
 
 

 

 



 



Мета навчальної дисципліни «Селекція і насінництво» полягає в отриманні аспірантами 

глибоких знань з теорії та практики селекційно-насінницької роботи.  

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Селекція і насінництво» є 

засвоєння методів створення нового вихідного матеріалу шляхом гібридизації, мутагенезу, 

поліплоїдії, гібридизації соматичних клітин, генної та хромосомної інженерії та методів 

виведення нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур; теоретичних основ та 

практичних навиків з насінництва польових культур з метою вирощування насіння високих 

репродукцій, уміння здійснювати контроль за сортовими і посівними якостями насіння та 

визначати потребу в насінні для сортооновлення та сортозміни.  

Унаслідок вивчення дисципліни «Селекція і насінництво» молодий фахівець повинен 

знати: 

- законодавчу базу України в сфері селекції, насінництва, сортового та насіннєвого контролю;  
- організацію і структуру селекційно-насінницької роботи в Україні та за кордоном;  
- сучасні тенденції та напрямки селекції сільськогосподарських культур в контексті змін 

екологічних та економіко-технологічних факторів;  

- генетичні та біологічні особливості розмноження сільськогосподарських культур з метою 

використання їх в селекції та насінництві;  

- теоретичні та практичні рекомендації щодо розробки напрямів удосконалення селекційного 

процесу сільськогосподарських культур; 

- методику проведення державної кваліфікаційної експертизи та порядок районування сортів і 

гібридів сільськогосподарських культур; 
- спеціальні методичні прийоми та агротехнічні заходи для отримання високоякісного 

посівного матеріалу з урахуванням біологічних особливостей культури;  
- економічні аспекти проведення сортозаміни та сортооновлення; 
вміти: 

- планувати, організовувати та проводити роботи в сфері селекції і насінництва, розробляти та 

вдосконалювати схеми селекційного і насінницького процесу; 
- планувати проведення сортозаміни та сортооновлення з врахуванням сучасних тенденцій 

аграрного виробництва;  
- використовувати новітні методи отримання оздоровленого від хвороб насіннєвого матеріалу;  
- проводити аналізи з визначення показників посівних та сортових якостей насіння;  
- здійснювати заходи з стандартизації та сертифікації посівного матеріалу. 

Сформовані компетентності: 

1. Здатність до критичного осмислення концептуальних основ агрономії, які стосуються 

насінництва і селекції й узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку 

агрономічних систем. 

2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на основі аргументів та 

перевірених фактів для проведення наукових досліджень на рівні доктора філософії.  

3. Компетентність володіння методами математичного і алгоритмічного моделювання при 

аналізі проблематики наукового дослідження. 

4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних наукових джерел. 

Здатність працювати з різними джерелами інформації, аналізувати та синтезувати її, виявляти 

не вирішені раніше задачі (проблеми) або їх частини, формулювати наукові гіпотези. 

5. Здатність оцінювати та забезпечувати високу якість виконаних робіт, публічне 

представлення та захист результатів дисертаційного дослідження. 

6. Здатність генерувати нові науково-теоретичні та практично спрямовані ідеї (креативність), 

прийняття обґрунтованих рішень. 

7. Комплексність у проведенні досліджень у галузі сільського господарства. Глибокі знання, 

розуміння наукових принципів, сучасних методів наукових досліджень та інструментарію в 

агрономії.  

8. Комплексність у володінні інформацією щодо сучасного стану і тенденцій розвитку 



світової і вітчизняної аграрної науки. 

9. Комплексність у проведенні критичного аналізу різних інформаційних джерел, авторських 

методик, конкретних освітніх, наукових та професійних текстів у галузі сільського 

господарства, охорони навколишнього природного середовища та збереження біорізноманіття 

екосистем. 

10. Здатність створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких може бути 

визнана на національному та міжнародному рівнях.  

11. Здатність брати участь у наукових дискусіях на міжнародному рівні, відстоювати свою 

власну позицію. 

12. Здатність до прояву ініціативи щодо впровадження у виробництво результатів 

дисертаційного дослідження. 

13. Комплексність у набутті та розумінні значного обсягу сучасних науково-теоретичних 

знань у галузі сільського господарства. 

14. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів агрономічної діяльності). 

15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), соціально - відповідально та 

громадянсько-свідомо.  

16. Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і тенденцій 

розвитку системи агрономії України. 

17. Вміння використовувати теоретичний та методичний інструментарій агрономічних та 

інших наук для діагностики стану системи агрономії. 

