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1. Анотація до курсу 

«Основи насіннєзнавства» є вибірковою дисципліною, яка спрямована на підготовку фахівців, які повинні знати етапи  формування насіння 

сільськогосподарських рослин від утворення зиготи до його достигання, процеси, що відбуваються у ньому під час збирання і зберігання насіння, та 

заходи, які сприяють підвищенню якості насіння. Дисципліна необхідна як для насіннєводів і фахівців у галузі селекції і насінництва, так і для 

агрономів.   

 

- Мета курсу (інтегральна компетентність) — Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (6). 

оволодіння теоретичними основами закономірностей формування насіння, збереження та покращення показників його посівної якості та 

набуття навичок з практичного застосування придбаних знань та умінь у виробництві 

Завдання: 

- оволодіння методологічною базою в області накопичення теоретичних та практичних досягнень насіннєзнавства; 

- уміння критично оцінювати поетапний розвиток науки; 

- розуміння особливостей будови насіння, етапів його формування; 



- здатність досліджувати показники якості насіння та визначати відповідність даних українським та міжнародним нормативним документам; 

- здатність застосовувати знання особливостей формування насіння, визначати чинники, що впливають на кількість та якість насіннєвої  

продукції; 

- здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики та моделювання умов формування добазового, 

базового та сертифікованого насіння. 

Фахові компетентності спеціальності (ФК): 

- здатність розрізняти структурні частини насінини; 

- уміння розподіляти насіння за групами та родинами за будовою насінини та плоду 

- оволодіння навиками визначення  показників якості насіння. 

 
Програмні результати навчання:  

- Порівнювати та оцінювати сучасні науковотехнічні досягнення у галузі агрономії (4) 

- Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підготовки в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної 

роботи у галузі агрономії (10). 

- Ініціювати оперативне та доцільне вирішення виробничих проблем відповідно до зональних умов (11).  

Проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого матеріалу сільськогосподарських культур відповідно до встановлених 

вимог (12). 

- використовувати закономірності формування насіння у межах материнської рослини; 

- постійно покращувати принципи відбору насіння за їх посівними та врожайними властивостями; 

- здійснювати наукові пошуки і експерименти, використовувати науково-технічну інформацію, знаходити нові перспективні рішення виникаючих 

проблем. 

 

3. Формат курсу 

Основним форматом курсу є очний.  

 В рамках вивчення дисципліни «Насіннєзнавство» передбачено проведення: 

 лекцій. За структурою заплановані лекції можливо поділити на вступні, загальні, тематичні. Для проведення лекцій планується використання 

мультимедійного комплексу для наочного відображення представленого матеріалу; 

 семінарські заняття. На заняттях передбачається розгляд теоретико-методичних основ формування гетероспермії сільськогосподарських 

культур, визначення основних показників посівної якості насіння. З метою кращого засвоєння матеріалу планується використання дискусій та тестів.  

 лабораторні заняття.  Студенти засвоюють етапи формування насіння та плодів, морфологічну та біохімічну його будову, проводять 

лабораторний аналіз показників посівної якості насіння та фізичних показників. 

 самостійна робота студентів проводиться з використанням різноманітних дидактичних методів навчання. 

 



 

 

5.   Обсяг курсу 

Вид заняття лекції лабораторні заняття самостійна робота 

К-сть годин 20 28 72 

  

6. Ознаки курсу 

Рік викладання семестр спеціальність Курс, (рік навчання) Нормативний\вибірковий 

2022 2 агрономія 4 в 

  

7. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Специфічні вимоги, які студент повинен врахувати, відсутні   

8. Політики курсу 

Під час підготовки рефератів або есе до семінарських занять, проведення контрольних заходів студенти повинні дотримуватися правил 

академічної доброчесності, які визначено Кодексом доброчесності Уманського НУС. Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. У випадку таких подій – реагування відповідно до Кодексу доброчесності Уманського НУС. 

  



9. Схема курсу 

Тиж. / 

год. 
Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) / 

Формат 

 

Матеріали 

Література/ 

ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 
Вага оцінки 

Термін 

виконан

ня 

Тиж. 1. 

