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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація  Дисципліна спрямована на ознайомлення з сучасними теоретичними аспектами, методичними розробками та шляхами їх практичної 
реалізації для вирішення актуальних проблем у селекції і насінництві сільськогосподарських культур. Суттю навчальної дисципліни є 
система знань щодо основних напрямів селекції сільськогосподарських культур, зокрема, дослідження генофонду, створення вихідного 
матеріалу, теорії і практики добору, систем оцінювань та організації і технології ведення селекційного процесу, організаційні, 
екологічні та біологічні основи насінництва, технології виробництва насіння та сортового і насіннєвого контролю в насінництві 

Мета та цілі Надати здобувачами науково-освітнього рівня доктора філософії  зі спеціальності 201 «Агрономія» професійних компетенцій із 
сучасних теоретичних знань і практичних навичок та вмінь для проведення досліджень в галузі селекції і насінництва 
сільськогосподарських культур, наукового аналізу експериментальних даних, процесів і явищ.  

Формат  Лекції, практичні заняття, лабораторна робота, самостійна робота. Підсумковий контроль – залік.  

Результати 

навчання  

Аспірант повинен знати: класичні та новітні досягнення у галузі прикладної генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських 
культур; методологію, прийоми і схеми селекційної роботи з основними сільськогосподарськими культурами; організаційні, екологічні 
та біологічні основи насінництва та порядок і методологію проведення сортового і насіннєвого контролю; методи критичного аналізу 
й оцінки сучасних наукових досягнень, розробки нових ідей при вирішенні дослідницьких і практичних задач, у тому числі в 
міждисциплінарних областях; критерії міжнародних організацій UPOV, ISTA, OECD щодо насінництва сільськогосподарських культур, 
стандартів на насіння різних культур. Аспірант повинен вміти: при вирішення дослідницьких і практичних задач генерувати нові ідеї; 
моделювати нові сорти із заданими господарськими і морфологічними параметрами; вирішувати теоретичні і практичні проблеми, 
пов’язані з реалізацією біологічного та реального потенціалу продуктивності рослин, спрямовані на створення нових сортів з 
підвищеним продуктивним потенціалом у поєднанні із заданими параметрами якісних показників, генетично обумовленою стійкістю 
до комплексу абіотичних та біотичних чинників, придатних для вирощування за відповідними технологіями; проводити 
внутрішньогосподарський насіннєвий контроль та бути компетентними щодо правил державного контролю у насінництві  
сільськогосподарських культур.  

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150 годин: лекції – 20 год., практичні заняття – 30 год., лабораторна робота – 60 год., самостійна робота – 
40 год.  

Пререквізити Курси дисциплін з органічної хімії, біохімії, генетики, ботаніки, біології клітини, рослинництва, селекції рослин та насінництва для 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  

Ознаки  Обов’язкова навчальна дисципліна, що формує фахові компетентності у аспіранта  
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

 

Лекція № 1 

Розвиток та становлення 

селекції як науки.  

 

Практичне заняття № 1 

 

Освоєння техніки гібридизації 

 

 

 

 

 

 

С 

а 

м 

о 

с 

т 

і 

й 

н 

а 

р 

о 

б 

о 

т 

а  

 

 

Освоєння термінології та визначень в 

селекційно-генетичних дослідженнях 

 
 

Лекція № 2 

Вчення про сорт і 

вихідний матеріал в селекції 

рослин 

 

Практичне заняття № 2 

 

Методика і техніка добору 

 

Лекція №3 

 

 

Методи генерування 

генетичного різноманіття в 

селекції 

сільськогосподарських 

культур 

 

Практичне заняття № 3 

Фенологічні спостереження, 

оцінювання і обліки  в 

селекційних розсадниках 

(методи оцінювання стійкості 

проти хвороб, вилягання і ін.) 