18. Здатність складати та аналізувати агрономічну звітність. 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

науковий рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

очна (денна, вечірня) 

форма навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 
кредитів - 8 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

за вибором здобувача за вибором здобувача 

Змістовних 

частин - 8 

Спеціальність: 

201 - агрономія 

Рік підготовки 1-2-й Рік підготовки 1-2-й 

Семестр 1-2-3-4-й Семестр 1-2-3-4-й 

Рівень вищої освіти – третій  

(освітньо-науковий) 

Загальна кількість годин - 240 

Лекції  Лекції 

60 60 

Практичні  Практичні 

40 40 

Самостійна робота Самостійна робота 

140 140 

Вид контролю:              

залік, екзамен 

Вид контролю:              

залік, екзамен 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовний модуль 1 - СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ МЕТОДИ СТВОРЕННЯ  

ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ 

Тема 1. Основні методи створення вихідного матеріалу. Гібридизація 

самозапильників і перехреснозапильних культур. Поліплоїдія та мутагенез як способи 

розширення генетичного різноманіття. Генетична інженерія. Добір як основний інструмент 

роботи з селекційним матеріалом. 

Тема 2. Віддалена гібридизація в селекції рослин. Цілі та об’єкти віддаленої 

гібридизації. Підходи, матеріали та методи при віддаленій гібридизації. Поєднання 

лабораторних та польових методів для отримання життєздатних гібридів. Прогнозування 

результатів віддаленої гібридизації на основі філогенезу виду та аналізу гомологічних генів.  

Тема 3. Принципи підбору батьківських пар для схрещувань. Типи схрещувань. 

Планування схрещувань та прогнозування отримання трансгресій. Оцінка селекційної цінності 

популяції. Цінність генетичної плазми та комбінаційна здатність батьківських форм. Робота з 

колекційним матеріалом.  

Тема 4. Основи роботи з генетичними ресурсами рослин. Використання генетичного 

матеріалу різного походження, робота з центрами генетичних ресурсів рослин. Пошук, 

накопичення та збереження унікальних популяцій, ендеміків та диких предків культивованих 

видів рослин. Пошук та використання готових генетичних конструкцій.  

Тема 5. Теоретичні основи та аналітичні методи добору. Біометричний аналіз при 

доборі селекційного матеріалу. Компоненти дисперсії та добір: оцінка успадкування. Загальна 

та специфічна комбінаційна здатність. Моделювання екологічної та онтогенетичної мінливості 

ознак. 

Тема 6. Особливості проведення добору у різних культур. Структура насіннєвої і 

вегетативної продуктивності рослин та основні ознаки для проведення добору. Елементи 

структурного аналізу, їхня комплексність та цінність. Структура мінливості ознаки для 

самозапильних культур. Структура мінливості ознаки для перехреснозапильних культур.  

 

Змістовний модуль 2 - СЕЛЕКЦІЯ НА ГЕТЕРОЗИС 

Тема 1. Теоретичні основи гетерозисної селекції.  Історія відкриття та використання 

гетерозису. Генетична природа гетерозису. Закономірності прояву гетерозису у 

перехреснозапильних культур. Очікувані результати гетерозисної селекції. Використання 

гетерозису при клональному розмноженні. 

Тема 2. Загальна схема селекції гетерозисних гібридів. Генетика репродуктивних 

органів. Чоловіча стерильність. Типи чоловічої стерильності. Використання інцухту для 

створення самозапилених ліній. Типи гібридів, що використовуються у виробництві: прості 

міжлінійні, подвійні міжлінійні, трьохлінійні, сортолінійні, міжсортові та синтетичні сорти. 

Тема 3. Біометричний аналіз в гетерозисній селекції. Метод топкросів. Діалельний 

аналіз. Схеми схрещувань для аналізу за методами Гріффінга і Хеймана. Загальна та специфічна 

комбінаційна здатність. Аналіз діалельних таблиць по Хейману. Модифіковані схеми 

схрещувань. 

Тема 4. Вихідний матеріал. Джерела генетичної плазми. Створення та підтримання 

самозапилених ліній. Генетичний потенціал мінливості кукурудзи. Генетичні ресурси 

кукурудзи. Генетичний контроль кількісних і якісних ознак кукурудзи. 

Тема 5. Методи масового виробництва гібридного насіння. Схеми посіву. 

Використання стерильності: створення гібридів, переведення на стерильну основу материнської 

форми гібрида, створення стерильного аналога, передача відновлюючої здатності лініям, що 

використовуються у якості батьківських форм. Методи хімічної кастрації материнських форм.  

 

 

 

 



Змістовний модуль 3 - МЕТОДИ ПРИСКОРЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

Тема 1. Використання біометричних, генетичних і статистичних методів. 

Гібридологічний аналіз: суть методу, використання в селекції, вплив на прискорення процесу 

селекції. Удосконалення методів підбору компонентів для схрещування: оцінка генетичної 

дивергентності батьківських пар; оцінка генетичної близькості сортів за коефіцієнтом 

спорідненості. Прогноз ймовірної частоти отримання трансгресій.  

