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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ
Дисципліна спрямована на ознайомлення з основними методичними підходами стосовно вирішення нагальних проблем у адаптивної системі селекції, яка в
Анотація
даний час стала пріоритетною у всьому світі, виступаючи в якості одного з найважливіших чинників переходу до адаптивного рослинництва. Суттю
навчальної дисципліни є адаптивна система селекції при розробці методів ендогенного і екзогенного управління адаптивними реакціями рослин з метою
підвищення продукційних, природоохоронних і функцій ресурсозбереження агроекосистем і агроландшафтів та відтвореним ресурсом біосфери в
довготривалій перспективі.
Надати майбутнім докторам філософії за спеціальністю 201 «Агрономія» теоретичні знання та практичні вміння і науковий аналіз процесів і явищ при
Мета та цілі
виведення сортів культурних рослин, що володіють високим адаптивним потенціалом, розкрити їхнє значення у сучасної селекції, насінництві, рослинництві.
Лекції, практичні заняття, самостійна робота. Підсумковий контроль – залік.
Формат
Аспірант повинен знати: генофонд рослин, донорів нових біологічних господарсько-цінних, фізіолого-біохімічних, анатомо- морфологічних і цитогенетичних ознак і
Результати
їх зв'язки з утилітарними властивостями; прийоми селекції та як розробляти нові і вдосконалювати наявні методи селекційного процесу: гібридизація,
навчання
мутагенез, поліплоїдія, генетична інженерія, клонування, трансплантація, методи оцінювання комбінаційної здатності; способи збереження сортової
ідентичності та методи сортового контролю посівів; вимоги Міжнародної конвенції щодо правової основи охорони прав на сорти рослин; законодавчі та
нормативно-правові документи щодо регулювання державної науково-технічної експертизи сортів росли; правила проведення кваліфікаційної експертизи сортів
рослин. Аспірант повинен вміти: використовувати генофонд рослин, виділяти донори нових біологічних господарсько-цінних ознак, фізіолого-біохімічних,
анатомо-морфологічних і цитогенетичних ознак і їх зв'язки з утилітарними властивостями; користуватися методами створення вихідного матеріалу для
селекції; створювати нові моделі високопродуктивних сортів і гібридів з комплексною стійкістю проти хвороб і шкідників, підвищеною адаптивністю
селекційного матеріалу та використовувати природні і антропогенні фактори формування продуктивності; розробляти нові і вдосконалювати наявні методи
селекційного процесу і методи оцінювання комбінаційної здатності; створювати та вдосконалювати селекційний матеріал з новими утилітарними
властивостями, удосконалювати принципи і методи випробування та державної реєстрації нових сортів і гібридів; вдосконалювати та розробляти нові методи
селекційного процесу шляхом застосування інформаційних та комп'ютерних технологій; вдосконалювати способи збереження сортової ідентичності та
методи сортового контролю посівів.
Загальний обсяг дисципліни 150 годин: лекції – 20 год., практичні заняття – 20 год., самостійна робота – 110 год.
Обсяг
Курси дисциплін з органічної хімії, біохімії, генетики, ботаніки, біології клітини, рослинництва, насінництва та селекції рослин для здобувачів другого
Пререквізити
(магістерського) рівня вищої освіти
Ознаки
Вибіркова навчальна дисципліна з блоку «Біотехнологія, селекція і насінництво», що формує фахові компетентності у аспіранта
Курс / семестр
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Шифр та назва спеціальності

201 - Агрономія

Відповідальні
відділи/лабораторії
інституту:

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ
Лекція № 1
Лекція № 2
Лекція № 3
Лекція № 4
Лекція № 5
Лекція № 6

Напрѐми екологічної селекції
сільськогосподарських рослин

Практичне
заняття № 1

Селекціѐ на стійкість рослин до абіотичних
стресів
Підвищеннѐ пристосувального потенціалу і
стратегіѐ боротьби з шкідниками і хворобами
в системі адаптивної селекції
Значеннѐ державних програм НААН в рішенні
задач адаптивної селекції
Сорт ѐк головний чинник інтенсифікації
сільськогосподарського виробництва
Екологічна пластичність сорту. Методи
оцінки адаптивної здатності сортів

Практичне
заняття № 2
Практичне
заняття № 3
Практичне
заняття № 4
Практичне
заняття № 5
Практичне
заняття № 6

