
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ГЕНЕТИКА З БІОМЕТРІЄЮ» 

для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності  

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

 

Місце дисципліни в навчальному плані – обов’язкова частина, цикл 

професійної підготовки. 

Загальний обсяг дисципліни: 120 годин, 4 кредити ЄКТС. 

Мета навчальної дисципліни: всебічне вивчення та засвоєння 

здобувачами вищої освіти основних закономірностей спадковості і 

мінливості ознак, освоєння досвіду їх застосування в розведенні та селекції 

сільськогосподарських тварин, під час організації технологічних процесів з 

виробництва продукції тваринництва.  

Завдання навчальної дисципліни: вивчення головних етапів передачі 

спадкової інформації та механізмів її успадкування на молекулярному, 

клітинному, організменному, популяційному рівнях; законів розвитку живих 

організмів, можливості їх адаптації до умов середовища, рівня 

продуктивності та стійкості до різних хвороб. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Введення в дисципліну. Цитогенетика. 

Тема 2. Молекулярна генетика. 

Тема 3. Хромосомна теорія спадковості.  

Тема 4. Закономірності успадкування ознак. 

Тема 5. Генетика статі. 

Тема 6. Мінливість ознак організмів. 

Тема 7. Популяційна генетика. 

Тема 8. Біометрія. 

У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 



- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);  

- визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

Спеціальні предметні компетентності: 

- знання історії формування і розвитку генетики;  

- знати цитологічні і молекулярні основи спадковості;  

- знати закономірності успадкування ознак (менделізм); 

- знання типів взаємодії генів; 

- знання досягнень генетичної інженерії;  

- знання генетичних основи селекції тварин. 

Результати навчання: 

- визначати ступінь генетичної обумовленості спадковості і 

мінливості ознак за допомогою біометричних методів; 

- визначати генотипи ознак та аналізувати їх успадкування методом 

гібридологічного аналізу;  

- оволодіти навичками  розв’язання генетичних задач; 

- рекомендувати доцільність використання тих чи інших законів, 

принципів і правил генетики і вміти логічно і грамотно 

інтерпретувати їх результати; 

- оцінювати мутагени та їх дію на спадковість живих організмів. 



Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни 

«Генетика з біометрією» є лекції, лабораторні і практичні заняття та 

самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