Тема 2. Методи добору селекційного матеріалу. Використання методів розкладання 

дисперсій для визначення коефіцієнтів успадкування. Масовий добір. Метод «педігрі». 

Використання методу «Одна насінина - потомство» з одержанням двох врожаїв на рік.  

Тема 3. Експериментальний мутагенез. Мутаційна мінливість та методи її виявлення. 

Типи мутацій та їх прояв, методи індукування мутацій – іонізуюче опромінення, неіонізуюче 

опромінення, хімічні мутагени. Макромутації і мікромутації. Поліплоїдія.   

Тема 4. Використання біотехнологічних та молекулярно-генетичних методів у 

роботі з селекційним матеріалом. Одержання гаплоїдів з подальшим подвоєнням числа 

хромосом. Клітинна селекція. Клонування та гаплоїдізація. Маркер-асоційована селекція. 

Генетична трансформація. Соматична гібридизація. Напрями розвитку та проблеми генетичної 

інженерії рослин. Кріозберігання і його значення для довготривалого збереження генофонду.  

Тема 5. Експрес методи оцінки селекційного матеріалу. Особливості оцінки якісних 

ознак. Оцінка селекційного матеріалу люпину на вміст алкалоїдів в зеленій масі у польових 

умовах. Оцінка селекційного матеріалу сої на стійкість до розтріскування бобів. Методи оцінки 

селекційного матеріалу озимих культур на зимостійкість. Експрес-метод для прискореного 

визначення вмісту олії в насінні на ранніх етапах селекції льону олійного і льону-довгунця. 

Використання селекційних індексів.  

Змістовний модуль 4 - НАСІННИЦТВО 

Тема 1. Сортові якості насіння. Методи збереження сортових якостей насіння. 

Первинне, елітне та репродукційне насінництво. Просторова ізоляція, особливості збереження 

сортових якостей самозапильників та перехресників. Насінництво багатолінійних сортів. 

Особливості насінництва гібридів сільськогосподарських культур. Складування та маркування 

посівного матеріалу.  

Тема 2. Апробаційні ознаки основних сільськогосподарських культур. Цільове 

призначення сортів та гібридів різних культур та їхні апробаційні ознаки. Залежність 

апробаційних ознак від систематичного положення культури. Апробаційні ознаки зернових і 

зернобобових культур. Круп’яні культури, апробаційні ознаки проса та гречки. Особливості 

апробації соняшника, кормових та овочевих культур.  

Тема 3. Посівні якості та врожайні властивості насіння. Основні вимоги до посівних 

якостей та урожайних властивостей насіння. Стандартизація посівних якостей. Стандартні та 

нестандартні характеристики насіння. Біологічні та фізико-механічні властивості насіння. 

Взаємозв’язок посівних якостей та урожайних властивостей насіння. Методи оцінки посівних 

якостей насіння. Оцінювання урожайних властивостей насіння.  

Тема 4. Апробація насінницьких посівів та сертифікація насіння. Система 

сертифікації насіння. Нормативні документи, що забезпечують збереження сортових та 

посівних якостей і врожайних властивостей насіння. Методичні вимоги до проведення 

польового інспектування та визначення посівних якостей. Строки польового інспектування 

культур та визначення посівних якостей. Виробнича програма.  

Тема 5. Організація насінництва у країнах Європейського Союзу та інших країнах. 

Система виробництва та сертифікації насіння сільськогосподарських культур за схемами ОЕСР. 

Приєднання України до схем ОЕСР. Взаємодія із країнами, в яких не уніфіковано схеми 

сертифікації насіння.  

Тема 6. Агротехнологія виробництва насіння. Методи забезпечення високих посівних 

якостей і врожайних властивостей насіння. Особливості насінницьких сівозмін. Оптимальні 

норми висіву та густота стояння рослин у ланках первинного, елітного та репродукційного 

насінництва. Використання мінеральних та органічних добрив у насінницьких посівах. 

Контроль і запобігання розвитку хвороб, шкідників та бур’янів. Збирання врожаю з 



мінімалізацією травмування насіння. Лінії післязбиральної очистки і підготовки насіння до 

зберігання. Технологія пакування та зберігання.  

Змістовний модуль 5 - СЕЛЕКЦІЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

Тема 1. Селекція пшениці. Завдання та напрями селекції. Значення, походження і 

систематика культури, каріотип. Генетичний контроль морфологічних, біологічних  та 

господарсько-цінних ознак. Особливості гібридизації. Оцінки і добори у розсадниках 

селекційного процесу. Селекція на продуктивність. Селекція на стійкість до несприятливих 

біотичних і абіотичних факторів довкілля. Селекція на хлібопекарські якості. Гібридна 

пшениця. Стан сучасних досліджень та досягнення вітчизняної та закордонної селекції. 

