
Дисципліна 
Селекція винограду 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних 

курсів – «Генетика», «Ботаніка», «Овочівництво», 

«Плодівництво», «Основи наукових досліджень в плодівництві і 

виноградарстві», «Спеціальне плодівництво», 

«Виноградарство», «Проектування технологічних процесів в 

садівництві і виноградарстві», «Стандартизація та управління 

якістю плодово-ягідної продукції», «Фітопатологія», 

«Помологія», «Ампелографія». 

Що буде вивчатися У цьому курсі студенти вивчають теоретичні основи селекції 

винограду та методи створення нових і покращення існуючих 

сортів. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Цікавість полягає в тому, що після вивчення предмету студент 

буде: 

знати: 

‒ основні  питання організації селекційного процесу; 

‒ основні апробаційні ознаки плодових культур, які враховуються 

в селекційній роботі; 

‒ методологію гібридизації і виведення нових форм; 

основи моделювання сорту;  
Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні 

досягнення у галузі садівництва та виноградарства. 

ПРН 6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних 

розділів природничих і математичних наук в обсязі, 

необхідному для володіння відповідними навичками в 

садівництві і виноградарстві. 

ПРН 7. Демонструвати знання і розуміння принципів 

фізіологічних процесів рослин в обсязі, необхідному для 

освоєння фундаментальних та професійних дисциплін. 

ПРН 8. Володіти методами опрацювання даних у садівництві і 

виноградарстві. 

ПРН 10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та 

спеціальної професійної підготовки в обсязі, необхідному для 

спеціалізованої професійної роботи у галузі садівництва та 

виноградарства. 

ПРН 12. Проектувати й організовувати технологічні процеси 

вирощування насіннєвого та посадкового матеріалу 

плодоовочевих культур та винограду відповідно до 

встановлених вимог. 

ПРН 13. Проектувати та організовувати заходи вирощування 

високоякісної плодово-ягідної продукції та винограду 

відповідно до діючих вимог. 

ПРН 15. Планувати економічно вигідне виробництво 

плодоовочевої продукції та винограду.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

СК 1. Здатність використовувати базові знання зі 

спеціалізованих підрозділів аграрної науки (плодівництво, 

овочівництво, виноградарство, ягідництво, грибівництво, 



уміннями / 

компетентності 

рослинництво, 

землеробство, селекція та насінництво, агрохімія, 

грунтознавство, механізація, захист рослин). 

СК 2. Здатність використовувати навички з вирощування 

посадкового матеріалу плодових, ягідних культур і винограду, 

розмноження овоче- баштанних рослин у відкритому і 

закритому ґрунті та грибів. 

СК 3. Здатність використовувати на практиці основні біологічні 

і агротехнологічні концепції, правила і теорії, пов’язаних з 

плодовими, овочевими рослинами і виноградом. 

СК 5. Здатність оцінювати, інтерпретувати і синтезувати 

теоретичну інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у 

галузі садівництва та виноградарства. 

СК 6. Здатність застосовувати методи статистичної обробки 

дослідних даних, пов’язаних з технологічними та селекційними 

процесами у плодівництві, овочівництві і виноградарстві. 

СК 7. Здатність науково обґрунтовано використовувати добрива 

та засоби захисту рослин, з урахуванням їхніх хімічних і 

фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище.  

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекції, лабораторні, самостійна робота 

Семестровий 

контроль 

Залік  

 

 

 

 

 


