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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Найменування 

показників 

Рівень вищої освіти, 

галузь знань, 

спеціальність 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 5 
третій (освітньо-

науковий) 

вид: вибіркова 

Кількість модулів: 

2 

 

20 «Аграрні науки і 

продовольство»  

Рік підготовки: 1-й 

 

203 «Садівництво і 

виноградарство» 

Семестр:1,2-й 

 

Загальна кількість 

годин: 150 

Лекції: 

20 год. 

 Практичні заняття:  

30 год. 

 Самостійна робота:  

100 год. 

 Форма  

контролю: залік 

 

2. АНОТАЦІЯ 

Навчальна дисципліна «Еколого-адаптивна селекція і 

сортовивчення окремих малопоширених плодових і ягідних культур» 

спрямована на ознайомлення з основними методичними підходами стосовно 

вирішення нагальних проблем з екологічної селекції, зокрема по кожному з 

взаємопов'язаному напрямку, загальним елементом яких є екологізація 

(біологізація) плодового садівництва, або підвищення адаптивного 

потенціалу плодових рослин до конкретних екологічних чинників довкілля – 

це адаптивна селекція; селекція енергетично ефективних сортів; селекція на 

зниження вмісту забруднюючих речовин (полютантів) в продукції 

плодівництва, що нині стало пріоритетом у провідних країнах світу, 

виступаючи в якості одного з найважливіших чинників переходу до еколого-

адаптивного плодівництва.  

Основою цієї навчальної дисципліни є еколого-адаптивна система 

селекції окремих плодових і ягідних культур при розробці методів створення 

і добір гібридів із максимальною і стійкою продуктивністю в умовах 

передбачуваного регіону вирощування при дотриманні екологічно безпечної 

технології культивування та мінімального накопичення забруднюючих 

речовин в продукції. В результаті освоєння дисципліни аспіранти будуть 

підготовлені до самостійного виконання та оформлення наукової роботи. 

 

2.1. Мета навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Еколого-адаптивна селекція і 

сортовивчення окремих малопоширених плодових і ягідних культур» 
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полягає в освоєнні здобувачами третього освітнього рівня зі спеціальності 

203 «Садівництво і виноградарство» методології еколого-адаптивної селекції 

окремих малопоширених плодових і ягідних культур для екологізації 

(біологізації) плодового садівництва, або підвищення адаптивного потенціалу 

окремих малопоширених плодових і ягідних рослин до конкретних 

екологічних чинників довкілля. 

 

2.2. Завдання навчальної дисципліни 

Завданнями дисципліни є формування в аспірантів професійних знань і 

умінь організовувати селекційний процес зі створення, добору і оцінювання 

вихідного матеріалу окремих плодових і ягідних культур за еколого-

адаптивним потенціалом, забезпечувати математично-статистичне 

опрацювання даних, правильно оформляти і інтерпретувати результати 

досліджень.  

 

2.3. Науково-освітні компетенції аспіранта за результатами  

вивчення навчальної  

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Еколого-адаптивна 

селекція і сортовивчення окремих малопоширених плодових і ягідних 

культур» здобувач ступеня доктора філософії повинен: 

знати:  

основні селекційні, екологічні поняття і закономірності та їх значення в 

селекції рослин; 

- значення, походження, основний ареал і адаптаційний потенціал 

окремих малопоширених плодових і ягідних рослин; 

- основні закономірності спадковості і мінливості ознак, на прикладі 

окремих плодових і ягідних рослин; 

- основи адаптивної селекції, проблеми взаємодії «генотип-навколишнє 

середовище» в селекції рослин; 

- еволюційно-генетичні основи адаптивної здатності і екологічної 

стабільності генотипів, вплив фону на ефективність селекційного процесу та 

основні особливості адаптивної селекції рослин. 