Тема 2. Селекція жита озимого. Завдання та напрями селекції. Значення, походження 

та систематика культури, каріотип. Генетичний контроль морфологічних, біологічних  та 

господарсько-цінних ознак. Селекція на продуктивність та придатність для годівлі тварин. 

Селекція на хлібопекарські якості та харчову цінність для людини. Селекція на стійкість до 

несприятливих біотичних і абіотичних факторів довкілля. Особливості гібридизації. Оцінки і 

добори у розсадниках селекційного процесу. Створення і переваги гібридів жита. Стан 

сучасних досліджень та досягнення селекції у різних країнах. 

Тема 3. Селекція тритикале. Завдання та напрями селекції. Історія створення культури 

та її систематика. Генетичний контроль морфологічних, біологічних  та господарсько-цінних 

ознак. Особливості гібридизації. Оцінки і добори у розсадниках селекційного процесу. Селекція 

на продуктивність і якість зерна. Селекція на хлібопекарські якості та харчову цінність для 

людини. Селекція на вміст і якість крохмалю та виробництво біоетанолу. Селекція на стійкість 

до несприятливих біотичних і абіотичних факторів довкілля. Стан сучасних досліджень та 

досягнення вітчизняної та закордонної селекції. 

Тема 4. Селекція вівса та ячменю. Завдання та напрями селекції. Генетичний контроль 

морфологічних, біологічних та господарсько-цінних ознак. Особливості будови суцвіття. 

Створення вихідного селекційного матеріалу. Оцінки і добори у розсадниках селекційного 

процесу. Селекція на продуктивність і якість зерна. Селекція на стійкість до несприятливих 

біотичних і абіотичних факторів довкілля. Голозерні форми ячменю та вівса. Стан сучасних 

досліджень та досягнення вітчизняної та закордонної селекції. 

Тема 5. Селекція кукурудзи. Завдання та напрями селекції. Значення, походження та 

систематика культури, каріотип. Генетичний контроль морфологічних, біологічних та 

господарсько-цінних ознак. Особливості цвітіння та запилення. Формування та використання 

зародкової плазми. Селекція на продуктивність, якість зерна і скоростиглість. Селекція на 

стійкість до несприятливих біотичних і абіотичних факторів довкілля. Генетично модифікована 

кукурудза. Стан сучасних досліджень та досягнення селекції у різних країнах. 

 

Змістовний модуль 6 - СЕЛЕКЦІЯ ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР 

Тема 1. Селекція гороху. Задачі та напрями селекції. Стан сучасних досліджень та 

досягнення селекції у різних країнах. Значення, походження та систематика культури, каріотип. 

Генетичний контроль морфологічних, біологічних та господарсько-цінних ознак. Створення 

нового вихідного матеріалу. Методи селекції та організація селекційного процесу. Селекція на 

продуктивність та якість зерна. Селекція на стійкість до несприятливих біотичних і абіотичних 

факторів довкілля. Напрямки селекції: зерновий, овочевий, кормовий, зимуючий. 

Тема 2. Селекція сої. Значення, походження та систематика культури, каріотип. 

Генетичний контроль морфологічних, біологічних та господарсько-цінних ознак. Гібридизація 

та аналіз геномного складу сої. Генетичний аналіз зчепленого успадкування у сої. Оцінки і 

добори у розсадниках селекційного процесу. Селекція на продуктивність. Оптимізація 

тривалості періоду вегетації. Селекція на продуктивність, якість зерна і скоростиглість. 

Селекція на стійкість до несприятливих біотичних і абіотичних факторів довкілля. Генетично 

модифікована соя. Стан сучасних досліджень та досягнення вітчизняної та закордонної 

селекції. 

Тема 3. Селекція люпину. Значення, походження та систематика культури, каріотип. 

Види люпину. Відмінності між середземноморськими та американськими видами люпину.  



Генетичне різноманіття видів люпину. Стан сучасних досліджень та досягнення селекції у 

різних країнах. Генетичний контроль морфологічних, біологічних  та господарсько-цінних 

ознак. Методи створення нового вихідного матеріалу. Схема селекційного процесу. Контроль 

вмісту алкалоїдів. Задачі та напрями селекції. Селекція на продуктивність, якість зерна і 

скоростиглість. Селекція на стійкість до несприятливих біотичних і абіотичних факторів 

довкілля. 

Тема 4. Селекція квасолі та сочевиці. Значення, походження та систематика культури, 

каріотип. Генетичні ресурси квасолі та сочевиці та їх використання у селекції. Генетичний 

потенціал мінливості ознак квасолі та сочевиці. Генетичний контроль морфологічних, 

біологічних та господарсько-цінних ознак. Стан сучасних досліджень та досягнення селекції у 

різних країнах. Основні завдання і напрями селекції. Створення нового вихідного матеріалу. 

