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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ

Анотація

Дисципліна передбачає теоретичну і практичну підготовку аспірантів у галузі екологічної та адаптивної селекції, основною метою якої є система 

розробки методів  визначення еколого-адаптивних механізмів рослин та їх зміна під впливом ендогенних і екзогенних факторів. Дослідження 

екосистемних особливостей впливу абіотичних та біотичних  чинників на формування елементів продуктивності геоценоконсорцій зернових культур 

та вивчення сортів різного еколого-географічного походження з підвищеною екологічною пластичністю для різного рівня агрофонів та чинників 

довкілля. 

Мета та цілі

Полягає в освоєнні майбутніми докторами філософії за спеціальністю 201 «Агрономія» теоретичних знань та практичних вмінь з наукового аналізу 

процесів і явищ при створенні нових сортів, які володіють високим адаптивним потенціалом та розкриття їхнього значення для ведення селекції за 

впливу абіотичних та біотичних факторів навколишнього природного середовища.

Формат Лекції, практичні заняття, самостійна робота. Підсумковий контроль – іспит.

Результати навчання 

Аспірант повинен знати: генофонд рослин, донорів нових біологічних господарсько-цінних ознак і властивостей; методи селекції та розробляти нові й

вдосконалювати існуючі методики селекційного процесу: гібридизація, мутагенез, поліплоїдія, генетична інженерія, методи оцінювання комбінаційної

здатності; способи збереження сортової ідентичності та методи сортового контролю посівів; вимоги Міжнародної конвенції щодо правової основи

охорони прав на сорти рослин; законодавчі та нормативно-правові документи щодо регулювання державної науково-технічної експертизи сортів

росли; правила проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин. Аспірант повинен вміти: використовувати генофонд рослин, виділяти донори

нових господарсько-цінних ознак і їх зв'язки з практичними властивостями; користуватися методами створення вихідного матеріалу для селекції;

створювати нові моделі високопродуктивних сортів з комплексною стійкістю проти хвороб і шкідників з підвищеною адаптивністю, використовувати

природні і антропогенні фактори формування продуктивності; розробляти нові та вдосконалювати наявні методи селекційного процесу і методи

оцінювання комбінаційної здатності шляхом застосування інформаційних та комп'ютерних технологій; вдосконалювати способи збереження сортової

ідентичності та методи сортового контролю посівів.

Обсяг Загальний обсяг дисципліни – 150 годин: лекції – 40 год., практичні заняття – 20 год., самостійна робота – 90 год.

Пререквізити
Курси дисциплін з генетики, ботаніки, біології, органічної хімії, біохімії, рослинництва, насінництва, селекції рослин, екології, агроекології, формування 

та використання колекцій генетичних ресурсів рослин для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

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

Лекція № 1
Основи екологічної та адаптивної

селекції сільськогосподарських культур

Практичне

заняття № 1

Селекційні методи створення сортів з

оптимальним рівнем продуктивності за

вирощування в різних агроекологічних

умовах
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Основи екологічної та адаптивної селекції

сільськогосподарських культур

(Сучасні методи селекційного процесу. Екологічна та

адаптивна селекція. Прийоми та методи, які

забезпечують отримання сортів з максимальною і

стійкою продуктивністю в умовах різних

агроекологічних зон дослідження. Використання

інформаційних технологій та комп'ютерної техніки в

сучасній селекції.)

Лекція № 2
Паратиповий вплив екологічної зони на

стійкість рослин до абіотичних стресів

Практичне

заняття № 2

Сорти з високою потенційною

продуктивністю та стійкістю до

абіотичних факторів

Паратиповий вплив екологічної зони на стійкість

рослин до абіотичних стресів

(Ретроспективний аналіз екологічної ситуації в країні.

Підвищення стійкості сортів до несприятливих

абіотичних факторів навколишнього природного

середовища. Вплив глобального потепління на сільське

господарство. Особливості формування високої

потенційної врожайності сортів, їх продуктивність та

стійкість до стресів.)

Лекція № 3

Синекологічні особливості

пристосувального потенціалу та стійкість

зернових культур проти основних

збудників хвороб

Практичне

заняття № 3

Комплексна стійкість сортів проти

збудників Septoria tritici Rob. et Desm.,

Puccinia recondita f. sp. tritici Rob. et

Desm., Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici

Em. Marchal

Синекологічні особливості пристосувального

потенціалу та стійкість зернових культур проти

основних збудників хвороб

(Селекція рослин на стійкість до патогенів. Генетичний

захист продуційного процесу від несприятливого

впливу біотичних чинників. Напрямки селекції на

моно- та полігенну стійкість. Виведення сортів з

полігенною стійкістю. Створення сортів зернових

культур з комплексним імунітетом проти збудників

Septoria tritici, Puccinia recondita та Erysiphe graminis.)

