




1. Мета дисципліни 

Мета – професійна підготовка фахівців в області лісової генетики, селекції рослин 

та сортового насінництва, отримання вмінь та навичок в освоєнні теоретичних 

знань і практичних занять з селекції деревних рослин. 

Завдання дисципліни навчити студентів: 

- використовувати генетичні закономірності і методи селекції при 

вирощуванні високоякісного посадкового матеріалу;  

- користуватися методами розмноження рослин; 

- володіти методами збагачення і збереження генофонду деревних рослин; 

- добирати стійкі рослини для використання в урбосередовищі. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на дисципліни: 

«Дендрологія», «Ботаніка», та передує вивченню дисциплін «Озеленення 

населених місць» 

 

3. Результати навчання 

Програмний 

результат 

навчання* 

Методи 

навчання** 

Форми 

оцінювання*** 

Результати навчання 

за дисципліною 

**** 
ПРН 5. Володіти 

професійними 

знаннями для 

вирішення завдань з 

організації та 

ведення садово-

паркового 

господарства 

Метод частково-

пошуковий, 

дослідницький, 

самостійна робота,  

дискусії. 

 

Поточне оцінювання 

включає усного 

опитування; написання 

рефератів, письмових 

робіт, тестування. 

 

ПРН 5.1 – 

Використовувати 

теоретичні знання і 

практичні навики щодо 

методів селекції, різних 

способів розмноження 

деревних рослин при 

створенні стійких 

насаджень в 

урбосередовищі 

 

ПРН 5. Володіти на 

операційному рівні 

методами 

спостереження, 

опису, 

ідентифікації, 

класифікації, 

культивування 

декоративних 

рослин та 

рослинних садово-

паркових 

угруповань, 

Метод тестування,  

написання 

рефератів, 

самостійна робота, 

дискусії 

Усне та письмове 

опитування. Перевірки 

письмових та 

самостійних робіт, 

тестування. 

 

ПРН 5.1. Використання 

селекційних методів 

при створенні нових 

високодекоративних 

форм деревних рослин; 

ПРН 5.2. На основі 

теоретичних знань 

добирати стійкі і 

високодекоративні 

форми деревних рослин 

для культивування в 

умовах міста 



підтримання їх 

декоративності, 

стійкості і 

стабільності в 

умовах комплексної 

зеленої зони міста 

ПРН 8. Уміти 

кваліфіковано 

застосовувати 

технології 

вирощування 

посадкового 

матеріалу 

декоративних 

рослин у відкритому 

і закритому ґрунті 

Метод частково-

пошуковий, 

дослідницький, 

підготовка 

презентацій, 

дискусії. 

 

Усне та письмове 

опитування. Перевірки 

письмових та 

самостійних робіт, 

тестування. 

ПРН 8.1. Використання 

різних способів 

розмноження при 

вирощуванні 

посадкового матеріалу 

декоративних рослин 

 
 

4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.1. Методи та генетичні основи селекції 

Модулем передбачено ознайомлення здобувачів вищої освіти із об’єктом, 

предметом, завданнями і методами селекції та генетики. Короткий огляд історії 

розвитку генетики та зв'язок генетики з іншими науками, її значення для лісового 

та садово-паркового господарства. Особливості біології цвітіння та  
плодоношення у деревних видів рослин. Теоретичні основи добору як методу 

селекції. Способи штучного та природного добору. 

Змістовий модуль 1.2. Типи та особливості розмноження деревних 

рослин 

Вивчення способів розмноження деревних рослин. Недоліки і переваги 

вегетативного і генеративного розмноження. Автовегетативне і гетеровегетативне 

розмноження. Внутрішньовидова, міжвидова і міжродова гібридизація. Основні 

етапи гібридизації. Типи схрещування, що використовуються при гібридизації 

Принципи добору батьківських пар. Гетерозис, типи гетерозису та практичне 

використання. Подолання несхрещуваності рослин. Технологія схрещування 

рослин. Способи вирощування і випробовування гібридних рослин деревних 

видів. Індивідуальний розвиток організмів. 

Змістовий модуль 1.3. Селекція декоративних рослин.  
Модулем передбачено ознайомлення з методами поліплоїдії та мутагенезу. 

Класифікація поліплоїдів. Фізичні та хімічні чинники при штучному отриманні 

поліплоїдів. Поліплоїдія серед лісових деревних видів. Основні положення 

мутаційної теорії. Класифікація мутацій. Причини і механізми виникнення 

мутаційних змін. Закон гомологічних  рядів у спадковій мінливості. Поняття про 

сорт. Класифікація сортів. Система і завдання Державного сортовипробування. 