2 акад. год. 

Тема 1: Становлення та розвиток насіннєзнавства як 

науки:  

- предмет насіннєзнавства; 

- історичні віхи становлення насіннєзевства та 

його розвитку; 

- розвиток насіннєзнавства у нашій країні; 

Лекція 1 

F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій 

1, 2, 3,  

Перечитати конспект лекцій, 

передивитися презентацію 

2 год 

  

Тиж. 1. 

2 акад. год. 

Тема 2: Сучасний стан насінництва та 

насіннєзнавства 

- державний контроль у сфері насінництва; 

- етапи насінництва; 

- категорії насіння. 

Лекція 2 

F2F 

 Опорний 

конспект 

лекцій 

 1, 2, 3  
Перечитати конспект лекцій, 

2 год 
  

Тиж. 2. 

2 акад. год. 

Тема 1: Історія розвитку насіннєзнавства. Етапи 

насінництва та державний контроль 

- добазове (первинне) насінництво; 

- базове (елітне) насінництво; 

- сертифіковане (репродукційне) насінництво; 

- Державний центр експертизи та сертифікації 

сільськогосподарської продукції. 

Лабораторне 

заняття 1 

F2F 

Методичні 

рекомен-

дації 

3, 5, 8 

Опрацювання  методичних 

рекомендацій, опис основних постулатів 

та засвоєння матеріалу 

2 год 

Опис 

основних 

постулатів та 

відповідь на 

питання – 0-4 

бали 

 

Тиж. 3. 

2 акад. год. 

Тема 3: Формування насіння  в процесі онтогенезу 

вищих рослин 

- ембріональний етап (утворення насіння) 

- ювенільний етап 

- генеративний  етап   

- етап старості й відмирання 

Лекція 3 

F2F 
Презентація  1, 2, 3  

Передивитись презентацію, 

2 год 
  

Тиж. 3. 

2 акад. год. 

Тема 2: Модульний контроль 1:  Розвиток 

насіннєзнавства  

Семінарське 

заняття 

F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій, 

Методичні 

вказівки 

2-  5 Вирішення  тестів 

Вирішення 

тестів – 0-10 

балів 

 

Тиж. 4. 

2 акад. год. 

Тема 3:  Етапи формування насіння 

опрацювати методичні рекомендації та описати:  

- ембріональний етап (утворення насіння) 

- ювенільний етап 

- генеративний  етап   

- етап старості й відмирання 

 

Лабораторне 

заняття  3 

F2F 

Методичні 

рекомен-

дації 

1, 2, 4, 12, 

13 

Опрацювання  методичних 

рекомендацій, опис основних постулатів 

та засвоєння матеріалу 

2 год 

Опис 

основних 

постулатів та 

відповідь на 

питання – 0-4 

бали 

 



Тиж. 5. 

2 акад. год. 

Тема 4: Морфологічна будова насіння 

- будова зародка 

- запасаюча тканина 

- сім’ядолі 

Лекція 4 

F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій 

1,3, 4 
Перечитати конспект лекцій, 

2 год 
  

Тиж. 5. 

2 акад. год. 

Тема 4: Внутрішня та зовнішня будова насіння 

Розглянути в мікроскоп та замалювати будову 

насіння, підписати основні складові 

Лабораторне 

заняття 4 

 F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій, 

Методичні 

вказівки 

8, 10 

Опрацювання  методичних 

рекомендацій, опис основних постулатів 

та засвоєння матеріалу 

Схематичне зображення будови насіння 

2 год 

Опис 

основних 

постулатів та 

зображення 

насінини – 0-4 

бали 

 

Тиж. 6. 

2 акад. год 

Тема 5: Хімічний  склад насіння:  

- азотисті  речовини 

- вуглеводи 

- ліпіди 

- фітин 

 

Лекція 5 

F2F 
Презентація 1, 2, 3, 4 

Передивитись 

презентацію, 

2 год 

  

Тиж. 7. 

2 акад. год. 

