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ПЕРЕДМОВА 

Навчальна дисципліна «Селекція і насінництво сільськогосподарських 

культур» є базовою для аспірантів, які навчаються за спеціальністю 201 

«Агрономія». При підготовці до практичних занять необхідно самостійно 

опрацювати теоретичний матеріал, що складає основу тематики практичного 

курсу. За допомогою конспекту лекцій, навчальних посібників, фахової 

літератури, розглянути основні теоретичні положення даної теми. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема: Освоєння техніки гібридизації 

Мета: Ознайомитися з технікою гібридизації сільськогосподарських 

культур, видами та схемами схрещувань, методиками штучного запилення 

рослин. 

Завдання та запитання до теми: «Освоєння техніки гібридизації»:  

1. Що таке «гібридизація»? 

2. Види схрещувань 

3. Схеми схрещувань? 

4. Напрями селекції 

5. Методи штучного запилення рослин 

6. Принципи підбору батьківських пар для схрещування 

7. Методика роботи з гібридним поколінням 

8. Значення внутрішньовидової гібридизації у створенні вихідного 

матеріалу і нових сортів. 

9. Які досягнення має селекція за використання внутрішньовидової 

гібридизації? 

10. Обсяги схрещувань для отримання гібридного матеріалу 

 

Практичне заняття № 2 

Тема: Методика і техніка добору 

Мета: Ознайомитися з методикою і технікою добору в селекції 

сільськогосподарських культур. 

Завдання та запитання до теми: «Методика і техніка добору»:  

1. Види добору селекційного матеріалу? 

2. Яку роль відіграє добір у селекції сільськогосподарських культур?  

3. Викладіть класифікацію методів добору.  

4. У чому полягає суть масового добору? 

5. Які позитивні ознаки має індивідуальний добір?  

6. Які особливості в схемах індивідуального добору у самозапильних 

культур? 

7. Які особливості в схемах індивідуального добору у вегетативно 

розмножуваних культур? 
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8. Які особливості в схемах індивідуального добору 

перехреснозапильних культур? 

 

Практичне заняття № 3 

Тема: Фенологічні спостереження, оцінювання і обліки  в 

селекційних розсадниках (методи оцінювання стійкості проти хвороб, 

вилягання і ін.) 

Мета: Ознайомитися з основними фазами росту та розвитку 

сільськогосподарських культур та різними чинниками, які впливають на 

проходження фаз та урожайність. 

Завдання та запитання до теми: «Фенологічні спостереження, 

основні оцінки і обліки в селекційних розсадниках (методики оцінки 

стійкості до хвороб, вилягання і ін.)»:  

1. Перелічіть основні фази розвитку зернових колосових культур. Коли 

відмічають початок та повне настання фази розвитку? 

2. Основні методики оцінки стійкості рослин до хвороб 

3. Основні методики оцінки стійкості рослин до шкідників 

4. Основні методики оцінки морозо- зимостійкості рослин 

5. Основні методики оцінки стійкості рослин до вилягання 

 

Практичне заняття № 4 

Тема: Складання схем сівби та формування селекційних 

розсадників  

Мета: Ознайомитися з схемами селекційних розсадників, навчитися 

розраховувати потребу в насінні. 

Завдання та запитання до теми: «Складання схем селекційних 

розсадників та набір селекційного матеріалу»: 

1. Розрахунок потреби в насінні та площ в селекційній схемі 

2. Види розсадників їх призначення? 

3. Що таке посівна відомість? 

4. Основні способи розміщення ділянок в конкурсному та 

попередньому сортовипробуванні. 

5. Виконайте завдання: Складіть схему розміщення ділянок в 

конкурсному сортовипробуванні, яка складається з 50-и досліджуваних 

номерів, стандарт розміщується через 20, спосіб розміщення систематичний 

(або рендомізований). 

 

Практичне заняття № 5 

Тема: Розбивка поля для сівби селекційних посівів 

Мета: Ознайомитися з технікою розбивки поля під селекційні посіви.  