Методи селекції. Оцінки і добори у розсадниках селекційного процесу. Селекція на 

продуктивність, якість зерна і скоростиглість. Селекція на стійкість до несприятливих 

біотичних і абіотичних факторів довкілля. Селекція на придатність до механізованого 

вирощування і збирання. 

Тема 5. Селекція нуту. Значення, походження та систематика культури, каріотип. 

Генофонд культури. Генетичний контроль морфологічних, біологічних та господарсько-цінних 

ознак. Стан сучасних досліджень та досягнення селекції у різних країнах. Створення нового 

вихідного матеріалу. Методи селекції та організація селекційного процесу. Оцінки і добори у 

розсадниках селекційного процесу. Задачі та напрями селекції. Селекція на продуктивність, 

якість зерна і скоростиглість. Селекція на стійкість до несприятливих біотичних і абіотичних 

факторів довкілля. 

Змістовний модуль 7 - СЕЛЕКЦІЯ КРУП'ЯНИХ, ОЛІЙНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 

Тема 1. Селекція гречки: Значення, походження та систематика культури. Ботанічний 

опис, біологічні особливості, гетеростилія та бінарна система позначення квіток. Тривалість 

мітотичного циклу. Самонесумісність та сумісність при самозапиленні. Стерильність пилку. 

Вихідний матеріал для селекції. Гетерозис та його використання для створення сортів-

популяцій. Організація та особливості селекційного процесу. Проведення оцінок і доборів. 

Селекція на продуктивність, якість продукції і стійкість до несприятливих біотичних і 

абіотичних факторів довкілля. Стан сучасних досліджень та досягнення селекції у різних 

країнах.  
Тема 2. Селекція проса. Значення, походження та систематика виду Panicum 

milliaceum L. Біологічні особливості культури. Основні морфологічні ознаки різновидностей 

проса та вихідний матеріал для створення нових сортів. Методи створення нового вихідного 

матеріалу проса та напрями селекції. Використання генетичних ресурсів у селекційній роботі. 

Методи добору та оцінки вихідного матеріалу. Схема селекційного процесу. Селекція на 

продуктивність, якість продукції і стійкість до несприятливих біотичних і абіотичних факторів 

довкілля. Селекція на стійкість до різних рас сажки. Досягнення вітчизняної та закордонної 

селекції. 

Тема 3. Селекція ріпаку. Походження і господарське значення ріпаку, систематика в 

контексті родини Brassicaceae, трикутник U. Морфо-біологічні особливості ріпаку озимого та 

ярого, їх відмінності. Методи створення нового вихідного матеріалу. Основні напрями та 

методи селекції ріпаку, організація селекційного процесу. Цитоплазматична чоловіча 

стерильність та її використання у створенні гібридів ріпаку. Залучення біотехнологічних 

методів для прискорення селекційного процесу: культура пиляків для отримання подвійних 

гаплоїдів, високоточні методи біохімічного скринінгу. Ріпак як об’єкт для генетичної інженерії. 

Селекція на продуктивність, якість продукції і стійкість до несприятливих біотичних і 

абіотичних факторів довкілля. Досягнення селекції ріпаку в Україні і світі. 

Тема 4. Селекція льону олійного. Льон олійний як одна з найдавніших с.-г. культур, 

походження та виникнення різновидів льону різного напряму використання. Господарське 

значення культури. Біологічні особливості та вимоги до агрофону. Основні методи створення 

вихідного матеріалу та стратегії добору. Схема селекційного процесу. Проведення оцінок і 

аналізів у селекційних розсадниках. Напрями селекції льону олійного в контексті потреб 



виробництва. Межеумки як сорти дуального напряму використання, їх переваги та недоліки. 

Досягнення селекції льону олійного та завдання і перспективи по створенню нових сортів 

різного напряму використання. 

Тема 5. Селекція льону-довгунця. Культура льону-довгунця як стратегічна основа для 

вітчизняної  текстильної промисловості. Походження та систематика льону. Біологічні 

особливості льону-довгунця. Вихідний матеріал льону-довгунця та методи його створення: від 

народних сортів до синтетичної селекції і мутагенезу. Основні методи оцінки вихідного 

матеріалу льону-довгунця. Система селекції та насінництва льону-довгунця у головних 

селекційних центрах. Досягнення селекції та перспективи подальшого розвитку галузі 

льонарства.  

Змістовний модуль 8 - СЕЛЕКЦІЯ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ ТА КОРМОВИХ БУРЯКІВ 

Тема 1. Селекція люцерни. Значення, походження та систематика роду Medicago L. 

Культурні види люцерни. Морфо-біологічні особливості, рівні плоїдності, особливості 

успадкування ознак у тетраплоїдів. Самонесумісність та самосумісність при самозапиленні. 

