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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів із предметом, історичними аспектами та 

досягненнями генетики рослин, обговорити галузі практичного застосування сучасних 

знань, сформувати цілісне уявлення про об’єкт вивчення та допомогти майбутньому 

професійному розвитку молоді. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

 

1. Успішне опанування курсу «Генетика», «Молекулярна біологія», «Біохімія», 

«Ботаніка», «Фізіологія й анатомія рослин», «Цитологія», а також 

ознайомлення з вибраними розділами екології, теорії еволюції. 

2. Знання теоретичних основ хімії, фізики, молекулярної біології, біології клітин, 

генетики, біохімії тощо. Вміння використовувати теоретичні знання із 

даних дисциплін для вирішення практичних задач. 

3. Володіння елементарними навичками роботи із науковими електронними 

базами даних, науковою літературою. Здатність до системного аналізу. 

Вміння самостійно застосовувати знання з генетики та ін. дисциплін, 

виконувати лабораторні та практичні роботи. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

 

Навчальна дисципліна «Генетика рослин» є складовою освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців за освітнім рівнем «Бакалавр». Дисципліна «Генетика рослин» є 

базовою біологічною дисципліною й охоплює вивчення структури, функцій та 

механізмів реалізації генетичних систем у рослин. У ході вивчення дисципліни 

демонструються загальні риси та специфічні особливості різноманітних генетичних 

процесів у рослин на рівні молекул, клітин та цілого організму. Наводиться практичне 

значення досліджуваних систем рослин та обговорюються можливості керування 

ними, їх використання у різних галузях науки та виробництва. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

 

- сформувати у студентів уявлення про базові принципи функціонування 

генетичних систем рослин; 

- познайомити з можливостями різноманітних методів у генетиці рослин; 

- дати студентам уявлення про сучасні тенденції та напрямки фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень у генетиці рослин; 

- дати уявлення про хімічні, фізичні та біологічні фактори, причини та механізми 

реалізації генетичної інформації у клітинах рослин; 

- ознайомити студентів із сучасними поглядами на молекулярні механізми 

порушень регуляції проліферації клітин при мутагенезі; 

- сформувати уявлення про механізми клітинного старіння та запрограмованої 

клітинної смерті; 

- сформувати уявлення про сучасні тенденції та досягнення у вивченні генетичного 

матеріалу хлоропластів і мітохондрій; 
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- окреслити зв'язок даної дисципліни з різними міждисциплінарними проектами та 

суміжними науками. 

 

Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України (перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 09 

«Біологія», спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами 

наступних компетентностей:  

інтегральної:  

Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук за відповідною 

спеціалізацією і на межі предметних галузей, що передбачає застосування 

теорій та методів природничих наук і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 
загальних: 

ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної 

діяльності. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

ЗК10. Дотримання морально-етичних аспектів професійної діяльності й 

інтелектуальної чесності, правил біологічної безпеки і біологічного захисту 
спеціальних (фахових, предметних): 

ФК01. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та на 

межі предметних галузей. 

ФК03. Уміння використовувати знання й практичні навички в галузі біологічних 

наук та на межі предметних галузей для дослідження різних рівнів організації 

живого, біологічних явищ і процесів. 

ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, 

теорій та концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань. 

ФК06. Розуміння необхідності збереження біорізноманіття, охорони 

навколишнього середовища, раціонального природокористування. 

ФК08. Розуміння молекулярних механізмів збереження та реалізації генетичної 

інформації у організмів. 

ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних задач 

біології. 

ФК12.5. Знання закономірності спадковості, мінливості, онтогенетичних та 

еволюційних перетворень різних біологічних об'єктів. 

ФК14.5. Уявлення про принципи структурно-функціональної організації 

спадкового апарату на молекулярному рівні. 

ФК15.5. Поглибленні знання з основ класичної та молекулярної генетики. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання (РН) 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 

4. автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати історичні відомості про розвиток вчення 

про генетику рослин, її основні методи та 

положення 

Лекції, самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання 

усних відповідей та 

доповнень, оцінювання 

вирішення 

дослідницьких задач 

25 

1.2 Знати структури, функції та можливості 

керування генетичними системами рослин 

Лекції, самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання 

усних відповідей та 

доповнень, оцінювання 

вирішення 

дослідницьких задач 

25 

1.3 Знати загальні риси та специфічні особливості 

різноманітних генетичних механізмів 

досліджуваних систем рослин, практичну 

значимість та можливості використання 

генетичної складової рослин у різних галузях 

науки 

Лекції, самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання 

усних відповідей та 

доповнень, оцінювання 

вирішення 

дослідницьких задач 

20 

2.1 Вміти розрізняти за структурою геному та 

каріотипу диплоїдні, авто- та алополіплоїдні 

форми рослин та виходячи із співвідношення 

клітин на різних стадіях ділення, визначати 

мітотичний індекс рослинної тканини 

Лекції, самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання 

усних відповідей та 

доповнень, оцінювання 

вирішення 

дослідницьких задач 

10 

2.2 Вміти, базуючись на вивченні генетичного 

контролю ознак окремих культур, визначати 

морфологічні особливості важливих 

сільськогосподарських рослин і передбачати 

результати гібридизації, на основі аналізу 

алелів локусу несумісності 

Лекції, самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання 

усних відповідей та 

доповнень, оцінювання 

вирішення 

дослідницьких задач 

10 

2.3 Вміти визначати можливі результати 

схрещування рослин при гаметофітному та 

спорофітному типі несумісності 

Самостійна робота Модульна контрольна 

робота, оцінювання 

усних відповідей та 

доповнень, оцінювання 

вирішення 

дослідницьких задач 

5 

3.1 Вміти працювати у групі при проведенні 

аналізу даних. 

