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Передмова 

Навчальна дисципліна професійної підготовки «Методика дослідної 

справи та організація підготовки дисертаційної роботи» є обов'язковою для 

аспірантів, які навчаються за спеціальністю 201 «Агрономія». При підготовці 

до практичних занять необхідно опрацювати теоретичний матеріал, що складає 

основу тематики практичної роботи. За допомогою конспекту лекцій, 

навчальних посібників, фахової літератури, розглянути основні теоретичні 

положення даної теми. 

Практичне заняття № 1 

Тема: Визначні історичні відкриття, які змінювали методологію і сприяли 

значному підвищенню виробництва продукції рослинництва як в окремих 

країнах, так і в світі.  

Мета: Ознайомитися з тенденціями відкриття, які змінювали 

методологію і сприяли значному підвищенню виробництва продукції 

рослинництва. 

Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче. 

1. Напрями і джерела наукових пошуків тенденцій методології в селекції. 

2. Методологія на світовому рівні. 

3. Методологія насінництва на світовому рівні. 

4. Сучасні знання методології на підвищення виробництва продукції 

рослинництва. 

 
 

Практичне заняття № 2 

Тема: Основні елементи методики закладання польових дослідів.  

Мета: Ознайомитися з основними елементи закладання польових 

дослідів.  

Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче. 

1. Кількість варіантів у досліді. 

2. Розміри дослідних ділянок. 

3. Захисні смуги. 

4. Форма ділянок та їх орієнтація на місцевості. 

5. Повторність в досліді. 

6. Фактори впливу на кількість повторності в досліді. 

7. Інноваційний підхід закладання польових дослідів у Миронівському 

інституті пшениці імені В.М. Ремесла НААН. 

 

 

Практичне заняття № 3 

Тема: Методика закладання селекційних посівів та її проблеми.  

Мета: Ознайомитися із методикою закладання селекційних посівів та її 

проблемами.  

Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче. 

1. Розміщення селекційних посівів на полях, вирівняних за рельєфом, з 

однорідними ґрунтами. 



2. Закладання ділянок гібридизації при виробництві гібридного насіння. 

3. Способи підвищення точності досліду, селекційних посіві. 

4. Методика інспектування насіннєвих посівів різних культур. 

5. Методичні вимоги до закладання дослідів з післяреєстрційного 

вивчення селекційних досягнень. 

6. Системний аналіз методики закладання селекційних посівів у 

Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла НААН. 

 

 

Практичне заняття № 4 

Тема: Вимірювання і прогнозування дії добору. 

Мета: Ознайомитися з особливостями прогнозування дії добору. 

Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче. 

1. Штучний добір. 

2. Індивідуальний добір. 

3. Масовий добір. 

4. Позитивний та негативний добір. 

5. Модальний добір, який спрямований на підтримання на сталому рівні 

корисних характеристик сорту. 

5. Добір у первинних розсадниках селекційних досліджень (розсадники, 

сортовипробування).  

6. Основні методи добору в Миронівському інституті пшениці імені В.М. 

Ремесла НААН. 

 

 

Практичне заняття № 5 

Тема: Оцінювання селекційного матеріалу на комбінаційну здатність 

(КЗ). 

Мета: Ознайомитися з фундаментальним оцінюванням селекційного 

матеріалу на комбінаційну здатність.  
Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче. 

1. Метод визначення загальної комбінаційної здатності (ЗКЗ) за 

середньою величиною гетерозису в досліджених гібридів, отриманих за участю 

даної лінії, сорту в якості одної з батьківських форм.  

2. Оцінка на основі повних або неповних діалельних схрещувань, 

топкросів, полікросів, вільного запилення. 

3. Методика визначення комбінаційної здатності вихідного матеріалу за 

комплексом біологічних ознак в системі діалельних схрещувань. 

4. Методика визначення ефектів загальної та варіансів специфічної 

комбінаційної здатності. 

5. Визначення комбінаційної здатності специфічної (СКЗ) після ЗКЗ на 

основі діалельних схрещувань або топкросів із використанням однієї лінії в 

якості тестеру для визначення СКЗ ліній і сортів, що включені в комбінацію 

схрещування. 

6. Системний аналіз ЗКЗ і СКЗ в Миронівському інституті пшениці імені 

В.М. Ремесла НААН. 



Практичне заняття № 6 

Тема: Методи оцінювання екологічної пластичності і стабільності 

селекційного матеріалу. 

Мета: Ознайомитися з проблемами методів оцінювання екологічної 

пластичності і стабільності селекційного матеріалу. 

Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче. 

1. Дослідження адаптивності, пластичності та стабільності сортів і 

гібридів. 

2. Визначення стійкості сортів і гібридів до біотичних та абіотичних 

чинників (хвороб і шкідників). 

3. Дослідження впливу абіотичних факторів середовища на урожайність і 

якість насіння. 

4. Вплив біотичних факторів на врожайність і якість насіння. 

5. Дослідження впливу абіотичних факторів середовища на урожайність і 

якість продукції. 

6. Вплив біотичних факторів на врожайність і якість продукції. 

 

 

Практичне заняття № 7 

Тема: Методи насінництва та розмноження і вирощування сортів і 

гібридів польових культур з нетрадиційними видовими, кількісними та 

якісними ознаками. 

Мета: Ознайомитися з методами насінництва та розмноження і 

вирощуванням сортів і гібридів польових культур з нетрадиційними видовими, 

кількісними та якісними ознаками. 

Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче. 

1. Використанням класичних і новітніх методів селекції зі створення 

сортів і гібридів з нетрадиційними ознаками, їх насінництвом та розмноженням 

2. Методи насінництва самозапильних і перехреснозапильних культур. 

3. Насінництво сортів і гібридів з нетрадиційними ознаками. 

4. Особливості вирощування сортів і гібридів з новими ознаками. 

6. Урожайні та якісні властивості нових сортів при різних технологіях 

вирощування. 

7. Методи насінництва у Миронівському інституті пшениці імені В.М. 

Ремесла НААН. 

 

 

 

 


