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ПРОГРАМА
Фахового вступного випробування «Селекція і генетика
сільськогосподарських культур»
Тема 1. Виникнення, розвиток і завдання селекції.
Селекція як наука і галузь сільськогосподарського виробництва.
Народногосподарське значення селекції. Місце селекції в інтенсифікації і
розвитку сталого землеробства. Економічне значення селекції. Примітивна
селекція і початок розвитку землеробства. Народна селекція. Промислова
селекція. Становлення сучасної селекції. Зв'язок селекції з іншими науками.
Значення робіт М. І. Вавилова для теорії і практики селекції. Розвиток та
досягнення селекції в Україні. Основоположники вітчизняної селекції:
Л. Л. Семполовський, В. Я. Юр’єв, А. Ф. Шулиндін, В. С. Пустовойт,
П. П. Лук’яненко, В. М. Ремесло, П. X. Гаркавий, Ф. Г. Кириченко, Б. П.
Соколов та ін., їх роботи. Напрями і завдання селекції основних
сільськогосподарських культур в умовах різних ґрунтово-кліматичних зон
України. Селекційні центри. Сучасний стан і досягнення селекції
Тема 2. Поняття про сорт. Вихідний матеріал і його значення в
селекції.
Поняття про сорт. Класифікація сортів за походженням і способами
створення. Сорт як елемент інтенсивної технології вирощування культур.
Вихідний матеріал у селекції рослин. Вчення М. І. Вавилова про вихідний
матеріал (закон гомологічних рядів у спадковій мінливості, екологогеографічна систематика культурних рослин, центри походження культурних
рослин). Створення світової колекції сільськогосподарських рослин і її
використання в селекції.
Тема 3. Аналітична селекція.
Сутність поняття «аналітична» селекція. Сутність поняття «місцеві»
сорти, методи їх створення. Місцеві сорти-популяції як один із важливих видів
вихідного матеріалу. Вплив генетики на розвиток селекції. Сутність вчення В.
Йогансена про популяції і чисті лінії.
Тема 4. Внутрішньовидова та віддалена гібридизація.
Сутність поняття «синтетична селекція». Гібридизація як основний метод
створення генетичного різноманіття вихідного матеріалу в сучасній селекції.
Добір батьківських пар для гібридизації.
Сутність поняття «віддалена гібридизація». Значення віддалених
схрещувань у селекції. Віддалена гібридизація в роботах І. В. Мічуріна, Л.
Бербанка, М. В. Цицина, Г. Д. Карпеченка, М. Ф. Тарнавського, С. М.
Букасова, Ф. Г. Кириченка, А. Ф. Шулиндіна та ін... Труднощі схрещування
різних видів і родів. Методи подолання несхрещуваності. Використання
біотехнологічних методів для подолання несхрещуваності. Досягнення і
перспективи віддаленої гібридизації.
Тема 5. Експериментальний мутагенез і поліплоїдія та їх
використання в селекції.
Значення мутаційної мінливості для селекції. Типи мутацій (генні,
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хромосомні аберації, геномні), їх значення як вихідного матеріалу в селекції
рослин. Методи одержання мутантів. Методи роботи з мутантними
поколіннями. Господарсько цінні форми і сорти, одержані на основі
експериментального і спонтанного мутагенезу. Типи поліплоїдів та їх
селекційна цінність. Методи одержання поліплоїдних форм. Створення
триплоїдів цукрових буряків, кавунів та ін... Причини зниження насіннєвої
продуктивності поліплоїдів і заходи щодо їх усунення. Сорти і гібриди,
одержані з використанням явища поліплоїдії. Гаплоїдія, її значення у створенні
гомозиготних ліній.
Тема 6. Гетерозис і його використання в селекції.
Значення гетерозису в селекції та його використання. Методи одержання
самозапильних ліній. Методи оцінки комбінаційної здатності ліній. Методи
виробництва гетерозисного насіння різних культур. Використання
цитоплазматичної чоловічої стерильності (ЦЧС) в селекції на гетерозис.