Завдання та запитання до теми: «Розбивка поля для сівби 

селекційних посівів» 
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1. Яка довжина ділянки в конкурсному та попередньому 

сортовипробуванні, повторність досліду? 

2. Що таке «захистка», «нулівка» її розміри та для чого вона слугує? 

3. Яка ширина захисної смуги (коридора) між селекційними 

розсадниками та між повтореннями, для чого він слугує? 

4. Перелічіть основний інвентар необхідний для проведення розбивки 

поля. 

5. Яка облікова площа ділянки в конкурсному, попередньому 

сортовипробуванні?  

 

Практичне заняття № 6 

Тема: Оформлення та ведення первинної документації на 

селекційні посіви 

Мета: Ознайомитися з основними видами первинної документації, їх 

пунктами та правилами оформлення. 

Завдання та запитання до теми: «Оформлення та ведення первинної 

документації на селекційні посіви» 

1. Перелічіть основні види первинних документів на селекційні посіви. 

2. Принципи ведення первинної документації в селекції 

 

Практичне заняття № 7 

Тема: Оформлення документації на посівні якості 

Мета: Ознайомитися з основними показниками, що визначають посівні 

якості насіння, їх методиками визначення та документацією 

Завдання та запитання до теми: «Оформлення документації на 

посівні якості» 

1. Які показники визначають посівні якості насіння? 

2. Який документ засвідчує посівні якості насіння? 

3. Мінімальна кількість пробних ділянок за польового інспектування 

для зернових культур становить…? 

4. Строк дії сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння або 

товарні якості садивного матеріалу, становить 

 

Практичне заняття № 8 

Тема: Попереднє інспектування насінницьких посівів 

Мета: Ознайомитися з методикою, метою та завданнями попереднього 

інспектування насінницьких посівів  

Завдання та запитання до теми: «Попереднє інспектування 

насінницьких посівів» 

1. Мета та завдання попереднього інспектування насінницьких посіві? 

2. Хто має право проводити попереднє інспектування? 

3. Які основні пункти визначаються за даного виду інспектування? 
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4. Який документ видають після проведення попереднього 

інспектування? 

5. Перерахуйте основну інформацію, яка зазначається на етикетці. 

 

Практичне заняття № 9 

Тема: Остаточне інспектування насінницьких посівів 

Мета: Ознайомитися з методикою, метою та завданнями остаточного 

інспектування насінницьких посівів 

Завдання та запитання до теми: «Остаточне інспектування 

насінницьких посівів» 

1. Мета та завдання остаточного інспектування насінницьких посіві? 

2. Хто має право проводити остаточного інспектування? 

3. Терміни проведення даного виду інспектування? 

4. Перелічіть основні пункти, що визначаються при вибракуванні 

посівів з числа насінницьких. 

5. Який документ видають після проведення попереднього 

інспектування? 

 

Практичне заняття № 10 

Тема: Оформлення документації на сортові посіви 

Мета: Ознайомитися з основними документами, які складаються при 

попередньому та остаточному інспектуванні насінницьких посівів 

Завдання та запитання до теми: «Оформлення документації на 

сортові посіви» 

1. Який вид документа складається при попередньому інспектуванні 

насінницьких посівів? 

2. Які документи складаються при остаточному інспектуванні 

насінницьких посівів? 

3. Який вид документа складається при польовому інспектуванні? 

4. Обґрунтуйте основні принципи сортового і насіннєвого контролю у 

насінництві польових культур. 

5. Назвіть методи контролю у насінництві. 

6. Охарактеризуйте правила пакування та маркування насіння 

сільськогосподарських культур 

7. Назвіть основні завдання насіннєвого контролю. 