Тема 5: Хімічний склад насіння 

- азотисті  речовини 

- вуглеводи 

- ліпіди 

- фітин 

 

Лабораторне 

заняття 5 

F2F 

Презентація 

Методичні 

рекомен-

дації 

8, 10 

Опрацювання  методичних 

рекомендацій, опис основних постулатів 

та засвоєння матеріалу 

  2 год 

Опис 

основних 

постулатів та 

відповідь на 

питання – 0-4 

бали 

 

Тиж. 7. 

2 акад. год 

Тема 6: Класифікація різноякісності насіння: 

- гетероспермія 

- популяційна гетероспермія  

- фаміліальна, гетероспермія 

- матрикальна гетероспермія 

- ізолокусна гетероспермія 

 

Лекція 6 

F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій 

1, 2, 4 
Перечитати конспект лекцій, 

2 год 
  

Тиж. 8. 

2 акад. год. 
Тема 6: Модульний контроль 2:  Будова  насіння 

Семінарське 

заняття 2 

F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій, 

Методичні 

вказівки 

2, 3, 4 

 
Вирішення  тестів 

Вирішення 

тестів – 0-15 

балів 

 

Тиж. 9. 

2 акад. год. 

- Тема 7: Класифікація та причини різноякісності 

насіння: 

- гетероспермія 

- популяційна гетероспермія  

- фаміліальна, гетероспермія 

- матрикальна гетероспермія 

- ізолокусна гетероспермія 

Лабораторне 

заняття 7 

F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій, 

Методичні 

вказівки 

2- 5, 8, 9, 10, 

11, 12,   

Опрацювання  методичних 

рекомендацій, опис основних постулатів 

та засвоєння матеріалу, 

2 год 

Опис 

основних 

постулатів та 

відповідь на 

питання – 0-4 

бали 

 



Тиж. 9. 

2 акад. год 

Тема 7: Відмінності насіння за морфологічними 

ознаками 

- біологічні особливості насіння 

- морфологічна різноякісність насіння 

- форма насіння 

- поверхня насіння 

Лекція 7 

F2F 
Презентація  1, 2, 3, 4 

Передивитись презентацію, 

2 год 
  

Тиж. 10. 

2 акад. год. 

Тема 8: Модульний контроль 3:  Причини 

різноякісності насіння 

Семінарське 

заняття 3 

F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій, 

Методичні 

вказівки 

1, 4, 5,6,7, 8, 

9, 10, 14 
Вирішення  тестів 

Вирішення 

тестів – 0-10 

балів 

 

Тиж. 11. 

2 акад. год 

Тема 8: Стандартні показники посівної якості насіння 

- схожість насіння 

- вологість 

- маса 1000 насінин 

- чистота насіння 

Лекція 8 

F2F 
Презентація  1, 2, 3, 4 

Передивитись презентацію, 

2 год 
  

Тиж. 11. 

2 акад. год. 

Тема 9: Визначення енергії проростання та схожості 

насіння 

визначити енергію проростання і лабораторну 

схожість насіння основних сільськогосподарських 

культур та оформити результати 

Лабораторне 

заняття 9 

F2F 

Методичні 

рекомен-

дації 
11 

Визначення енергії проростання і 

лабораторної схожості  насіння  

(групове завдання на дві особи), 2 год 

Проведення 

аналізу та 

оформлення 

результатів – 

0-4 бали.  

 

Тиж. 12. 

2 акад. год. 

Тема 9: Нестандартні показники посівної якості 

насіння 

- енергія проростання насіння; 

- сила росту; 

- вирівняність; 

- парусність; 

- скловидність; 

- травмованість; 

- натура насіння 

Лекція 9 

F2F 
Презентація  1, 2, 3, 4 

Передивитись презентацію, 

2 год 
  

Тиж. 12. 

2 акад. год 

Тема 10: Визначення вологості насіння: 

визначити вологість насіння основних 

сільськогосподарських культур та оформити 

результати 

Лабораторне 

заняття 10 

F2F 

Методичні 

рекомен-

дації 

12, 13 
Визначення вологості  насіння  (групове 

завдання на дві особи),2 год  

Проведення 

аналізу та 

оформлення 

результатів – 

0-4 бали. 