Переведення ліній і сортів на стерильну основу. Одержання аналогів
відновлювачів фертильності. Схема використання ЦЧС при виробництві
гетерозисного насіння кукурудзи. Перспективи використання гетерозису в
селекції.
Тема 7. Методи добору.
Природний та штучний добір і його значення в селекції. Добір як
головний метод селекції. Поняття про родину, лінію, клон. Класифікація
методів добору. Добір масовий та індивідуальний. Добір одноразовий,
багаторазовий (безперервний). Методи добору залежно від способу запилення і
розмноження рослин. Схеми масового добору. Негативний добір. Схема і
техніка індивідуального добору у самозапильних рослин. Індивідуальний добір
із гібридних популяцій. Повторний індивідуальний добір. Клоновий добір.
Індивідуальний добір у перехреснозапильних рослин. Добір без ізоляції і з
просторовою ізоляцією родин. Родинно-груповий та індивідуально- родинний
добір. Метод половинок і метод резервів. Добір з індивідуальною оцінкою
потомств і перезапиленням кращих з них в роботах академіка В.С. Пустовойта.
Тема 8. Методи оцінки селекційного матеріалу.
Значення методів оцінки селекційного матеріалу. Оцінка за прямими і
непрямими ознаками. Польовий, лабораторний і лабораторно-польовий методи
оцінки. Оцінка на різних етапах селекційного процесу. Фенологічні
спостереження та оцінка за тривалістю вегетаційного періоду. Оцінка за
продуктивністю та врожайністю. Оцінка зимостійкості. Польові та
лабораторно-польові методи оцінки зимостійкості. Оцінка зимостійкості за
непрямими ознаками. Оцінка посухостійкості. Штучне створення ґрунтової і
атмосферної посухи. Оцінка селекційного матеріалу на стійкість до
несприятливих умов середовища. Довжина вегетаційного періоду і
посухостійкість рослин. Оцінка стійкості проти хвороб і шкідників. Оцінка
стійкості проти хвороб в умовах штучного зараження. Оцінка селекційного
матеріалу за якістю продукції (залежно від виду рослин). Оцінка селекційного
матеріалу на стійкість проти вилягання та обсипання.
Тема 9. Схема й організація селекційного процесу
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Принципи організації селекційного процесу. Вибір, вивчення і підготовка
ділянки для селекційних посівів і сортовипробувань. Схема селекційного
процесу. Селекційні посіви та їх призначення. Розміри та форма ділянок.
Точність досліду і кількість випробовуваних сортів. Способи розміщення
ділянок у повторностях. Механізація і техніка робіт у селекційному процесі.
Підготовка ґрунту, сівба Способи збирання селекційного матеріалу.
Спостереження за рослинами та їх вибраковування. Збирання і облік урожаю.
Розмноження цінного селекційного матеріалу. Прискорення селекційного
процесу.
Тема 10. Державна експертиза і занесення сортів до Реєстру сортів
рослин України.
Завдання державного сортовипробування сільськогосподарських культур.
Організація і структура державного сортовипробування. Розміщення державних
сортовипробувальних станцій та сортодільниць. Державний реєстр сортів
рослин України і його склад: реєстр сортів України, які пройшли державне
сортовипробування і допущені до застосування на території України; реєстр
сортів рослин, які пройшли сортовипробування і визнані перспективними;
реєстр сортів рослин, заявлених на випробування. Вимоги Державної комісії по
випробуванню та охороні сортів до сортів за стійкістю до хвороб. Оцінка сортів
в процесі сортовипробування на сортодільницях та сортовипробувальних
станціях.
Тема 11. Теоретичні основи насінництва.
Насінництво як наука та галузь сільськогосподарського виробництва.
