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ПЕРЕДМОВА 

Навчальна дисципліна «Селекція і насінництво сільськогосподарських 

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

«Агрономія». До даного методичного посібника увійшли навчальна 

програма, тематичний план дисципліни, методичні рекомендації до 

практичних занять, контрольні запитання до тем, винесених для самостійного 

опрацювання та список рекомендованої літератури, методичні рекомендації 

до самостійного опрацювання окремих тем. 
 

Мета – теоретична і практична підготовка аспірантів, наукових і 

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у галузі селекції і 

насінництва сільськогосподарських культур, які б володіли комплексом 

сучасних знань, навичок та вмінь, загально професійними і професійними 

компетенціями.  

Завдання – оволодіти сучасними науковими знаннями у сфері селекції 

і насінництва сільськогосподарських культур, як галузі 

сільськогосподарського виробництва та складової галузі знань 20 «Аграрні 

науки і продовольство», спеціальності 201 «Агрономія», спеціалізація 

«Селекція і насінництво – 06.01.05».  

У результаті вивчення даного курсу 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.  

вміти: при вирішенні дослідницьких і практичних задач генерувати 

нові ідеї; моделювати нові сорти із заданими господарськими і 

морфологічними параметрами; вирішувати теоретичні, 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. 
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Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Селекція рослин і основні напрями її розвитку 

 

Тема 1. Розвиток та становлення селекції як науки 

Основні поняття. Економічний ефект селекції та селекція як безпосередній 

засіб виробництва. Розвиток і здобутки селекції в Україні. Розвиток селекції 

в зарубіжних країнах. Основні напрями селекції сільськогосподарських 

культур [1, c. 5–54; 3, 6–49; 7, 3–39; 13; 14] 

 

Тема 2. Вчення про сорт і вихідний матеріал в селекції рослин 

Поняття про сорт. Роль сорту в інтенсифікації землеробства. Принципи 

моделювання нових сортів. Поняття про вихідний матеріал у селекції рослин. 

Генетичні ресурси рослин в Україні та Світі. Центри походження та 

формотворення культурних рослин. [1, c. 55–74; 2, c. 254–268; 3, c. 455–523; 

7, c. 173–225; 15; 17] 

 

Змістовий модуль 2. Створення вихідного матеріалу, теорія і практика 

добору, система оцінки та організація і техніка селекційного процесу 

 

Тема 3. Методи генерування генетичного різноманіття в селекції 

сільськогосподарських культур 

Метод гібридизації у створенні генетичного різноманіття для добору. 

Основні принципи підбору компонентів схрещувань. Типи схрещувань. 

Основні принципи селекційної роботи з гібридними поколіннями. Теоретичні 

основи віддаленої гібридизації. Міжвидові та міжродові схрещування. 

Проблеми при віддаленій гібридизації та методи їх подолання. 

Формоутворення за віддаленої гібридизації. Підходи до міжвидового 

перенесення ознак. Досягнення і перспективи використання методу 

віддаленої гібридизації. Експериментальний мутагенез у створенні вихідного 

матеріалу для селекції рослин. Класифікація мутацій. Значення та практичні 

досягнення індукованих мутацій в селекції рослин.  Мутагенні чинники та їх 

ефективність. Мутагенна дія хімічних сполук. Особливості селекційної 

роботи з мутантними поколіннями. Поєднання рекомбінаційної та мутаційної 

мінливості. Біотехнологічні підходи  в селекції рослин. [1, c. 75–131; 2, c. 

269–313; 3, c. 508–537; 4, c. 9–31; 7, 131–170; 9; 11; 12; 16; 17; 18] 

 

Тема 4. Теорія і практика добору в селекції рослин 

Методологічні проблеми генетики кількісних ознак на сучасному етапі. 

Генетичний контроль кількісних ознак. Генотипова та фенотипові варіанси і 

їх компоненти. Успадковуваність ознак. Взаємодія генів: алелізм, 

плейотропія, комплементарна взаємодія генів, епістаз, полімерія. Дія генів-

модифікаторів. Реалізація ознак в онтогенезі. Екологічні та генетичні 
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механізми природного добору. Фенотипова структура популяцій і зовнішні 

умови Зміна генетичної структури. Відмінності між штучним і природним 

добором. Значення мінливості ознак для ефективності добору. Взаємодія 

природного добору з іншими факторами еволюції. Поняття про родину, 

лінію, клон. Класифікація та ефективність методів штучного добору. 

Модифікаційна мінливість, як джерело похибок при доборах. Вимірювання і 

прогнозування ефективності добору. [1, c. 189–211; 2, c. 93-134, 369–507; 4, c. 

32–38; 7, 43–94] 

 

Тема 5. Система оцінювання селекційного матеріалу 

Взаємодія генотипу і середовища в селекції рослин. Адаптивний потенціал 

культурних рослин. Еколого-генетичні аспекти адаптивного і продуктивного 

потенціалів сільськогосподарських культур та їх оцінювання. Фізіолого-

генетичні системи формування адаптивного потенціалу культурних рослин. 

