




1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів –

3,0 
 

Галузь знань: 

20 Аграрні науки та 

продовольство  Нормативна 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

201 Агрономія 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів: 2 2019 - 2020-й 

 

Загальна кількість 

годин – 90 

 

Курс 

2 

Семестр 

3 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4,0 

самостійної роботи 

студента -  6,0 

Освітній ступінь: 

магістр 

 

12 год. 

Практичні, семінарські 

- 

Лабораторні 

24 год. 

Самостійна робота 

54 год. 

Індивідуальні 

завдання:  

- 

Вид контролю:  

залік 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання -  40 % / 60 % 



2. Мета та завдання дисципліни 

 

Мета: формування системи спеціальних теоретичних знань щодо 

наукового уявлення про механізми спадковості й мінливості у різних 

сільськогосподарських культур, а також закономірності спадкування ознак, 

особливості генетичних процесів, основні положення генетики популяцій, 

онтогенезу, імунітету рослин, генної та клітинної інженерії щодо 

вивчаємих культур.  

 

Завдання: вивчення генетичних закономірностей в найбільш 

узагальненій формі з наголосом на суті генетичних явищ про видовий склад та 

цитологічні особливості культур, систематику і географію видів, віддалену 

гібридизацію і геномний склад, генофонд культури у світовій колекції,  

мутагенез і системи регуляції генів, генетику господарсько - цінних ознак 

та основні напрямки і методи селекції. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 

знати:  

Досягнення, проблеми і напрями сучасної спеціальної генетики. Генетику 

самозапильних культур (пшениці, тритикале, ячменю, сої, гороху, 

картоплі, льону) та генетику перехреснозапильних культур (кукурудзи, 

соняшнику, буряка, ріпаку) тощо. Генетичний потенціал мінливості. 

Генетику морфології вегетативних та репродуктивних органів. Генетику 

стійкості до хвороб, шкідників, абіотичних факторів. Системи регуляції 

генів. Методики індивідуального і гібридологічного аналізу, оцінки 

мінливості, детермінації і реалізації окремих ознак, статистичного аналізу 

генетично обумовленої та модифікаційної мінливості. Методи створення і 

вивчення популяцій та аналізу спадкової мінливості, оцінки комбінаційної 

здатності батьківських форм, особливості відтворення і розмноження 

різних видів.  

 

вміти:  

Систематизувати знання щодо каріотипів  культур, геномів, феногенетики 

ознак самозапильних і перехреснозапильних культур. Користуватися 

методами індивідуального аналізу та варіаційної  статистики. Визначати 

рівні і типи мінливості, детермінації і реалізації господарських ознак та їх 

успадкування. Користуватися  методами щодо  визначення ступеню прояву 

гетерозису. Вміти складати різні схеми для визначення комбінаційної 

здатності та проводити статистичну оцінку.   

 



3. Програма навчальної дисципліни 

(Затверджено Вченою радою СНАУ 

протокол №       від          2019р.) 

 

Змістовий модуль 1. Генетика зернових культур  

Тема 1. Вступ. Основи спеціальної генетики.  Спеціальна генетика 

як наука, її місце в системі біологічних наук. Історія розвитку науки, 

внесок українських вчених в розвиток дисципліни. Значення спеціальної  

генетики для інших наук і практики. Експериментальні методи.  Системи 

генетичного контролю ознак. Основи генетики кількісних ознак. Взаємодія 

генотипу з довкіллям. Системи розмноження. Вивчення генетики 

індивідууму. Вивчення генетики популяції. Сортові популяції. 

Ознайомлення з основами спеціальної генетики. Опрацювання 

методів генетико-статистичного аналізу 

Тема 2. Генетика пшениці, тритикале, ячменю. Класифікація, 

систематика, географія видів, каріотипи і геномний склад пшениці. 