Основна мета і завдання насінництва. Коротка історія розвитку насінництва в
Україні. Організація сортовипробування та апробації. Організація насінництва в
сучасних умовах. Сутність поняття «система» насінництва. Спеціалізація та
концентрація насінництва. Поняття про категорії насіння, еліту та репродукцію.
Сорт і гетерозисний гібрид як об'єкти насінництва. Значення насіння в
реалізації потенціалу продуктивності сорту (гібриду).
Тема 12. Сортові якості та врожайні властивості насіння. Сортозміна
та сортооновлення.
Сортові якості та врожайні властивості насіння. Модифікаційна
мінливість та її використання в насінництві. Причини погіршення сортів в
процесі їх використання. Різноякісність насіння та її використання в
насінництві. Екологічні основи насінництва.
Сутність понять «сортозміна» та «сортооновлення», їх роль у стабілізації
та збільшенні виробництва продукції сільськогосподарських культур.
Тема 13. Виробництво оригінального та елітного насіння.
Первинні ланки насінництва, основні розсадники та їх призначення.
Схеми і методи виробництва еліти самозапильних, перехреснозапильних і
культур, що розмножуються вегетативне. Сутність індивідуально-родинного і
масового доборів. Вимоги до еліти. Значення біотехнології в одержанні
високоякісного насіння еліти.
Тема 14. Державний та внутрішньогосподарський сортовий контроль
у насінництві.
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Сортовий контроль як загальнодержавна система перевірки процесу
виробництва сортового насіння. Організація і види державного контролю за
сортовими і посівними якостями насіння. Польова апробація сортових посівів.
Стандарти на сортове насіння. Польові обстеження посівів на ділянках
гібридизації
і
розмноження
стерильних
батьківських
форм.
Внутрішньогосподарський сортовий контроль.
Тема 15. Виробництво репродукційного насіння.
Організація насінницької сівозміни. Особливості застосування добрив на
насіннєвих посівах. Технологія виробництва високоякісного насіння і вибір
попередника, способи і строки сівби, норми висіву, догляд за посівами.
Агротехнічні основи збирання насінних посівів. Заходи зниження
травмованості насіння під час збирання і післязбиральної обробки. Зберігання,
документація, реалізація насіння. Фонди насіння.
Тема 16 Сортознавство
Сортові ознаки і сорти пшениці .Сортові ознаки і сорти ячменю. Сортові
ознаки і сорти вівса. Сортові ознаки і сорти проса Сортові ознаки і гібриди
кукурудзи. Сортові ознаки і гібриди соняшнику.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Структура та критерії оцінки вступного випробування
Вступник має надати відповіді на три питання, які оцінюються за
наступною шкалою:
– 180-200 балів (оцінка „відмінно”) одержують абітурієнти, які
всебічно, систематично і глибоко володіють матеріалом, вміють самостійно
виконувати завдання, передбачені програмою, засвоїли основну й ознайомлені з
додатковою літературою, яка рекомендована програмою. Оцінка „відмінно”
виставляється абітурієнтам, які розуміють взаємозв'язки основних понять
дисципліни для професії, яку вони набувають. Проявляють нахили до наукової
роботи;
– 160-179 балів (оцінка „дуже добре”) – вище від середнього рівня (з
кількома помилками) заслуговують абітурієнти, які повністю опанували
навчально-програмний матеріал, успішно виконали завдання, передбачені
програмою, засвоїли основну літературу, рекомендовану програмою. Оцінка
„дуже добре” виставляється абітурієнтам, які показують систематичний
характер знань з дисципліни;
– 140-159 балів (оцінка „добре”) – в загальному робота абітурієнтами
виконана, але з певною кількістю помилок. Оцінку „добре” заслуговують
абітурієнти, які опанували навчально-програмний матеріал, успішно виконали
завдання, передбачені програмою, засвоїли основну літературу, яка
рекомендована програмою;
