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1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 

Кафедра  захисту рослин 

Освітній ступінь – Бакалавр 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: 202 «Захист і карантин рослин» 

Освітньо-професійна програма: «Захист і карантин 

рослин» 

Кількість кредитів – 5 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки, семестр – 2, 3 семестр 

Компонент освітньої програми: обовʼязкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) Невмержицька Ольга Михайлівна 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-

zr/m-sklad-zr/m-nevmerzhitska-olga-mikhajlivna 

Контактна інформація 0968142782, onevmerzhitska@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://10.0.2.12/course/view.php?id=815 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щосереди з 13.00 

до 17.00 
 

3. Анотація до дисципліни 
Сучасна генетика займає одне з провідних місць поміж біологічних наук. Вона є 

теоретичною основою рослинництва, селекції, насінництва тощо та має першочергове 

значення для розвитку сільського господарства. Застосування таких генетичних методів, 

як внутрішньовидова і міжвидова гібридизація, експериментальна поліплоїдія, 

індукований мутагенез, генна інженерія, культура клітин і тканин, сільськогосподарська 

біотехнологія відкриває нові резерви цілеспрямованого створення нових сортів рослин 

інтенсивного типу.  

У зв’язку з цим підготовка кваліфікованих кадрів для агропромислового комплексу 

неможлива без оволодіння фундаментальними знаннями з генетики. Особливо глибокі 

знання генетики повинні бути у агрономів, які будуть розробляти ефективні агротехнічні 

прийоми, програмувати врожаї з урахуванням норм реакції і особливостей генотипу 

сорту, створювати необхідні умови для максимальної реалізації потенційних можливостей 

генотипу і його стабільної продуктивності, працювати з поліплоїдними сортами і 

формами, сортами-мутантами і міжвидового походження, вирощувати гібридне насіння з 

використанням явища гетерозису.  

Тому вивчення курсу “Генетика і селекція рослин” – один з важливих етапів 

професійної підготовки фахівців агрономічного спрямування. Метою цього курсу є 

допомога студентам агрономічного факультету у засвоєнні основних генетичних 

закономірностей, процесів, генетичних термінів, а також у набутті знань про матеріальні 



основи спадковості та її мінливість, методи і техніки селекції польових культур, оцінки 

селекційного матеріалу за господарсько-біологічними показниками. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є вивчення процесів закріплення новоутворень у 

поколіннях і реалізації спадкової інформації в індивідуальному розвитку, матеріальної 

природи носія інформації (генотипу) про план розвитку кожного індивідуума і його 

властивостей, закономірностей обміну інформаційним матеріалом між особинами у 

процесі розмноження і їх взаємодії в біоценозах, ролі генів у розвитку ознак в онтогенезі 

та їх системи – у філогенезі, методів і техніки селекції польових культур, оцінки 

селекційного матеріалу за господарсько-біологічними показниками (за продуктивністю, 

стійкістю до несприятливих умов довкілля, до шкідників і хвороб, за якістю продукції, а 

також теоретичних і практичних основ насінництва і сортової агротехніки. 

У ході вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен оволодіти 

наступними компетентностями: 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку.    

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого призначення.  
СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, біологічні, організаційно-господарські 

методи для довгострокового регулювання розвитку та поширення шкідливих організмів 

до господарсько невідчутного рівня на основі прогнозу, економічних порогів 

шкідливості, ефективності дії корисних організмів, енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист рослин і екологічну безпеку довкілля.  

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 24 6 

Практичні / лабораторні 28 8 

Самостійна робота 98 106 

 

5.2. Формат дисципліни 
Формат проведення дисципліни: очний. У зв’язку із запровадженням карантину 

використовуємо змішаний або дистанційний. Для заочної форми навчання можливим є 

поєднання очного та дистанційного форматів викладання дисципліни. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а
 Назва теми  Кількість 

Годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. ГЕНЕТИКА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

Змістовий модуль 1. Закономірності спадкування генетичної інформації 

1. 
Т1. 

Генетика як наука. Молекулярні основи спадковості. 

Реплікація ДНК. Репарація ДНК. 

20 20 

2. 
Т2. 

Збереження та реалізація спадкової інформації в 

онтогенезі. 

18 18 

3. 
Т3. 

Закономірності успадкування ознак. Взаємодія генів. 

Комплементарність. Епістаз. Полімерія. 

20 20 

4. Т4. Мінливість генотипу. Модифікації. Спадкова 20 20 



мінливість 

Змістовний модуль 2. Селекція сільськогосподарських культур 

5. Т5.  Селекція сільськогосподарських культур, як наука. 15 15 

6. 
Т6. 

Поняття про сорт. Еколого - географічна систематика 

рослин, екотипи. 

15 15 

7. Т7. Поліплоїдія як метод селекції. Гетерозис. 20 20 

8. Т8. Методи добору. 22 20 

 Разом 150 150 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 
Загальна система оцінювання 

дисципліни 

Участь у роботі впродовж семестру / екзамен – 60/40 

Контроль знань та вмінь 

здобувача вищої освіти 

здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною 

системою організації 

освітнього процесу. Рейтинг 

студента із засвоєння 

дисципліни визначається за 

100-бальною шкалою, тобто 

він формується з рейтингу 

виконання начальної роботи, 

для оцінювання якої 

призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового 

контролю – 40 балів 

Лекції 2 бали (всього 14 балів), Лабораторні  – 2 бали за 1 

заняття (28 балів), Самостійна робота (10 балів). 

