
 





Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма Заочна форма 

Кількість кредитів 

– 5 

Галузь знань 20 – 

«Аграрні науки та 

продовольство» 

Нормативна 

Модулів – 2 

Змістовних 

модулів – 11 

Загальна кількість 

годин – 150 

Спеціальність – 

201 «Агрономія» 

Рік підготовки 

ІІ ІІІ 

Семестри 

III V 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання : 

аудиторних – 4; 

самостійної 

роботи – 8  

Освітній 

 рівень бакалавр 

Лекції 

26 4 

Лабораторні заняття 

36 8 

Практичні заняття 

– – 

Самостійна робота 

88 138 

Індивідуальні завдання 

– – 

Вид контролю – екзамен 

 Примітка 

 Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить:  

 Для денної форми навчання – 62 : 88 

 Для заочної форми навчання – 12 : 138 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Курс «Генетика» є складовою навчально-методичного комплексу зі 

спеціальності «Агрономія» і відіграє важливу роль у формуванні агронома за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні фахові 

задачі та практичні проблеми з агрономії, що передбачає застосування теорії 

та методів генетики і характеризується комплексністю та відповідністю 

зональних умов; здобути глибокі теоретичні знання та набути практичних 

навичок з генетики.  

 

Спеціальні компетентності: 

• знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних 

концепцій, правил і теорій, пов’язаних з генетикою 

сільськогосподарських та інших рослин; 

• уміння застосовувати знання та розуміння генетичних процесів 

сільськогосподарських рослин для розв’язання виробничих 

технологічних задач; 

 

Програмні результати навчання:  

• використовувати фундаментальні знання з генетики для пізнання 

заканомірностей спадковості та мінливості живих організмів в 

онтогенетичному та філогенетичному їх розвитку; 

• вміти аналізувати закономірності успадкування ознак та механізми 

впливу на генетичні системи факторів середовища, що дозволить 

контролювати конкретні практичні ситуації та формувати 

запрограмовані біологічні агрофітоценози сільськогосподарських 

культур; 

• вміти керуючись закономірностями спадковості та мінливості 

забезпечувати на практиці такі технологічні режими, які б дозволяли 

максимально реалізувати потенціальні можливості генотипу та високу 

економічну ефективність виробництва; 

 

Вивчення генетики потребує від студентів певних знань з біології, 

ботаніки, хімії, фізики, біохімії, мікробіології, фізіології рослин тощо. 

В свою чергу ця навчальна дисципліна є основою для вивчення таких 

дисциплін, як спеціальна генетика, селекція, насінництво, генетична 

інженерія, біотехнологія, екологія, рослинництво, овочівництво, 

кормовиробництво, плодівництво тощо. 



2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Модуль 1. СПАДКОВІСТЬ 

 

ЗМ 1. Вступ. Історія розвитку генетики. Методи, задачі та 

проблеми генетики 

 

Генетика — особливості та основні етапи розвитку. Роль генетики, як 

фундаментальної основи, у вирішенні завдань та розвитку біотехнології, 

селекції, насінництва тощо. 

Генетика — наука про спадковість і мінливість живих організмів у 

онтогенетичному та філогенетичному їх розвитку. Обєкти і методи 

дослідження; задачі та проблеми розвитку. Роль вітчизняних учених у 

розвитку генетики. 

Генетика як навчальна дисципліна, зміст і завдання, зв’язок з іншими 

дисциплінами. Види навчальної діяльності студентів та види навчальних 

занять. Види індивідуальних завдань за окремими модулями. Форма 

підсумкових контрольних заходів. 

 

ЗМ 2. Цитологічні основи спадковості 

Клітинна будова організмів та її компонентів. Генетичний апарат 

клітини. Хромосоми – основні носії    спадкової    інформації.    Типи    

хромосом. Ідентифікація хромосом. Каріотипи. Морфологічна будова 

хромосом. Молекулярна будова хромосом. Подвоєння хромосом. Видова 

специфічність каріотипу. Мітоз, мейоз, спорогенез, гаметогенез, подвійне 

запліднення у рослин. Поведінка гомологічних хромосом, носіїв 

альтернативних ознак, в процесі мітозу, мейозу і запліднення у рослин. 