Лекція № 4

Роль сорту в еколого-адаптивній системі

агровиробництва. Агроекологічний

паспорт сорту

Практичне

заняття № 4

Сучасні адаптивні сорти в умовах

агровиробництва

Роль сорту в еколого-адаптивній системі

агровиробництва. Агроекологічний паспорт сорту

(Сортова агротехніка та агроекологічний паспорт сорту.

Сучасні сорти та специфіка їх адаптивних реакцій в

системі сортовипробування та агровиробництва. Роль

селекційних центрів у створенні сортів з широким

еколого-адаптивним потенціалом.)

Лекція № 5
Проблема взаємодії генотип–середовище

в селекції сільськогосподарських культур

Практичне

заняття № 5

Методичні підходи і параметри оцінки

екологічної пластичності і стабільності

генотипів

Проблема взаємодії генотип–середовище в селекції

сільсбкогосподарських культур

(Вивчення і оцінка екологічної пластичності сортів,

сфери їх застосування та адаптація до агроекологічних

зон випробування. Параметри оцінки екологічної

пластичності і стабільності генотипів. Обчислення

коефіцієнтів лінійної регресії врожайності сортів за

певних екологічних умов, представлених середньою

врожайністю всіх досліджуваних генотипів.



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Лекція № 6

Еколого-генетичні основи адаптивної

селекції зернових культур в різних

агроекологічних умовах

Практичне

заняття № 6

Методи міжвидової гібридизації на

основі генетичних джерел стійкості

рослин до абіотичних і біотичних

стресів
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Еколого-генетичні основи адаптивної селекції зернових

культур в різних агроекологічних умовах

(Підвищення потенційної продуктивності генотипів, що

мають еволюційно-обумовлену стійкість до

нерегульованих факторів навколишнього природного

середовища. Вдосконалення і використання методів

створення синтетичних і багатолінійних сортів.

Екологічні та біоенергетичні підходи до управління

модификаційної мінливості зернових культур.)

Лекція № 7

Пристосувальні реакції

сільськогосподарських культур до різних

екологічних умов за їх інтродукції

Практичне

заняття № 7

Механізм формування еколого-

адаптивних сортів та можливість

швидкої й ефективної їх оцінки

Пристосувальні реакції сільськогосподарських культур

до різних екологічних умов за їх інтродукції

(Акліматизація та інтродукція рослин. Формування

еколого-адаптивних властивостей рослин та їх оцінка.

Продукційний процес геоценоконсорцій та окремих

рослин, причини призупинення темпів росту і редукція

окремих елементів продуктивності. Шляхи підвищення

пластичності сортів.)

Лекція № 8
Біотехнологічні аспекти еколого-

адаптивної селекції

Практичне

заняття № 8
Створення трансгенних рослин

Біотехнологічні аспекти еколого-адаптивної селекції

(Методи генетичної інженерії та соматичної

гібридизації. Роль абіотичних і біотичних факторів

навколишнього природного середовища, що визначають

напрямок і темпи природного відбору та виступають як

індуктори генетичної мінливості. Створення

трансгенних рослин.)

Лекція № 9

Оцінка параметрів життєздатності

сільськогосподарських рослин за різних

умов вирощування

Практичне

заняття № 9

Механізми адаптації рослин до умов

навколишнього природного

середовища

Оцінка параметрів життєздатності

сільськогосподарських рослин за різних умов

вирощування

(Визначення життєздатності озимих зернових на час

відновлення весняної вегетації: стан конусу наростання

та кореневої системи, температурний режим на глибині

залягання вузла кущіння, поява та поширення хвороб.)

Лекція № 10

Державні програми НААН та їх значення в

рішенні задач екологічної та адаптивної

селекції. Екологічна політика держави

щодо природокористування агроекосистем

Практичне

заняття № 10

Сучасні адаптивні сорти в системі

сортовипробування

Державні програми НААН та їх значення в рішенні

задач екологічної та адаптивної селекції . Екологічна

політика держави щодо природокористування

агроекосистем

(Розробка інтегрованих еколого-адаптивних селекційних

регіональних програм. Селекційні проблеми в Україні.

Створення вихідного матеріалу адаптованого до умов

різних агроекологічних зон України. Необхідність

створення сортів рослин нового покоління, в тому числі

на основі методів генної інженерії і біотехнології.)



ПРИКЛАД КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ ДО ДИСЦИПЛІНИ

1. Що розуміється під поняттям “екологічна селекція”? 5. Основним документом, що формує специфіку сортової агротехніки є…?

2. Для підвищення стійкості, в тому числі до патогенів, спеціалізованих до конкретного екотипу

генотипів, використовуються сорти…?
6. Екологічною пластичністю називають...?

3. Адаптивність сорту (гібрида) – це…? 7. Суть закону оптимуму V. E. Shelford?

4. На що орієнтує, в першу чергу, адаптивна система селекції? 8. Яким вченим була сформульована «Теорія стресу»?
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