
 

Загальна інформація 

Мета дисципліни сприяння формуванню у аспірантів знання та практичні вміння з питань методичних основ 

ведення селекції і насінництва овочевих і баштанних культур, технологій отримання вихідного 

матеріалу, організації та техніці проведення селекційно-насінницького процесу. 

Компетентності Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК.01  Здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних наукових досягнень при вирішенні 

дослідницьких та практичних завдань, в тому числі в міждисциплінарних областях.  

ЗК.09  Здатність здійснювати науково-дослідну діяльність, зберігаючи природне та культурне 

надбання, ефективно працювати в команді, спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня 

інших галузей знань.  

ЗК.10 Дотримуватися норм наукової етики, авторського і суміжних прав інтелектуальної 

власності державної та міжнародної системи правової охорони інтелектуальної власності.    

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК.01 Здатність володіти методологією теоретичних і експериментальних досліджень в селекції 

і генетиці овочевих і баштанних видів рослин та  технологій їх вирощування, критично 

відстежувати та осмислювати розвиток теорії і практики, вміти оперувати методами незалежного 

дослідження та пояснювати його результати на високому науковому рівні.  

СК.05 Здатність використовувати програмне забезпечення (мови програмування, пакети тощо) 

та великі масиви статистичної інформації для здійснення досліджень, моделювання та 

забезпечення оптимального проходження процесів росту і розвитку овочевих рослин з 

запланованою нормативною якістю та напрямом використання.  

СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ 
«Методологія селекції овочевих і баштанних видів рослин 

Галузь знань 20 аграрні науки та продовольство 

 

Викладач 

Шифр та назва 
спеціальності 

201 Агрономія СЕРГІЄНКО Оксана 

Володимирівна, д. с.-г. н, с.н.с., 

учений секретар 

 

Профіль викладача:   
https://ovoch.com/ua/pidgotovka-
naukovih-kadriv/kadrovij-
potencial/sergienko-o.v/  

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Статус навчальної 
дисципліни 

обов’язкова 

https://ovoch.com/ua/pidgotovka-naukovih-kadriv/kadrovij-potencial/sergienko-o.v/
https://ovoch.com/ua/pidgotovka-naukovih-kadriv/kadrovij-potencial/sergienko-o.v/
https://ovoch.com/ua/pidgotovka-naukovih-kadriv/kadrovij-potencial/sergienko-o.v/


СК.06 Здатність до встановлення передумов застосування конкретних методів і модифікацій 

досліджень, вибору раціональної методики польових і лабораторних досліджень та оцінки 

необхідної точності вимірювань і якості кінцевих результатів.  

СК.09 Здатність зробити оригінальний внесок у методологію селекції, насіннєзнавства та у 

технології вирощування овочевих і баштанних культур і відобразити його у рамках наукової 

кваліфікаційної праці.     

Результати навчання ЗПРН.03 Знання та здатність аналізувати процеси росту і розвитку овочевих рослин, комплексу 

процесів в агроценозах з точки зору фундаментальних загальнонаукових принципів і знань, а 

також на основі спеціальних методів дослідження. 

 ЗПРН.05 Знання і вміння використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, 

комп’ютерні засоби та програми для генетико-статистичного обрахунку результатів 

експериментів, створення комп’ютерної бази вихідних даних, її систематизації у відповідності 

до задач досліджень.  

СПРН.09 Знання теорії і розуміння методології системного аналізу, принципів застосування 

системного підходу при дослідженні генетичних процесів і явищ, які супроводжують 

органогенез овочевих і баштанних видів рослин, вміння використовувати системний аналіз в 

сфері наук, які охоплюють закономірності росту і розвитку, репродукції та покращення 

генофонду овочевих і баштанних видів рослин. 

 СПРН.10 Знання законодавства у сфері інтелектуальної власності, захисту рослин, державних 

стандартів України, інших нормативних документів в наукових дослідженнях і науково-

педагогічної діяльності. 

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС (150 год). У тому числі: лекції – 22 год, семінарські заняття – 10 год, 

лабораторні заняття – 18 год, самостійна робота – 100 год. 

Форма підсумкового 
контролю 

іспит 

Термін викладання 2 семестр ( 1 курс) 

 

Інформація про консультації 

Щодня з  13.00  до 15.30   в онлайн режимі за винятком вихідних або щоп’ятниці  офлайн (кім. 70) 

 

 

 



Програма дисципліни 

Назва тем  Год Зміст тем 

Змістовний модуль 1. Сучасні методи селекції овочевих і баштанних видів рослин 

1. Селекція, як наука, історія, 

етапи, розвиток, досягнення 

вітчизняних вчених. Вчення 

про сорт і вихідний матеріал 

в селекції рослин. 

