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Опис дисципліни
Дисципліна «Селекція і насінництво» спрямована на формування в аспірантів знань та умінь з
сучасних наукових основ селекції та насінництва сільськогосподарських культур. Завданням
дисципліни є вивчення генетичної природи, традиційних і біотехнологічних методів створення сортів
і гібридів, екологічних принципів організації насінництва, причин погіршення якості сортів, способів
використання позитивних модифікацій для виробництва сортового насіння з високими посівними та
врожайними властивостями, оформляння документів на сортове і гібридне насіння.
Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

Вид
контролю

ІІ семестр
2/2

1. Історія розвитку та стан
сучасної селекції

Знати
основні
досягнення
вітчизняних
селекціонерів, методи та напрями селекції

Опитування

4/4

2. Наукові основи вчення
про вихідний матеріал

Освоїти складові вихідного матеріалу в
селекції рослин; усвідомлювати значення
вихідного матеріалу в селекції рослин

Опитування
Кейси

4/4

3. Аналітична та синтетична
селекція. Вчення про
адаптивну селекцію.

Освоїти основи аналітичної та синтетичної
селекції; усвідомлювати важливість наукової
діяльності людства у створенні сортів та
гібридів сільськогосподарських культур

Опитування
Кейси

1

4/4

4. Внутрішньовидова та
відділена гібридизація в
селекційному процесі

Знати роль внутрішньовидової та віддаленої
гібридизації в селекції; усвідомлювати її
важливість

Опитування
Письмовий
тест

2/2

5. Роль мутаційної
мінливості в селекційному
процесі

Освоїти додатковий метод формування
спадкової мінливості; усвідомлювати
важливість штучного мутагенезу у посиленні
гетерогенності селекційного матеріалу

Опитування
Кейси

2/2

6. Поліплоїдія, анеуплоїдія,
гаплоїдія.

Освоїти додатковий метод формування
спадкової мінливості; усвідомлювати
важливість штучного мутагенезу у посиленні
гетерогенності селекційного матеріалу

Опитування
Кейси

4/4

7. Гетерозис в селекції
рослин

Розуміти суть і значення гетерозису в селекції
рослин

Опитування
Кейси

2/2

8. Вчення про добір

Освоїти невід’ємний метод селекції, що
широко застосовується в селекції рослин;
усвідомлювати важливість методу добору при
створенні нових
сортів та гібридів
сільськогосподарських культур

Опитування
Письмовий
тест

ІІІ семестр
4/4

1. Методи оцінки
селекційного матеріалу

Знати
основні
принципи
оцінювання
селекційного
матеріалу.
Розуміти
методологію проведення оцінки селекційного
матеріалу

Опитування
Кейси

4/4

2. Організація та техніка
селекційного процесу

Знати вимоги до польової селекційної
ділянки, уміти складати технологічні схеми
селекції сільськогосподарських культур,
розуміти значення географічної селекційної
сітки

Опитування
Кейси

4/4

3. Біотехнологічні методи в
селекції рослин

Ознайомитись з основними біотехнологічними
методами в селекції рослин; усвідомити
перспективність більш широкого
використання біотехнологій в рослинництві

Опитування
Письмовий
тест

2/2

4. Наукові основи
насінництва

Розуміти мету та завдання насінництва і
насіннєзнавства як його теоретичної бази;
усвідомлювати важливість насінництва при
реалізації потенціалу сортів і гібридів

Опитування

4/4

5. Організаційно-методичні
засади насінництва
сільськогосподарських
культур

Ознайомитись з організацією
системи
насінництва сільськогосподарських культур;
розуміти
поняття
сортозаміна
та
сортооновлення

Опитування
Кейси

2

2/2

6. Критерії оцінювання
якості насіння та їх
біологічне значення

Ознайомитись з критеріями оцінювання якості
насіння; усвідомлювати важливість
показників якості насіння

Опитування
Кейси

2/2

7. Технологічні прийоми
виробництва насіння,
сортовий та насіннєвий
контроль у насінництві
сільськогосподарських
культур

Освоїти технологічні прийоми виробництва
насіння, методологію сортового та
насіннєвого контролю у насінництві

Опитування
Кейси

2/2

8. Польове інспектування та
оформлення документації
насіннєвих посівів на
насіння

Розуміти значення інспектування сортових
посівів. Освоїти методологію інспектування
сортових посівів та оформлення документації
насіннєвих посівів

Письмовий
тест
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-5 балів). Перескладання модулів відбувається із
дозволу директора інституту за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних
девайсів).
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування)
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.
Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки
ІІ семестр

Опитування під час занять

24

Обговорення кейсів

20

Письмове тестування

26

Диференційований залік (теми 1-12)

30
ІІІ семестр

Опитування під час занять

24

Обговорення кейсів

26

Письмове тестування

20

Іспит (теми 12-24)

30

4

Шкала оцінювання аспірантів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS

5