 

 

ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Лабораторне заняття № 1 

Тема: Математичні моделі оцінювання селекційного матеріалу за 

кореляціями, успадковуванням, параметрами генетичної варіації 

Мета: Освоїти принципи оцінювання селекційного матеріалу з 

використанням кореляцій та варіаційної статистики 
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Завдання та запитання до теми: 

1. Генетичні та фенотипові кореляції 

2. Коефіцієнт успадковування у широкому та вузькому сенсі 

3. Параметри генетичної варіації 

 

       Лабораторне заняття № 2 

Тема: Лабораторне бракування та добір селекційного матеріалу  

Мета: Освоїти принципи лабораторного бракування та добору 

селекційного матеріалу 

Завдання та запитання до теми: 

1. Основні критерії оцінювання, бракування та добору 

2. Оформлення первинної документації  

 

       Лабораторне заняття № 3 

Тема: Математичні підходи визначення взаємодії генотип-середовище 

і розрахунок параметрів пластичності та стабільності. Сучасні графічні 

моделі GGE biplot, GYT biplot, AMMI  

Мета: Освоїти принципи оцінювання взаємодії генотип-середовище з 

використанням параметрів пластичності, стабільності, GGE biplot, GYT 

biplot, AMMI та інтерпретації експериментальних даних 

Завдання та запитання до теми: 

1. Методика Ебергарда-Рассела 

2. Методика Хангільдіна-Литвиненка 

3. Методика Кільчевського-Хотильової 

4. Графічна модель GGE biplot 

5. Графічна модель GYT biplot 

6. Графічна модель AMMI 

 

       Лабораторне заняття № 4 

Тема: Методи оцінювання морозостійкості селекційного матеріалу 

Мета: Освоїти принципи оцінювання морозостійкості селекційного 

матеріалу 

Завдання та запитання до теми: 

1. Методика проморожування у висівних ящиках 

2. Методика проморожування в накільченому насінні 

3. Методика проморожування в проростках 

4. Оформлення первинної документації (відомостей проморожування) 

 

 

       Лабораторне заняття № 5 

Тема: Лабораторні методи визначення посухостійкості селекційного 

матеріалу  

Мета: Освоїти принципи лабораторного визначення посухостійкості 

селекційного матеріалу  
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Завдання та запитання до теми: 

1. Електролітичний метод 

2. Методика пророщування насіння  на розчинах осмотиків 

3. Оформлення первинної документації 

 

       Лабораторне заняття № 6 

Тема: Оцінка якісних показників селекційного матеріалу  

Мета: Освоїти принципи оцінювання якісних показників селекційного 

матеріалу 

Завдання та запитання до теми: 

1. Основні показники якості зерна зернових культур 

2. Методики визначення показників якості основних зернових культур 

3. Оформлення первинної документації (журналів обліку показників 

якості зерна) 

 

       Лабораторне заняття № 7 

Тема: Методика проведення електрофорезу запасних білків 

Мета: Освоїти принципи електрофорезу запасних білків 

Завдання та запитання до теми: 

1. Методика проведення електрофорезу 

2. Приготування середовища 

3. Підготовка рослинного матеріалу 

4. Принципи диференціації генотипів  

5. Фотодокументування результатів 

 

       Лабораторне заняття № 8 

Тема: Облік урожаю в селекційних розсадниках 

Мета: Освоїти принципи обліку врожайності в селекційних 

розсадниках 

Завдання та запитання до теми: 

1. Основні принципи обліку врожайності 

2. Перерахунок та уточнення даних врожайності з врахуванням 

виключок 

3. Перерахунок врожайності на стандартну вологість  

4. Оформлення первинної документації (журналу обліку врожайності) 

 

       Лабораторне заняття № 9 

Тема: Сноповий (структурний) аналіз селекційного матеріалу 

Мета: Освоїти принципи снопового (структурного) аналізу 

селекційного матеріалу 

Завдання та запитання до теми: 

1. Методики структурного аналізу основних зернових культур 

2. Оформлення первинної документації (журналу снопового аналізу) 
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       Лабораторне заняття № 10 

Тема: Визначення посівних якостей насіння 

Мета: Освоїти принципи визначення посівних якостей насіння 

Завдання та запитання до теми: 