Видовий склад і каріологія роду пшениць. Індукований мутагенез в 

селекції пшениці. Гени тривалості вегетаційного періоду пшениці.  Методи 

створення тритикале. Гени стійкості до хвороб і шкідників у ячменя. 

Визначення генетичних особливостей пшениці. Вивчення 

генетичних особливостей тритикале та ячменю. 

Тема 3. Генетика ознак сої, гороху. Генетика ознак круп’яних 

культур. Видові склади, класифікація, каріотипи, геномний склад, біологія 

розмноження сої, гороху, вівса, проса. Класифікація, походження і 

каріотипи культур. Сучасні уявлення про генетику забарвлення гороху. 

Генетика ознак, генетичний потенціал мінливості та особливості селекції. 

Віддалена гібридизація. Видовий склад і віддалена гібридизація круп’яних 

культур. Класифікація. Каріотип. Генетичний потенціал мінливості. 

Біологія розмноження. Внутрішньовидова мінливість. Генетика ознак. 

Морфологічні ознаки.. Основні напрямки і методи селекції. 

Аналіз особливостей генетики сої. Проведення аналізу особливостей 

генетики гороху. Вивчення генетичних особливостей круп’яних культур 

(вівса, проса, гречки). 

 

Змістовий модуль 2. Генетика технічних культур 

Тема 4. Генетика кукурудзи. Видовий склад, класифікація, каріотип. 

Системи регуляції генів, інцухт та гетерозис, типи ЦЧС. Генетика 

господарсько-корисних ознак. Потенціал генетичної мінливості та 

особливості селекції. Класифікація, походження і каріотипи культури. 

Теорії гетерозису. Молекулярно - генетична детермінація ЦМС. 

Виявлення особливостей генетичного контролю репродуктивних 

ознак кукурудзи. 

Тема 5. Генетика соняшнику. Геногеографія, видовий склад, 

класифікація. Каріотипи, геномний склад. Генетика господарсько-

корисних ознак та використання їх у селекційній роботі. Ефекти 
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гетерозису по різних господарсько цінних ознаках. Успадкування стійкості 

до патогенів. 

Вивчення генетики господарських цінних ознак соняшнику. 

Опрацювання методики оцінки комбінаційної здатності і генетичного 

аналізу. 

Тема 6. Генетика ознак картоплі. Систематика і географія видів 

картоплі. Генетика диплоїдних видів картоплі. Генетика поліплоїдних 

видів картоплі. Генетика морфологічних і господарсько цінних ознак 

картоплі. Класифікація, походження і каріотипи культури. Цитологічні 

основи схрещуваності видів картоплі з різним рівнем плоїдності. Генетика 

стійкості картоплі до патогенів. Генетика морфологічних і господарсько -  

цінних ознак картоплі. 

Опрацювання генетичних особливостей картоплі 

Тема 7. Генетика  цукрового буряка, ріпаку, льону. Генографія 

видів, видовий склад. Каріотипи і геномний склад, поліпоїди. Генетика 

господарсько-корисних ознак, потенціал генетичної мінливості та 

особливості селекції культур. Біологічні особливості, класифікація, 

походження і каріотипи культур. Методи отримання і виділення 

поліплоїдних та триплоїдних форм буряка. Генетика триплоїдного буряка, 

його відтворення та розмноження. Сучасні вимоги до генетичного 

поліпшення якості продукції ріпаку та льону. 

Проведення аналізу генетики буряка. Проведення аналізу генетики 

ріпаку. Опрацювання генетики ознак  льону. 



4.Структура навчальної дисципліни 

 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість      годин 

денна форма 

Усьо- 

го  

у тому числі 

л п лб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Теоретичні основи генетики зернових культур 

Змістовий модуль 1. Генетика зернових культур 

Тема 1. Вступ. 

Основи 

спеціальної 

генетики 

8 2 - 2 - 4 

Тема 2. 

Генетика 

пшениці, 

тритикале, 

ячменю 

15 2 - 4 - 9 

Тема 3. 