- основні методи селекції та методологічні основи з визначення 

екологічної стабільності і пластичності в селекції рослин; 

- принципи підбору вихідного матеріалу в адаптивній селекції окремих 

малопоширених плодово-ягідних культур; 

- принципи, методологію селекції енергетично ефективних сортів та 

значення в плодівництві; 

- принципи, методологію селекції сортів з мінімальним 

нагромадженням полютантів;  

- основи екологічного та державного сортовипробування як етап 

адаптивної селекції рослин; 
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- шляхи розвитку і досягнення селекції окремих малопоширених 

плодових і ягідних культур в Україні і за кордоном; 

способи підвищення еколого-адаптивного потенціалу рослин до 

конкретних екологічних чинників довкілля.  

вміти:  

аналізувати аут-, син- та демекологічні процеси і явища під час 

селекційного процесу створення і оцінки вихідного матеріалу;  

складати поліплоїдні ряди окремих малопоширених плодових і ягідних 

культур; 

підбирати вихідний матеріал для схрещувань та методи залежно від 

напрямку і завдань еколого-адаптивної селекції малопоширених плодових і 

ягідних культур залежно від конкретних завдань;  

проводити оцінку нового селекційного матеріалу за основними 

господарсько-цінними ознаками та еколого-адаптивними властивостями;  

проводити закладання помологічного саду окремих малопоширених 

плодових і ягідних культур для вивчення їх сортів за господарськими 

ознаками та адаптивним потенціалом і послідуючим формуванням 

рекомендацій для селекційного і виробничого процесів;  

проводити науково-технічну політику в області виробництва 

екологічно безпечної продукції плодівництва; 

 

володіти:  

знанням з еколого-адаптивної селекції окремих малопоширених 

плодових і ягідних культур; 

навичками аналізу екологічних процесів і явищ під час селекції та 

сортовивчення окремих малопоширених плодових і ягідних культур;  

основними методами селекції і сортовивчення окремих малопоширених 

плодових і ягідних культур на принципах екосистемного підходу;  

методикою оцінки вихідного матеріалу на різних етапах селекції та 

підвищення еколого-адаптивного потенціалу нових генотипів до конкретних 

екологічних чинників довкілля;  

методологією розрахунку екологічної пластичності і стабільності 

генотипів окремих малопоширених плодових і ягідних культур; 

класичними і новими статистичними методами обробки даних, 

отриманих за результатами наукових досліджень.  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Екологічна селекція – це сукупність способів і методів, що 

забезпечують отримання сортів і гібридів з максимальною і стійкою 

продуктивністю в умовах передбачуваного регіону обробітку при дотриманні 

екологічно безпечної технології культивування та мінімального накопичення 

забруднюючих речовин в продукції.  
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Екологічна селекція об'єднує три взаємопов'язаних напрямки, 

загальним елементом яких є екологізація (біологізації) сільського 

господарства або підвищення адаптивного потенціалу рослин до конкретних 

факторів навколишнього середовища: 

• адаптивна селекція;  

• селекція енергетично ефективних сортів;  

• селекція на зниження вмісту забруднюючих речовин (полютантів) у 

продукції.  

Адаптивна селекція спрямована на підвищення стійкості генотипів до 

несприятливих біотичних і абіотичних чинників довкілля та забезпечує 

пристосувальні можливості конкретного сорту і побічно впливає на 

забруднення навколишнього середовища при його вирощуванні залежно від 

певної агротехніки вирощування.  

Енергетично ефективні сорти - це сорти, які забезпечують найбільший 

урожай екологічно безпечної продукції при прийнятних економічних 

показниках на певному рівні енерговклада в конкретних ґрунтово-

кліматичних умовах, що зменшує тиск антропогенних факторів на 

агроценози, дозволяючи раціонально використовувати добрива, паливо, 

тепло і світло в захищеному ґрунті. Створення сортів з мінімальним 

накопиченням полютантів (радіонукліди, нітрати, важкі метали) є найбільш 

радикальним шляхом отримання екологічно безпечної продукції 

рослинництва, що має безпосереднє відношення до здоров'я, знижуючи 

надходження шкідливих для організму речовин. 

