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ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Силабус дисципліни 

 

«ГЕНТИКА ТА ОСНОВИ РОЗВЕДЕННЯ» 

 

1. Профіль дисципліни 

 

Кафедра 

технологій виробництва 

продукції тваринництва 

Освітній ступінь: магістр 

Галузь знань: 21 «Ветеринарна медицина» 

Спеціальність: 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітньо-професійна програма: Ветеринарна медицина 

Кількість кредитів: 4 

Загальна кількість годин: 120 

Рік підготовки, семестр: 2-й рік, 3-й семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: загальний 

Вид підсумкового контролю: залік 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

 

Викладачі 
доцент, д. с.-г. н. Піддубна Л.М.,  

доцент, к. с.-г. н. Іванов І. А. 

Профайл викладача 
http://znau.edu.ua/fakulteti/tekhnologichnij-fakultet/m-about-

rgtb/m-chief-rgtb 

Контактна інформація 

Піддубна Л.М., тел. Viber, Telegram +380 63 320 2346; 

e-mail: l.m.poddubnaya@gmail.com 

Іванов І. А., тел. Viber, Telegram +380 68 412 8547; 

e-mail: igor-ivanov30@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=1187 

Консультації 
Консультація щовівторка з 15.00 до 17.00, за необхідності 

телефоном, через Zoom, Viber чи Telegram 

 

3. Анотація до дисципліни 

Дисципліна є базовою для засвоєння знань і вмінь у системі професійної підготовки фахі-

вця з ветеринарної медицини і є основою для вивчення фахових дисциплін у цій галузі. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни: формування у майбутніх фахівців знань з основ ветеринарної 

генетики для успішного контролю за генетичним благополуччям популяцій свійських тва-

рин шляхом діагностики спадкових аномалій і спадкових схильностей тварин та визна-

чення способів боротьби з ними; знань про сучасні методи розведення сільськогосподар-

ських тварин, племінної роботи та селекції, технологічні процеси годівлі тварин, птиці, 

риб в залежності  від їх біологічних особливостей та продуктивних якостей в сучасних 

умовах виробництва продуктів тваринництва.  

Цілі вивчення дисципліни: оволодіння знаннями з основ ветеринарної генетики, сучасних 

методів розведення сільськогосподарських тварин, племінної роботи та селекції, техноло-
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гічних процесів годівлі тварин, птиці, риб в залежності від їх біологічних особливостей та 

продуктивних якостей в сучасних умовах виробництва продуктів тваринництва.   

Дисципліна націлена на формування таких компетентностей: 

ЗК08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид занять Обсяг годин 

Лекції 16 

Лабораторні заняття 32 

Самостійна робота 72 

ВСЬОГО 120 

 

5.2. Формат дисципліни 

Викладання дисципліни здійснюється для студентів денної форми навчання в очному фо-

рматі, для заочної – в заочному з елементами електронного навчання через систему Moodl 

та інші електронні платформи(Skype, ZOOM, GoogleСlassroom).  

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№ 

з/п 

тема Назва теми та її короткий зміст Кількість 

годин 

1.  Т1.  Загальна Генетика  
1. Вступ. Загальні закономірності успадкування при ста-

тевому розмноженні. 

2. Взаємодія генів. 

3. Зчеплене успадкування генів.  

4. Генетика статі. 

60 

2. Т 2.  Розведення тварин  
1. Конституція, екстер’єр та інтер’єр тварин. 

2.  Відбір та підбір тварин.  

3. Методи розведення тварин. 

60 

 Всього 120 

Примітка: Особливості виконання самостійної складової дисципліни. 

Рівень засвоєння тем, призначених для самостійного опрацювання студента, оцінюється 

під час усних відповідей щодо  тематичних ситуаційних завдань. 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

 

Загальна система 

оцінювання  

дисципліни 

Рейтинг студента визначається за 100-бальною шкалою. Фор-

мується із рейтингу виконання семестрової роботи (інтервал 36-

60 балів) та рейтингу підсумкового контролю (мінімальний бал 

– 24, максимальний – 40). 

 

Складові оцінки в 60 балів для кожного семестру: 

Тематичне опитування під час лабораторних – 10 балів/семестр; 

Робота з реальними об’єктами/ моделями з наступним письмо-

вим оформленням результатів (параметри тварин, генетика тва-

рин різних видів ) – до 20 балів/семестр. 

Індивідуальні письмові контрольні роботи, 2 шт.*5 балів = 10 

балів/семестр. 
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Поточне тестування – 2 р. * 5балів = 10 балів/ семестр. 

