинговеру. Розрізняти 

поняття зчеплення генів 

(повне, неповне), 

кросоверні і некросоверні 

нащадки, частота 

кросинговеру, 

коінциденція, 

інтерференція, генетична 



карта. Застосовувати 

отримані теоретичні знання 

для побудови генетичних 

карт хромосом. 

2/- 

Тема 11. Генетика 

статі. 

Успадкування, 

зчеплене зі статтю. 

 Знати закономірності 

успадкування ознак, 

зчеплених зі статтю. Вміти 

складати схеми кріс-крос 

успадкування, схеми 

успадкування статі у 

ссавців, птиці Розуміти 

суть голандричного типу 

успадкування ознак, 

поняття гемізиготності. 

Розрізняти різні типи 

визначення статі. 

Аналізувати розщеплення у 

потомстві за фено- та 

генотипами. 

2/2 

Тема 12. 

Мінливість, її типи, 

причини 

виникнення та 

методи вивчення. 

ПР 8. Статистичний аналіз 

мінливості. Складання 

варіаційного ряду та 

варіаційної кривої. 

Знати способи прояву 

мінливості організмів та їх 

механізми.  

 

2/- 

Тема 13. Мутаційна 

мінливість. 

Індукований 

мутаційний процес і 

його 

закономірності. 

- Мати поняття про мутації 

та їх роль у створенні 

генетичної різноманітності. 

Знати генетичну природу 

мінливості, її типи, суть 

спонтанного і індукованого 

мутагенезу, специфіку і 

особливості дії фізичних і 

хімічних мутагенів. Знати 

класифікацію мутацій, 

причини їх виникнення та 

можливості виявлення. 

Вміти в процесі практичної 

діяльності врахувати вплив 

мутагенів на спадковість 

живих організмів. 

Застосовувати набуті 

знання для прогнозування 

впливу мутагенів на 

спадковість рослин і 

тварин. 

2/- 

Тема 17. Генетичні 

основи інбридінгу і 

гетерозису. 

Поліплоїдія і 

аунеплоідія 

- Вміти здійснювати добір 

батьківських пар для 

схрещувань; складати план 

гібридизації основних с.-г. 

культур; проводити 

схрещування та визначати 



результативність роботи; 

проводити масовий та 

індивідуальний добір. 

-/- 

Тема 18. Генетичні 

процеси в 

популяціях 

- Знати генетичні 

особливості структури 

популяцій і їх динаміку, 

суть генетичних процесів в 

популяціях. Вміти 

аналізувати генетичну 

структуру популяцій. 

Розрізняти генетичні 

частоти генотипів, 

фенотипів, генів. 

Використовувати знання 

закономірностей розподілу 

частот генів і генотипів в 

популяції для розрахунку 

частоти носіїв бажаних та 

небажаних алелів в 

популяції. 

2/- 

Тема 19. Основи 

генної інженерії та 

біотехнології 

- Знати особливості, 

можливості і досягнення 

генної інженерії. Розрізняти 

основні гени 

господарськокорисних 

ознак свійських тварин. 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора 

за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний) 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів) 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись індивідуально (в онлайн 

формі за погодженням із дирекцією інституту) 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Поточний контроль за модулями 

Модуль за тематичним 

планом дисципліни  

Форма контролю та кількість балів  
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Змістовий модуль 1. 0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 

Змістовий модуль 2. 0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 

Змістовий модуль 3. 0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 

Змістовий модуль 4. 0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 

 

Модульний контроль 

Модуль за тематичним 

планом дисципліни 

Вид контролю та кількість балів 

Теоретичне питання 
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а
 

Змістовий модуль 1. 0-30 0-50 0-20 0-100 

Змістовий модуль 2. 0-15 0-15 0-50 0-20 0-100 

Змістовий модуль 3. 0-15 0-15 0-50 0-20 0-100 

Змістовий модуль 4. 0-15 0-15 0-50 0-20 0-100 

Зважена семестрова 

оцінка 

- - - 0-100 

Навчальна робота 60 

Екзамен 40 

Всього за курс 100 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

66-74 D 
задовільно  

60-65 Е  

0-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

 

 

 

 


