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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ
Дисципліна спрямована на ознайомлення з провідною галуззю рослинництва – насінництвом, яке покликане вирішувати основне завдання – стабільне
Анотація
виробництво високоякісного насіння сортів і гібридів, збереження їх цінних господарських ознак і властивостей та високої генетичної ідентичності. Вивчає
життя та розвиток насіння, його вимоги до чинників навколишнього середовища, а також розробляє норми і методи оцінювання посівного матеріалу; теорії і
методології виробництва насіння сортів і гібридів з високими сортовими і посівними якостями, збереження їх цінних господарських ознак і властивостей, та
високої генетичної ідентичності; отримання практичних навичок з насінництва рослин; нормативно-правову базу сучасного насінництва.
Надати майбутнім докторам філософії за спеціальністю 201 «Агрономія» концептуальні, теоретичні і методологічні знання і практичні навички з насінництва
Мета та цілі
рослин, розкрити значення насінництва у сучасному розвитку світової і вітчизняної аграрної науки.
Лекції, практичні заняття, самостійна робота. Підсумковий контроль – залік.
Формат
В результаті вивчення дисципліни аспірант повинен знати: концептуальні, теоретичні і методологічні основи насінництва рослин; нормативно-правову базу
Результати
сучасного насінництва в Україні; сучасну систему насінництва в Україні; методи виробництва насіння з високими сортовими якостями самозапильних і
навчання
перехреснозапильних культур; схеми виробництва насіння самозапильних і перехреснозапильних культур; порядок сертифікації насіння та введення його в обіг;
основи формування посівних якостей насіння у технологіях його вирощування, збирання та обробки; основи збереження посівних якостей насіння у технологіях
його зберігання; травмування насіння та запобіжні заходи; маркетингову діяльність на ринку насіння. В результаті вивчення дисципліни аспірант повинен уміти:
застосовувати різні методи добору для проведення сортооновлення та сортозміни у самозапильних та перехреснозапильних рослин; проводити критичний
аналіз різних інформаційних джерел, наукової літератури з насінництва рослин; користуватись Державними реєстрами системи насінництва; розрізняти
типові і нетипові, стерильні і фертильні рослини; проводити відбори рослин на здатність закріплювати стерильність; проводити відбори рослин на здатність
відновлювати фертильність; застосовувати різні схеми вирощування гібридного насіння; проводити польові обстеження (інспектування); визначати сортову
чистоту і ступінь стерильності; вести моніторинг за станом насінницьких посівів, визначати динаміку дозрівання і оптимальну дату збирання насіння;
рекомендувати та контролювати режими сушіння, очищення, сортування, калібрування насіннєвого матеріалу; організовувати передпосівну підготовку
насіння, застосовувати засоби його захисту та стимуляції; користуватись документами нормативно-правової бази; розробляти рекомендації щодо створення
нових сортів і гібридів й установлення їхніх характеристик з метою задоволення нових запитів і потреб споживачів; проводити маркетингові дослідження.
Загальний обсяг дисципліни 150 годин: лекції – 20 год., практичні заняття – 20 год., самостійна робота – 110 год.
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Практичне Розподіл самозапилених ліній по реакції на ЦЧС. Сортова
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Правила відбирання і формування проб насіння для
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додаткових показників посівних якостей насіння
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Сертифікація насіння за посівними якостями та
введення його в обіг