Захист самостійної роботи (усно, вирішення ситуаційних 

завдань) – 10 балів. 

Деталізація системи оцінювання 

РН07 Опитування під час лабораторних. 

Письмове оформлення лабораторної роботи. 

Індивідуальні письмові контрольні роботи.  

Вирішення ситуаційних завдань. 

Поточні тести 

Підсумкові тести. 

РН12 Опитування під час лабораторних. 

Письмове оформлення лабораторної роботи. 

Поточні та підсумкові тести. 

Умови допуску до 

підсумкового конт-

ролю 

Студент може бути допущений до складання заліку, якщо кіль-

кість балів, одержаних за під час поточного контролю впродовж 

семестру, в сумі досягла 36 балів.  

Критерії  

оцінювання 

Наскрізне опитування  – 2 бали за вірну відповідь; 1 бал за 

відповідь з неточностями або неповну.  

Письмове оформлення лабораторної роботи – завдання, що 

виконане методично вірно та якісно оцінюється в 2 бала, при 

порушенні методики – в 1 бал. 

Індивідуальні письмові контрольні роботи (2 шт.) 100%, по-

вна, логічна відповідь на  питання оцінюється в 5 балів. Інші % 

результати, за наявності неповних, нелогічних відповідей також 

переводяться в бальну шкалу. 

Вирішення ситуаційних завдань – 2 бали за вірну відповідь; 1 

бал за відповідь з неточностями або неповну.  

Тести для поточного контролю. Тестування знань студентів 

здійснюється письмово через університетську платформу 

Moodle. За курс студенти пишуть двічі тести для поточного 

контролю. 100% правильних відповідей дорівнює 5 балам. 

Тести для підсумкового (залікового) контролю. Залік здійс-

нюється у формі тестування. Ціна одного запитання тесту – 1 

бал. 100% правильних відповідей дорівнює 40 балам. В журнал 

та залікову відомість виставляють лише ті результати, які по-

трапляють в інтервал 24-40 балів. 

Результати складання заліку переводяться у національну дво-

бальну шкалу («зараховано» чи «незараховано») і вносяться у 

відповідні документи. 

 

6. Результати навчання 

Відповідно до освітньо-професійної програми «Ветеринарна медицина» дисципліна 

«Генетика та основи розведення» забезпечує такі результати навчання: 

РН 07. Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів утри-

мання та годівлі, виробничих і технологічних процесів на підприємствах з утримання чи 

розведення тварин. 

РН 10. Пропонувати та використовувати доцільні інноваційні методи і підходи ви-

рішення проблемних ситуацій професійного походження.  

 

7. Пререквізити 

Дисципліна може вивчатися будь-якими здобувачами без обмежень. Передбачається, що 
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здобувачі освіти володіють знаннями і навичками з дисциплін «Вступ до фаху», «Неорга-

нічна та органічна хімія», «Анатомія свійських тварин», «Біофізика», «Цитологія, гістоло-

гія, ембріологія», «Екологія у ветеринарній медицині». 

 

8. Політики дисципліни 
 

Здобувачі освіти зобов’язані регулярно відвідувати заняття, активно на них працювати і 

систематично засвоювати навчальний матеріал. Обов’язковою вимогою при вивченні дис-

ципліни є дотримання норм академічної доброчесності.  

 

9. Технічне та програмне забезпечення  

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, 

і передбачають використання презентацій.  

Лабораторні заняття проводяться у навчальних кабінетах та передбачають викорис-

тання лабораторно обладнання, інструментів, матеріалів, мультимедійних презентацій, 

навчальних кінофільмів. 

 

10. Література, необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

(Генетика тварин) 

Базова 

1. Генетика: учебник / В.Л. Петухов, О. С. Короткевич, С. Ж. Стамбеков [и 

др.]. Новосибирск: СемГПИ, 2007.  628 с.  

2. Визнер Э. Ветеринарная патогенетика: пер. с нем. / Визнер Э., Виллер З. 

Москва: Колос, 1979. 424 с.  

3. Гершензон С.М. Мутації. Киев: Наук. думка, 1991. 112 с. 

4. Задачи по современной генетике: учебн. пособие / В. М. Глазер, А. И. Ким, 

Н. Н. Орлова [и др.]; под ред. М. М. Асланяна. М.: Университет, 2005. 224 с.  