 

 

 

Державна кваліфікаційна експертиза 

сортів рослин на придатність до 

поширення 
 

Лекція № 4 

Теорія і практика добору в 

селекції рослин 

 

Практичне заняття № 4 

Складання схем сівби та 

формування селекційних 

розсадників 

 

Лекція № 5 

 

Система оцінювання 

селекційного матеріалу 

 

Практичне заняття № 5 

 

Розбивка поля для сівби 

селекційних посівів 

Методики UPOV щодо охорони прав 

на сорти рослин 

 

 

Лекція № 6 

 

Організація і технологія 

ведення селекційного 

процесу 

 

Практичне заняття № 6 

 

Оформлення та ведення 

первинної документації на 

селекційні посіви 

Сучасні тенденції в селекції рослин. 

Світова практика. 

 

Лекція № 7 

 

Організаційні основи та 

системи насінництва 

 

Практичне заняття № 7 

 

Оформлення документації на 

посівні якості 

Основні терміни і визначення в 

насінництві 

 

Лекція № 8 

 

Сортові та посівні якості і 

врожайні властивості 

насіння 

 

Практичне заняття № 8 

Попереднє інспектування 

насінницьких посівів 

Закон України про насіння і садивний 

матеріал 

Лекція № 9 Технологія виробництва і 

зберігання насіння 

Практичне заняття № 9 Остаточне інспектування 

насінницьких посівів 

Світова практика ведення 

насінництва.  

 

Лекція № 10 

Сортовий і насіннєвий 

контроль в насінництві 

 

Практичне заняття № 10 

Оформлення документації на 

сортові посіви 

Вимоги і правила ISTA, OECD 

 



ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ  

1 Математичні моделі оцінювання селекційного матеріалу за кореляціями, успадковуванням, параметрами генетичної варіації 

2 Лабораторне бракування та добір селекційного матеріалу 

3 Математичні підходи визначення взаємодії генотип-середовище і розрахунок параметрів пластичності та стабільності. Сучасні графічні моделі 

GGE biplot, GYT biplot, AMMI 

4 Методи оцінки морозостійкості селекційного матеріалу 

5 Лабораторні методи визначення посухостійкості селекційного матеріалу 

6 Оцінка якісних показників селекційного матеріалу 

7 Методика проведення електрофорезу запасних білків 

8 Облік урожаю в селекційних розсадниках 

9 Сноповий (структурний) аналіз селекційного матеріалу 

10 Визначення посівних якостей насіння 

11 Визначення періоду післязбирального дозрівання насіння  

12 Визначення травмування насіння 

13 Технологія післязбиральної обробки насіння 

14 Відбір середніх проб насіння 

ПРИКЛАД КОНТРОЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ  

1. Принципи моделювання нових сортів 

2. Формоутворення за віддаленої гібридизації 

3. Експериментальний мутагенез у створенні вихідного матеріалу для селекції рослин. Класифікація мутацій  

4. Успадкування ознак. Взаємодія генів: алелізм, плейотропія, комплементарна взаємодія генів, епістаз, полімерія 

5. Фенотипова структура популяцій і зовнішні умови. Зміна генетичної структури 

6. Еколого-генетичні аспекти адаптивного і продуктивного потенціалів сільськогосподарських культур та їх оцінювання  

7. Різноякісність насіння. Травмування насіння. Генетика насіння  

8. Техніка проведення остаточного інспектування 



РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ  
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23. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 30.06.2016.  

24. Закон України «Про карантин рослин» від 15.07. 2015.  
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 Інформаційні ресурси 

1. Бібліотека МІП ім. В. М. Ремесла НААН, с Центральне, Миронівський район, Київської області. 

2. Бібліотека Білоцерківського НАУ, м. Біла Церква. 

3. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ. 

4. Центральна наукова бібліотека ім. В. І. Вернадського, м. Київ. 
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

Розподіл 

балів для 

оцінювання 

успішності 

аспіранта 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 

90-100 A Відмінно 

81-89 B Дуже добре 

71-80 C Добре 

61-70 D Задовільно 

51-60 

 

E 

 

Достатньо 

 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу академічної доброчесності МІП НААН», виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, 

чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися з викладачем, а при нерозв'язності конфлікту доводитися до 

відділу аспірантури  

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни  


