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Загальний опис дисципліни 
Програма курсу передбачає  вивчення  студентами питань  сучасних  технологій  вирощування, та 

оцінки  високоякісного  насіння  сільськогосподарських  культур;  державної  та міжнародної 

законодавчої та нормативно-правової бази виробництва, реалізації та використання насіння 

сільськогосподарських культур; методики визначення посівних якостей насіння, 
внутрішньогосподарського, державного та міжнародного контролю за  дотриманням  правил  
насінництва  на  всіх  його  етапах,  сертифікацію насіння відповідно до міжнародних стандартів. 

Теми лекцій: 

1. Якість посівного матеріалу та її визначення. 

2. Експорт та імпорт насіннєвого матеріалу. Міжнародні організації з питань 

контролю та торгівлі посівним матеріалом сільськогосподарських культур  

3. Нормативно-правова база виробництва та оцінки насіннєвого матеріалу.  

4. Сертифікація насіння. Сертифікат відповідності УкрСЕПРО 

5. Сертифікація насіння . Сертифікати ІСТА (ISTA) та сертифікат ОЕСР (OECD) 
6. Значення Організації економічного співробітництва та розвитку в сфері торгівлі посівним 

матеріалом  
 

Теми занять: 

(семінарських, практичних, лабораторних)  

1. Насіння сільськогосподарських культур:  сортові та посівні якості.  

2. Методика  відбору  проб  з  партії  насіння. Формування проби для аналізу згідно вимог 

ІСТА. 

3. Маркування та пломбування партії насіння, призначеного для експорту. 

4. Аналізування  чистоти  насіння.  Визначення  кількісного  складу насіння інших культур.  

5. Методика  аналізування  енергії  проростання,  схожості  та  життєздатності насіння 

6. Сертифікація насіння і садивного матеріалу 

7. Адаптація вітчизняного насінництва до міжнародних схем і процедур контролю якості 

посівного матеріалу  

7. Охорона сортів, насіння. Державне інспектування насінництва 

8. Діяльність міжнародних організацій  з охорони нових сортів 

9. Сортова сертифікація насінницьких посівів за схемами ОЕСР.  Зернові. Кукурудза та сорго 

10. Сортова сертифікація насінницьких посівів за схемами ОЕСР. Хрестоцвіті та інші олійні, 

прядивні 

11. Сортова сертифікація насінницьких посівів за схемами ОЕСР. Овочеві культури 



12. Сортова сертифікація насінницьких посівів за схемами ОЕСР. Буряк кормовий та цукровий 

13. Сортова сертифікація насінницьких посівів за схемами ОЕСР.Злакові трави і бобові 
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