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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 перехреснозапильних культур. Суттю навчальної дисципліни є
система знань щодо основних напрямів селекції перехреснозапильних культур, зокрема, створення та покращення інбредних ліній,
теорії і практики рекурентного добору та гетерозису, теоретичні основи цитоплазматичної чоловічої стерильності (ЦЧС),
біотехнологічні методи прискорення селекційного процесу, сучасні основи насінництва кукурудзи, жита та соняшника.

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

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

Результати 

навчання 

Аспірант повинен знати: класичні та новітні досягнення у галузі селекції, генетики, фізіології рослин, через які реалізується сучасне
насінництво; методи, прийоми і схеми селекційної роботи з перехреснозапильними культурами; генетичні основи, теоретичні засади
та практичні прийоми використання гетерозису в селекції і насінництві перехреснозапильних культур; особливості використання
інбридингу; поняття про комбінаційну здатність; методи оцінки специфічної та загальної комбінаційної здатності при створенні
гібридів; теоретичні основи та селекційне значення ЦЧС; новітні підходи та методи у насінництві перехреснозапильних культур;
біотехнологічні методи, що використовуються для прискорення селекційного процесу; знати методи критичного аналізу й оцінки
сучасних наукових досягнень; останні досягнення науки і практики при розробці нових ідей та вирішенні дослідницьких і практичних
задач, у тому числі в міждисциплінарних областях; вимоги міжнародних організацій UPOV, ISTA, OECD до насінництва
перехреснозапильних і самозапильних культур; стандарти на насіння різних культур. Аспірант повинен вміти: при вирішенні
дослідницьких і практичних задач генерувати нові ідеї, які піддаються операціоналізації; розробляти теоретичні і практичні проблеми,
пов’язані з реалізацією біологічного та комерційного потенціалу продуктивності рослин; спрямовувати одержані знання на створення
нових сортів і гібридів, стійких до біотичних та абіотичних стресів; визначати шляхи створення сортів і гібридів рослин, придатних
до вирощування за інтенсивними технологіями; здійснювати насінництво; володіти технологіями виробництва гібридного 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, фізіології рослин, біології клітини, рослинництва, селекції рослин та 
насінництва для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Ознаки Вибіркова навчальна дисципліна, що формує фахові компетентності у аспіранта
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Лекція № 1 Вступна лекція
Практичне

заняття № 1, 2

Гетерозис в селекції

перехреснозапильних культур.