Загальна схема виведення сорту. Сучасні біотехнологічні методи селекції рослин 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу  

Змістові модулі  Кількість годин 



усього* лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1 (1 семестр) 150 15 30  105 

Змістовий модуль 1.1 45 10 12 - 27 

Змістовий модуль 1.2  60 10 12 - 42 

Змістовий модуль 1.3  30 10 10 - 15 

Підсумковий контроль 15    15 

6. Теми лекцій  

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1.1. Методи та генетичні основи селекції 

Тема 1.1.1. Селекція як 

наука, історія розвитку, 

завдання і методи 

селекції і генетики 

1. Селекція як наука. Короткий 

огляд історії розвитку генетики 

2.  Спадковість і мінливість як 

предмет селекції і генетики. 

3. Методи селекції і генетики. 

4. Зв’язок генетики з іншими 

науками 

2 

Тема 1.1.2. 
Особливості біології 

цвітіння та 

плодоношення у 

деревних видів рослин. 

1. Генеративний цикл, його фази та 

тривалість. 

2. Статеве розподілення  рослин. 

3. Особливості біології цвітіння 

4. Індивідуальний розвиток 

рослинного організму 

4 

Тема 1.1.3. Добір як 

метод селекції 

1.  Теоретичні основи добору як 

методу селекції. 

2. Способи зберігання генетичного 

фонду лісових деревних рослин. 

3. Селекційна інвентаризація 

лісових насаджень. 

4 

Змістовий модуль 1.2 

Типи та особливості розмноження деревних рослин  

Тема 1.2.1. Способи 

розмноження деревних 

рослин 

1. Генеративне розмноження, його 

переваги та недоліки. 

2. Особливості вегетативного 

розмноження. 

2 

Тема 1.2.2. Нестатеве 

розмноження деревних 

рослин 

1. Нестатеве розмноження в житті 

вищих рослин. 

2. Автовегетативне і 

гетеровегетативне розмноження. 

3. Апоміктичне розмноження 

рослин. 

2 

Тема 1.2.3. 

Гібридизація як метод 

селекції 

1. Теоретичні основи гібридизації 

як методу селекції. 

2.  Види гібридизації. 

2 



 3. Схема проведення 

гібридизаційних робіт. 

4. Причини несхрещуваності при 

гібридизації. 

5. Результати гібридизації деревних 

рослин в Україні 

Тема 1.2.4. Системи 

схрещувань 

1. Гібридизація та системи 

схрещувань. 

2. Інбридинг та його генетичні 

наслідки. 

3. Системи схрещувань (їх 

переваги, недоліки та практичне 

використання). 

2 

Тема 1.2.5. Явище 

гетерозису та його суть. 

 

1. Поняття про гетерозис та його 

типи.  

2. Методи прогнозування 

гетерозису. 

3. Комбінативна здатність 

батьківських форм. 

4. Цитоплазматична чоловіча 

стерильність та її використання в 

селекції. 

2 

Змістовий модуль 1.3  

Селекція декоративних рослин 

Тема 1.3.1. Поліплоїдія 

як метод селекції 

1. Розподіл деревних рослин за 

характером каріотипів. 

2. Кількісні зміни хромосом в 

клітинах при геномних мутаціях. 

3. Класифікація поліплоїдів. 

4. Штучне отримання поліплоїдів 

5. Поліплоїдія серед лісових 

деревних видів. 

2 

Тема 1.3.2. Мінливість 

генетичного матеріалу. 

Основні положення 

мутаційної теорії 

1. Основні положення мутаційної 

теорії. 

2. Класифікація мутацій. 

3. Причини і механізми виникнення 

мутаційних змін. 

4. Закон гомологічних змін у 

спадковій мінливості (М.І.Вавілова) 

4 

Тема 1.3.3. Сорти  

деревних рослин 

1. Поняття про сорт. 

2. Класифікація сортів рослин. 

3. Державна система і завдання 

сортовипробування. 

4. Загальна схема виведення сорту 

деревних рослин  

2 



Тема 1.3.4. Сучасні 

біотехнологічні методи 

селекції рослин 

 

1. Біотехнологія як наука. 

2. Молекулярне маркування. 

3. Мікроклональне розмноження. 

4. Генна і клітинна інженерія 

2 

 

7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 

Кількість 

ауд. 

годин 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1.1. Методи та генетичні основи селекції 

Тема 1.1.1. Особливості 

розподілу деревних рослин за 

статтю 

1. Аналіз письмових  та 

іконографічних матеріалів, 

літературних джерел, а також інших 

джерел інформації за темою 

практичної роботи. 

2. Ознайомитися та засвоїти основні 

терміни та визначення. 

3. Добрати приклади представників 

деревних рослин різних за біологією 

квітування 

3 

Тема 1.1.2. Зелене 

живцювання деревних 

рослин 

1. Ознайомитися з досвідом 

зеленого живцювання деревних 

рослин. 