 

Тиж. 13. 

2 акад. год. 

Тема 11: Визначення маси 1000 насінин: 

визначити масу 1000 насіння основних 

сільськогосподарських культур та оформити 

результати 

Лабораторне 

заняття 11 

F2F 

Методичні 

рекомен-

дації 
11 

Визначення маси 1000  насінин (групове 

завдання на дві особи), 2 год 

Проведення 

аналізу та 

оформлення 

результатів – 

0-4 бали. 

 



Тиж. 13. 

2 акад. год. 

Тема 10: Фізико-механічні властивості насіння: 

- сипкість; 

- самосортування; 

- шпаруватість; 

- сорбційні властивості; 

- гігроскопічність;  

- теплофізичні властивості  

Лекція 10 

F2F 
Презентація  1, 2, 3, 4 

Передивитись презентацію, 

2 год 
  

Тиж. 14. 

2 акад. год. 

Тема 12: Визначення травмованості насіння: 
визначити травмованість  насіння основних 

сільськогосподарських культур та оформити 

результати 

Лабораторне 

заняття 12 

F2F 

Методичні 

рекомен-

дації 
2, 3, 4,9 

Визначення  травмованості насінин 

(групове завдання на дві особи), 2 год 

Проведення 

аналізу та 

оформлення 

результатів – 

0-4 бали. 

 

Тиж. 14. 

2 акад. год. 

Тема 13: Фізико- механічні властивості насіння  

визначити  фізико- механічні властивості насіння 

основних сільськогосподарських культур та 

оформити результати 

Лабораторне 

заняття 13 

F2F 

Методичні 

рекомен-

дації 
2, 3, 4,9 

Визначення фізико- механічних  

властивостей насінин (групове завдання 

на дві особи), 2 год 

Проведення 

аналізу та 

оформлення 

результатів – 

0-4 бали. 

 

Тиж. 15. 

2 акад. год. 

Тема 13: Визначення маси 1000 насінин: 

визначити масу 1000 насінин основних 

сільськогосподарських культур та оформити 

результати 

Лабораторне 

заняття 

F2F 

Методичні 

рекомен-

дації 
2, 3, 4,9 Визначення маси 1000  насінин , 2 год 

Проведення 

аналізу та 

оформлення 

результатів – 

0-3 бали. 

 

Тиж. 15. 

2 акад. год. 
Тема 14: Модульний контроль 4:   

Семінарське 

заняття 4 

F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій, 

Методичні 

вказівки 

1- 15 Вирішення  тестів 

Вирішення 

тестів – 0-

15балів 

 

10. Система оцінювання та вимоги 

10.1. Денна форма навчання 

Поточний контроль. 

Максимальна сума балів поточного контролю – 100. 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

1. Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях;  

2. Виконання лабораторних завдань; 

3. Виконання індивідуальних завдань; 

(1) При контролі систематичності та активності роботи на семінарських заняттях оцінці підлягають: правильність написання письмового 

контролю на семінарському занятті;  

Система оцінювання активності роботи: 



а) відповідь з питань семінарів МК1 та МК 3 —  0-10 балів, МК 2, МК 4 - — 0–15 балів.  

(2) При контролі систематичності та активності роботи на лабораторних заняттях оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у 

відповідях; правильність проведення аналізів; додержання методики визначення показників якості насіння;  

Система оцінювання активності роботи: 

а) відповідь з питань семінарів – 0-2 бали.  

б) проведення аналізу – 0-4 бала. 

в)  письмова робота – 0-1 бали. 

1. (3) При контролі виконання індивідуальних завдань оцінці підлягає вивчення колекції насіння основних сільськогосподарських культур 

Система оцінювання індивідуальних завдань (з  градацією 2 бала): 

Назва державною та латинською мовою насіння сільськогосподарських культур (50 зразків) — 20 балів. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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