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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація  Дисципліна передбачає теоретичну і практичну підготовку аспірантів у галузі селекції і насінництва самозапильних культур, які б 
володіли сучасними науковими підходами, навичками та вмінням розробляти нові технології селекційного процесу на основі вдалого 
поєднання традиційних методів селекції і досягнень клітинної та генетичної інженерії, створення на їх основі не тільки нових сортів 
рослин із бажаними ознаками, але й принципово нових селекційних форм. 

Мета та цілі Полягає у освоєнні здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності «Агрономія» принципів організації наукових 
досліджень, сучасних теоретичних і практичних вмінь у галузі селекції і насінництва самозапильних культур. 

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

Результати 

навчання  

Аспірант повинен знати: методи, прийоми і схеми селекційної роботи з самозапильними культурами, теоретичні, генетичні основи та 

практичні прийоми використання методів мутагенезу, поліплоїдії та біотехнологічних прийомів створення і управління мінливістю та 

спадковістю; природу генетичного контролю, успадковування і успадковуваності окремих ознак і властивостей самозапильних культур; 

поняття про комбінаційну здатність, методи її оцінки при створенні гібридів; біотехнологічні методи, що використовуються для прискорення 

селекційного процесу; методи критичного аналізу й оцінки сучасних наукових досягнень, розробки нових ідей при вирішенні дослідницьких і 

практичних задач, у тому числі в міждисциплінарних областях;  класичні та новітні досягнення у галузі генетики, селекції, фізіології, через які 

реалізується сучасне насінництво; вимоги міжнародних організацій UPOV, ISTA, OECD до насінництва самозапильних культур, стандартів на 

насіння різних культур. Аспірант повинен вміти: розробляти теоретичні і практичні проблеми, пов’язані з реалізацією біологічного та 

реального потенціалу продуктивності рослин, спрямовані на створення нових сортів і гібридів, стійких до біотичних та абіотичних стресів, 

придатних до вирощування за інтенсивними технологіями; розробляти схеми селекції та методи схрещування самозапильних культур; 

визначати обсяги робіт у селекційних і насінницьких розсадниках, їх площі; розміщувати селекційні посіви селекційно-насінницьких сівозмін; 

оцінювати селекційний матеріал за господарськими ознаками; визначати комбінаційну здатність селекційних ліній, сортів; здійснювати 

насінництво самозапильних с.-г. культур з використанням сучасних методів ведення добазового, базового і репродуктивного насінництва для 

виробництва високоякісного насіння  оформляти відповідні документи на сортове насіння. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150 годин: лекції – 60 год., практичні заняття – 20 год., лабораторна робота – 20 год., самостійна робота – 
50 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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Лекція № 1 Значення озимої та ярої 

пшениці у 

сільськогосподарському 

виробництві. Пшениця 

тверда, її харчова цінність. 

Практичне заняття № 1 Завдання селекції і 

насінництва самозапильних 

культур в сфері розвитку 

аграрної науки. Вивчення 

методів добору. 
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Організація селекційної роботи в 

Україні та досягнення вітчизняних 

вчених з селекції пшениці та ячменю. 

Відомі селекціонери в галузі селекції 

культур.  

 

Лекція № 2 

Основні напрями селекції 

ячменю в Україні. 

Господарське значення 

ячменю, посівні площі.  

 

Практичне заняття № 2 

Аналіз коефіцієнтів кореляції 

між господарсько-цінними 

ознаками у сортів пшениці і 

ячменю. 

Історія, методи, результати селекції 

озимої та ярої пшениці в Україні. 

 

Лекція №3 

 

 

Основні види пшениці, їх 

геномний склад та ступінь 

спорідненості. Формування 

роду Triticum. Систематика 

та класифікація пшениці. 

 

Практичне заняття № 3 

Генетичні групи, види, 

різновидності пшениць. 
 

Генофонди рослин та їхнє 

використання. Інтродукція. 

Національний центр генетичних 

ресурсів рослин України. Міжнародна 

координація робіт по створенню та 

використанню генофонду рослин. 

 

Лекція № 4 

Основні види диких 

співродичів пшениці, їх 

геномний склад та ступінь 

спорідненості.  

 

Практичне заняття № 4 

Види, різновидності та 

генетичні групи ячменю. 

 

Лекція № 5 

 

Вихідний матеріал та схема 

селекційного процесу для 

селекції самозапильних 

культур. Поняття про сорт 

з біологічної та 

господарської точок зору. 

 

Практичне заняття № 5 

 

Розміщення селекційних 

розсадників у полях селекційної 

сівозміни (дрібно-ділянковий 

посів і сівба сівалками). 

