1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Показники
Кількість
кредитів
ECTS 4

Галузь знань, напрям
підготовки, освітній рівень
Галузь знань
20 - аграрні
науки та продовольство
спеціальність
201 - Агрономія

Змістовних
модулів – 2

спеціалізація

Характеристика
навчальної дисципліни
Статус – обов’язкова
Роки підготовки - 1
Лекції – 20 годин

Лабораторні – 10 годин

Селекція і насінництво
третій освітній
(навчально-науковий)
рівень

Практичні, семінарські –
10 годин
Самостійна робота –
80 годин

Загальна
кількість годин –
120,
а саме:
аудиторних – 40;
самостійної
роботи - 80

Рівень підготовки:
аспірантура
(різні форми навчання)

Форма контролю –
усне опитування (залік),
письмове опитування
(екзамен)

Примітка. Співвідношення між кількістю годин аудиторних занять і кількістю годин для
самостійної та індивідуальної роботи становить 33/67.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Методологія селекції овочевих
і баштанних видів рослин”є сприяння формуванню у аспірантів знання та практичні
вміння з питань методичних основ ведення селекції і насінництва овочевих і
баштанних культур, технологій отримання вихідного матеріалу, організації та техніці
проведення селекційно-насінницького процесу.
2.2. Завдання: сприяти осмисленню аспірантами сучасних теоретичних основ
генетики, селекції та насіннєзнавства овочевих і баштанних видів рослин, вмінню
трансформувати ці знання в розробку методологічної бази створення та
розмноження конкурентоспроможних вітчизняних сортів і гібридів овочевих і

баштанних видів рослин з заданими параметрами технологічності і якості рослинної
продукції.
2.3. Згідно з вимогами навчальної дисципліни здобувач наукового ступеня
доктора філософії (аспірант) повинен:
знати:
- теоретичні основи методів популяційної генетики та напрями їх використання
у селекції овочевих і баштанних видів рослин;
- теоретичні основи селекції овочевих і баштанних культур;
- організацію і техніку ведення селекційного процесу;
- класифікацію вихідного матеріалу овочевих і баштанних видів рослин;
- практичні прийоми застосування в селекційній практиці основних методів
гібридизації, індукованого мутагенезу, поліплоїдії, гаплоїдії та інших методів
направлених на створення селекційного матеріалу;
- методи добору овочевих і баштанних культур за комплексом господарськоцінних ознак;
- особливості ведення селекції гетерозисних гібридів першого покоління,
створених на різній генетичній основі;
- біотехнологічні методи одержання цінного селекційного матеріалу;
- завдання з селекції та насінництва в сучасних умовах;
- поняття про сорт сільськогосподарських рослин і його значення в
сільськогосподарському виробництві;
- сортовипробування під час створення сорту та методику проведення
Державної кваліфікаційної експертизи (ДКЕ);
- занесення нових сортів до Реєстру сортів рослин України;
- організацію та технологію насінництва;
- сортовий контроль якостей насіння та посівів;
- документацію сортового насіння.
уміти:
- володіти методологією теоретичних і експериментальних досліджень в галузі
сільськогосподарських наук, селекції і генетики овочевих і баштанних видів рослин;
- виконувати самостійно селекційно-насінницькі дослідження в розсадниках
селекційного процесу та Державної кваліфікаційної експертизи;
- використовувати у селекційному процесі різні методи розширення спектру
генотипової мінливості вихідного селекційного матеріалу;
- застосовувати методи математико-статистичного аналізу;
- проводити індивідуальний і масовий добір овочевих і баштанних культур;
- володіти технікою схрещування;
- оцінювати сорти за господарськими ознаками;
- планувати селекційний процес.
- працювати з науково-методичною та довідково-інформаційною літературою з
питань селекції, генетики і біотехнології овочевих і баштанних видів рослин;
- використовувати сучасні інформаційні ресурси для пошуку нормативної
документацію з питань селекції і насінництва овочевих і баштанних видів рослин;
- складати технологічні карти виробництва сортового насіння;

