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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.  Навчально-науковий інститут селекції і технології картоплі (далі – 

Інститут) є науковим, дослідно-виробничим, методичним та консультативним 

підрозділом Львівського національного університету природокористування 

(далі – Університет).  Він створений згідно з ухвалою вченої ради Львівського 

державного аграрного університету (протокол №12 від 18 червня 1999 року) на 

базі проблемної науково-дослідної лабораторії картоплі з метою підвищення 

рівня фундаментальних досліджень і впровадження у виробництво розробок 

учених з проблем генетики, селекції та біотехнології картоплі, посилення 

інтеграційних процесів вищої аграрної освіти з науковими дослідженнями й 

розширення участі студентів та аспірантів у науково-дослідній роботі. 

1.2. Інститут не є юридичною особою і не має окремого рахунку. Він 

перебуває у підпорядкуванні ректорату Університету, який визначає 

перспективні напрямки його науково-дослідної діяльності, виділяє Інституту 

кошти, що надходять в Університет під завдання щодо селекції картоплі, 

контролює використання їх та якість робіт, сприяє підготовці і поданню 

проєктів, договорів щодо фінансування. Структура, штатний розпис і кошторис 

витрат Інституту затверджується ректором Університету. 

1.3. Інститут у своїй діяльності дотримується статуту Університету та 

прийнятих у ньому вимог щодо проведення науково-дослідних робіт і 

впровадження розробок у виробництво, керується цим Положенням. 

1.4. Загальне керівництво Інститутом здійснює ректор університету, 

оперативне керівництво інститутом та впровадження закінчених наукових 

розробок у виробництво здійснює директор Інституту. 

1.5. Наукові і практичні розробки Інститут виконує за договорами, 

господарськими угодами з Міністерством освіти і науки України, 

Міністерством аграрної політики та продовольства України, іншими органами 

державного управління, окремими юридичними особами та громадянами. 

Договори, господарські угоди підписуються директором Інституту і 

затверджуються ректором Університету у встановленому порядку. 

 

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ 

2.1. Основними напрямами діяльності Інституту є: 

- розробка генетично-теоретичних основ селекції картоплі на стійкість до 

найбільш шкодочинних фітопатогенів; 

- створення генного банку зародкової плазми картоплі, постійне 

поповнення і вивчення колекційних сортозразків; 
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- вивчення закономірностей успадкування господарсько-цінних ознак у 

гібридних популяціях картоплі, отриманих від схрещувань екологічно і 

генетично віддалених форм; 

- вивчення генетичних колекцій картоплі, виділення донорів цінних 

біологічних та господарських ознак; 

- інтродукування різних сортів і видів картоплі, вивчення їх 

комбінаційної здатності за комплексом ознак з метою подальшого  

використання їх у прикладній селекції; 

- створення вихідного селекційного матеріалу картоплі за основними 

напрямами прикладної її селекції і, зокрема, на придатність до промислової 

переробки бульб; 

- вивчення фізіолого-біохімічних основ створення форм картоплі, стійких 

до грибних, бактеріальних, вірусних хвороб і нематод; 

- застосування методів клітинної інженерії для отримання вихідного 

матеріалу, цінного для прикладної селекції картоплі; 

- налагодження співпраці з науковими установами НАН України та 

НААН України з питань селекції і технології картоплі, виконання спільних 

наукових програм і проєктів; 

- використання методів соматичної гібридизації для подолання статевої 

несумісності і залучення різноманітного генофонду картоплі (дикі види) в 

селекційний процес; 

- вивчення сомаклональної мінливості вітчизняних та зарубіжних сортів 

картоплі в культурі in vitro та можливостей її прикладного використання; 

- на основі використання генетичних і біотехнологічних методів селекції 

створення нових сортів картоплі з урожайністю 45-50 т/га, стійкістю до 

вірусних, грибних, бактеріальних хвороб і нематод, придатних для 

вирощування в умовах Західного регіону України; 

- поновлення генетичного банку вихідного матеріалу, виділення за 

параметрами стабільності й екологічної пластичності перспективних гібридів 

картоплі і донорів за комплексом господарсько-цінних ознак; 

- створення комп’ютерної бази даних щодо характеристик перспективних 

гібридів картоплі; 

- застосування клітинних технологій (апікальна меристема) і сучасних 

тест-систем ідентифікації вірусної інфекції для отримання якісного насіннєвого 

матеріалу сортів картоплі, занесених до Державного Реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні; 

- вивчення мінливості сортових ознак у меристемного насіннєвого 

матеріалу картоплі; 
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- вдосконалення методики відтворення  безвірусності елітного матеріалу 

залежно від ґрунтово-кліматичних умов вирощування та генотипних особли-

востей сорту; 

- вивчення у польових умовах бульбових репродукцій цибридних форм 

картоплі міжвидового походження, одержаних  від злиття ізольованих 

протопластів культурних і диких видів; 

- забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців з генетики, 

біотехнології, селекції і насінництва картоплі з урахуванням потреб різних 

категорій сільськогосподарських виробників, переробної промисловості у 

відповідних сортах; 

- забезпечення підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів 

регіональних органів виконавчої влади, сортонасінницьких об’єднань, 

сортовипробувальних станцій і сортодільниць. 