Генетика ознак 

сої, гороху. 

Генетика ознак 

круп’яних 

культур (овес, 

просо, гречка) 

20 2 - 6 - 12 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

43 6 - 12 - 27 

Модуль 2. Генетика технічних культур 

Змістовий модуль 1. Прикладні аспекти генетики 

Тема 4. Генетика 

кукурудзи 
10 2 - 2 - 6 

Тема 5. Генетика 

соняшнику 
10 2 - 2 - 6 

Тема 6. Генетика 

ознак картоплі 
10 2 - 2 - 6 

Тема 7. Генетика  

цукрового буряка, 

ріпаку, льону 

17 - - 6 - 9 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

47 6 

- 12 - 27 

Усього годин 
90 12 - 24  54 



5. Теми та план лекційних занять 

(денна форма навчання) 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 

Тема 1. Вступ. Основи спеціальної генетики  

1. Спеціальна генетика як наука. Експериментальні методи 

2. Системи генетичного контролю ознак 

3. Основи генетики кількісних ознак 

4. Взаємодія генотипу з довкіллям 

5. Системи розмноження 

2 

2. 

Тема 2. Генетика пшениці, тритикале, ячміню. 

1. Класифікація, систематика,  поліплоїдія видів, каріотипи і 

поліплоїди склад пшениці 

2. Генетика ознак, генетичний потенціал мінливості, 

генофонд пшениці та його використання в селекції 

3. Генетична характеристика та особливості селекції 

тритикале 

4. Класифікація, каріотип, генетика ознак, генетичний 

потенціал мінливості, генофонд ячменю та його 

використання в селекції 

2 

3. 

Тема 3. Генетика ознак сої, гороху. Генетика ознак 

круп’яних культур. 

1. Видові склади, класифікація, каріотипи, геномний склад, 

біологія розмноження сої, гороху, вівса, проса 

2. Генетика ознак, генетичний потенціал мінливості та 

особливості селекції 

3. Віддалена гібридизація 

2 

4. 

Тема 4. Генетика кукурудзи. 

1. Видовий склад, класифікація, каріотип 

2. Системи регуляції генів, інцухт та гетерозис, типи ЦЧС 

3. Генетика господарсько-корисних ознак 

4. Потенціал генетичної мінливості та особливості селекції 

2 

5. 

Тема 5. Генетика соняшнику. 

1. Геногеографія,  видовий склад, класифікація 

2. Каріотипи, геном ний склад 

3. Генетика господарсько-корисних  ознак та використання 

їх у селекційній роботі 

2 

6. 

Тема 6. Генетика ознак картоплі. 

1. Систематика і географія видів картоплі 

2. Генетика диплоїдних видів картоплі 

3. Генетика поліплоїдних видів картоплі 

4. Генетика морфологічних і господарсько цінних ознак 

картоплі 

2 

Разом: 12 
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6.Теми лабораторних занять 

(денна форма навчання) 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Ознайомлення з основами спеціальної генетики 2 

2. Визначення генетичних особливостей пшениці, тритикале 2 

3. Визначення генетичних особливостей ячменю 2 

4. Аналіз особливостей генетики ознак сої 2 

5. Аналіз особливостей генетики ознак гороху 2 

6. 
Аналіз особливостей генетики ознак круп’яних культур 

(овес, просо, гречка) 
2 

7. 
Виявлення особливостей генетичного контролю 

репродуктивних ознак кукурудзи 
2 

8. Вивчення генетики господарських цінних ознак соняшнику 2 

9. Опрацювання генетичних особливостей картоплі 2 

10. Проведення аналізу генетики ознак ріпаку 2 

11. Проведення аналізу генетики ознак  цукрового буряка 2 

12. Проведення аналізу генетики ознак  льону 2 

Разом: 24 

 

 

 

