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Загальний опис дисципліни 

Предметом дисципліни «Моделі і методи генетичних досліджень» є питання 

використання сучасних теоретичних і практичних моделей постановки та проведення 

експерименту  і методів генетичних досліджень при розведенні і селекції тварин. Метою 

вивчення дисципліни є формування у здобувачів професійних знань по удосконаленню 

генетичного аналізу, спрямованого на коректну  оцінку та відбір цінних генотипів, що 

забезпечує здоров’я тварин та є джерелом високоякісних харчових продуктів. Опанування 

цієї дисципліни дає майбутнім спеціалістам можливість побудувати технологічні процеси по 

відбору.  

Завдання дисципліни: 

- формування в учнів навичок і вмінь проведення лабораторних досліджень з 

використанням сучасного обладнання і технологій; 

- формування наукової культури при плануванні експериментальної лабораторної 

роботи, освоєння основних етапів постановки досліджень і оформлення наукової продукції.  
Теми лекцій 

1. Характеристика сучасних методів генетичного аналізу та схем побудови 

експерименту. 

2. Цитогенетичний аналіз тварин, його види.  

3. Методи молекулярно-генетичного аналізу тварин 

4. Полімеразна ланцюгова реакція.  

5. Види ПЛР. Особливості проведення та область застосування.  

6. Застосування молекулярно-генетичного аналізу у селекції тварин на підвищення 

продуктивності. 

7. Сучасні генетичні бази даних тварин і принципи їх наповнення та роботи з ними (за 

видами) 

8. Використання статистичних методів генетичного аналізу у встановленні локусів 

кількісних ознак тварин. 

Теми лабораторних занять 

1. Цитогенетичний аналіз тварин, його види. Методи виявлення тварин-носіїв 

порушень каріотипу  

2. Методи молекулярно-генетичного аналізу тварин. Виділення ДНК. 

ПЛР. Генотипування тварин.  

3. Застосування молекулярно-генетичного аналізу у селекції тварин на підвищення 

резистентності до захворювань(за видами тварин). 

4. Застосування молекулярно-генетичного аналізу у селекції тварин на підвищення 

продуктивності (за видами тварин). 

5. Сучасні генетичні бази даних тварин і принципи їх наповнення та роботи з ними 

(за видами) 

6. Використання статистичних методів генетичного аналізу у встановленні локусів 

кількісних ознак тварин. 
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