2.2. 3а результатами закінчених наукових і експериментальних розробок 

Інститут видає навчальні й методичні посібники для навчального процесу, 

рекомендації виробництву та наукові праці, організовує і проводить науково-

практичні конференції, семінари. 

2.3.  На основі договорів про творчу співпрацю з науковими, науково-

дослідними установами, органами державної виконавчої впади, суб’єктами 

господарської та підприємницької діяльності Інститут організовує та підтримує 

з ними творчі зв’язки і контакти. 

2.4. Рекламна діяльність Інституту здійснюється через засоби масової 

інформації, телебачення, соціальні мережі, видання буклетів, участь у наукових 

і науково-практичних конференціях, нарадах, семінарах. 

 

З. СТРУКТУРА І УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТОМ 

3.1. Інститут очолює директор, який призначається ректором 

Університету. 

3.2. У складі Інституту функціонує біотехнологічна лабораторія. 

Завданням лабораторії є:  проведення фундаментальних досліджень з проблем 

генетики, біотехнології, селекції, насінництва картоплі; розробка енерго-

ощадних технологій її вирощування і створення якісно нових сортів, придатних 

до промислової переробки; проведення науково-дослідних робіт з питань 

підвищення ефективності і результативності прикладної селекції та 

впровадження у виробництво закінчених наукових розробок; удосконалення 

методів інтенсифікації селекційного процесу та скорочення строків створення 

нових конкурентоспроможних сортів картоплі; сприяння проведенню науково-

дослідної роботи студентів, аспірантів та докторантів і забезпеченню їх 

матеріалами для написання курсових, дипломних та дисертаційних робіт. 
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3.4. Інститут складає плани наукових досліджень та інших видів 

діяльності, штатний розпис, кошторис витрат на утримання Інституту. 

3.5. Плани наукових досліджень, інших видів діяльності, структура, 

штатний розпис, кошторис витрат розглядаються вченою радою Університету і 

затверджуються ректором Університету. 

3.6. Науково-дослідні і практичні розробки в Інституті виконуються: 

- штатними співробітниками Інституту; 

- сумісниками із числа професорсько-викладацького складу і допоміжного 

персоналу кафедр Університету; 

- сумісниками зі сторони на договірних засадах; 

- студентами, аспірантами та докторантами, які працюють над дипломними 

і дисертаційними роботами. 

 

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУТУ 

4.1. Для виконання поставлених перед Інститутом завдань створена 

необхідна матеріально-технічна база: дослідне поле, селекційна сівозміна, 

приміщення лабораторії, яке укомплектоване апаратурою і обладнанням, 

парниково-тепличний комплекс, біотехнологічна лабораторія, польова 

лабораторія з набором необхідного інвентарю, приміщення яровизатора і 

картоплесховища. 

4.2. Матеріально-технічне постачання забезпечується адміністративно-

господарською частиною Університету. 

4.3. Розширення та удосконалення матеріально-технічної бази Інституту 

здійснюється адміністративно-господарською частиною Університету. 

 

5. ДЖЕРЕЛА ТА ЗАСОБИ ФІНАНСУВАННЯ 

5.1. Фінансування здійснюється за рахунок господарської діяльності 

Інституту, а саме: 

- згідно з договорами з Міністерством освіти і науки України, іншими 

державними установами і відомствами на наукові дослідження з генетики, 

селекції та насінництва і біотехнології з культури картопля; 

- засобів, які надходять від замовників на впровадження нових сортів 

картоплі та інших наукових розробок; 

- коштів, що надходять від реалізації високопродуктивного (еліта, 

супереліта) насіннєвого матеріалу картоплі. 

5.2. Інституту надається оперативна самостійність у межах затверджених 

для нього планів і кошторисів. 

5.3. Діяльність Інституту не вимагає додаткових бюджетних коштів. 
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5.4. Фінансування і бухгалтерський облік Інституту здійснюється бухгал-

терією Університету. 

 

6. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ІНСТИТУТУ 

6.1. Інститут може бути реорганізований в іншу навчальну науково-

дослідну структуру Університету на основі рішення вченої ради Університету. 

6.2. У разі реорганізації Інституту всі його права та обов’язки 

переходять до правонаступника. 

6.3. Ліквідація Інституту здійснюється в загальноприйнятому порядку. 

 

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Зміни і доповнення до цього положення вносять у тому ж порядку, 

що діє для його затвердження. 

 


