
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА  

 

Силабус дисципліни 

«Лісова генетика та селекція» 

 

1. Профіль дисципліни 

 
 

 

 

 

Кафедра біології та  

захисту лісу 

Освітній ступінь – перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство 

Спеціальність: 205 Лісове господарство 

Освітньо-професійна програма: Лісове господарство 

Кількість кредитів – 5 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки, семестр – 2-й рік; 2-й семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

 
Викладач (-і) Андреєва Олена Юріївна 

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

about-elr/m-sklad-elr/andreeva-olena-yurijivna 

Контактна інформація 
моб. тел. +38-096-351-51-30 

e-mail: andreeva-lena15@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle 

 

http://beta.znau.edu.ua:3398/ 

 

Консультації 

Андреєва О. Ю. 

Онлайн консультація через Zoom, Viber щосереди з 16.00 

до 18.00 
 

3. Анотація до дисципліни 

 
 «Лісова генетика та селекція» є дисципліною обов’язкової компоненти 

навчального плану  циклу дисциплін загальної підготовки, яка забезпечує підготовку 

фахівців спеціальності 205 «Лісове господарство». Основним завданням дисципліни є 

створення базових знань, що полягають в освоєнні теоретичних і практичних знань в 

області лісової генетики та селекції, -  це вивчення основних селекційно-генетичних 

методів та їх застосування для вирішення питань підвищення продуктивності і 

життєстійкості лісових насаджень, поліпшення їх якості,  збереження та відтворення 

лісових генетичних ресурсів (ЛГР) аборигенних видів, підвищення стійкості та 

біорізноманіття штучних лісових та меліоративних насаджень, підвищення 

продуктивності лісових та плантаційних насаджень для отримання деревної та недеревної 

продукції різного цільового призначення (плодів, живиці, біомаси тощо).  
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4. Мета та цілі дисципліни 

 
Метою вивчення дисципліни є професійна підготовка бакалаврів лісового 

господарства у напрямку поліпшення якості та продуктивності лісів шляхом управління  

спадковістю і мінливістю  деревних і чагарникових рослин.  

Дисципліна спрямована на вивчення закономірностей та механізмів спадковості i 

мінливості на різних рівнях; основ генетичних знань про функціонування біологічних 

систем різних рівнів складності; механізмів збереження і передачі генетичної інформації 

від батьківських форм дочірнім; типів, причин і механізмів мінливості всіх живих істот; 

взаємозв’язку процесів спадковості, мінливості і відбору як рушійних чинників еволюції 

органічного світу; селекційно-генетичних методів підвищення продуктивності і 

покращення якості створюваних лісів; методів посилення імунітету деревних і 

чагарникових порід; способів підвищення врожайності плодів і насіння основних 

лісоутворюючих видів, їх декоративних, рекреаційних і кліматорегуляційних функцій.  

 

Цілі курсу та компетентності, на формування яких націлена дисципліна  

 

Інтегральна 

компетентність 

Загальні 

компетентності 

Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності 

ІТН. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі 

та практичні 

проблеми у галузі 

лісового і 

мисливського 

господарства або у 

процесі навчання, 

що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю 

природних 

зональних умов. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

 

СК 5. Здатність вирішувати поставлені 

завдання зі створення насаджень, їх 

вирощування та формування на основі 

вивчення літературних та 

нормативних джерел передового 

виробничого досвіду. 

СК 11. Здатність планувати й 

реалізовувати ефективні  заходи з 

організації господарства, підвищення 

продуктивності насаджень та їх 

біологічної стійкості, ощадливого на 

екологічних засадах, використання 

лісових ресурсів. 