8. Самостійна робота 

(денна форма навчання) 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 

1. Вступ. Основи спеціальної генетики 4 

2. Генетика пшениці, тритикале, ячменя.  10 

3. Генетика ознак сої, гороху та круп’яних культур.  12 

4. Генетика кукурудзи.  6 

5. Генетика соняшнику.  6 

6. Генетика ознак картоплі.  6 

7. Генетика ознак цукрового буряку, ріпаку та льону.  10 

Разом: 54 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Методи навчання 

 

1. Методи навчання за джерелом знань: 

 1.1. Словесні: розповідь, пояснення, бесіда (евристична і 

репродуктивна), лекція, інструктаж, робота з книгою (читання, переказ, 

виписування, конспектування, виготовлення  опорних конспектів тощо).  

 1.2. Наочні: демонстрація, ілюстрація, спостереження. 

 1.3. Практичні: лабораторний метод, практична робота, вправа. 

2. Методи навчання за характером логіки пізнання. 

 2.1.Аналітичний 

 2.2. Методи синтезу 

 2.3. Індуктивний метод 

 2.4. Дедуктивний метод  

3. Методи навчання за характером та рівнем самостійної 

розумової діяльності студентів. 

3.1. Проблемний    

 3.2. Дослідницький 

3.3. Репродуктивний  

3.4. Пояснювально-демонстративний 

4. Активні методи навчання - використання технічних засобів 

навчання, мозкова атака, рішення кросвордів, конкурси, самооцінка знань, 

диспути, екскурсії, використання навчальних та контролюючих тестів, 

використання опорних конспектів лекцій. 

5. Інтерактивні технології навчання - використання мультимедійних 

технологій, інтерактивної дошки та електронних таблиць, діалогове 

навчання,  співробітництво студентів. 

 

10. Методи контролю 

 1. Рейтинговий контроль за 100-бальною шкалою оцінювання ЄКТС 

 2. Проведення проміжного контролю протягом семестру (проміжна 

атестація) 

 3. Полікритеріальна оцінка поточної роботи студентів:   

 - рівень знань, продемонстрований на практичних та лабораторних 

заняттях;  

- активність під час обговорення питань, що винесені на заняття; 

  - результати виконання та захисту лабораторних робіт; 

  - експрес-контроль під час аудиторних занять; 

  - самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 

- - написання рефератів; 

  - результати тестування; 

  - письмові завдання при проведенні контрольних робіт. 

 

 

 

 



11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 (денна форма навчання) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Р
а
зо

м
 з

а
 

м
о
д

у
л

і 
т
а
 С

Р
С

 

А
т
ес

т
а
ц

ія
 

С
у
м

а
 Модуль 1 – 20 балів Модуль 2 - 25 балів 

С 

Р 

С 
Змістовий модуль 1 

- 20 балів 

Змістовий модуль 1 

– 25 балів 

Т1 Т2 Т3 

 

Т4 Т5 Т6 Т7 

15 
85 

(70+15) 
15 100 

5 5 10 5 5 5 10 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для заліку 

90 – 100 А  

 

зараховано 
82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е  

35-59 FX 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 

12. Методичне забезпечення 

 

1. Навчально-методичний комплекс для студентів 2 курсу, спеціальність 

"201 - Агрономія", дисципліна "Спеціальна генетика "/Електронне 

видання. – Суми: СНАУ, 2019. 

2. Кандиба Н. М. Спеціальна генетика. Робочий зошит для лабораторно-

практичних занять специальности 8.09010101 – Агрономия ОС Магистр / 

Н. М. Кандиба. -  Суми, 2016. – 58 с. 

3.Кандиба Н. М. Спеціальна генетика. Методичні вказівки щодо виконання 

самостійної роботи / Н. М. Кандиба. -  Суми, 2017. – 23 с. 

4. Кандиба Н. М. Спеціальна генетика. Словник термінів / Н. М. Кандиба,. 

- Суми, 2017. - 47 с. 

5. Кандиба Н. М. Спеціальна генетика. Курс лекцій з окремих культур / Н. 