Апоміксис та його форми у рослин. Селективне запліднення, абортивність 

певних типів гамет, неоднакова життєздатність зиготи різних генотипів. 

 



ЗМ 3. Молекулярні основи спадковості 

 

ДНК – матеріальний носій спадкової інформації.  Трансформація. 

Трансдукція. РНК – носій спадкової інформації. Типи РНК. Еволюція 

пізнання генетичної  організації ДНК, РНК і функції гена як носія спадкової  

інформації і детермінації ознак та властивостей організму. Видова  

специфічність ДНК. Правила Чаргоффа. Синтез  ДНК і РНК. Основні риси 

генетичного коду. Основні поняття: транскрипція, трансляція, промотор, ген-

регулятор, оперон, термінатор, структурні гени. Проблеми генної інженерії. 

Штучний синтез генів. Виділення природних генів: реструкція ДНК, 

клонування фрагментів, використання генних векторів. Трансгенез у вищих 

рослин. Мобільні генетичні елементи. Закономірності успадкування ознак. 

 

ЗМ 4. Закономірності успадкування ознак при класичному            

           Менделізмі та взаємодії неалельних генів 

                     

Inheritance of traits under classical Mendelism  (лекція англійською мовою)  

 

Зміст і значення запропонованого Г.Менделем методу 

гібридологічного аналізу. Основні поняття та терміни, що вживаються при 

гібридологічному аналізі. Закон одноманітності гібридів першого покоління. 

Закон розщеплення в другому поколінні. Закон чистоти гамет. Реципрокні 

схрещування. Множинний алелізм у рослин. Дигібридне і полігібридне 

схрещування – основа комбінативної мінливості. Статистичний аналіз 

розщеплення при дигибридному і полігібридному схрещуванні. Дискретна 

природа спадковості. Обмеженість закону незалежного успадкування умовою 

локалізації аналізованих пар альтернативних ознак в не гомологічних 

хромосомах. Успадкування ознак при взаємодії генів. Множинна 

(плейотропна) дія генів. Гени – модифікатори та їх вплив на наслідки 

розщеплення 

 



 

ЗМ 5. Закономірності успадкування ознак при зчепленому 

           успадкуванні. Генетика статі 

  

Явище  зчепленого  успадкування. Відкриття кросинговеру. 

Порівняння характеру розщеплення при незалежному і зчепленому 

успадкуванні. Величина перехресту і лінійне розташування генів у 

хромосомі. Інтерференція. Визначення груп зчеплення і локалізація генів. 

Генетичні карти хромосом. Порівняння генетичних і цитологічних карт 

хромосом. Вивчення політенних хромосом. Використання транслокацій для 

складання цитологічних карт. Мейотичний кросинговер. Явище соматич-

ного (мітотичного) кросинговеру. Нерівний кросинговер. Вплив статі на 

кросинговер. Індукований кросинговер. Значення кросинговеру і 

рекомбінації для еволюції і селекції. 

Генетика стваті у рослин та тварин.  Аутосоми і статеві  хромосоми у людин, 

тварин і дводомних рослин.  Гомогаметна і гетерогаметна стать. Балансова 

теорія визначення статі. Особливості успадкування ознак  зчеплених зі 

статтю при гетерогаметності чоловічої статі, жіночої статі та повному і 

неповному нерозходженні статевих хромосом. Успадкування ознак 

обмежених статтю. Практичне використання зчепленого зі статтю 

успадкування. 

 

ЗМ 6. Цитоплазматична спадковість 

 

Органоїди цитоплазми як носії спадкової інформації. Поняття про 

плазмогени. Закономірності цитоплазматичного успадкування: передача 

ознак по материнській лінії; соматичне розщеплення. Пластидне 

успадкування. Значення мітохондрій в спадковості. Цитоплазматична 

чоловіча стерильність. Практичне використання нехромосомної спадковості 

в селекції. Плазмиди, профаги, паразити, симбіони та інші цитоплазматичні 

фактори, що впливають на вегетативне потомство. 