5. Організація навчання 

 

5.1. Обсяг дисципліни 

 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна 

 

Заочна 

 

Лекції 40 8 

Практичні / лабораторні 40 8 

Самостійна робота 70 134 

 

 

 



5.2. Формат дисципліни 

 
Формат проведення дисципліни «Лісова генетика та селекція»: очний, за умов 

карантину – змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Moodle), дистанційний. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

Теми лекцій 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

1 Т1 Предмет, методи, завдання та історія розвитку лісової 

генетики та селекції 

2  

 

 

2 
2 Т2 Молекулярні  основи спадковості 2 

3 Т3 Цитологічні основи спадковості 2 

4 Т4 Успадкування ознак при внутрішньовидовій гібридизації 2 

5 Т5 Хромосомна теорія спадковості 2 

  Разом за змістовий модуль 1: 10 2 

Змістовий модуль 2 

6 Т6 Генетична структура популяцій лісоутворюючих видів 4  

 

2 

 

7 Т7 Поліплоїдія і мутагенез в селекції лісоутворюючих видів 2 

8 Т8 Генетика імунітету лісоутворюючих видів 2 

9 Т9 Генетична інженерія та біотехнологія в селекції лісових 

дерев 

2 

Разом за змістовий модуль 2: 10 2 

Змістовий модуль 3 

10 Т10 Мінливість лісових дерев 2  

 

 

2 

11 Т11 Методи відбору та селекційна інвентаризація лісових 

дерев і насаджень. Об’єкти постійної лісонасіннєвої бази  

2 

12 Т12 Статеве розмноження лісових дерев  2 

13 Т13 Нестатеве розмноження лісових дерев  2 

14 Т14 Гібридизація та гетерозис лісових дерев 2 

Разом за змістовий модуль 3: 10 2 

Змістовий модуль 4 

15 Т15 Організація лісонасіннєвої бази на генетико-селекційній 

основі 

4  

 

 

2 
16 Т16 Особливості селекції та методи покращення хвойних 

лісоутворюючих видів  

2 

17 Т17 Особливості селекції та методи покращення листяних 

лісових видів  

2 

18 Т18 Основи сортового насінництва лісових деревних видів  2 

Разом за змістовий модуль 4: 10 2 

Разом: 40 8 
 

 

 



Теми практичних занять 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1 

1 Т2 Молекулярні механізми спадковості 2 

2 

2 Т3 Мітоз. Мейоз. Гаметогенез. Запліднення. 2 

3 Т4 
Закономірності успадкування ознак при  

моногібридному схрещуванні 
2 

4 Т4 
Закономірності успадкування ознак при дигібридному 

схрещуванні 
2 

5 Т4 Успадкування ознак при взаємодії генів 2 

6 Т5 Зчеплене успадкування ознак. Кросинговер. Генетика статі 2 

Змістовий модуль 2  

7 Т6 Генетичні процеси у лісових популяціях 2 

2 
8 Т7 Поліплоїдія серед лісових дерев 2 

9 Т8 Генетичні основи імунітету лісоутворюючих видів 2 

10 Т9 Генетична інженерія лісових дерев 2 

Змістовий модуль 3 

11 Т10 Лісонасінне районування основних лісоутворюючих видів 2 

3 

12 Т11 Селекційна оцінка дерев і насаджень 2 

13 Т11 
Відбір, складання документації та оформлення в натурі 

плюсових дерев і насаджень 
2 

14 Т12 Статеве розмноження сосни звичайної 2 

15 Т13 Автовегетативне розмноження лісових дерев та чагарників 2 

16 
Т13 Гетеровегетативне розмноження лісових дерев та 

чагарників 
2 

17 
Т14 Властивості, загальна морфологія та розвиток чоловічого 

гаметофіту пилку основних лісоутворюючих видів 
2 

18 
Т14 Визначення фертильності і життєздатності пилку основних 

лісоутворюючих видів 
2 

19 Т14 Техніка схрещування в лісовій селекції 2 

Змістовий модуль 4 

20 
 

Т18 

Комплексний відбір і сортове насінництво лісових 

деревних порід 
2 1 

Разом: 40 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4. Система оцінювання та вимоги 
 

Загальна система 

оцінювання дисципліни 
Участь у роботі впродовж семестру/іспит – 60/40 

Вага кожної активності 

здобувача вищої освіти 

 

Відвідування лекцій – 1 бал. Практичні – 2 бали за 1 

заняття. Самостійна робота  – 0,5 бали за 1 питання, 

Модульна контрольна робота 1 бал за 1 питання, 

Індивідуальні завдання (реферат) – до 5 балів 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 
60 балів 

Критерії оцінювання іспит за 100-бальною шкалою  
 

Примітка: 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. 