 

3.1. Тематика змістових модулів навчальної дисципліни 

3.1.1. Змістовий модуль 1 Основи екологічної селекції окремих 

малопоширених плодових і ягідних культур 

 

Тема 1. Екологічна селекція плодових рослин: основні напрямки і 

особливості. Поняття про генотип, геном і систему «генотип-

середовище». 

1.1 Шляхи створення раціональних агроценозів і агроекосистем. Роль 

культури і сорту в підвищенні ефективності сільськогосподарського 

виробництва, регулюванні антропогенних навантажень на навколишнє 

середовище та нагромадження полютантів у продукції рослин. Основні 

напрямки і особливості екологічної селекції та генетики окремих 

малопоширених плодових рослин. Підвищення інформативності 

селекційного процесу. 

1.2 Підвищення інформативності селекційного процесу. Досягнення 

адаптивної селекції окремих малопоширених плодових культур в України і за  

рубежем, нові енергетично-ефективні сорти (гібриди) з мінімальним 

нагромадженням полютантів. Різноманітні методологічні підходи до 

моделювання і проектування еколого-адаптивних сортів окремих 

малопоширених плодових і ягідних культур. 



7 
 

Тема 2. Адаптивна селекція рослин. Міжвидова, віддалена 

гібридизація в адаптивній селекції плодових і ягідних рослин  

2.1 Теоретичні основи адаптивної селекції. Проблема взаємодії 

«генотип-навколишнє середовище» в селекції рослин. Еволюційно-генетичні 

основи адаптивної здатності і екологічної стабільності генотипів. Вплив фона 

на ефективність селекційного процесу. Основні особливості адаптивної 

селекції рослин. 

2.2. Методологічні основи адаптивної селекції. Екологічна стабільність 

і пластичність: визначення і методи оцінки. Оцінка загальної і специфічної 

адаптивної здатності генотипу. Проблема фона в селекції рослин. 

2.3 Методи адаптивної селекції рослин. Поліплоїдія, віддалена 

гібридизація, індукований рекомбіногенез, мутагенез, гетерозис. 

2.4 Підбір вихідного матеріалу в  адаптивній селекції рослин. 

2.5 Проблеми адаптивної селекції в культурі in vitro. 

2.6 Вплив навколишнього середовища на ефективність добору на 

ранніх етапах селекції.  

2.7 Екологічне сортовипробування як етап адаптивної селекції рослин. 

2.8 Державне випробування як етап адаптивної селекції рослин. 

2.9 Використання ефекту гетерозису в адаптивній селекції. Адаптивна 

селекція рослин. 

 

3.1.2. Змістовий модуль 2: Еколого-адаптивна селекція як 

сукупність способів і методів, які забезпечують отримання сортів і 

гібридів з максимальною і стійкою продуктивністю в умовах 

передбачуваного регіону вирощування при дотриманні екологічно 

безпечної технології культивування та мінімального нагромадження 

забруднюючих речовин в плодах окремих малопоширених плодових і 

ягідних культур 

 

Тема 3. Селекція енергетично ефективних сортів: поняття, 

принципи, методологія та значення в плодівництві. 

3.1 Енергетична ефективність сільськогосподарського виробництва і 

чинники, які її визначають.  

3.2.Методи оцінки енергетичної ефективності сортів і гібридів. 

3.3. Селекція сортів, які ефективно використовують природне джерела 

світла і тепла, воду. 

Тема 4. Селекція сортів з мінімальним нагромадженням 

полютантів. 

4.1 Селекція сортів з мінімальним нагромадженням полютантів. 

4.2. Селекція сортів на хімічний склад.  

4.3. Селекція сортів з мінімальним нагромадженням нітратів, важких 

металів, радіонуклідів. 