 

Модуль 2. МІНЛИВІСТЬ 

 

ЗМ 7. Основні закономірності мінливості. Мутагенез. Поліплоїдія 

Класифікація мінливості. Модифікаційна мінливість. Норма реакції – 

як обумовлені межі генотипом модифікаційної мінливості. Довготривалі 

модифікації. Онтогенетична  мінливість. Неспадковий характер набутих в 

процесі онтогенезу ознак. Форми спадкової мінивості. Комбінативна 

мінливість. Мутаційна мінливість. Основні положення мутаційної мінливості 

і теорії. Принципи класифікації мутацій. Спонтанний і індукований 

мутагенез. Поняття про мутабельність. Сомаклональна мінливість. 

Класифікація мутацій за характером змін генотипу (поліплоїдія); 

автополіплоїдія, алополіплоїдія; гетероплоїдія; гаплоїдія. Поняття про 

цитоплазматичні мутації. Поняття про гібридогенний мутагенез. Закон 

гомологічних рядів спадкової мінливості М.І. Вавілова. Індукований 

мутагенез (фізичний та хімічний). Мутагени середовища природного і 

антропогенного походження  і їх вплив на спадковість рослинних та 

тваринних організмів. Синтез нових поліплоїдних та ресинтез існуючих 

видів. 

 

ЗМ 8. Інбридинг та гетерозис (фахівець виробництва) 

 

Інбридинг і аутбридинг. Системи самонесумісності у вищих рослин. 

Генетична природа самонесумісності. Перехресне запилення і самозапилення 

у рослин. Інбридинг у перехреснозапильних рослин. Генетична сутність 

інбридингу.  Поняття про сибси, напівсибси; коефіцієнт інбридингу; 

інбридну депресію. Інбредні лінії та їх використання в селекції.  

Поняття про гетерозис. Класифікація гетерозису. Теорії природи 

гетерозису. Цінність гетерозису. Гетерозисний індекс та індекс падіння 

гетерозису в поколіннях. Способи визначення загальної та специфічної 

комбінаційної здатності в спрощених системах схрещувань: вільне 



запилення, топкрос, полікрос, ієрархічні схрещування. Генетичні методи 

гетерозисного насінництва. Способи закріплення гетерозисного ефекту 

шляхом створення генетично нерозщеплюючих систем та біотехнологічних 

методів. 

 

ЗМ 9. Віддалена гібридизація 

Вид як генетична система. Віддалена гібридизація. Міжвидові і міжродові 

гібриди. Несхрещування видів та їх причини. Методи подолання 

несхрещування видів. Використання поліплоїдії і мутагенних факторів для 

подолання несхрещуваняя видів. 

Безпліддя віддалених гібридів, його причини і способи подолання. 

Амфідиплоїди. Особливості формоутворення та успадкування віддаленої 

гібридизації. Закономірності та механізми міжгеномного гетерозису. Аналіз 

закономірностей перетворення геномів батьківських видів у процесі тривалого 

знаходження їх в одному організмі. Транслокації як один із типів нерегулярних 

рекомбінацій віддаленої гібридизації. Синтез і ресинтез видів Походження 

пшениці, сливи, суниці та інших культур. Теоретичні та прикладні проблеми 

віддаленої гібридизації. Досягнення і перспективи використання віддаленої 

гібридизації у селекції рослин. 

 

ЗМ 10. Генетичні основи онтогенезу. Генетика імунітету рослин 

 

Сучасне уявлення про онтогенез рослин. Генетична програма 

індивідуального розвитку. Значення ядерних генів-регуляторів та 

плазмогенів для диференціації тканин. Ембріональна індукція. Гормональна 

ендогенна та екзогенна регуляція дії генів і шляхи впливу на хід онтогенезу. 

Принципи керування онтогенезом. Модифікаційна мінливість. Вплив умов 

перебігу онтогенезу на формування ознак і властивостей у рослин. 

Сутність проблеми стійкості рослин щодо хвороб і шкідників. Природа 

стійкості. Генетичний контроль стійкості у рослин. Польова стійкість. 



Олігогенна і полігенна стійкість у рослин. Пасивний і активний імунітет. 