Лекція № 7

Еколого-генетичні основи адаптивної селекції

Практичне
заняття № 7

Лекція № 8

Реалізаціѐ адаптивного потенціалу рослин у
нових умовах існуваннѐ

Практичне
заняття № 8

Лекція № 9

Біотехнологічні аспекти адаптивної селекції

Практичне
заняття № 9

Лекція № 10

Механізми (молекулѐрно-генетичні, фізіологоПрактичне
біохімічні, морфологічні, онтогенетичні), що
визначаять адаптивність рослин культурних заняття № 10
видів до умов навколишнього середовища

Прийоми і методи, що забезпечуять отриманнѐ сортів і
гібридів з максимальноя і стійкоя продуктивністя в
умовах передбачуваного регіону
Сорти, що поюднуять високу потенційну
продуктивність зі стійкістя до стресів
Сорти зернових культур з комплексним імунітетом
проти збудників іржі, борошнистої роси, а також курній і
твердої сажки одночасно
Сучасні адаптивні сорти і специфіка їх адаптивних
реакцій в системі сортовипробуваннѐ
Сучасні адаптивні сорти і специфіка їх адаптивних
реакцій у виробничих умовах
Методичні підходи і параметри оцінки екологічної
пластичності і стабільності генотипів
Методи міжвидової гібридизації на основі індукції
генетичної рекомбінації та запобіганнѐ елімінації
рекомбінантних гамет і зигот
Механізм формуваннѐ еколого-адаптивних форм рослин
культурних видів та можливість швидкої й ефективної
його оцінки
Створеннѐ трансгенних рослин
Молекулѐрно-генетичні, фізіолого-біохімічні,
морфологічні, онтогенетичні механізми адаптації рослин
до умов навколишнього середовища.

Напрѐми екологічної селекції сільськогосподарських
рослин
Селекціѐ на стійкість рослин до абіотичних стресів
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Підвищеннѐ пристосувального потенціалу і
стратегіѐ боротьби з шкідниками і хворобами в
системі адаптивної селекції
Значеннѐ державних програм НААН в рішенні задач
адаптивної селекції
Сорт ѐк головний чинник інтенсифікації
сільськогосподарського виробництва
Екологічна пластичність сорту. Методи оцінки
адаптивної здатності сортів
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Еколого-генетичні основи адаптивної селекції
Реалізаціѐ адаптивного потенціалу рослин у нових
умовах існуваннѐ
Біотехнологічні аспекти адаптивної селекції
Механізми (молекулѐрно-генетичні, фізіологобіохімічні, морфологічні, онтогенетичні), що
визначаять адаптивність рослин культурних
видів до умов навколишнього середовища

ПРИКЛАД ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ ДО ЗАЛІКУ
1. Прийоми, що підсиляять ріст рослин, одночасно сприѐять:
а) зменшення їх стійкості до екологічних стресів; б) збільшення їх стійкості до екологічних стресів
в) зменшення кількості хромосом в геномі рослини; г) збільшення кількості хромосом в геномі
2. Зазвичай більш врожайні сорти дуже чутливі до:
а) кількості активних та ефективних температур; б) короткочасного зниженнѐ температур у
вранішні години; в) короткочасного зниженнѐ температур в вечірні години; г) абіотичних стресів.
3. Який відсоток врожая визначаютьсѐ генетичними особливостѐми вирощуваних сортів?
а) 1 %;
б) 100 %;
в) 50 %;
г) 25 %.

4. Компенсувати недостатній рівень адаптивності сортів в несприѐтливих умовах зовнішнього
середовища дозволѐю використаннѐ:
а) протруюннѐ насіннѐ перед посівом;
б) скарифікації насіннѐ;
в) фізіологічно активних речовин;
г) боронуваннѐ посівів.
5. У селекції длѐ перенесеннѐ генів специфічної стійкості зазвичай використовуять методи:
а) цитоплазматичної чоловічої стерильності; б) цитоплазматичної жіночої стерильності;
в) холодного пророщуваннѐ зерна;
г) схрещуваннѐ і беккросів.
6. Диференціаціѐ селекційного матеріалу за типами може проводитисѐ методом:
а) кластерного аналізу;
б) дисперсійного одно факторного аналізу без повторень;
в) двох факторного дисперсійного аналізу;
г) аналізу Фурью.
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факторов в естественных условиѐх: монографиѐ / *Е. Л. Кордям и др.+; под ред. Е. Л. Кордям;
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11. Жученко А. А. Адаптивное растениеводство эколого-генетические основы. Теориѐ и
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Розподіл балів для оцінювання
успішності аспіранта

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

90-100
82-89

А
В

74-81
64-73

С
D

60-63

Е

35-59

FХ

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов'язковим
повторним вивченням дисципліни

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ
Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу академічної доброчесності ДУ ІЗК 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