М. Кандиба, А. А. Подгаєцький, В. А. Власенко. - Суми, 2011. - 57 с. 

6. Кандиба Н. М. Генетика: тестовий контроль: [навч. посіб.] / Н.М. 

Кандиба. - Суми, 2013. – 265 с. 



7. Кандиба Н. М. Спеціальна генетика. Модуль 1 «Генетика зернових 

культур» для ОКР «Магістр» спеціальності "Агрономія"/ Н. М. Кандиба.-  

Суми, РВВ Сумський національний аграрний університет. - 2013. – 110с. 

8. Кандиба Н. М. Спеціальна генетика Модуль 2: «Генетика круп'яних, 

зернобобових, олійних культур та цукрового буряку» для ОКР «Магістр» 

спеціальності "Агрономія" / Н. М. Кандиба. - Суми, РВВ Сумський 

національний аграрний університет. - 2014. – 101с. 

9. Кандыба Н. Н. Специальная генетика / учебное пособие для студентов 2 

курса  специальности 8.09010101 – Агрономия ОС Магистр / Н. Н. 

Кандыба. - Суми, РВВ Сумський національний аграрний університет. -  

2018. – 125 с. 

 

13. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Васильківський С. П. Спеціальна генетика сільськогосподарських 

культур: [навч. посіб.] / С. П. Васильківський, Л. А. Вільчинська, М. В. 

Лозинський [ та ін.]. -  Кам'янець – Подільський: ПП «Медобори – 2006», 

2011. – 224с. 

2. Генетика з основами селекції / С. І. Стрельчук, С. В. Демідов, Г. Д. 

Бердишев, Д. М. Голда. – К. : Фітосоціоцентр, 2000. – 292 с. 

3. Кандиба Н.М. Генетика: курс лекцій: [навч. посіб.] / Н. М. Кандиба. - 

Суми: ВТД «Університетська книга», 2013.- 397 с. 

4. Чекалін М. М. Селекція та генетика окремих культур: [навч. посіб.] / 

М. М. Чекалін, В. М. Тищенко, М. Є. , Баташова. – Полтава:ФОП Говоров 

С.В., 2008. – 368 с. 

 

Допоміжна 

1. Идентифицированный генофонд растений и селекция. – Санкт-

Петербург: ВИР, 2005. – 896 с. 

2. Молоцький М.Я. Селекція і насінництво сільськогосподарських рослин: 

підручник / М. Я. Молоцький, С. П. Васильківський, В. І Князюк, В. А. 

Власенко. – К.: Вища освіта, 2006. – 463 с. 

3. Орлюк А. П. Теоретичні основи селекції рослин / А. П. Орлюк. – 

Херсон: Айлант, 2008. – 572 с. 

4. Орлюк А.П. Генетичні маркери пшениці / А.П. Орлюк, О. М. Гончар, Л. 

О. Усик. – К.: Алефа, 2006. – 144 с. 

5. Коновалов Ю. Б. Частная селекция полевых культур / Ю. Б. Коновалов, 

Л. И. Долгодворова, Л. В. Степанова [и др.]: под ред. Ю.Б. Коновалова. – 

М.: Агропромиздат, 1990. –543 с. 
 
 
 
 
 
 



14. Інформаційні ресурси 
 

1. Айла Ф. Дж. Современная генетика: в 3-х т. / Ф. Дж. Айла, Д. Кайгер; 

ред. Ю. П. Алтухова;  пер. с англ. - [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://mirknig.com/knigi/estesstv_nauki/1181204027-sovremennaya-

genetika-t-3.html 

2. Цитологія і генетика. Міжнародний науковий журнал. Архів номерів. 

- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/clg/index.html 

3. Лекції з генетики, генетика відео. - [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.med-edu.ru/genetic/ 

4.  Мій геном. Науково-популярний портал з генетики. - [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://mygenome.ru/video/ 
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