Генетико-фізіологічні та молекулярно-генетичні основи імунітету. Загальна 

генетика і феногенетика імунітету. Патогенність та вірулентність. Генетика 

вірулентності фітопатогенних вірусів, бактерій, грибів. Еволюційна і 

популяційна генетика імунітету. Селекція сортів з моногенною та 

полігенною стійкістю. Програми створення сортів, що тривало зберігають 

стійкість.   Конвергентні   сорти.    

 

ЗМ 11. Генетичні процеси в популяціях. Генетика кількісних ознак 

  

Поняття про  популяції. Класифікація  популяцій. Динаміка популяцій 

та її генетичні фактори. Закон Харді-Вайнберга. Вплив спонтанних мутацій на 

склад популяцій. Поняття про генетичний груз.  Значення різних форм добору 

для формування структури популяцій.  Адаптивність цінність генотипів і 

коефіцієнт добору. Ефективність добору в популяціях в залежності від 

коефіцієнту успадкування. Вплив дрейфу генів та міграцій на структуру 

популяцій. Генетичний гомеостаз і поліморфізм популяцій. 

Кількісні та якісні ознаки. Безперервна мінливість. Дисперсійний аналіз. 

Моделі конкурентних відносин у рослинних популяціях. Генетичний аналіз 

успадкування кількісних ознак. Планування схрещувань. Генетичний аналіз в 

оцінюванні ЗКЗ і СКЗ. Діалельне схрещування, топкроси, сіткові пробні 

схрещування. Спеціальні методи селекційно-генетичного аналізу. Біометричні 

методи росту і розвитку рослин та ценозу. Екологічні аспекти районування 

сортів. 

Використання ЕОМ у селекційно-генетичних дослідженнях рослин. 

Утворення і використання банку даних. Комп'ютерні бази даних.  

 

 

 

 

 



 

3. Структура навчальної дисципліни 

 
Номер і 

назва 

модуля 

Номер і назва 

змістовного 

 модуля 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо

-го  

у тому числі усьо-

го  

у тому числі 

л п лаб інд сам. 

р. 

л п лаб інд сам. 

р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Спадко-

вість 

 

 

 

 

1.Вступ.Історія 

розвитку генетики. 

Методи, задачі та 

проблеми генетики 

6 2    4 4     4 

2. Цитологічні 

основи спадковості 
22 4  8  10 17   2  15 

3. Молекулярні 

основи спадковості 
16 4  4  8 15 1    14 

4. Закономірності 

успадкування ознак 

при класичному 

Менделізмі та 

взаємодії неалельних 

генів 

24 4  10  12 21 1  2  18 

5. Закономірності 

успадкування ознак 

при зчепленому 

успадкуванні. 

Генетика статі 

16 4  4  8 15   2  13 

6. Цитоплазматична 

спадковість 
10 2  2  6 12     12 

Всього за  

модулем 1 

94 20  28  48 84 2  6  76 

 

 

 

 

 

 

2. Мінли-

вість 

 

7.Основні 

закономірності 

мінливості. 

Мутагенез. 

Поліплоїдія 

14 2  2  10 15 1    14 

8. Інбридинг та 

гетерозис  
12 2  2  8 12     12 

9. Віддалена 

гібридизація 
8 2    6 10     10 

10. Генетичні 

основи онтогенезу. 

Генетика імунітету 

рослин 

10   2  8 12     12 

11. Генетичні 

процеси в 

популяціях. 

Генетика 

кількісних ознак  

12   2  8 17 1  2  14 

 Всього за 

 модулем 2 

56 6  8  40 66 2  2  62 

Разом по дисципліні 150 26  36  88 150 4  8  138 

 



 

4. Теми лекційних занять 

№ 

 п/п 

Зміст занять  Форма навчання 

денна заочна 

Обсяг  годин 

1. Вступ. Історія розвитку генетики. Методи, задачі та 

проблеми генетики 

2  

2. Цитологічні основи спадковості  4  

3. Молекулярні основи спадковості 4 1 

4. Закономірності успадкування ознак при класичному 

Менделізмі та взаємодії неалельних генів  

4 1 

5. Закономірності успадкування ознак при зчепленому 

успадкуванні. Генетика статі 

4  

6. Цитоплазматична спадковість 2  

7. Основні закономірності мінливості. Мутагенез. 