1. Основні показники посівних якостей насіння 

2. Методики визначення посівних якостей насіння 

3. Оформлення первинної документації (відомостей посівних якостей 

насіння) 

Лабораторне заняття № 11 

Тема: Визначення періоду післязбирального дозрівання насіння 

Мета: Освоїти принципи визначення періоду післязбирального 

дозрівання насіння 

Завдання та запитання до теми: 

1. Значення та зв'язок ознаки з іншими цінними господарськими 

ознаками 

2. Методика визначення післязбирального дозрівання 

3. Оформлення первинної документації (відомості оцінювання 

тривалості періоду післязбирального дозрівання) 

 

Лабораторне заняття № 12 

Тема: Визначення травмування насіння 

Мета: Освоїти принципи визначення травмування насіння 

Завдання та запитання до теми: 

1. Класифікація травм 

2. Методика визначення ступеня та характеру травмування 

3. Оформлення первинної документації (відомості визначення 

травмованості насіння) 

 

Лабораторне заняття № 13 

Тема: Технологія післязбиральної обробки насіння  

Мета: Освоїти принципи технології післязбиральної обробки насіння  

Завдання та запитання до теми: 

1. Основні етапи післязбиральної обробки 

2. Вимоги до проведення операцій з  доведення насіння до посівних 

кондицій 

3. Оформлення первинної документації на сортування насіння 

 

Лабораторне заняття № 14 

Тема: Відбір середніх проб насіння 

Мета: Освоїти принципи відбіору середніх проб насіння 

Завдання та запитання до теми: 

1. Методика відбору середніх проб насіння 

2. Прилади для відбору середніх проб 

3. Оформлення документації на відібрані проби насіння 



10 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Базові 

1. Васильківський С. П., Кочмарський В. С. Селекція і насінництво польових 

культур: підручник. Біла Церква, 2016. 376 с 

2. Генетические основы селекции растений. В 4 т. Общая генетика растений / 

науч. ред. А. В. Кильчевский, Л. В. Хотылева. Минск: Белорус. Наука. 2008. 

551 с. 

3. Орлюк А. П. Теоретичні основи селекції рослин. Херсон : Айлант, 2008. 572 

с. 

4. Молоцький М. Я., Васильківський С. П., Князюк В. І. Селекція та 

насінництво польових культур: Практикум. Біла Церква, 2008. 192 c. 

5. Кіндрук М. О., Соколов В. М., Вишневський В. В. Насінництво з основами 

насіннєзнавства. Київ : Аграрна наука, 2012. 264 с. 

6. Acquaah G. Principles of plant genetics and breed. Wiley-Blackwell, 2012. 740 p. 

7. Barley. Production, improvement, and uses / Ed. S.E. Ullrich. Blackwell 

Publishing Ltd, 2011. 673 p. 

8. Biotechnology in agriculture and forestry. Molecular marker systems in plant 

breeding and crop improvement. Vol. 55 / Ed. H. Lörz and G. Wenzel. Springer, 

2005. 478 p. 

9. Blum A.  Plant breeding for water-limited environments. Springer 

Science+Business Media, LLC 2011. 270 p.  

10. Cold hardiness in plants. Molecular genetics, cell biology and physiology / Ed. 

T.H.H. Chen, M. Uemura, S. Fujikawa. CAB International 2006. 269 p. 

11. Murphy D. J. Plant breeding and biotechnology. Societal context and the future of 

agriculture. Cambridge University Press, 2007. 453 p. 

12. Genetically modified crops. Their development, uses, and risks / Editors G. H. 

Liang, D. Z. Skinner. The Haworth Press, Inc. 2004. 416 p. 

13. Hancock J. F. Plant evolution and the origin of crop species. CABI Publishing, 

2004. 324 p. 

14. Kingsbury N.  Hybrid. The history and science of plant breeding. 2009. 511 p. 

15. Plant genetic resources and food security / Ed. M.A. Diaz. Nova Science 
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