Напрями селекції. Створення нового вихідного матеріалу. Гетерозис та його використання для 

створення сортів-популяцій. Організація селекційного процесу. Проведення оцінок і доборів у 

селекційних розсадниках. Селекція на насіннєву і вегетативну продуктивність, стійкість до 

несприятливих біотичних і абіотичних факторів довкілля. Досягнення і завдання вітчизняної та 

закордонної селекції. Особливості ведення насінництва. 
Тема 2. Селекція конюшини. Значення, походження та систематика роду Trifolium L. 

Культурні види конюшини. Морфо-біологічні особливості, рівні плоїдності, особливості 

успадкування ознак у тетраплоїдів. Самонесумісність та сумісність при самозапиленні. 

Напрями селекції. Створення нового вихідного матеріалу. Гетерозис та його використання для 

створення сортів-популяцій. Організація селекційного процесу. Проведення оцінок і доборів у 

селекційних розсадниках. Селекція на насіннєву і вегетативну продуктивність, стійкість до 

несприятливих біотичних і абіотичних факторів довкілля. Досягнення вітчизняної та 

закордонної селекції. Особливості ведення насінництва. 
Тема 3. Селекція пажитниці. Значення, походження та систематика роду Lolium L. 

Культурні види пажитниць. Морфо-біологічні особливості, рівні плоїдності, віддалена 

гібридизація. Самонесумісність та сумісність при самозапиленні. Напрями селекції. Вихідний 

матеріал для селекції. Гетерозис та його використання для створення сортів-популяцій. 

Організація селекційного процесу. Проведення оцінок і доборів у селекційних розсадниках. 

Селекція на насіннєву і вегетативну продуктивність. Селекція на зимо і морозостійкість і 

багаторічність використання. Досягнення вітчизняної та закордонної селекції. Особливості 

ведення насінництва. 
Тема 4. Селекція стоколосу. Значення, походження та систематика роду Bromus L. 

Морфо-біологічні особливості. Основні напрями селекції. Створення нового вихідного 

матеріалу. Гетерозис та його використання для створення сортів-популяцій. Організація і схема 

селекційного процесу. Проведення оцінок і доборів у селекційних розсадниках. Селекція на 

насіннєву і вегетативну продуктивність. Селекція на зимо і морозостійкість і багаторічність 

використання. Досягнення і перспективи вітчизняної та закордонної селекції. Особливості 

ведення насінництва. 

Тема 5. Селекція кормових буряків. Значення, походження та систематика культури.  

Основні напрями і завдання селекції кормових буряків. Біологічні особливості, ботанічна 

характеристика. Вихідний матеріал для селекції, методи створення вихідного матеріалу. Аналіз 

ознаки роздільноплідності, наслідування та генетичний контроль роздільно-зрослоквітковості. 

Генетичні дослідження ознаки самофертильності. Організація і схема селекційного процесу. 

Проведення оцінок і доборів у селекційних розсадниках. Селекція на врожайність, якість 

продукції і стійкість до несприятливих біотичних і абіотичних факторів довкілля. Досягнення 

та перспективи вітчизняної та закордонної селекції. 

 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовний модуль 1 - СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ 

Тема 1. Основні методи створення вихідного матеріалу 6 2 1 - - 3 6 2 1 - - 3 

Тема 2. Віддалена гібридизація в селекції рослин. 4 1 1 - - 3 4 1 1 - - 3 

Тема 3. Принципи підбору батьківських пар для схрещувань 5 2 1 - - 2 5 2 1 - - 2 

Тема 4. Основи роботи з генетичними ресурсами рослин.   5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Тема 5. Теоретичні основи та аналітичні методи добору 5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Тема 6. Особливості проведення добору у різних культур 5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Разом за змістовним модулем 1 30 8 6 0 0 17 30 8 6 0 0 17 

Змістовний модуль 2 - СЕЛЕКЦІЯ НА ГЕТЕРОЗИС 

Тема 1. Теоретичні основи гетерозисної селекції 7 3 - - - 4 7 3 - - - 4 

Тема 2. Загальна схема селекції гетерозисних гібридів 7 3 1 - - 3 7 3 1 - - 3 

Тема 3.Біометричний аналіз в гетерозисній селекції. 6 2 1 - - 3 6 2 1 - - 3 

Тема 4. Вихідний матеріал 5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Тема 5. Методи масового виробництва гібридного насіння 5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Разом за змістовним модулем 2 30 10 4 0 0 16 30 10 4 0 0 16 

Змістовний модуль 3 - МЕТОДИ ПРИСКОРЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

Тема 1. Використання біометричних, генетичних і статистичних 

методів. 