Поліплоїдія 

2 1 

8. Інбридинг та гетерозис. Віддалена гібридизація 2  

9. Генетичні основи онтогенезу. Генетика імунітету 

рослин 

2 1 

 Всього 26 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Теми лабораторних занять 

№ 

 за/п 

Зміст занять  Форма навчання 

денна заочна 

обсяг  годин 

1. Цитологічні основи спадковості. Будова клітини та її 

органел з точки зору збереження та передачі спадкової 

інформації. Морфологія хромосом. Мітоз. Мейоз. 

Розв'язування генетичних задач. 

6 2 

2. Аналіз мікроспорогенезу і мікрогаметогенєзу, 

мегаспорогенезу і мегагаметогенезу за цитологічними 

препаратами. Запилення, запліднення. Розв'язування 

генетичних задач.  

2  

3. Моделювання  молекулярних процесів. Розв'язування 

генетичних задач.  

4  

4. Успадкування ознак при класичному Менделізмі. 

Гібридологічний аналіз. Розв'язування генетичних задач. 

8 2 

5. Гібридологічний аналіз успадкування ознак при взаємодії 
неалельних генів (комплементарія, епістаз, полімерія) 
Розв'язування генетичних задач. 

2 

 

 

 

 

6. Гібридологічний аналіз успадкування ознак під час 
зчеплення генів. Визначення локалізації генів у 
хромосомах і віддалей між ними. Аналіз дослідів. 
Розв'язування генетичних задач. 

 

4 2 

7. Цитоплазматична  спадковість. Аналіз дослідів. 

Розв'язування генетичних задач. 

2  

8. Мінливість. Статистичний аналіз мінливості. Складання 

варіаційного ряду. Вирахування середнього 

арифметичного, середнього .квадратичного відхилення, 

коефіцієнта варіації, їх помилок, критеріїв 

достовірності. Визначення типу мінливості за даними 

дослідів із сільськогосподарськими рослинами. 

2  

9. Аналіз інбридингу і гетерозису. Визначення рівня прояву 
гетерозису в гібридів першого покоління. 
Аналіз отримання поліплоїдних рослин і віддалених гібридів. 

 

2 

 

 

10. Аналіз успадкування стійкості рослин щодо фітопатогенів з 

різними генами вірулентності і авірулентності у 

мопогібридних і полігібридних схрещуваннях. 

Розв'язування генетичних задач. 

2  

11. Генетичний аналіз популяцій. Визначення частої генів і 
структури популяції, що формується на основі однієї, двох і 
більше пар генів. Аналіз динаміки популяцій. Визначення 
генотипової і фенотипової структури популяції серед 
послідовних поколінь під час дії мутаційного процесу і 
добору.Аналіз дослідів. Розв'язування генетичних задач. 

 

2 2 

 Всього 36 8 

 

 



 

 

6. Теми самостійної роботи 
 

№ 

п/п 

Орієнтовний перелік тем самостійної роботи Форма навчання 

денна заочна 

обсяг  годин 

Модуль 1   

1. Українські вчені генетики 4 6 

2. Генетичний апарат клітини 2 4 

3. Цитологічні і генетичні основи статевого і безстатевого 

розмноження. 

6 10 

4. Докази генетичної ролі нуклеїнових кислот.  4 8 

5. Генетичний код спадковості. 6 6 

6. Гени їх структура та механізм дії. 4 6 

7. Грегор Мендель і його дослідження.  2 4 

 Закономірності спадковості та успадкування 4 6 

8. Успадкування ознак при взаємодії неалельних генів. 6 4 

9. Зчеплене успадкування ознак. Залежність кросинговеру від 

ендогенних та екзогенних факторів. 

6 12 

10. Типи та походження цитоплазматичної чоловічої стерильності 4 10 

Модуль 6   

11. Спадковість і середовище. Мінливість організмів. 6 4 

12. Індукований мутагенез. Вплив людини на індукцію мутаційних 

процесів у природі 

6 6 

13. Інбридинг, його генетична сутність  6 8 

14. Генетична сутність гетерозису. Генетична система несумісності 4 6 

15. Гаплоїдія та поліплоїдія рослин 4 6 

16. Віддалена гібридизація, як механізм створення нових видів рослин 4 6 

17. Селекція сортів, як гомогенних популяцій та гібридів – як 

гетерозиготного матеріалу. 