6. Результати навчання 

 
Знання лісової генетики та селекції необхідні фахівцям лісогосподарського 

профілю, котрі працюють практично на всіх рівнях управління: помічнику лісничого, 

лісничому, інженерам держлісгоспів (лісового господарства, лісових культур), 

працівникам лісонасіннєвих станцій та працівникам лісовпорядкувальних експедицій. 

 

Програмні результати навчання 
 

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.  

РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, 

деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

РН 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. 

РН 15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати 

ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва. 
 

7. Пререквізити 
 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів із хімії, ботаніки, 

основ фахової підготовки; фізіології рослин з основами цитології 
 

8. Політики дисципліни 

 
Студенту рекомендовано не пропускати заняття, мати відповідний зовнішній 

вигляд, старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному процесі. У 

разі відсутності через хворобу надати відповідну довідку. Пропущені заняття 

відпрацьовувати у визначений час за попередньою домовленістю із викладачем. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі). Списування під час здачі тестів модулів та 

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

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку.  

 



9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Передбачено використання 

дистанційної платформи Moodle, виконання тестових завдань у Google Forms. 
 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
 

Основна: 

1. Андреєва О. Ю., Гузій А. І., Карчевський Р. А. Генетика та лісова селекція: 

навчальний посібник для підготовки фахівців освітнього ступеня  «Бакалавр» 

спеціальності 205 – «Лісове господарство». Житомир: ПП «Рута», 2016. 192 с.  

2. Андреєва О. Ю. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Лісова 

генетика та селекція» для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» спеціальності 205 «Лісове 

господарство».  Житомир: ЖНАЕУ, 2020. 108 с. 

3. Баранецький Г.Г., Р.М. Гречаник. Лісова генетика. Львів: Камула, 2005. 360 с. 

4. Білоус В.І. Лісова селекція. Умань, 2003. 534 с. 

5. Гриб С. Ф., Андреєва О. Ю. Збірник задач і вправ з генетики та селекції: розв’язки, 

відповіді та пояснення:  навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ. Житомир: 

Полісся, 2015. 416 с. 

6.  Гузій А.І., Гриб С.Ф., Турко В.М. Словник-довідник з лісової генетики, селекції та 

насінництва. Житомир, 2008. 140 с. 

Додаткова 

1. Баранецький Г.Г., Юсипович І. М. Практикум з лісової селекції. Львів, 1990. 28 с. 

2. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. М.: Высшая школа, 1989. 592 с. 

3. Любавская А.Я. Лесная селекция и генетика. М.: Лесн. пром-сть, 1982. 285 с. 

4. П.И. Молотков, П.И. Молотков, И.М. Патлай, Н.И. Давыдова и др. Селекция лесных 

пород. М.: Лесн. пром-сть, 1982. 222 с. 

5. Білоус В.І. Селекція та насінництво дуба. Черкаси : НДІТЕХІМ, 1994. 268 с. 

6. Вавилов Н.И. Генетика и селекция. (Избранные сочинения) М. : Колос, 1966. 559 с. 

7. Гречаник Р.М. Словник генетичних термінів. Львів: РВВ УкрДЛТУ, 2005. 128 с. 

8. Мацкевич Н.В. Охрана редких генотипов лесных деревьев и кустарников: 

монография. М.: Агропромиздат, 1987. 207 с. 

9. Райт Дж. Введение в лесную генетику. М.: Лесн. пром-сть, 1978. 470 с. 

 

 