7 2 1 - - 4 7 2 1 - - 4 

Тема 2. Методи добору селекційного матеріалу 7 2 1 - - 4 7 2 1 - - 4 

Тема 3. Експериментальний мутагенез 6 1 1 - - 4 6 1 1 - - 4 

Тема 4. Використання біотехнологічних та молекулярно-

генетичних методів у роботі з селекційним матеріалом 

5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Тема 5. Експрес методи оцінки селекційного матеріалу 5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Разом за змістовним модулем 3 30 7 5 0 0 18 30 7 5 0 0 18 



Змістовний модуль 4 - НАСІННИЦТВО 

Тема 1. Сортові якості насіння  6 2 1 - - 3  6 2 1 - - 3 

Тема 2. Апробаційні ознаки основних с-г культур 5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Тема 3.Посівні якості та врожайні властивості насіння 5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Тема 4. Апробація насінницьких посівів та сертифікація насіння 5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Тема 5. Організація насінництва у країнах Європейського Союзу та 

інших країнах 

5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Тема 6. Агротехнологія виробництва насіння  4 1 - - - 3 4 1 - - - 3 

Разом за змістовним модулем 4 30 7 5 0 0 18 30 7 5 0 0 18 

Змістовний модуль 5 - СЕЛЕКЦІЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

Тема 1. Селекція пшениці 7 2 1 - - 4 7 2 1 - - 4 

Тема 2. Селекція жита озимого 7 2 1 - - 4 7 2 1 - - 4 

Тема 3. Селекція тритикале 6 1 1 - - 4 6 1 1 - - 4 

Тема 4. Селекція вівса та ячменю 5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Тема 5. Селекція кукурудзи 5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Разом за змістовним модулем 5 30 7 5 0 0 18 30 7 5 0 0 18 

Змістовний модуль 6 - СЕЛЕКЦІЯ ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР 

Тема 1. Селекція гороху 7 2 1 - - 4 7 2 1 - - 4 

Тема 2. Селекція сої 7 2 1 - - 4 7 2 1 - - 4 

Тема 3. Селекція люпину 6 1 1 - - 4 6 1 1 - - 4 

Тема4. Селекція квасолі та сочевиці 5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Тема 5. Селекція нуту 5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Разом за змістовним модулем 6 30 7 5 0 0 18 30 7 5 0 0 18 

Змістовний модуль 7 - СЕЛЕКЦІЯ КРУП'ЯНИХ, ОЛІЙНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 

Тема 1. Селекція гречки 7 2 1 - - 4 7 2 1 - - 4 

Тема 2. Селекція проса 7 2 1 - - 4 7 2 1 - - 4 

Тема 3. Селекція ріпаку 

 

6 1 1 - - 4 6 1 1 - - 4 

Тема 4. Селекція льону олійного  5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Тема 5.Селекція льону-довгунця 5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Разом за змістовним модулем 7 30 7 5 0 0 18 30 7 5 0 0 18 



Змістовний модуль 8  - СЕЛЕКЦІЯ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ ТА КОРМОВИХ БУРЯКІВ 

Тема 1.Селекція люцерни 

 

7 2 1 - - 4 7 2 1 - - 4 

Тема 2. Селекція конюшини 7 2 1 - - 4 7 2 1 - - 4 

Тема 3.Селекція пажитниці 

 

6 1 1 - - 4 6 1 1 - - 4 

Тема 4. Селекція стоколосу 

 

5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Тема 5. Селекція кормових буряків 5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Разом за змістовним модулем 8 30 7 5 0 0 18 30 7 5 0 0 18 

Усього годин 240 60 40 0 0 140 240 60 40 0 0 140 

 

  



СТРУКТУРНО – ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ СЕЛЕКЦІЯ І НАСІННИЦТВО 
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модуль 3 

Змістовний 
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Змістовний 

модуль 8 

Лекції  

1-6 

Лекції  

7-11 

Лекції  

12-16 

Лекції  

17-22 

Лекції  

23-27 

Лекції  

28-32 

Лекції  

33-37 

Лекції  

38-42 

Практичні 

заняття 

Практичні 

заняття 

Практичні 

заняття 

Практичні 

заняття 

Практичні 

заняття 

Практичні 

заняття 

Практичні 

заняття 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Самостійна 

робота 

Самостійна 

робота 

Самостійна 

робота 

Самостійна 

робота 

Самостійна 

робота 

Самостійна 

робота 

Самостійна 

робота 

Залік, екзамен 



ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Методи прискорення селекційного процесу 1 

2 Геноміка культурних рослин, генетичні карти 1 

Всього годин 2 

 

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Принципи структурного аналізу за елементами продуктивності рослинного 