4 8 

18. Генетика імунітету рослин 2 4 

19. Генетика популяцій 2 6 

20. Генетика кількісних ознак 2 8 

 Всього 88 138 

 

*Р – реферати, ОЗ – описові завдання 

Для студентів заочної форми навчання індивідуальні завдання виконуються у 

формі контрольної роботи згідно методичного забезпечення (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Методи навчання 

 

Вивчення дисципліни здійснюється шляхом проведення лекційних занять, 

лабораторних та практичних занять, шляхом самостійного опрацювання 

матеріалу, виконання індивідуальних завдань та використання наочних 

матеріалів. 

 

 

8. Методи контролю 

Поточний контроль – 70 балів: 

• Опитування  – 0–3 бали. 

• Самостійна робота, зокрема, підготовка до лабораторних занять – 0–1 бал. 

• Індивідуальна робота (реферат, виконання описового завдання та їх 

захист) – 0–20 балів. 

• Модульний контроль – 0–2 бали. 

• Контрольна робота (заочна форма навчання) – 0–30 балів. 

•  

Підсумковий контроль – екзамен (екзаменаційний білет складається із двох питань та 

задачі (три питання), кожне з яких оцінюється за від 0 до 10 балі) – 0–30 балів. 

 

 

9. Розподіл балів за модулями і підсумковим контролем 

 Модуль 1 

 
Модуль 2 ПК 

Сума 

балів 

Кількість 

балів за 

модуль 
46 24 30 100 

Змістові 

модулі 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4 ЗМ 5 ЗМ 6 МК ЗМ 
7 

ЗМ 
8 

ЗМ 
9 

ЗМ 
10 

ЗМ 
11 

МК  

 
Кількість 

балів за 

змістовими 

модулями  

та 

модульний 

контроль 

4 13 4 10 7 4 4 4 4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 4 4 70 

в т.ч. за 

видами робіт 
              

- 

лабораторні 

та практичні 

заняття 

3 8 3 6 4 3 4 3 3 3 3 3 4 50 

- виконання 

СРС 
1 5 1 4 3 1  1 1 1 1 1   20 



 

 

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту, 

практики 

для заліку 

90–100 
           A 

відмінно  

 

зараховано 82–89 B добре 

74–81 C 

64–73 D задовільно 

60–63 E 

35–59 FX незадовільно з 

можливістю 

повторного  

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного  

складання 

0–34 F незадовільно 

обов’язковим 

повторним  

вивченням 

дисципліни 

не зараховано  з 

обов’язковим 

повторним  вивченням 

дисципліни 

11. Методичне забезпечення 
1. Рябовол Я.С., Рябовол Л.О. Генетичний аналіз розщеплення гібридів // Методичні вказівки до 

вивчення дисциплін «Генетика систем розмноження рослин», «Генетика кількісних ознак», 

«Генетика» для лабораторно-практичних занять студентів зі спеціальностей 8.09010108 

«Насінництво та насіннєзнавство», 8.09010105 «Селекція і генетика сільськогосподарських 

культур», 6.090101 «Агрономія», 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство», 6.090105 

«Захист рослин», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» вищих аграрних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації.  Умань: 

УНУС, 2015. 20 с.  

2. Рябовол Я.С., Рябовол Л.О. Поліплоїдія в селекції рослин // Методичні вказівки до вивчення 

дисциплін «Генетика систем розмноження рослин», «Культура дигаплоїдів in vitro», 

«Генетика кількісних ознак», «Генетика» для лабораторно-практичних занять студентів зі 

спеціальності 201 «Агрономія». Умань: УНУС, 2021. 28 с. 

3. Рябовол Я.С., Рябовол Л.О. Генетичні процеси в популяціях // Методичні вказівки до вивчення 

дисциплін «Генетика систем розмноження рослин», «Генетика кількісних ознак», «Генетика» 

для лабораторно-практичних занять студентів зі спеціальностей 8.09010108 «Насінництво та 

насіннєзнавство», 8.09010105 «Селекція і генетика сільськогосподарських культур», 

6.090101 «Агрономія», 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство», 6.090105 

«Захист рослин», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування» вищих аграрних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів 

акредитації.  Умань: УНУС, 2015. 21 с. 

