
Силабус курсу 

ЛІСОВА СЕЛЕКЦІЯ І ГЕНЕТИКА 

(НП 2018р. вступу) 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Освітньо-професійна програма "Лісове господарство" 

Рік навчання: 1, Семестр: 6 

Кількість кредитів: 4 

Мова викладання: українська 

 

Керівник курсу 

к. с.- г. н., доцент Андреєва Олена Юріївна 

andreeva-lena15@ukr.net, +380963515130 

Опис дисципліни 

Дисципліна «Лісова селекція і генетика» 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. 

Структура курсу 

Години 
(л/лб /пр) 

Тема Результати навчання Завдання 

2/-/2 Молекулярні основи 

спадковості 

Знати молекулярні основи та механізми 

спадковості. 

Питання 

2/-/2 Цитологічні основи 

спадковості 

Знати цитологічні основи спадковості;  

механізм безстатевого розмноження еукаріот, 

утворення і розвиток статевих клітин.  

Питання, 

тести 

2/-/2 Успадкування при 

внутрішньовидовій 

гібридизації  

Знати закономірності успадкування ознак 

при моно- та дигібридному схрещуванні. 

Питання, 

тести 

2/-/2 Хромосомна теорія 

спадковості 

Знати характерні особливості зчепленого 

успадкування; основні положення хромосомної 

теорії спадковості; характер успадкування 

ознак при нерозходженні статевих хромосом. 

Питання, 

тести 

2/-/2 Генетична структура 

популяцій 

Знати поняття про популяцію; мінливість і 

динаміка генетичної структури популяції. 

фактори, що впливають на ступінь генетичної 

мінливості в популяції. 

Питання, 

тести 

2/2/- Мінливість лісових 

дерев 

Знати ознаки впливу спадковості та 

середовища на мінливість лісових дерев; 

основи лісонасінного районування.  

Питання, 

тести 

2/4/- Селекційна 

інвентаризація лісових 

Знати основи селекційної інвентаризації 

лісів; селекційну оцінку дерев та деревостанів; 

Питання, 

тести 



дерев і насаджень методи штучного добору в лісівництві; вміти 

складати документацію на плюсові дерева та 

насадження.  

4/6/- Розмноження лісових 

дерев 

Знати види та способи розмноження 

лісоутворюючих видів; техніку щеплення 

деревних порід.  

Питання, 

тести 

4/6/- Гібридизація лісових 

порід 

Знати техніки схрещування рослин та 

способи вирощування і випробовування 

гібридних лісоутворюючих видів. 

Питання, 

тести 

2/2/- Організація  

лісонасіннєвої бази на 

генетико-селекційній 

основі 

Знати основи плантаційного та 

популяційного насінництва; методи закладання 

тимчасових та постійних лісонасіннєвих 

ділянок; особливості формування ПЛНД 

основних лісоутворюючих видів; види заходів 

з догляду, підвищення врожайності і 

покращення якості насіння на лісонасіннєвих 

плантаціях. 

Питання, 

тести 
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Невчасно виконані та здані 

практичні та лабораторні роботи оцінюються нижчою оцінкою (-10-20% від 

загальної підсумкової оцінки).  

● Політика щодо академічної доброчесності: Письмові роботи можуть 

перевірятися на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 40%. Списування під час контрольних 

робіт заборонені.  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин 

(підтверджених документально) дозволяється перескладання пропущених тем 

курсу.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота Залік Сума 

Модуль № 1 

ЗМ № 1 ЗМ № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10   

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 30 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінк

а ECTS 

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 
 