Самостійна робота Оцінювання вирішення 

дослідницьких задач 

5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 
 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 

ПР04. Розуміти основні терміни, концепції, принципи, 

теорії і закони в галузі біологічних наук і на межі 

предметних галузей.  

+ + +    + 
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ПР06. Застосовувати принципи систематики, методи 

виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, 

прокаріот і еукаріот. 

   + + +  

ПР09. Демонструвати знання про спадковість і мінливість, 

молекулярні механізми збереження та реалізації генетичної 

інформації та значення в еволюційних процесах. 

+ + +    + 

ПР10. Встановлювати закономірності взаємодії живих 

організмів різних форм структурної організації між собою, 

особливості впливу різних чинників на живі організми та 

оцінювати їх роль у біосферних процесах біотичної 

трансформації речовин і енергії. 

  + + + + + 

ПР16. Обирати методи, алгоритми планування та 

проведення польових, лабораторних, клініко-лабораторних 

досліджень, у т.ч. математичні методи та програмного 

забезпечення для проведення досліджень, обробки та 

представлення результатів. 

+ + + + + + + 

ПР17. Шляхом самостійного навчання освоїти нові знання 

та сучасні методи експериментальних досліджень для 

вирішення проблемних завдань біології.  

+ + +    + 

ПР20. Зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

+ + + + + + + 

ПР21. Вирішувати прикладні задачі біології відповідні 

методи. 
   + + +  

ПР23.5. Володіти (сучасними) базовими генетичними та 

молекулярними методами в біологічних дослідженнях. 
   + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1-2.3 – 30 балів/15 балів (блок тем Розділу 1) 

2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.1-2.3 – 30 балів/15 балів (блок тем Розділу 2) 

3. Виконання практичних задач: РН 2.1-3.1 – 30 балів/15 балів 

4. Оцінювання усних відповідей, доповнень, вирішення дослідницьких задач: РН 1.1-3.1 – 10 

балів/5 балів 

- підсумкове оцінювання: у вигляді заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки 

не додаються. Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище 

та «зараховано») є виконання всіх дослідницьких задач, доповнень, усних відповідей. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання результатів модульних контрольних робіт, задач, доповнень, усних відповідей та 

доповнень проводиться протягом семестру. Модульні контрольні роботи 1 та 2 проводяться після 

завершення лекцій із відповідних розділів. Оцінювання успішності розв’язку дослідницьких задач та 

доповнень відбувається упродовж лекційного курсу. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 
Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної дисципліни. 

Тематичний план лекцій і самостійної роботи 
 

№ 

п/п 
Номер і назва теми 

Кількість годин 

лекції 
самостійна 

робота 
консуль

тації 

Розділ 1: Особливості геномів рослин та прояв статі у рослин 

Лекції: 

1 Вступ. Структурна організація ядерного геному 4   

2 
Нехромосомне успадкування та хлоропластний 

геном вищих рослин 
4   

3 Мітохондріальний геном рослин 4   

4 Механізми визначення статі у квіткових рослин 4   

5 Інбридинг, самостерильність та самофертильність 4   

Самостійна робота: 

6 Видатні постаті в генетиці рослин  4  

7 Характерні відмінності рослинного геному  4  

8 Особливості ДНК органел рослин  4  

9 Молекулярна організація геному мітохондрій  4  

10 Практичне використання явища ЦЧС  4  

11 Спадкові детермінанти формування статі у рослин  4  

12 Успадкування ознак при інбридингу  4  

Розділ 2: Проблеми самонесумісності та стійкості в генетиці окремих культур 

Лекції: 

13 Генетичні системи несумісності 2   

14 
Особливості генетичного контролю господарсько-

корисних ознак  в окремих культур 
4   

15 Досягнення сучасної епігенетики рослин 2   

16 Генетичні основи стійкості рослин до хвороб 2   

Самостійна робота: 

17 Еволюція систем несумісності рослин  6  

18 
Генетичні основи проведення гібридологічного аналізу 

(номенклатура, карти, гени ознак) 
 6  

19 
Переваги та недоліки генетично модифікованих 

рослин 
 6  

20 
Вертикальна і горизонтальна стійкість рослин до 

хвороб 
 6  

21 Сигнальні системи індукованої стійкості рослин  6  

Консультації: 

22 Консультація по матеріалу навчальної дисципліни   2 

ВСЬОГО: 30 58 2 
 

Загальний обсяг  90 год., в тому числі: 

Лекцій – 30 год. 

Самостійна робота –  58 год. 

Консультації – 2 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основні: 

 

1. Сиволоб А. В., Рушковський С. Р., Кир'яченко С. С. та ін.; Генетика. за ред. 

Сиволоба А. В., – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008, 

320 с. 

2. Инге-Вечтомов С. Г. Генетика с основами селекции. Москва: Н-Л. – 2010. 

3. Тоцький В. М. Генетика. - Одеса: Астропринт, 2002. 

4. Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. В трех томах. Москва: Мир. – 1987. 

5. Сингер М., Берг П. Гены и геномы. В двух томах. Москва: Мир. – 1998. 
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