Гібридизація як основний метод 

створення вихідного матеріалу в 

сучасній селекції. 

 

 

Лекція № 6 

 

Алоплазматичні генотипи 

пшениці, їх особливості та 

можливі напрями 

використання в селекції. 

Поняття гетероплазмії.  

 

Практичне заняття № 6 

 

Методика сортовипробування 

державної кваліфікаційної 

експертизи. 

 

Лекція № 7 

 

Перспективи використання 

гетерозису в селекції 

пшениці та ячменю.  

 

Практичне заняття № 7 

 

Система насінництва 

зернових культур. Ланки-схеми 

первинного насінництва 

зернових . 

Експериментальний мутагенез в 

селекції рослин. 

 

 

Лекція № 8 

 

Загальна та специфічна 

комбінаційна здатність, її 

генетичне обґрунтування, 

використання в селекції.  

 

 

Практичне заняття № 8 

Апробація сортових посівів. 

Методика та техніка. 

Документація на насіння і 

сортові посіви. 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція № 9 

 

.Загальна та специфічна 

комбінаційна здатність, її 

використання в селекції 

самозапильних культур. 

Оцінка гетерозису, 

можливості його 

закріплення.                         

Лекція № 10 

 

Основні підходи до підбору пар 

для гібридизації у 

самозапильних культур. 
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Методи математичної статистики, 

які застосовують у селекції рослин. 

Генетичний аналіз ознак. 

 

Лекція № 11 

 

 

Агроекологічні основи 

створення сортів пшениці. 

Агрокліматичне 

районування. Поняття 

адаптивності і 

пластичності сорту.         

Лекція № 12 

 

Добір у селекції самозапильних 

культур 

 

Дисперсійний та кореляційний аналіз 

Лекція №13 

 

Методи оцінки селекційного 

матеріалу пшениці та 

ячменю.  

Лекція № 14 

 

Селекція на стійкість до 

екстремальної дії абіотичних 

чинників. 

 

Лекція № 15 

 

Селекція на стійкість до 

найбільш поширених хвороб 

пшениці. Використання 

провокаційних та 

інфекційних фонів. 

 

Лекція № 16 

 

Селекція на стійкість до 

найбільш поширених хвороб 

ячменю. 

 

Лекція № 17 

 

Нормативно-правова база 

селекції самозапильних 

культур. Державне 

сортовипробування.  

 

Лекція № 18 

 

Насінництво самозапильних 

культур як окрема галузь науки 

та виробництва.  

Етапи розвитку насінництва в 

Україні. Сорт як об’єкт насінництва. 

Екологічне районування. 

 

 

Лекція № 19 

 

Насіннєзнавство як 

теоретична основа 

насінництва пшениці та 

ячменю.  

 

Лекція № 20 

Сортові та врожайні 

властивості насіння 

самозапильних культур. 

 

Державні законодавчі документи на 

сортові посіви та сортові і посівні 

якості насіння. 

 

 

Лекція № 21 

 

Система насінництва 

самозапильних культур. 

Лекція № 22 

 

Сортозаміна та 

сортооновлення 

самозапильних культур. 

Лекція № 23 Технологія вирощування 

насіння пшениці та ячменю 

в первинних ланках 

насінництва.  

Лекція № 24 

 

Технологія вирощування 

насіння зернових 

самозапильних культур. 

 

Апробація, відносини між 

оригінаторами, виробниками і 

споживачами насіннєвої продукції  

 

 



 

ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ  

1 Аналіз снопового матеріалу за господарськими ознаками для встановлення ступеня їх мінливості 

2 Лабораторна оцінка стійкості проти хвороб 

3 Елементи структури врожаю пшениці та ячменю 

4 Вивчення методів і техніки гібридизації пшениці та ячменю 

5 Методи оцінки морозостійкості та посухостійкості 

6 Методи оцінки якості зерна 

7 Методи оцінки посівних якостей насіння 

8 Сортові ознаки і зареєстровані сорти пшениці, ячменю, тритикале 

9 Розрахунки потреби насіння, насіннєвих площ зернових 

ПРИКЛАД КОНТРОЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ  

1.  Фертильність і репродуктивна здатність у гібридів алоплазматичних ліній пшениці. 

2.  Розкрийте сутність явища гетерозису. 

 

3.  Метод визначення специфічної комбінаційної здатності шляхом полікросу. 

 

4.  Значення інтродукції для селекції рослин. 

5.  Добір батьківських  компонентів за елементами продуктивності. 

6.  Внесок вчених у розвиток теоретичної основи насінництва. 

7.  Категорії різноякісності насіння. 

8. Охарактеризуйте особливості масового добору у первинному насінництві. 

 

 



РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ  
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