




1. Мета курсової роботи 

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 

 

Виконання курсової роботи 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. 

 

Поточний та  

підсумковий контроль 

здійснюється за 

результатами 

самостійної роботи, 

підготовленої, 

пояснювальної записки 

та захисту курсової 

роботи 

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 частково-

пошуковий, 

дослідницький, 

дискусії. 

Поточний та 

підсумковий контроль 

здійснюється за 

результатами 

самостійної роботи, 

підготовленої, 

пояснювальної 

записки та захисту 

курсової роботи  

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. 

 

Поточний контроль 

здійснюється за 

результатами 

самостійної роботи, 

підготовленої, 

пояснювальної 

записки та захисту 

курсової роботи 

ПРН 8.1. Використання 

різних способів 

розмноження при 

вирощуванні 

посадкового матеріалу 

декоративних рослин 

 
 

4. Програма курсової роботи 

 

Змістовий модуль 1.1. Аналіз досвіду селекції рослин найпоширеніших та 

перспективних для формування декоративних насаджень  
В розрізі змістовного модуля передбачено вивчення досвіду селекції 

найпоширеніших та перспективних деревних рослин для формування рослинних 

угруповань в насадженнях різного функціонального призначення. Визначаються 

методи селекції, які використані для покращання вихідного матеріалу, а також 

особлива увага приділяється аналізу ознакам, на які спрямована селекційна 

робота. 

Змістовий модуль 2.1. Вибір методів та способів отримання 

покращеного селекційного матеріалу деревних рослин 
На основі вивчення генетичних закономірностей і методів селекції деревних 

рослин з урахуванням існуючого формового різноманіття в процесі виконання 

робіт за змістовним модулем має бути запропонована модель потенційного 

культивару з відповідними покращеними ознаками (декоративність, 

зимостійкість, посухостійкість тощо). При цьому передбачено визначити схему  

та послідовність його створення, обгрунтування обраного методу селекції, вибір 

оптимальних способів його подальшого розмноження для отримання якісного 

посадкового матеріалу  

 

5. Структура курсової роботи і розподіл часу  

Змістові модулі Кількість годин 

(самостійна робота) 

МОДУЛЬ 1 ( 5 семестр) 60 

Змістовий модуль 1.1 15 

Змістовий модуль 2.1 30 

Підсумковий контроль 15 



 

6. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

У якості контрольних заходів курсової роботи дисципліни «Селекція 

рослин» передбачено: 

- поточний контроль – оцінювання письмових робіт, які входять до складу 

курсової роботи; регулярні спостереження за самостійною роботою здобувачів 

вищої освіти під час консультацій; самоконтроль і самооцінка;  

- підсумковий контроль – у формі диф. заліку, який виставляється за 

результатами двох змістових модулів, презентації та захисту курсового проєкту. 

 

Структура курсової робот і розподіл балів 
 

Змістові модулі  Максимальна кількість балів 

МОДУЛЬ1 (5 семестр) 100 

Змістовий модуль 1.1 30 

Змістовий модуль 2.1  40 

Підсумковий контроль 30 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1.1 30 

Вивчення досвіду селекції найпоширеніших та перспективних 

деревних рослин для формування рослинних угруповань 

15 

Визначення методів селекції для покращання вихідного матеріалу 15 

Змістовий модуль 2.1 40 

Використання методу добору для отримання декоративних форм 

рослин 

10 

Використання методу гібридизації для виведення декоративних форм 20 

Використання методу добору для отримання декоративних форм 

рослин 

10 

Підсумковий контроль – публічний захист  30 

Презентація 10 

Захист курсової роботи 20 

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 

 

  



7. 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. 

2. Навчальна література. 

 

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