2. Підготувати короткий реферат  на 

тему «Особливості зеленого 

живцювання красиво-квітучих 

деревних рослин». 

3 

Змістовий модуль 1.2. Типи та особливості розмноження деревних рослин 

Тема 1.2.1. Основні 

положення технології 

гетеровегетативного 

розмноження 

1. Ознайомитись з основними 

чинниками, які впливають 

приживленність підщепи і прищепи. 

2. Ознайомитися з матеріалами та 

інструментами для щеплення 

3. Підготувати матеріал (однорічні 

пагони хвойних і листяних рослин) 

для проведення щеплення в 

лабораторних умовах  

2 

Тема 1.2.2. Особливості 

розмноження троянд 

1.  Ознайомитися з недоліками і 

перевагами авто- і 

гетеровегетативного розмноження 

троянд 

2.  Способи щеплення троянд 

2 

Змістовий модуль 3  

Селекція декоративних рослин.  



Тема 1.3.1. Типи 

несумісності при щепленні 

деревних рослин 

3. Описати екологічну 

характеристику дворічним 

квітковим рослинам за основними 

показниками. 

4. Скласти графік цвітіння 

дворічників. Охарактеризувати 

декоративні властивості дворічників 

1.Запропонувати варіанти 

використання дворічників в різних 

видах озеленення. 

2 

Тема 1.3.2. 

Особливості техніки 

схрещування деревних 

рослин на зрізаних гілках 

1. Вивчити перелік видів деревних 

рослин, які можна схрещувати в 

лабораторних умовах. 

2. Визначити основні переваги 

схрещування деревних рослинв 

лабораторних умовах перед 

схрещуванням на деревах. 

3. Ознайомитися з основними 

технологічними прийомами процесу 

схрещування в лабораторних 

умовах 

2 

 
 

7. Теми лабораторних занять 

Тема  Зміст (план) 

Кількість 

ауд. 

годин 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1.1. Методи та генетичні основи селекції 

Тема 1.1.1. Прогнозування 

цвітіння деревних рослин в 

зимовий період 

1. Вивчення особливостей біології 

квітування однодомних і дводомних 

деревних рослин  

2. Візуально оцінити жіночі і 

чоловічі генеративні органи 

однодомних (роздільностатевих, 

двостатевих) та дводомних рослин 

на безлистяних пагонах деревних 

рослин. 

3. Замалювати загальний вигляд 

жіночих і чоловічих генеративних 

органів на безлистяних пагонах 

деревних рослин у робочому зошиті. 

4 

Тема 1.1.2. Особливості 

технологічних прийомів 

зеленого живцювання (на 

1. Вивчення особливостей 

живцювання хвойних рослин у 

тепличних умовах. 

3 



прикладі туї західної та 

ялівця козацького) 

2. Ознайомитися з практичними 

прийомами заготівлі та посадки 

живців туї західної та ялівця 

козацького. 

3. Вивчити вимоги щодо 

мікрокліматичних умов  

вирощування живців в захищеному 

грунті. 

Змістовий модуль 1.2. Типи та особливості розмноження деревних рослин 

Тема 1.2.1. Технологічні 

особливості щеплення 

листяних рослин 

 

1. Ознайомитись з особливостями 

проведення різних способів 

щеплення листяних рослин 

2. Щеплення простою і поліпшеною 

копуліровкою. 

1. Щеплення вприклад 

2. Щеплення за кору 

3. Перещеплення містком 

4 

Змістовий модуль 3  

Селекція декоративних рослин.  

Тема 1.3.1. 

Технологічні особливості 

щеплення хвойних деревних 

рослин  

1. Ознайомитись з технологію 

щеплення хвойних рослин. 

2. Камбієм або серцевиною на 

камбій 

3. В боковий заріз 

4. В розщеп верхівкового пагона або 

бруньки 

4 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Не передбачено навчальним планом. 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Основними методами контролю є: 

Поточний контроль. 

- усне і письмове опитування проводиться на кожному занятті;  

- оцінювання письмових практичних робіт;  

- практична перевірка умінь і навичок під час практичних занять;  

- оцінювання доповідей і презентацій з самостійно вивчених тем; 

-  самоконтроль і самооцінка;  

- тестування на базі платформи moodle після вивчення кожного змістовного 

модуля. 

- підсумковий контроль – диференційований залік у формі тесту на базі 

платформи moodle. 

