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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ

Анотація Підвищення ефективності та подальший розвиток зернової галузі на ринково-інноваційній основі неможливий без належного забезпечення

товаровиробників зерна у високоякісному посівному матеріалі. Оскільки продуктивні сорти та кондиційне насіння зернових культур виступають у

якості одного з ключових та незамінних факторів впливу на інтенсифікацію та розширення процесу зерновиробництва, у центрі уваги сьогодні

повинна знаходитись система господарсько-економічних відносин у галузі насінництва зернових культур, як окремої організаційно-економічної ланки

зернового комплексу держави. Виходячи з цього, виникає об’єктивна необхідність у теоретичному осмисленні основних принципів та проблем

розвитку даної галузі АПК. Дисципліна спрямована на ознайомлення з сучасними теоретичними аспектами, методичними розробками та шляхами їх

практичної реалізації для вирішення актуальних проблем у насінництві зернових культур. Суттю навчальної дисципліни є система знань щодо

основних організаційних, екологічних та біологічних основ насінництва, технології виробництва насіння та сортового і насіннєвого контролю в

насінництві.

Мета та цілі Полягають у освоєнні здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності «Агрономія» основних теоретичних і практичних засад у

галузі насінництва зернових культур, що надасть змогу аспірантам оволоділи комплексом сучасних знань, навичок та вмінь для швидкого

впровадження нових сортів у виробництво за збереження їх спадкових властивостей і забезпечення високих посівних якостей насіння.

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

Результати навчання Знати: класичні та новітні досягнення у галузі насінництва зернових культур; сучасні технології насінництва, що забезпечують достатній,

економічно вигідний рівень урожайності при найменших затратах матеріальних ресурсів; організаційні, екологічні та біологічні основи насінництва

та порядок і методологію проведення сортового і насіннєвого контролю. Аспірант повинен вирішувати теоретичні і практичні проблеми, пов’язані

з реалізацією біологічного та реального потенціалу продуктивності рослин; проводити внутрішньогосподарський насіннєвий контроль та бути

компетентним щодо правил державного контролю у насінництві сільськогосподарських культур.

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150 годин: лекції – 50 год., практичні заняття – 20 год., самостійна робота – 80 год.

Пререквізити Курси дисциплін з рослинництва, насінництва та селекції рослин для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Ознаки Навчальна дисципліна, що формує фахові компетентності у аспіранта
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Лекція № 1 Предмет і завдання сучасного насінництва с.-г. культур. Практичне 

заняття № 1

Насіння як засіб виробництва. Роль якості насіння в

одержанні високих і сталих врожаїв зернових

культур.
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Основні терміни і визначення в

насінництві.

Лекція № 2 Організаційні основи та системи насінництва. Практичне 

заняття № 2

Попереднє інспектування насінницьких посівів.

Остаточне інспектування насінницьких посівів.

Закон України про насіння і садивний

матеріал.

Лекція №3 Сортовий і насіннєвий контроль в насінництві. Практичне 

заняття № 3

Насіннєвий контроль. Роль державних насіннєвих

інспекцій в підвищенні якості насіння.

Світова практика ведення

насінництва.

Лекція № 4 Технологія виробництва і зберігання насіння. Практичне 

заняття № 4

Оформлення документації на сортові посіви. Оформлення документації на посівні

якості.

Лекція № 5 Поняття про товарні і насіннєві посіви, насіннєві ділянки

і ділянки розмноження.

Практичне 

заняття № 5

Державна і супровідна документація на насіння.

Лекція № 6 Схеми насінництва при виробництві насіння еліти с.-г.

культур.

Практичне 

заняття № 6

Система прискореного розмноження нових сортів 

зернових культур.

Вимоги і правила ISTA, OECD.

Лекція № 7 Особливості технології вирощування насіннєвих посівів. Практичне 

заняття № 7

Визначення  активності кільчення, енергії 

проростання і лабораторної схожості насіння.

Технологічні та організаційні

прийоми, спрямовані на зменшення

вмісту нормованих домішок в насінні

польових культур.Лекція № 8 Вплив обробки насіння протруйниками і

мікродобривами на урожайність та посівні якості

отриманого насіння.

Практичне 

заняття № 8

Лекція № 9 Вплив обробки посівів засобами захисту рослин та

мікродобривами на якість насіння.

Практичне 

заняття № 9

Визначення господарської та економічної 

ефективності застосування різних препаратів на 

насінницьких посівах.

Лекція № 10 Вплив екологічних та агротехнічних умов вирощування 

на якість насіння.

Практичне 

заняття № 10

Вплив елементів технології вирощування на чистоту 

насіння.

ПРИКЛАД КОНТРОЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ

1. Поняття про системи і схеми насінництва с.-г. культур.

2. Предмет і завдання сучасного насінництва с.-г. культур.

3. Схеми насінництва при виробництві насіння еліти с.-г. культур.

4. Організація польового інспектування сортових насіннєвих посівів с.-г. культур.

5. Поняття про первинне насінництво.

6. Поняття про товарні і насіннєві посіви, насіннєві ділянки і ділянки розмноження.

7. Система прискореного розмноження нових сортів зернових культур.

8. Види сортового контролю у насінництві, їх переваги і недоліки.

9. Насіння – один із головних засобів сільськогосподарського виробництва. 

10. Організація насіннєвого контролю. Завдання державних насіннєвих інспекцій у підвищенні 

посівних якостей насіння.

11.Технологічні та організаційні прийоми, спрямовані на зменшення вмісту нормованих домішок 

в насінні зернових культур.

12. Вплив елементів технології вирощування на чистоту насіння.

13. Насіння як засіб виробництва. Роль якості насіння в одержанні високих і сталих врожаїв 

сільськогосподарських культур.

14. Закони України, що регламентують контроль якості посівного матеріалу.

15. Державна і супровідна документація на насіння.

16. Біологічні основи збирання насінних посівів.

17. Вплив екологічних та агротехнічних умов вирощування на якість насіння.

18. Особливості технології вирощування насіннєвих посівів. 
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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

82-89 B
Добре

74-81 C

64-73 D
Задовільно

60-63 E

35-59 FX
Незадовільно з можливістю повторного 

складання

0-34 F
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни

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