Теоретичні і методологічні проблеми адаптивної селекції.  Оцінка за 

стійкістю до абіотичних та біотичних чинників. Штучні і провокаційні фони. 

Генетичні основи стійкості. [1, c. 212–230; 2, c. 135–253; 3, 50–80, 357–419; 4, 

c. 52–77; 6; 7, 229–300; 8; 10] 

 

Тема 6. Організація і технологія ведення селекційного процесу 

Типовість точність досліду та принцип єдиної відміни в селекційному 

процесі. Селекційні сівозміни. Види селекційних посівів та їх призначення. 

Концептуальна схема селекційної роботи із самозапильними культурами. 

Схема селекційної роботи із перехреснозапильними культурами. Механізація 

і техніка робіт в селекційному процесі. [1, c. 231–249; 4, c. 39–51; 7, 303–381; 

8] 

 

Змістовий модуль 3. Організаційні, екологічні та біологічні основи 

насінництва  

 

Тема 7. Організаційні основи та системи насінництва 

Етапи розвитку насінництва, його концентрація та спеціалізація в Україні та 

зарубежем. Організація насінництва на промисловій основі. Законодавство в 

насінництві. Інтеграція України у міжнародні організації з насінництва. 

Виробництво добазового та базового насіння. Система насінництва основних 

сільськогосподарських культур. [1, c. 267–275, 290–317; 5, c. 6–17, 168–183; 

8] 

 

Тема 8. Сортові та посівні якості і врожайні властивості насіння  

Сорт і гетерозисний гібрид як об’єкти насінництва. Критерії оцінювання 

якості насіння та їхнє біологічне значення. Фізико-механічні властивості 

насіння. Показники життєздатності. Біохімічні показники. Урожайні 

властивості. Різноякісність насіння. Травмування насіння. Генетика насіння. 

Методологія визначення посівних якостей насіння. Поняття про екологію 
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насіння. Грунтово-кліматичні чинники. Зони оптимального насінництва. [1, c. 

276–289; 5, c. 68–98, c. 146–167; 8] 

 

Змістовий модуль 4. Технологія вирощування насіння та сортовий і 

насіннєвий контроль в насінництві 

 

Тема 9. Технологія виробництва і зберігання насіння 

Особливості агротехніки насіннєвих посівів. Передпосівна стимуляція 

насіння. Строки сівби та нори висіву насіння на насіннєвих посівах. 

Технологія післязбиральної обробки насіння сільськогосподарських культур. 

Особливості зберігання насіння. [1, c. 318–342; 5, c. 99–145] 

 

Тема 10. Сортовий і насіннєвий контроль в насінництві  

Причини погіршення сортів у процесі їх використання. Сортозаміна і 

сортооновлення. Державний та внутрішньогосподарський насіннєвий 

контроль. Техніка попереднього інспектування. Техніка проведення 

остаточного інспектування. Порядок проведення грунтового та 

лабораторного контролю. [1, c. 343–360; 5, c. 184–208] 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОКРЕМИХ ВИДІВ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ АСПІРАНТІВ 
 

Для самостійної роботи студентів з дисципліни «Селекція і насінництво 

сільськогосподарських культур» передбачені наступні види роботи та 

відповідні види діяльності аспірантів:  

 

Вид самостійної роботи Діяльність аспірантів 

1. Підготовка до лекцій 

Самостійне опрацювання матеріалу, який 

викладається в лекціях, за допомогою 

конспекту лекцій та спеціальної літератури. 

2. Підготовка до практичних 

занять 

Самостійна підготовка до практичних 

занять за допомогою конспекту лекцій та 

спеціальної літератури. 

3.Опрацювання тем та питань, 

які не викладаються на 

лекціях 

Самостійне опрацювання тем та питань, які 

не викладаються в лекціях, за допомогою 

спеціальної літератури. 

4. Підготовка до заліку 

На основі лекційного матеріалу та 

спеціальної літератури самостійна 

підготовка до заліку. 
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1. ПІДГОТОВКА ДО ЛЕКЦІЙ 

При підготовці до лекцій рекомендується самостійно опрацювати 

викладений матеріал у конспекті лекцій, підручниках, навчальних 

посібниках, фаховій літературі, наведеної в списку рекомендованої 

літератури до навчальної дисципліни «Селекція і насінництво 

сільськогосподарських культур».  

 

Теми лекційного курсу 

Тема 1. Розвиток та становлення селекції як науки. Основні поняття, 

підходи і напрями 

Тема 2. Вчення про сорт і вихідний матеріал в селекції рослин 

Тема 3. Методи генерування генетичного різноманіття в селекції 

сільськогосподарських культур  

Тема 4. Теорія і практика добору в селекції росли 

Тема 5. Система оцінювання селекційного матеріалу 

Тема 6. Організація і технологія ведення селекційного процесу 

Тема 7. Організаційні основи та системи насінництва 

Тема 8. Сортові та посівні якості і врожайні властивості насіння  

Тема 9. Технологія виробництва і зберігання насіння 

Тема 10. Сортовий і насіннєвий контроль в насінництві 

2. ПІДГОТОВКА ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

При підготовці до практичних занять необхідно самостійно 

опрацювати теоретичний матеріал, що складає основу тематики практичної 

роботи. За допомогою конспекту лекцій, навчальних посібників, фахової 

літератури, розглянути основні теоретичні положення даної теми.  