 3.2. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістового модуля і Кількість годин 
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теми 

Усього 

у тому числі: 

лекції практичні самостійна 

робота 

залік 

Змістовий модуль 1 

Основи екологічної селекції окремих малопоширених плодових і 

ягідних культур 

Тема 1. Екологічна 

селекція плодових 

рослин: основні напрямки 

і особливості. Поняття 

про генотип, геном і 

систему «генотип-

середовище» 

30 4 6 20 

 

Тема 2. Адаптивна 

селекція рослин. 

Міжвидова, віддалена 

гібридизація в адаптивній 

селекції плодових і 

ягідних рослин 

60 10 10 40 

 

Разом за змістовим 

модулем 1 

 

 

90 14 16 60 

 

Змістовий модуль 2 Еколого-адаптивна селекція як сукупність способів і 

методів, які забезпечують отримання сортів і гібридів з максимальною і 

стійкою продуктивністю в умовах передбачуваного регіону вирощування 

при дотриманні екологічно безпечної технології культивування та 

мінімального нагромадження забруднюючих речовин в плодах окремих 

малопоширених плодових і ягідних культур 

Тема 3. Селекція 

енергетично ефективних 

сортів: поняття, 

принципи, методологія та 

значення в плодівництві. 

32 4 8 20 

 

Тема 4. Селекція сортів з 

мінімальним 

нагромадженням 

полютантів.  

28 2 6 20 

 

Разом за змістовим 

модулем 2 
60 6 14 40 

 

Разом годин 150 20 30 100  

 

3.3. Теми практичних занять 

№ теми Назва теми Кількість 
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годин 

Змістовий модуль 1. Основи екологічної селекції окремих 

малопоширених плодових і ягідних культур 

1 Окремі види малопоширених плодових і ягідних 

культур: морфобіологічна характеристика та роль в 

плодівництві.  

Екологічна організація селекційного процесу.  

6 

2 Закони Г. Менделя та їх роль в селекції рослин. 

Вплив навколишнього середовища на ефективність 

добору на ранніх поколіннях в селекції окремих 

малопоширених плодових і ягідних культур. 

Способи оцінки і підбору вихідного матеріалу в 

еколого-адаптивній селекції окремих малопоширених 

плодових і ягідних культур. 

10 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

 

16 

Змістовий модуль 2 Еколого-адаптивна селекція як сукупність способів і 

методів, які забезпечують отримання сортів і гібридів з максимальною і 

стійкою продуктивністю в умовах передбачуваного регіону вирощування 

при дотриманні екологічно безпечної технології культивування та 

мінімального нагромадження забруднюючих речовин в плодах окремих 

малопоширених плодових і ягідних культур 

3 Методи оцінки енергетично ефективних   

сортів і гібридів. 

Селекція сортів з мінімальним нагромадженням 

полютантів.  

8 

5 Способи розрахунку екологічної пластичності і 

стабільності генотипів рослин.  

Розрахунок екологічної пластичності сортів за 

методою С.А. Еберхарта і В.А. Рассела та С.П. 

Мартинова.  

Методика оцінки стабільності і пластичності сортів 

за А.В. Кільчевським 

6 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

 

14 

Разом  

годин 
30 

 

 

 

3.4. Перелік тем винесених на самостійну роботу 

№ теми Назва теми К-ть 
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годин 

1 Шляхи створення раціональних агроценозів і  

агроекосистем. Роль культури і сорту в підвищенні 

ефективності сільського господарського виробництва, 

регулюванні антропогенних навантажень на навколишнє 

середовище і нагромадження полютантів у продукції 

плодівництва.  

20 

2 Основні напрямки і особливості екологічної селекції 

рослин. 
40 

3 Методологія адаптивного природо використання і 

екологічна селекція культурних рослин.  

Біологізація і екологізація інтенсифікаційних процесів у 

плодівництві.  