10 Селекція як наука, зв'язок з другими науками. Історія селекції, етапи, розвиток і організація 

селекційної роботи в Україні. Поняття про сорт як складову сільськогосподарського виробництва, 

поняття про сорт як сукупність аналогічних за господарсько-цінними властивостями і 

морфологічними ознаками популяції рослин певної сільськогосподарської культури, 

диференціація сортів за генетичними родоводами. Внутрішньовидова і віддалена гібридизація. 

Досягнення вітчизняних вчених. Основні напрями селекції та методи оцінки і добору вихідного 

селекційного матеріалу. Аналітична, синтетична, адаптивна (екологічна) селекція. Методи 

схрещування: прості, складні, реципрокні, насичуючі, конвергентні. Організація і техніка 

селекційного процесу..    

2. Основні традиційні методи 

селекції овочевих і 

баштанних культур. Добір, 

Гібридизація 

12 Поняття добір в селекційному процесі. Від чого залежить вибір схеми добору. Особливості 

успадкування якісних і кількісних ознак. Поняття фенотип. Типи масового добору. 

Індивідуальний добір. Одноразовий добір. Родинний добір. парні схрещування. Метод сибсової 

селекції. Метод резервів. Метод половинок. Індивідуальний клоновий добір. Гібридизація 

родинна та віддалена, спонтанна та штучна. Типи схрещувань (одноразові, складні. Прості, 

ступенчасті, множинні полі кроси, конвергентні), Методи подолання несхрещуваності. 

Інбридинг. Соматична гібридизація. 

3. Явище гетерозису, шляхи 

його використання у селекції 

та виробництві. Методи 

визначення загальної та 

специфічної комбінаційної 

здатності 

12 Сучасні концепції розвитку науки про гетерозис, закономірності його прояву, типи гібридів та 

технологія їх створення. Методика, техніка селекційного процесу. Види стерильності, шляхи 

залучення їх у процес гетерозисної селекції. Визначення та прогнозування ефекту гетерозису. 

Загальна та специфічна комбінаційна здатність. Оцінка ліній за комбінаційною здатністю, 

визначення їх селекційної цінності 

4. Нетрадиційні методи 

селекції овочевих і 

баштанних культур та їх 

практичне використання 

12 Експериментальний мутагенез та його використання в селекції. Мутаційна мінливість та її 

фенотипові проявлення. Досягнення і перспективи мутагенної селекції для отримання нового 

вихідного матеріалу. Біотехнологічні методи оцінки, добору для створення вихідного 

селекційного матеріалу (соматична гібридизація, клітинна селекція, генна інженерія), подолання 

бар’єрів несумісності методами біотехнології при міжвидовій гібридизації. Поняття про 

плоїдність у геномі рослин та її класифікація, поліплоїдні ряди, типи поліплоїдів та їх селекційна 

цінність, індукована поліплоїдія. Методи одержання рослин різного рівня плоїдності. Метод 

«горизонтального» дизруптивного добору. Метод «вертикального» дизруптивного добору. Метод 

прогнозу рівня і спектру генотипової мінливості в гетерогенних розщеплюючіх популяціях. 

Гаметна селекція, температурний режим та експозиція в залежності від культури, особливості 

застосування. Молекулярна селекція. Маркерна асоціююча селекція. Гена інженерія і сільське 

господарство. Генетично-модифіковані рослини в Україні. Маркерна технологія та геномна 



селекція. Прискорення процесу Культура клітин і тканин. Молекулярні маркери. Фенотипування 

як метод для ефективного добору генотипів в польових умовах і в теплицях. 

5. Методи оцінювання 

селекційного матеріалу, їх 

класифікація (прямі, непрямі, 

провокаційні). Особливості 

оцінки селекційних ознак 

12 Оцінка продуктивності. Складові урожайності. Визначення групи стиглості, оцінка за складовими 

вегетаційного періоду. Оцінка стійкості до біотичних та абіотичних чинників. Оцінка генотипів 

за якістю продукції 

6. Експертиза селекційних 

новацій на 

патентоспроможність 

10 Біологічні особливості вивчення генетичних ресурсів овочевих і баштанних культур. Критерії 

охороноздатності сортів рослин (новизна, відмінність, однорідність, стабільність). Методи 

ідентифікації сорту (вихідного матеріалу)- морфологічний опис, правила оформлення 

документації на ВОС 

Змістовний модуль 2. Спеціальна селекція овочевих і баштанних культур  

1.Селекція культур родини 

Пасльонові 

16 Напрями селекції, вихідний матеріал, схема селекційного процесу, методи роботи з селекційним 

матеріалом, досягнення селекції. Особливості ведення насінництва. 