– 120-139 балів (оцінка „задовільно”) заслуговують абітурієнти, які
знають основний навчально-програмний матеріал в обсязі, необхідному для
подальшого навчання і використання його у майбутній професії, виконують
завдання непогано, але із значною кількістю помилок, ознайомлені з основною
літературою, яка рекомендована програмою. Оцінка „задовільно” виставляється
абітурієнтам, які допустили на випробуванні помилки під час виконання
завдань, але під керівництвом викладача знаходять шляхи їх подолання;
– 100-119 балів (оцінка „достатньо”) заслуговують абітурієнти, які
знають основний навчально-програмний матеріал в обсязі, необхідному для
подальшого навчання і використання його у майбутній професії, а виконання
завдань задовольняє мінімальні критерії;
– 50-99 балів (оцінка „незадовільно”) виставляють абітурієнтам, які
погано оволоділи навчально-програмним матеріалом, допускають велику
кількість помилок під час виконання завдань, передбачених програмою. Оцінка
„незадовільно” виставляється абітурієнтам, які не можуть продовжувати
навчання без додаткових знань з певної дисципліни;
– <50 балів (оцінка „незадовільно”) виставляють абітурієнтам, які не
оволоділи навчально-програмним матеріалом, допускають грубі помилки під
час виконання завдань, передбачених програмою. Оцінка «незадовільно»
виставляється абітурієнтам, які не можуть продовжувати навчання і яким
необхідна серйозна подальша робота.
Кожне питання оцінюється за шкалою від 0 до 200 балів. Підсумкова
оцінка виставляється як середнє арифметичне значення з трьох оцінок
відповідей – за умови, що кожна з них складає не менше 100 балів.
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ПИТАННЯ
фахового вступного випробування «Агрономія»
1.
Поняття про сорт. Вимоги до сорту.
2.
Гекса- і октаплоїдні тритикале. Методи одержання.
3.
Основні фактори генетичної еволюції в популяціях.
4.
Віддалена гібридизація. Складності і методи подолання.
5.
Оцінка селекційного матеріалу на стійкість до хвороб.
6.
Індивідуальний добір та його різновидності.
7.
Класифікація сортів за походженням та способоми виведення.
8.
Код спадковості. Сучасне уявлення про ген.
9.
Центри походження культурних рослин.
10. Сортознавство соняшнику.
11. Синтез білку в клітині.
12. Сортознавство проса.
13. Селекція пшениці (основні напрями, завдання та методи).
14. Особливості успадкування кількісних ознак. Трансгресії.
15. Масовий відбір в селекції рослин.
17.
Сортознавство ячменю.
18.
Використання поліплоїдії в селекції рослин.
19.
Сортознавство кукурудзи.
20.
Селекція триплоїдних гібридів цукрового буряка.
21.
Гетерозис. Теорії гетерозису.
22.
Гаплоїдія і її використання в селекції рослин.
23.
Схема селекційного процесу для самозапилювачів.
24.
Використання
індивідуального
добору
в
селекції
перехреснозапильних рослин.
25.
Принципи підбору батьківських форм для схрещування.
26.
Оцінка селекційного матеріалу на зимостійкість.
27.
Штучний мутагенез і його використання в селекції.
28.
Використання ЦЧС для одержання гібридного насіння.
29.
Вихідний матеріал в селекції рослин.
30.
Мінливість організмів. Типи мінливості.
31.
Загальна і специфічна комбінаційна здатність.
32.
Методи одержання самозапильних ліній.
33.
Підбір пар при схрещуванні і типи схрещувань. Типи кастрації і
запилення при схрещуванні рослин.
34.
Сорт, гетерозисний гібрид і їх значення в с.-г. виробництві.
35.
Сортознавство пшениці.
36.
Особливості роботи з мутантними формами перехреснозапильних
культур.
37.
Міжвидова і міжродова гібридизація.
38.
Сортознавство вівса.
39.
Хромосомна теорія спадковості.
40.
Селекція як галузь сільськогосподарського виробництва.
41.
Закон Харді-Вайнберга і його використання.
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
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