
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «НАСІННЄЗНАВСТВО» 
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» 

спеціальності 201 «Агрономія» 

 

Цикл професійної та практичної підготовки. 
Загальна кількість годин та кредитів становить 72 години 2 кредити 

ЄКТС 

 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти 
– обов’язкова. 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Насіннєзнавство» складена 

на основі Галузевого стандарту вищої освіти України (ГСВОУ-11) відповідно 

до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра напряму 6.090101 «Агрономія» кваліфікації 

«Технолог з агрономії». 

Підвищення ефективності виробництва с.-г. культур можливе лише при 

комплексному підході до цієї проблеми. Врожай є похідним взаємодії 

багаточислених факторів навколишнього середовища, біологічних 

особливостей культур та прийомів агротехніки. Однією з передумов 

отримання сталих і високих врожаїв с.-г. культур є використання 

повноцінного та кондиційного насіннєвого матеріалу, що передбачає 

збереження його сортових, урожайних та посівних якостей. В цьому плані 

дисципліна «Насіннєзнавство» направлена на вироблення в студентів 

практичних навиків по раціональній організації насінництва в господарстві, 

режимів його зберігання, проведенні польової апробації, видових та сортових 

прополювань, сортової та видової експертизи. Крім того, студент набуває 

навиків з біології та фізіології формування насіння основних с.-г. культур та 

факторів, що визначають інтенсивність цього процесу, що в свою чергу 

відкриває можливість спеціалісту керувати процесами формування 

кондиційного насіння в польових умовах. 

 
Мета навчальної дисципліни: навчання студентів теоретичних основ 

технології вирощування, післязбиральної обробки, зберігання і проростання 

насіння та одержання повноцінних сходів у польових умовах. 

Насіннєзнавство вивчає розвиток насіння на материнській рослині від 

утворення зиготи до достигання, стан насіння та процеси, що в ньому 

відбуваються від збирання до сівби, період сівба – сходи перехід молодих 

рослин до автотрофного живлення. Невід’ємною частиною насіннєзнавства є 

насінний контроль – який забезпечує оцінку посівних властивостей насіння і 

є гарантом дотримання стандартних норм якості насіння у виробництві. 

 

Завдання навчальної дисципліни: вивчення процесів формування 

насіння; теоретичне обґрунтування технології вирощування високоякісного 

посівного матеріалу; прогнозування врожайних властивостей насіння; 



збереження і поліпшення якості насіння під час післязбиральної обробки та 

зберігання; підвищення польової схожості насіння; контроль за його якістю. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Теоретичні засади насіннєзнавства.  

Тема 2. Формування насіння як етап онтогенезу рослин. 

Тема 3. Найважливіші принципи технології вирощування насіння.  

Тема 4. Особливості агротехніки насінницьких посівів. 

 

У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності*: 

Загальні компетентності: 
- становлення світової та вітчизняної контрольно-насіннєвої справи; 

- розвиток насіннєзнавства як науки та навчальної дисципліни; 

- адаптація вітчизняного насіннєзнавства до міжнародних схем і 

процедур; 

- завдання контрольно-насіннєвої служби України; 

- міжнародні правила аналізу насіння; 

- міжнародні організації з якості посівного матеріалу; 

- інтеграція України в світові організації; 

- законодавчі акти України, які регламентують контроль за якістю 

насіння та посадкового матеріалу 

Спеціальні предметні компетентності : 

 знати хімічний склад зернівки, кількісні та якісні зміни в ній під час 

росту та розвитку; 

 знання фізико-механічних властивостей насіння; 

 знати способи виведення насіння із стану спокою; 

 методи визначення життєздатності насіння; 

 основні умови проростання насіння 

 вплив екологічних факторів та агротехніки насіннєвих посівів на 

якість насіння; 

 післязбиральна обробка і зберігання насіння; 

 поліпшення якості насіння. 

 

Результати навчання: 

знати: 

– теорію і практику отримання високих і сталих врожаїв насіння 

основних с.-г. культур; 

– умови та фактори, що визначають формування насіння; 

– правила збирання, зберігання насіннєвого матеріалу основних с.-г. 

культур; 

– сутність внутрішньо- та зовнішньогосподарської системи насінництва, 

систем та схем насінництва; 

– сутність інспекторської роботи; 

– методики проведення апробації основних польових культур; 



– методики ведення сортової експертизи та сортової ідентифікації; 

– методики раціональної побудови схеми насінництва з повним 

комплексом розрахунків в системі елітного насінництва. 

вміти: 
– розраховувати потребу в насінному фонді для господарства, району, 

області; 

– визначати та регулювати режими збирання та зберігання насіннєвого 

матеріалу; 

– проводити розрахунки за насіння по базисних, кондиційних та 

обмежувальних нормах;  

– проводити апробацію основних с.-г. культур; 

– вести документацію на насіння, сортові та насінницькі посіви; 

– використовувати державні законодавчі акти стосовно насіння та 

насіннєвого арбітражу; 

– користуватись основними положеннями Закону України «Про насіння 

та садивний матеріал»; 

– визначати за сортовими ознаками належність рослин до даного сорту; 

– вести сортовий арбітраж та сортову експертизу. 

 

Основними формами  викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Насіннєзнавство» є лекції, лабораторні заняття та самостійна робота 

здобувачів вищої освіти. 

 

Вид підсумкового контролю – іспит. 

 