20 

4 Адаптивне агроекологічне макро-, мезо- і 

мікрорайонування сільськогосподарських угідь. 

Конструювання адаптивних агроекосистем і 

агроландшафтів. Досягнення адаптивної селекції  

плодових і ягідних культур в Україні і за кордоном. 

Клітинна і генетична інженерія в адаптивній селекції 

рослин.  

Явище гетерозису в адаптивній селекції малопоширених 

плодових і ягідних рослин. 

20 

Разом 

годин  
100 

 

 

4. Перелік питань на залік 

Змістовий модуль 1. Основи екологічної селекції окремих 

малопоширених плодових і ягідних культур 

1. Які основні напрямки і методи екологічної селекції?  Поняття про 

добір і мінливість в селекції рослин. 

2. Назвіть основні особливості екологічної селекції?  

3. Яким вимогам повинні відповідати  екологічно-ефективні сорти 

окремих плодових і ягідних культур?  

4. Що таке полютанти і шляхи їх міграції та причини потрапляння в 

плоди і ягоди окремих малопоширених плодово-ягідних культур?  

5. Роль сортів з мінімальним накопичень полютантів для сучасних 

виробників і споживачів плодово-ягідної продукції? 

6. Проблеми взаємодії генотип-середовище в селекції плодових і 

ягідних растений.  

7. Еволюційно-генетичні основи адаптивної здатності і екологічної 

стабільності генотипів.  

8. Як впливає природній фон на ефективність селекційного процесу?  

9. Основні особливості адаптивної селекції плодово-ягідних рослин?  
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10. Дайте визначення, що таке екологічна стабільність і екологічна 

пластичність сортів рослин? Яка різниця між цими сортами за 

продуктивністю та адаптивністю? 

11. Методи оцінки екологічної стабільності і пластичності на прикладі 

колекційних сортів і гібридів плодових і ягідних рослин?  

12. Суть оцінки загальної і специфічної адаптивної здатності генотипів 

плодових і ягідних рослин.  

13. Роль природного і штучного фона в процесі адаптивної селекції 

плодово-ягідних рослин.  

14. Комплексна оцінка середовища як фона для добору в селекційному 

процесі.  

15. Методи адаптивної селекції, на прикладі окремих малопоширених 

плодових і ягідних рослин.  

 

Змістовий модуль 2 Еколого-адаптивна селекція як сукупність способів і 

методів, які забезпечують отримання сортів і гібридів з максимальною і 

стійкою продуктивністю в умовах передбачуваного регіону вирощування 

при дотриманні екологічно безпечної технології культивування та 

мінімального нагромадження забруднюючих речовин в плодах окремих 

малопоширених плодових і ягідних культур 

1. Роль поліплоїдії в адаптивній селекції окремих малопоширених 

плодових і ягідних рослин.  

2. Роль віддаленої гібридизації в адаптивній селекції окремих 

малопоширених плодових і ягідних рослин (на прикладі терену, хурми, 

обліпихи, калини, хеномелеса, ожини).  

3. Роль індукованого рекомбіногенезу в адаптивній селекції окремих 

малопоширених плодових і ягідних культур.  

4. Роль мутагенезу в адаптивній селекції малопоширених плодових і 

ягідних культур.  

5. Роль гетерозису в екологічній і адаптивній селекції плодових і 

ягідних культур.  

6. Роль клітинної інженерії в адаптивній селекції, на прикладі окремих 

плодових і ягідних культур.  

7. Роль генетичної інженерії в адаптивній селекції.  

8. Концепція клонової селекції в процесі створення нових генотипів 

окремих малопоширених плодових і ягідних культур.  

9. Періодичний добір в адаптивній селекції растений.  

10. Суть селекції на створення енергоефективних сортів плодових і 

ягідних культур. 

11. Елементи адаптивного розсадництва.  

12. Організація виробничої діяльності під час екологічної селекції.  