4. Рябовол Я.С., Рябовол Л.О., Любченко А.І. Генетичні системи статевого розмноження 

у рослин // Методичні вказівки до вивчення дисциплін «Генетика систем розмноження 

рослин», «Генетика кількісних ознак», «Генетика» для лабораторно-практичних 

занять студентів зі спеціальностей 8.09010108 «Насінництво та насіннєзнавство», 

8.09010105 «Селекція і генетика сільськогосподарських культур», 6.090101 

«Агрономія», 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство», 6.090105 «Захист 

рослин», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» вищих аграрних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації.  

Умань: УНУС, 2015. 16 с. 



5. Рябовол Л.О., Новак Ж.М. Визначення структури панміктичних популяцій. Теоретичні 

основи для проведення практичних занять з дисциплін «Генетика», «Генетика 

кількісних ознак» для студентів напрямку 0901 “Агрономія”, спеціальностей  6.090101 

“Агрономія” та 8.09010105  „Селекція і генетика сільськогосподарських культур” 

вищих аграрних закладів освіти ІV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2016. 22 с. 

6. А. І. Опалко, О. А. Опалко, Л. О. Рябовол, Я. С. Рябовол Генетика  рослин Методичні 

вказівки до вивчення дисципліни «Генетика» та виконання контрольної роботи 

студентами заочної форми навчання зі спеціальностей 201 «Агрономія», 202 „Захист і 

карантин рослин”, 203  „Садівництво та виноградарство”, 205 „Лісове господарство”, 

206 „Садово-паркове господарство” вищих аграрних закладів освіти III–IV рівнів 

акредитації. Умань: УНУС, 2016. 63 с. 

7. Рябовол Л.О., Рябовол Я. С., Полянецька І. О. Навчальна дисципліна «Генетика» 

Питання модулів для індивідуальної роботи та опанування дисципліни за модульно-

рейтинговою системою оцінювання знань студентами денної та заочної форм 

навчання зі спеціальностей 201 «Агрономія», 202 „Захист і карантин рослин”, 203  

„Садівництво та виноградарство”, 205 „Лісове господарство”,  206 „Садово-паркове 

господарство” вищих аграрних закладів освіти III–IV рівнів акредитації. Умань: 

УНУС, 2016. 28 с. 

8. Опалко А. І., Рябовол Л. О., Рябовол Я. С. Генетика рослин Методичні вказівки для 

самостійної роботи студентів з дисципліни «Генетика»  зі спеціальності 201 

«Агрономія» вищих аграрних закладів освіти III–IV рівнів акредитації. Умань: УНУС, 

2017. 84 с. 

9. А. І. Опалко, Л. О. Рябовол, Я. С. Рябовол Генетика  рослин. Методичні вказівки до 

вивчення дисципліни «Генетика» та проведення лабораторних занять зі студентами 

заочної форми навчання з спеціальностей 201 «Агрономія», 202 „Захист і карантин 

рослин”, 203  „Садівництво та виноградарство”, 205 „Лісове господарство”, 206 

„Садово-паркове господарство” вищих аграрних закладів освіти III–IV рівнів 

акредитації. Умань: УНУС, 2017. 92 с.  

10. Л. О. Рябовол, Я. С. Рябовол, І. О. Полянецька, І. П. Діордієва Матеріальні 

основи спадковості. Будова клітини та хромосоми. Методичні рекомендації для 

проведення лабораторних занять з дисципліни «Генетика» для студентів стаціонарної 

та заочної форми навчання зі спеціальностей 201 «Агрономія», 202 „Захист і карантин 

рослин”, 203  „Садівництво та виноградарство”, 205 „Лісове господарство”,  206 

„Садово-паркове господарство” вищих аграрних закладів освіти III–IV рівнів 

акредитації. Умань: УНУС, 2016. 16 с. 

11. Рябовол Л. О., Рябовол Я. С. Генетика систем розмноження рослин // Методичні 

вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Генетика систем 

розмноження рослин»  зі спеціальності 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів 
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