2. Селекція культур родини 

Гарбузові ( огірок, гарбуз, 

кабачок, патисон) 

16 Напрями селекції, вихідний матеріал, схема селекційного процесу, методи роботи з селекційним 

матеріалом, досягнення селекції. Особливості ведення насінництва. 

3.Селекція баштанних 

культур (кавун, диня) 

12 Напрями селекції, вихідний матеріал, схема селекційного процесу, методи роботи з селекційним 

матеріалом, досягнення селекції. Особливості ведення насінництва. 

4. Селекція культур родини 

Капустяні і Цибулеві 

16 Напрями селекції, вихідний матеріал, схема селекційного процесу, методи роботи з селекційним 

матеріалом, досягнення селекції. Особливості ведення насінництва. 

5. Селекція культур родини 

Селерові і Лободові 

12 Напрями селекції, вихідний матеріал, схема селекційного процесу, методи роботи з селекційним 

матеріалом, досягнення селекції. Використання генетичного явища чоловічої стерильності. 

Особливості ведення насінництва 

6. Селекція малопоширених 

овочевих культур 

10 Напрями селекції, вихідний матеріал, схема селекційного процесу, методи роботи з селекційним 

матеріалом, досягнення селекції. Особливості ведення насінництва. 

 

№  ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ Год 
1 Схема селекційного процесу, методи роботи з селекційним матеріалом пасльонових видів рослин. 4 

2 Схема селекційного процесу, методи роботи з селекційним матеріалом гарбузових видів рослин.  4 

3 Схема селекційного процесу, методи роботи з селекційним матеріалом баштанних видів рослин.  2 

4 Схема селекційного процесу, методи роботи з селекційним матеріалом капустяних і цибулевих видів рослин. 4 

5 Схема селекційного процесу, методи роботи з селекційним матеріалом селерових ті лободових видів рослин.  2 

6 Схема селекційного процесу, методи роботи з селекційним матеріалом малопоширених видів рослин. 2 

Усього годин 18 



№ ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Год 
1 Організація і техніка селекційного процесу. Планування наукових досліджень 2 

2 Складання схеми досліджень і посівних списків Система спостережень та обліків, досліди основні та супутні. 

Робота з насіннєвим матеріалом селекційних зразків, особливості реєстрації, доробка, зберігання 

2 

3 Визначення та прогнозування ефекту гетерозису, оцінка ліній за комбінаційною здатністю. Статистичні 

методи аналізу експериментальних результатів наукових досліджень у агрономії. Використання сучасних 

комп’ютерних технологій у наукових дослідженнях  

2 

4 Оцінка генотипів за селекційними ознаками. Біотехнологічні методи оцінки, добору для створення вихідного 

селекційного матеріалу. Маркерна селекція для створення вихідного матеріалу.  

2 

5 Методи ідентифікації сорту (вихідного матеріалу). Класифікатори СЕВ овочевих і баштанних культур. 

Морфологічний опис, правила оформлення документації на ВОС. 

2 

Усього годин 10 

 

№ САМОСТІЙНА РОБОТА Год 

1 
Походження  культурних  видів овочевих і баштанних рослин, різниця між дикими рослинами та культурними 

видами.  Основні етапи в історії селекції. Історичні аспекти розвитку селекції на основі використання загальних та 

спеціальних методів в Україні. Поняття про сорт/гібрид, вихідний матеріал.  
6 

2 

Досягнення світових та вітчизняних вчених в селекції овочевих культур.  Добір індивідуальний, масовий в селекції 

овочевих і баштанних культур. Гібридизація – як основний метод створення новітнього вихідного матеріалу в 

сучасній селекції. Поняття моделі сорту (гібриду), особливості формування моделі та її зв’язок з плануванням 

програми селекційних досліджень. Створення світової колекції рослинних ресурсів та її використання в селекції. 

Теоретичні і практичні основи інтродукції. Форми інтродукції: натуралізація, акліматизація, доместикація. Вчення 

про вихідний матеріал, центри походження культурних рослин. Методологічні основи формування, ведення і 

використання колекцій генетичних ресурсів у теоретичних і практичних селекційних програмах. 

8 

3 

Класифікація гетерозису та гібридів.  Поняття інбридингу та методи одержання самозапилених ліній. Генетичні 
системи несумісності та їх використання у гібридній селекції. Типи чоловічої стерильності у рослин: генна, модифікаційна, 
хромосомна, цитоплазматична, популяційна, мутагенна, трансгресивна. 