13. Поняття про вихідний матеріал. Створення вихідного матеріалу з 

врахуванням взаємодії системи «генотип-середовище».  
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14. Суть діалельного аналізу в доборі вихідного матеріалу.  

15. Принципи підбору батьківських форм в процесі екологічної селекції 

окремих малопоширених плодових і ягідних культур. 

16. Як впливають умови середовища на комбінаційну здатність в 

селекції плодових і ягідних культур. Способи визначення загальної та 

специфічної комбінаційної здатності за багаторічним процесом селекції 

малопоширених плодових і ягідних культур. 

17. Поняття про державне сортовипробування. Способи формування 

заявки, технічної документації на сорт рослин, який передають на державне 

сортовипробування.  

18. Порівняння сортовипробування в Україні та за рубежем.  

19. Перелік основних методів оцінки нових сортів малопоширених 

плодових і ягідних рослин під час державного сортовипробування. 

20. Оцінка еколого-генетичних параметрів генотипів і середовища під 

час сортовипробування.  

21. Основні напрямки селекції енергетично ефективних сортів окремих 

малопоширених плодових і ягідних культур.  

22. Джерела поширення полютантів в агроекосистемах. Основні 

напрямки селекції сортів з мінімальним нагромадженням полютантів. 
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5.3. Бази даних, інформаційно-довідкові, пошукові системи і інші 

а) програмне забезпечення  

Пакети прикладних програм  «Word», «PowerPoint», «Adobe Reader», 

«Fine Reader». 

б) інформаційно-довідкові і пошукові системи 

Для пошуку інформації, розміщеної в Інтернеті, часто всього 

представленої у форматі HTML крім загальноприйнятих «пошуковиків 

GOOGLE можна рекомендувати спеціальні інформаційні-пошукові системи: 

GOOGLE Scholar – пошукова система для наукової літератури,  

Science Tehnology – наукова пошукова система, 

AGRIS  –  міжнародна інформаційна система з сільського господарства 

і суміжних галузям, 

АПК України, охоплює всі наукові публікації (книги, брошури, 

автореферати, дисертації, праці сільськогосподарських наукових установ). 

 

6. Методи навчання 

Теоретичні, практичні, самостійні.  

 

 

7. Методи контролю 

Контроль знань і умінь проводиться шляхом захисту контрольних і 

самостійних робіт, рефератів, доповідей з презентаціями, перевірки 

виконаних обрахунків і інших завдань з практичних занять і самостійних 

робіт. Підсумкова форма контролю – залік. 

 

 

8. Порядок оцінювання знань аспірантів 

Загальну оцінку знань проводять сумарно за поточним тестуванням, 

самостійною роботою та підсумковим тестом за рейтинговою 100-бальною 

шкалою, потім за національною 5-ти бальною шкалою та за Європейською 

системою ECTS. 

  

 

9. Розподіл балів, які отримують здобувачі 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (залік) 

Загальна сума 

балів Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

20 30 50 100 
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10. Шкала оцінювання національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ECTS Оцінка за національною шкалою 

для оцінювання 

виконання 

практичних і 

самостійних 

робіт 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 
82-89 B дуже добре 

75-81 C добре 

66-74 D задовільно 

35-59 FX незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

11. Матеріально-технічне забезпечення навчальної 

дисципліни 

11.1 Аудиторії, кабінети  

Мультимедійна лекційна аудиторія – _44___ для проведення 

інтерактивних занять. 

11.2 Обладнання робочого місця викладача: відеопроектор, ноутбук, 

настінний, або переносний екран.  

11.3 Спеціалізоване обладнання: не потрібне. 

 

12. Політика навчального курсу 

Політика навчального курсу передбачає обов’язкове: 

- самостійне навчальних завдань, поточного та підсумкового контролю; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок і 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права, 

не допускати плагіату та самоплагіату;  

- надання достовірної інформації про результати власної діяльності, 

використані наукові матеріали та джерела інформації.  
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