 

Теми практичних занять 

Практичне заняття № 1. Освоєння техніки гібридизації 

Практичне заняття № 2. Методика і техніка добору 

Практичне заняття № 3. Фенологічні спостереження, оцінювання і обліки  в 

селекційних розсадниках (методи оцінювання стійкості проти хвороб, 

вилягання і ін.) 

Практичне заняття № 4. Складання схем сівби та формування селекційних 

розсадників 

Практичне заняття № 5. Розбивка поля для сівби селекційних посівів 

Практичне заняття № 6. Оформлення та ведення первинної документації на 

селекційні посіви 

Практичне заняття № 7. Оформлення документації на посівні якості 

Практичне заняття № 8. Попереднє інспектування насінницьких посівів 

Практичне заняття № 9. Остаточне інспектування насінницьких посівів 
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Практичне заняття № 10. Оформлення документації на сортові посіви 

 

 

Для самоконтролю підготовки до практичних занять рекомендується 

відповісти на контрольні запитання, наведені у відповідних виданнях 

методичних вказівок.  

 

3. САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ПИТАНЬ, ЯКІ НЕ 

ВИКЛАДАЮТЬСЯ В ЛЕКЦІЯХ 

На самостійне опрацювання аспірантами виносяться питання та теми, 

які не викладаються в лекціях.  

При опрацюванні тем та питань, які не викладаються в лекціях, 

рекомендується скласти план-конспект кожного питання, в якому в 

скороченій формі, з використанням схем, рисунків законспектувати 

опрацьований матеріал. Для самоперевірки засвоєння матеріалу 

рекомендується відповісти на контрольні запитання.  

 

Тема 1. Освоєння специфічних термінів та визначень в селекційно-

генетичних дослідженнях 

Контрольні запитання: 

1. Дайте визначення понять: ген, геном 

2. Група зчеплення, Нулісомія 

3. Кон’югація хромосом, Маркер 

4. Загальна комбінаційна здатність (ЗКЗ), специфічна комбінаційна 

здатність (СКЗ) 

 

Тема 2 Державна кваліфікаційна експертиза сортів рослин на 

придатність до поширення  

Контрольні запитання: 

1. Мета й завдання державної кваліфікаційної експертизи в Україні.  

2. Порядок занесення сортів до Реєстру і їх вилучення. 

3. Для чого ведуть Державний реєстр сортів рослин України? 

4. Які ви знаєте види сортовипробувань, їх призначення і способи 

проведення? 

 

Тема 3 Методики UPOV щодо охорони прав на сорти рослин 

Контрольні запитання: 

1. Коротка історія створення, мета та його завдання? 

2. Перелічіть основні права та обов’язки членів. 

3. Вказівки для проведення аналізів сортів на відмінність, однорідність 

і стабільність (Test Guidelines for the Conduct of Tests for Distinctness, 

Uniformity and Stability). 
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Тема 4 Сучасні тенденції в селекції. Світова практика.  

Контрольні запитання: 

1. Основні напрями селекції сільськогосподарських культур 

закордоном. 

2. Основні методи створення сортів сільськогосподарських культур. 

 

 

Тема 5 Основні терміни і визначення в насінництві.  

Контрольні запитання: 

1. Дайте визначення понять: сорт, сортозаміна, сортооновлення? 

2. Перелічіть основні категорія насіння та основні вимоги до них. 

3. Що таке виробниче випробування 

4. Кондиційне насіння, Некондиційне насіння 

 

Тема 6 Закон України про насіння і садивний матеріал. 

Контрольні запитання: 

1. Дайте визначення понять: насіння, садивний матеріал 

2. Перелічіть основні положення Закону України про насіння і 

садивний матеріал. 

3. Суб’єкт та об’єкт насінництва визначені Законом. 

 

Тема 7 Світова практика ведення насінництва. Вимоги і правила ISTA, 

OECD. 

Контрольні запитання: 

1. Коротка історія створення ISTA та OECD 

2. Перелічіть основні вимоги ISTA. 

3. Акредитовані лабораторії, які уповноважені урядами, мають право 

видавати… 

4. Перелічіть основні схеми насінництва та принципи інспектування за 

схемами сортової сертифікації OECD 

 

4. ПІДГОТОВКА ДО ЗАЛІКУ 

На залік як узагальнений контрольний захід виноситься весь матеріал, 

викладений у навчальній програмі дисципліни «Селекція і насінництво 

сільськогосподарських культур». При підготовці до заліку необхідно 

користуватися конспектом лекцій та фаховою літературою, викладеною в 

основному та додатковому списку.  
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