Маркетингова діяльність на ринку насіння

ПРИКЛАДИ ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ ДО ЗАЛІКУ
1.
Система насінництва в Україні викладена у:
а) Конституції України; б) Законі України «Про насіння і садивний матеріал»;
в) Законі України «Про карантин рослин»; г) Законі України «Про охорону прав на сорти рослин».
2.
Державний резервний насіннєвий фонд України складає:
а) не менше 5% від потреби держави в насінні;
б) не менше 10% від потреби держави в насінні;
в) не менше 15% від потреби держави в насінні;
г) не менше 20% від потреби держави в насінні
3.
Для отримання свідоцтва аудитора із сертифікації особа обов’язково повинна:
а) працювати у державних структурах; б) мати повну вищу агрономічну освіту;
в) знати українське ділове мовлення;
г) досконало володіти комп’ютером.
4.
Свідоцтво аудитора із сертифікації скасовується:
а) по завершенню строку дії свідоцтва аудитора; б) через три роки з моменту видачі свідоцтва;
в) при несвоєчасному підвищенні кваліфікації;
г) у разі систематичного грубого порушення
законодавства у сфері насінництва.
5.
На придбане насіння гарантії діють протягом:
а) 4 місяців;
б) 6 місяців;
в) 12 місяців;
г) протягом строку визначеного у сертифікаті.
6.
Охоронний документ, що засвідчує пріоритет і майнове право інтелектуальної власності
на сорт рослин:
а) сертифікат на насіння;
б) свідоцтво про авторство на сорт рослин;
в) свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин;
г) патент.
7.
Охоронний документ, що засвідчує майнове право інтелектуальної власності на поширення
сорту рослин:
а) сертифікат на насіння;
б) свідоцтво про авторство на сорт рослин;
в) свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин;
г) патент.
8.
Відомості щодо державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на
поширення сорту рослин містяться у:
а) Реєстрі патентів; б) Реєстрі сертифікатів насіння та/або садивний матеріал;
в) Реєстрі сортів рослин Україні; г) Реєстрі органів з оцінки відповідності.
9.
У товарних посівах кукурудзи найпоширеніший на сьогодні тип гібридів:
а) подвійний міжлінійний;
б) простий модифікований;
в) сестринський;
г) сортолінійний.
10.
Найбільш економічно доцільна схема отримання гібридного насіння кукурудзи:
а) на фертильній основі;
б) на стерильній основі з відновленням фертильності;
в) змішування;
г) з обриванням волотей.
11.
При вирощуванні гібрида за схемою змішування частка фертильного гібрида повинна
складати:
а) не менше 5%;
б) не менше 10%;
в) не менше 20%;
г) не менше 30%.

12.
Сортові прополки на чоловічих компонентах, на ділянках гібридизації кукурудзи
завершують:
а) коли цвіте 5% волотей;
б) коли цвіте 50% волотей;
в) в кінці цвітіння волотей;
г) до початку цвітіння волотей.
13.
Сортові прополки на жіночих компонентах, на ділянках гібридизації кукурудзи
завершують:
а) коли цвіте 5% качанів;
б) коли цвіте 50% качанів;
в) в кінці цвітіння качанів;
г) до початку цвітіння качанів.
14.
Нормативи сортової чистоти насіння залежать від:
а) типу гібрида;
б) категорії насіння;
в) схеми отримання насіння;
г) типу ЦЧС.
15.
Що роблять з реєстрацією насінницьких посівів при виявленні злісних бур'янів?
а) реєструють;
б) вибраковують з складу насінницьких;
в) проводять прополювання;
г) знищують.
16.
Який заклад проводить арбітражне (експертне) визначення якості насіння
сільськогосподарських культур?
а) Державна служба з охорони прав на сорти рослин;
б) Український інститут експерти сортів рослин;
в) Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції України;
г) Міністерство аграрної політики.
17.
Головний принцип маркетингового підходу:
а) проведення різноманітних рекламних заходів;
б) продавати те, що виробляється;
в) виробляти те, що продається;
г) виробляти те, що продається, а не продавати те, що виробляється.
18.
Основними функціями маркетингу є:
а) виробнича, збуту, управління та контролю;
б) аналітична, науково-технічна;
в) аналітична, виробничо-збутова;
г) аналітична, виробнича, збуту, управління та контролю.
19.
Як визначається сила росту насіння у лабораторних умовах?
а) числом сходів;
б) масою паростків;
в) числом сходів і масою паростків;
г) енергією проростання і масою проростання.
20.
Як визначається вирівняність насіння?
а) просіюванням та сходом насіння з двох суміжних сит;
б) просіюванням та сходом насіння з усіх сит;
в) просіюванням та сходом насіння з одного сита;
г) без просіювання шляхом виміру насінини.
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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
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74-81
64-73
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35-59
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0-34
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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