Разом: мінімальна кількість 36 балів, максимальна – 60 

балів. 

Екзамен. Підсумкові тести – 24-40 балів. 

 

Заохочувальні бали (участь у конференціях, олімпіадах, 

конкурсах тощо) 5 балів. 

  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно   

Зараховано 

82–89 В 
добре  

74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано 

з можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Упродовж семестру студенти вивчають матеріал і складають 

екзамен. До складання підсумкового контролю допускають 



студентів, які відвідували лекційні та лабораторні заняття і 

мають позитивну поточну успішність (36–60 балів). 

 

Критерії оцінювання Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на 
підставі проведення екзамену у формі тестування за програмою 

навчальної дисципліни. Підсумкова оцінка з двох блоків 

дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 
екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю. 

Підсумкові завдання дозволяють перевірити розуміння студентом 

програмного матеріалу. Тестові питання теоретичного та 

практичного спрямування передбачають вирішення практичних 
професійних завдань й дозволяють діагностувати рівень 

підготовки студента та рівень його компетентностей з навчальної 

дисципліни. 

Результати складання екзаменів оцінюються за 

національною чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", 

"задовільно", "незадовілно") та відповідно до «шкали 

переведення середньозваженої оцінки в оцінку за 

національною шкалою та шкалою ECTS» у балах та оцінках 

ECTS і фіксується у екзаменаційну відомість, заліковій 

книжці, індивідуальному плані студента. 

 

6. Результати навчання 

РН 04. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, необхідному для 

професійної діяльності із захисту і карантину рослин.   

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.   

7. Пререквізити 
Без обмежень 

8. Політики дисципліни 
Політика щодо 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 пристроїв).  

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись 

індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканом факультету). 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
Мультимедійне устаткування, ноутбук, навчальна лабораторія. 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
1. Оцінка нових селекційних форм калини звичайної за екологічними і господарсько 

цінними ознаками / Москалець В. В., Москалець Т. З., Барат Ю. М., Овезмирадова О. Б., 

Невмержицька О. М. Наукові горизонти. ЖНАЕУ, 2020. № 08 (93). С. 125–133. 

2. Немерицька Л. В., Невмержицька О. М. та ін. Робочий зошит для виконання 

лабораторних робіт з дисципліни «Генетика». Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 43 с. 



3. Науково-методичний супровід щодо веденняколекції генетичних ресурсів обліпихи 

крушиноподібної (Hippophae rhamnoides L.) в умовах EX SITU (рекомендації) / В. В. 

Москалець, І. В. Гринник, Т. З. Москалець, О. Б. Лісовий, Ю. М. Барат, О. М. 

Невмержицька. Київ: «Центр учбової літератури», 2021, 74 с. 

4. Невмержицька О. М., Плотницька Н. М., Гурманчук О. В. Методичні вказівки щодо 

проведення практичних занять з дисципліни «Генетика» ОС перший 

«Бакалаврський» спеціальності 201 «Агрономія» 202 «Захист і карантин рослин» галузі 

знань 20 «Аграрні науки і продовольство». Житомир, 2019. 57 с. 

5. Генетика з основами селекції: Підручник для студ. вищих навч. закладів / Стрельчук 

С. І., Демидов С. В., Бердишев Г. Д., Голда Д. М. Київ: Фітосоціоцентр, 2000. 292 с.  

6. Генетика сільськогосподарських рослин / Макрушин М. М., Созінов О. О.,. 

Макрушина Є. М, Созінов І. О.; за ред. М. М. Макрушина. Київ: Урожай, 1996. 320 с. 

7. Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів: навчальн. 

посібник, за ред. В. В. Кириченка, В. П. Петренкової. Харків : Ін-т рослинництва ім. 

В. Я. Юр’єва, 2012. 320 с. 

8. Молоцький М.Я. Васильківський С.П., Князюк В.І. Київ : Вища школа, 2006. 436 с. 

9. Кунах В. А.. Розвиток генетики в Національній академії наук України. До 90-річчя з 

дня заснування Української академії наук. Київ: Академперіодика, 2009. 102 с. 

10. Молоцький М. Я., Васильківський С. П., Князюк В. І. Генетика. Біла Церква, 1998. 

280 с.  

11. Васильківський С. П., Кочмарський В. С. Селекція і насінництво польових культур: 

підручник. Біла Церква, 2016. 376 с.  

12. Молоцький М. Я., Васильківський С. П., Князюк В. І. Селекція та насінництво 

польових культур: Практикум. Біла Церква, 2008. 192 с.  

13. Генетика: підручник / Демидов С. В., Бердишев Г. Д.,. Топчій Н. М,. Черненко К. Д. 

К.: Фітосоціоцентр, 2007. 411 с.  

14. Завiрюха П. Д. Генетика : словник найбiльш вживаних термiнiв i понять. Львiв, 

2008. 66 с.  

15. Романець О. В.. Періодизація розвитку генетики в Україні. Наука та 

наукознавство.  2011. № 2.  С. 156–172. 
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