Оцінювання проводиться за накопичувальною системою у чотири етапи: 

результати трьох змістовних модулів та підсумковий контроль у формі 



диференційованого заліку. Оцінка за змістовий модуль є сумою набраних студентом 

балів за поточну роботу, виконання практичних і самостійних завдань. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
 Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. роб. мод. тест 

МОДУЛЬ 1 100    

Змістовий модуль 1.1 20 8 7 5 

Змістовий модуль 1.2  30 10 10 10 

Змістовий модуль 1.3  20 6 -4 10 

Підсумковий контроль 30 - -  

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

 

Види завдань та засоби контролю  
Розподіл 

балів* 

Змістовий модуль 1.1 20 

Практичне завдання 1.1.1. «Особливості розподілу деревних рослин 

за статтю» (презентація) 

3 

Практичне завдання 1.1.2. «Зелене живцювання деревних рослин» 

(письмова робота) 

4 

Завдання лабораторної роботи1.1.1. «Прогнозування цвітіння 

деревних рослин в зимовий період» (письмова робота) 

4 

Завдання лабораторної роботи1.1.2. «Особливості технологічних 

прийомів зеленого живцювання (на прикладі туї західної та ялівця 

козацького)» (письмова робота) 

4 

Модульний тест ЗМ 1 5 

Змістовий модуль 1.2 30 

Практичне завдання 1.2.1. «Основні положення технології 

гетеровегетативного розмноження» (письмова робота) 

5 

Практичне завдання 1.2.2. «Особливості розмноження троянд» 

(письмова робота) 

5 

Завдання лабораторної роботи1.2.1. «Технологічні особливості 

щеплення листяних рослин» (письмова робота) 

10 

Модульний тест ЗМ 2 10 

Змістовий модуль 1.3 20 

Практичне завдання 1.3.1. «Типи несумісності при щепленні 

деревних рослин» (письмова робота) 

3 

Практичне завдання 1.3.2. «Особливості техніки схрещування 

деревних рослин на зрізаних гілках» (письмова робота) 

3 

Завдання лабораторної роботи 1.3.1. Технологічні особливості 

щеплення хвойних деревних рослин (письмова робота) 

4 

Модульний тест ЗМ 3. 10 



Підсумковий контроль – диференційований залік 30 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 
З методичними матеріалами по дисципліні можна ознайомитися на дистанційному курсі у 

віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за 

посиланням: https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=458 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

1. Білоус В. І. Лісова селекція. / В. І. Білоус. Умань., 2003. – 535с. 

2. Бреус Н. Ю., Олексійченко Н. О. Гарноквітучі кущі у насадженнях загального 

користування м. Києва. [монографія] Корсунь-Шевченківський : Видавець 

Гаврищенко В.М., 2015. – 336 с. 

3. Глухів А. З., Шпакова О. Г. Ускоренное размножение хвойных в условиях 

Украины. Донецк, 2006. – 136 с. 

4. Глухов А. З., Довбиш Н. Ф. Прискорене розмноження малопоширених 

деревних листяних рослин  на Південному Сході України, Донецьк, 2003. – 

162 с. 

5. Джонатан В.Райт. Введение в лесную генетику. / Джонатан. В. Райт. М.: 

«Лесная промышленность», 1978.  – 470 с. 

6. Любавская А. Я. Лесная селекция и генетика. / А. Я. Любавская. 1982. – 286 

с. 

7.  Олексійченко Н. О. Селекція шовковиці в Україні. Проблеми, досягнення, 

перспективи [монографія] К.: ВЦКНЛУ. 2007. –  352 с. 

8. Пятницкий С.С. Практикум по лесной селекции. / С. С. Пятницкий. М.: 

Сельхозиздат, 1961. – 271 с. 

 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 

1. Аудиторії, оснащені проекторами і комп’ютерами. 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=458


2. Навчальна література. 

 

  



Аркуш актуалізації 
 

Робоча програма курсового роботи на 2020-2021 навчальний рік переглянута та 

затверджена «Без змін» 

  

Повна назва навчальної дисципліни  «Селекція рослин»  
 

вид  обов’язковий ОК 19 

семестр 5 семестру 

кількість кредитів ЄКТС 5 кредитів ЄКТС 

форма підсумкового 

контролю 

диф. залік 

мова викладання, 

навчання та оцінювання 

українська  

кафедра ландшафтного проєктування та садово-паркового 

мистецтва 

 

для здобувачів вищої освіти: 

рівень вищої освіти перший (бакалаврський)  

галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство 

спеціальність 206 «Садово-паркове господарство» 

освітня програма  «Садово-паркове господарство» 

форма навчання денна  

 

 

 

Завідувач кафедри ландшафтного проєктування та садово-паркового мистецтва 
 яка забезпечує викладання дисципліни 

«____»____________ 2020 року  ___________________  (Олексійченко Н.О.) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 

 

Гарант освітньої програми  

«____»____________ 2020 року  ___________________  (Гатальська Н. В.) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 
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