10 

4 

Фізичний мутагенез, дози, особливості застосування. Хімічний мутагенез, хімічні речовини, концентрації, особливості 
застосування. Генетична інженерія, використання в селекції рослин - поняття, завдання та можливості. Одержання 
рекомбінантної (гібридної) ДНК. Гібридизація соматичних клітин. Одержання соматичних та цитоплазматичних 
гібридів in vitro. Експериментальні методи різноплоїдних форм овочевих культур in vitro, як спосіб прискореної 
генетичної стабілізації вихідного селекційного матеріалу (вихідних ліній для сортової і гібридної селекції).  Методи 
одержання полі-, анеу- і гаплоїдів, використання поліплоїдів в селекції в комплексі з віддаленою гібридизацією. 
Причини стерильності алоплоїдів, методи її подолання. Методи створення стерильних аналогів та відновлювачів 
фертильності.  

10 



5 

 Продуктивність. Тривалість вегетаційного періоду.  Стійкість до хвороб.  Стійкість до шкідників. Стійкість до абіотичних 
чинників середовища  (холодо-, жаро-, посухо-).  Придатність до механізованого збирання. Якість продукції.. Біологічна 
стійкість (пластичність до різних умов вирощування) 

8 

6 

 Способи ідентифікації сортів і гібридів F1 рослин в аспекті набуття майнового права на сорт і гібрид F1, як об’єкт 
інтелектуальної власності. Поняття апробаційних ознак сорту і гібриду F1, робота з каталогами-класифікаторами проведення 
експертизи сортів на відмінність, однорідність і стабільність (ВОС-тест) овочевих і баштанних видів рослин. Ознайомлення 
з правилами реєстрації сортів овочевих і баштанних видів рослин в Україні та в  раїнах-членах Міжнародного Союзу з 
охорони нових сортів рослин (UPOV) та Європейського Союзу (CPVO). 

8 

7 
Селекція культур родини Пасльонові. Генетичні основи селекції видів рослин родини Пасльонові. Напрями селекції. 
Принципи підбору пар для схрещування. 10 

8 Генетичні основи селекції видів рослин родини Гарбузові.  Напрями селекції. Принципи підбору пар для схрещування. 10 

9 
Генетичні основи селекції видів рослин родин Капустяні і Цибулеві.  Напрями селекції.  Принципи підбору пар для 
схрещування. 8 

10 
Генетичні основи селекції видів рослин родин Капустяні і Цибулеві. Напрями селекції. Принципи підбору пар для 
схрещування. 8 

11 
Генетичні основи селекції видів рослин родини Селерові і Лободові. Напрями селекції.  Принципи підбору пар для 
схрещування. 8 

12 
Генетичні основи селекції малопоширених видів овочевих культур.  Напрями селекції. Принципи підбору пар для 
схрещування. 6 
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Виконання  індивідуального науково-дослідного завдання 

Виконується у формі обов’язкового 

реферату з прочитаної літератури за 

вільним вибором здобувача (одна із тем  

самостійної роботи).  

Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку: 

- правильність постановки  задачі, рішення, оцінка рішення;  

-грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу;  

- оформлення відповідно до чинних стандартів; 

- наявність посилань на джерела інформації;  

- самостійність виконання  (діагностується під час захисту).   

 

Обсяг реферату повинен бути 25–30 сторінок, оформлений згідно 

ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення”, з кількістю  опрацьованих 

літературних джерел – 30-40, іншомовних не менше 10. 

Максимальна 

оцінка - 7 

балів 
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Схема оцінювання 

Сума балів  за ECTS за національною шкалою Бали нараховуються наступним чином 

90–100 А відмінно       Оцінювання знань і вмінь здійснюється за 100-бальною 

шкалою і становить: за відвідування лекцій, виконання 

лабораторних, семінарських занять та ІНДЗ – до 60 балів, за 

результати іспиту – до 40 балів.  

82–89 В 
добре 

74–81 С 

64–73 D 
задовільно 

60–63 Е 
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35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

      Здобувач допускається до здачі іспиту, якщо за 

результатами проміжного контролю ним були набрані 

мінімум 35 балів. 

0-34 F 

незадовільно, з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Оцінювання за складовими дисципліни 

Відвідування лекцій  
(за кожне заняття/всього) 

1 бал/11 
Політика опанування дисципліни 

Виконання лабораторних робіт 
(за кожне заняття/всього) 

3 бали/27 Відвідування (участь в 
дистанційному режимі 
при он-лайн викладанні 
лекцій 

Кожне заняття (виняток – хвороба) 

Виконання семінарських робіт 
(за кожне заняття/всього) 

3 бали/15 Дотримання принципів 
академічної 
доброчесності  

Дотримання принципів академічної 
доброчесності (списування під час 
екзаменів заборонені, реферати повинні 
мати коректні текстові посилання на 
використану літературу). 

Виконання ІНДЗ 7 балів 

Іспит 40 балів Політика щодо 
дедлайнів та 
перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку Всього 100 балів 

 

 