матеріалу та біометричні методи вимірювання та оцінки у зернових культур 

2 

2 Принципи структурного аналізу за елементами продуктивності рослинного 

матеріалу та біометричні методи вимірювання та оцінки у бобових, олійних і 

круп’яних культур 

2 

3 Види селекційних розсадників, їх призначення та методики закладки  2 

4 Використання методу гібридологічного аналізу в селекційних дослідженнях 2 

5 Створення і призначення робочих, генетичних та ознакових колекцій рослин та 

їх використання у селекційній роботі 

2 

6 Генофонд та організація роботи з генетичними ресурсами культурних рослин, 

створення і використання каталогів і баз даних 

2 

7 Мінливість і прояв ознак, вивчення взаємодії генотип-середовище на прикладі 

дисперсійного аналізу 

2 

8 Розробка схем селекційного процесу та розбивка поля під закладку дослідів 2 

9 Ведення первинної селекційної документації, польових та лабораторних 

журналів 

2 

10 Етапи онтогенезу культурних рослин та фенологічні спостереження за розвитком 

рослин в селекційних розсадниках 

2 

11 Використання комп’ютерних програм для здійснення аналізу експериментальних 

даних селекційних досліджень 

2 

12 Процедура оформлення і подання документів для реєстрації нових сортів, 

заповнення заявок та технічної документації 

2 

13 Методика закладки і ведення розсадників первинного насінництва, апробація та 

документація в первинному насінництва 

2 

14 Лабораторні методи оцінки посівних якостей насіння 2 

15 Стандарти якості насіння та сертифікація насіннєвого матеріалу 2 

16 Методи біохімічного аналізу, принципи селекції на якість продукції 2 

17 Принципи та методика проведення ПЛР аналізу 2 

18 Методики оцінки ураження селекційного та насінницького матеріалу хворобами, 

використання штучних інфекційних фонів 

2 

19 Методики оцінки та обліку ураження селекційного і насінницького матеріалу 

шкідниками в польових умовах і при зберіганні насіння 

2 

20 Методи оцінки ураження фітопатогенними організмами при зберіганні 

насіннєвого матеріалу  

2 

Разом 40 

 



ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 

Застосування методів статистичного аналізу для оцінки результатів 

генетичних досліджень 

Література: Смиряев А. В., Кильчевский А. В. Генетика популяций и 

количественных признаков. М.: Колос, 2007. 269 с. 

Рокицкий П. Ф. Введение в статистическую генетику. Минск: «Вышэйшая 

Школа». 1974. 446 с. 

Мазер К., Джинкс Дж. Биометрическая генетика.М.: «Мир», 1985. 463 с. 

Тихомирова М. М. Генетический аналіз. Л.: Издательство Ленингр. ун-та, 1990. 

30 

2 

Вивчення основ експериментального та інформаційного забезпечення 

селекційного процесу 

Література: Літун П. А, Кириченко В. В., Петренкова В. П., Коломацька В. П. 

Системний аналіз в селекції польових культур. Харків, 2009. 351 с. 

30 

3 
Використання статистичних методів роботи з експериментальними даними 

Література: Толбатов Ю. А. Статистика засобами Еxcel. К.: Університет 

«Україна», 2013. 324 с. 

30 

4 

Засвоєння принципів статистичного аналізу даних за допомогою 

комп’ютерної програми «Statistika» (версії 6-8) 

Література: Хайлафян А. А.  Statistika 6. Статистический анализ данных. М.: 

Бином, 2007. 503 с. 

30 

5 

Ознайомлення з методикою проведення сортовипробування нових сортів 

сільськогосподарських культур в Інституті експертизи сортів рослин 

України 

Література: Методика проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на 

придатність до поширення в Україні 

20 

Разом 140 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Словесні, наочні, практичні, пояснення лектора й організація самостійної роботи 

здобувачів, підготовки здобувачів до вивчення матеріалу, що передбачає пробудження інтересу, 

пізнавальної потреби, актуалізацію базових знань, необхідних умінь і навичок; вивчення нового 

матеріалу; конкретизації й поглиблення знань, набування практичних умінь і навичок, які 

сприяють використанню пізнаного інтересу; контролю й оцінки результатів навчання, опора на 

індуктивні й дедуктивні, аналітичні й синтетичні методи, організації діяльності здобувачів, 

стимулювання діяльності, наприклад, конкурси, змагання, ігри, заохочення й інші методи 

перевірки й оцінки знань. 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Контроль знань та умінь здобувачів здійснюється шляхом зарахування рефератів, 

практичних робіт, вирішення тестових завдань для перевірки знань. Підсумкова форма 

контролю – залік, іспит. 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумко-

вий залік 

(екзамен) 

Сума 

балів ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4 ЗМ 5 ЗМ 6 ЗМ 7 ЗМ 8 

Т 1-6 Т 1-5 Т 1-5 Т 1-6 Т 1-5 Т 1-5 Т 1-5 Т 1-5 

10 10 10 10 10 10 10 10 20 100 

 

 



ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим   

повторним вивченням дисципліни 

складання 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Навчальна програма з дисципліни 

2. Курс лекцій з дисципліни 

3. Презентації до лекцій 

4. Завдання для самостійної роботи 

5. Завдання для практичних і семінарських занять 

6. Лабораторний практикум 
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