5. Иванов В. И. Генетика : учебник для вузов / В.И. Иванов, Н.В. Барышнико-

ва, Д. С. Биляева [и др.]. Москва: ИКЦ «Академкнига», 2006. 638 с.  

6. Пєтухов В. Л. Ветеринарная генетика с основами вариационной статистики / 

В. Л. Петухов, А. И. Жигачев, Г. А. Назарова . Москва: Агропромиздат, 1985. 368 с. 

7. Проценко М. Ю. Генетика: підручник. Киев: Вища школа, 1994. 303 с.  

8. Сазанов А. А. Генетика: учебн. пособие.Санкт-Петербург: ЛГУ, 2011. 264 с.  

9. Хатт Ф.Б. Генетика животных: пер. с англ. М.: Колос, 1969. 445 с. 

 

Допоміжна 

1. Айала Ф. Современная генетика: в 3-х т. пер. с англ. / Ф. Айала, Дж. Кайзер. 

Москва: Мир, 1987. Т.1. 295 с. (електронний варіант). 

2. Айала Ф. Современная генетика: в 3-х т., пер. с англ. / Ф. Айала, Дж. Кайзер. 

Москва: Мир, 1987. Т.2. 368 с. (електронний варіант). 

3. Айала Ф. Современная генетика: в 3-х т. пер. с англ. / Ф. Айала, Дж. Кайзер.  

Москва: Мир, 1987. Т.3. 336 с. (електронний варіант). 

4. Ауэрбах Ш. Проблемы мутагенеза: пер. с англ. / Ауэрбах  Ш. Москва: Мир, 

1978. 463 с. 

5. Бейссон Ж. Генетика: пер. с франц. / Ж. Бейссон. Москва: Атомиздат, 1976. 

128 с. 

6. Берг Р. Л. Наследственность и наследственные болезни человека / Р. Л. Берг, 

С. Н. Давиденков.  Ленинград: Наука, 1971. 155 с. 

7. Визнер Э. Болезни крупного рогатого скота: пер. с нем. Москва: Колос, 

1970. 424 с. 

8. Генетические основы селекции животных / В. Л. Петухов, Л. К. Эрнст, И. И. 

Гудилин [и др.]. Москва : Агропромиздат, 1989. 448 с. 
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9. Дубинин Н. П. Общая генетика. Москва: Наука, 1986. 559 с. 

10. Инге-Вечтомов С. Г. Генетика с основами селекции: ученик. Москва: Выс-

шая шк., 1989. 591 с. (електронний варіант). 

11. Лесли Дж. Ф. Генетические основы селекции сельскохозяйственных живот-

ных: пер. с англ. Москва: Колос, 1882. 392 с.  

12. Маркерт К. Генетика развития: пер. с англ./ К. Маркерт, Г. Уршпрунг. Мос-

ква: Мир, 1973. 270 с. 
 

(Основи розведення) 
 

1. Арзуманян Е.А. Животноводство / Е.А.Арзуманян А.П. Бегучев, В.И. Георгиев-

ский и др. Москва: Колос, 1991, 512 с. 

2. Практикум по животноводству / Александров В.А. [и др.]. Москва: Колос, 1984. 

256 с. 

3. Борисенко Е.Я. Практикум по разведению с.-х. животных. Москва:Колос, 1983. 

464 с. 

4. Розведення сільськогосподарських тварин з основами спеціальної зоотехнії / За-

суха Т.В., Зубець М.В., Сірацький Й.З. та інші. Київ: Аграрна наука, 1999. 512 с 

5. Лановська М.Г. Тваринництво / М.Г. Лановська, Р.М. Черненко, Г.Г. Шатковська 

// «Вища школа». Київ. 1993. 336 с.  

6.   Арзуманян Е.А. Скотоводство / Е. А. Арзуманян М.: Колос, 1978, 319 с. 

7. Дмитриев Н.Г. Породи скота по странам мира. Ленинград: Колос, 1978. 361 с. 

8. Меркурьева Е.К. Генетические основи селекции в скотоводстве Москва: Колос, 

1977. 240 с. 

9. Свиноводство : сост. А.Т. Мисик, А. И. Нетеса. Москва: Колос, 1984. 312 с.  

10. Николаев А. И., Ерохин А.И. Овцеводство. Москва: Колос, 1987. 384 с. 

11. Сметнев С.И. Птицеводство. Москва:Колос, 1978, 304 с. 

12. Свечин К.Б. Коневодство / К.Б.Свечин, И.Ф.Бобилев, Б.М.Гопка. Москва:Колос, 

1984, 352 с. 