Методичні основи

Самостійне

заняття № 1

Інбридинг і гетерозис в селекції

перехреснозапильних культур

Лекція № 2

Роль сортових ресурсів у

вирішенні продовольчої

програми

Практичне

заняття № 3, 4

Методи і техніка ізоляції

рослин перехреснозапильних

культур

Самостійне

заняття № 2

Історичні аспекти

дослідження інбридингу

Лекція №3

Еволюційне і генетичне

значення перехресного

запилення

Практичне

заняття № 5, 6

Створення та покращення

інбредних ліній

Самостійне

заняття № 3

Історичне значення спадщини

Ч. Дарвіна в галузі інбридингу

та аутбридингу

Лекція № 4

Біологічні та генетичні основи

гетерозису

Практичне

заняття № 7, 8

Практичні засади поліплоїдії в

селекції перехреснозапильних

культур

Самостійне

заняття № 4

Аутогамія та алогамія у

рослин

Лекція № 5

Генетичні, фізіологічні,

молекулярно-генетичні

гіпотези гетерозису

Практичне

заняття № 9, 10

Біотехнологічні методи

прискорення селекційного

процесу

Самостійне

заняття № 5

Самостерильність та

самофертильність у

перехреснозапильних рослин

Лекція № 6

Історичні аспекти та

генетична суть інбридингу

Лабораторне

заняття № 1, 2

Насінництво

перехреснозапильних культур у

розвитку вітчизняного та

світового агровиробництва

Самостійне

заняття № 6

Полігенні системи

несумісності у рослин

Лекція № 7

Особливості використання

інбридингу в селекції

Лабораторне

заняття № 3, 4

Етапи розвитку та організація

насінництва

перехреснозапильних культур в

Україні та світі

Самостійне

заняття № 7

Створення та покращення

інбредних ліній

Лекція № 8

Інбридинг і гетерозис в селекції

важливих

перехреснозапильних культур

Лабораторне

заняття № 5, 6
Врожайні властивості насіння

Самостійне

заняття № 8
Оцінка самозапилених ліній

Лекція № 9

Проблеми використання

гетерозису в селекції жита,

гречки та інших

перехреснозапильних культур

Лабораторне

заняття № 7, 8

Технологічні особливості

вирощування насіння важливих

перехреснозапильних культур

Самостійне

заняття № 9
Інбридинг і депресія

Лекція № 10
Поняття про комбінаційну

здатність

Лабораторне

заняття № 9,10

Методи контролю та

особливості польової апробації у

насінництві

перехреснозапильних культур

Самостійне

заняття № 10
Причини інбредної депресії



Лекція № 11

Визначення та використання загальної

та специфічної комбінаційної

здатності ліній

Самостійне

заняття № 11

Використання інбридингу

в селекції кукурудзи

Самостійне

заняття № 18

Триплоїдні форми цукрових

буряків

Лекція № 12

Завдання та особливості

використання рекурентного добору в

селекційних програмах

Самостійне

заняття № 12

Використання інбридингу

в селекції жита
Самостійне

заняття № 19

Генетичні основи контролю

якісних і кількісних ознак

Лекція № 13
Загальні основи цитоплазматичної

чоловічої стерильності
Самостійне

заняття № 13

Використання інбридингу

в селекції соняшника, 

гречки, люцерни

Самостійне

заняття № 20

Селекція і генетика окремих

перехреснозапильних культур.

Жито.

Лекція № 14
Використання чоловічої стерильності

в гетерозисній селекції кукурудзи
Самостійне

заняття № 21

Селекція і генетика окремих

культур. Кукурудза

Лекція № 15
Створення стерильних аналогів в

селекції на гетерозис Самостійне

заняття № 14

Використання інбридингу

в селекції буряків

Самостійне

заняття № 22

Селекція і генетика окремих

культур. Цукрові буряки
Лекція № 16

Поліплоїдія у перехреснозапильних

культур

Лекція № 17
Використання автополіплоїдів у

селекції Самостійне

заняття № 15

Чоловіча стерильність у 

цукрових буряків та її

використання в сучасній

селекційній практиці

Самостійне

заняття № 23

Використання досягнень

молекулярної генетики і

генетичної інженерії в селекції

рослинЛекція № 18 Гаплоїдія в селекції на гетерозис

Лекція № 19

Хімічні агенти гібридизації та

особливості їх застосування в

насінництві
Самостійне

заняття № 16

Значення закріплювачів

стерильності у 

гетерозисній селекції

цукрових буряків

Самостійне

заняття № 24

Використання генної інженерії

для покращення стійкості

сільськогосподарських рослин

до біотичних і абіотичних

факторівЛекція № 20 Насінництво кукурудзи

Лекція № 21 Насінництво жита озимого
Самостійне

заняття № 17

Поліплоїдія у цукрових 

буряків

Самостійне

заняття № 25

Використання генної інженерії

для покращення якості

сільськогосподарських рослинЛекція № 22 Насінництво соняшнику

ПРИКЛАД КОНТРОЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ

1. Рекурентний добір на загальну комбінаційну здатність. 6. Одержання гаплоїдів з використанням гаплопродюсерів.

2. Використання рекурентного добору в селекції конюшини. 7. Еволюційна роль алополіплоїдів у рослин.

3. Основні морфологічні форми чоловічої стерильності. 8. Створення амфідиплоїдів та їх використання у селекції.

4. Комбінований метод створення відновників фертильності. 9. . Селекція гібридної пшениці.

5. Поліплоїдія як метод селекції. 10. Насінництво сортів-синтетиків жита.
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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