- проводити сортові та видові прополки посівів
- володіти культурою наукового дослідження в галузі сільськогосподарських наук,
в тому числі селекції і генетики овочевих і баштанних видів рослин;
- володіти здатністю до розробки нових методів дослідження та їх застосування
в галузі сільськогосподарських наук, в тому числі селекції, генетики та біотехнології
овочевих і баштанних видів рослин;
- володіти готовністю організувати роботу дослідного колективу за напрямом
селекційно-генетичних досліджень з овочевими і баштанними видами рослин.
Перелік компетентностей:
Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної, у тому
числі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення
наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики
Загальні компетентності
1. Здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних наукових досягнень,
генерування нових ідей при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, в
тому числі в міждисциплінарних областях
2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та застосування
отриманих знань у дослідницькій науковій роботі.
3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), виявляти ініціативу та
підприємливість, розробляти та управляти проектами.
4. Системний підхід до виконання наукових досліджень
5. Здатність проектувати і здійснювати комплексні дослідження, в тому
числі міждисциплінарні на основі цілісного системного наукового світогляду
з використанням знань в області історії і філософії науки
6. Здатність працювати в міжнародному контексті
7. Здатність планувати та вирішувати завдання власного професійного та
особистісного розвитку
8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
9. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
10. Здатність виконувати дослідження на відповідному рівні в робочому
колективі з демонстрацією навичок командної роботи, з урахуванням строгих
вимог дисципліни, планування та управління часом
11. Здатність до максимального використання інформаційних ресурсів, та
комунікаційних технологій, пошуку,оброблення та аналізу отриманої наукової
інформації
12. Здатність використовувати сучасні методи і технології наукової
комунікації на державній і іноземній мовах
13. Здатність володіти методами варіаційної статистики та аглоритмичного
моделювання для статистичної обробку результатів експериментів та
формування науково-обґрунтованих висновків та прогнозів
14. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Спеціальні (фахові) компетентності
1. Здатність володіти методологією теоретичних і експериментальних
досліджень з селекції овочевих і баштанних культур на високому рівні, володіти
новітніми методами та технікою (дослідження), знати новітні теорії та їх
інтерпретації.
2. Критично відстежувати та осмислювати розвиток теорії та практики.
3. Оперувати методами незалежного дослідження і вміти пояснювати його
результати на високому науковому рівні.
4. Здатність до самостійної розробки нових методів дослідження у сфері
сільськогосподарських наук
5. Здатність організувати роботу дослідницького колективу науковців у
досліджуваній сфері
6. Здатність зробити оригінальний внесок у методологію селекції та
відобразити його у рамках наукової кваліфікаційної праці.
7. Здатність продемонструвати оригінальність і творчий підхід.
8. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті
9. Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач шляхом розуміння їх
фундаментальних основ та використання як теоретичних, так і експериментальних
методів, засвоєних з освітньо-наукової програми
10.
Здатність
використовувати
програмне
забезпечення
(мови
програмування, пакети тощо) та великі масиви статистичної інформації для
здійснення досліджень, моделювання та забезпечення оптимального проходження
процесів росту і розвитку овочевих рослин з запланованою нормативною якістю та
напрямом використання
11. Здатність до комплексного та системного підходу в аналізі результатів
досліджень в селекції та насінництві
12. Здатність до встановлення передумов застосування конкретних методів і
модифікацій досліджень, вибору раціональної методики польових і лабораторних
досліджень та оцінки необхідної точності вимірювань і якості кінцевих результатів
13. Здатність аналізувати та керувати процесами росту і розвитку овочевих
рослин та процесами, що відбуваються в агроценозах, з точки зору
фундаментальних загальнонаукових принципів і знань, а також на основі
спеціальних методів дослідження
14. Здатність дотримуватися геокультурної етики досліджень та правил
академічної доброчесності в науковій діяльності
15. Оволодіти компетентностями на професійному рівні.
Міждисциплінарні зв’язки:теоретичним базисом навчальної дисципліни є
освоєння, знання і синтез сучасних фундаментальних і прикладних знань із
загальної біології, генетики, фізіології, біохімії, екології рослин, ентомології,
фітопатології, фітоімунології, математичної статистики, економіки, маркетингу,
інноваційної діяльності, технологій вирощування товарної продукції та насіння,
інформаційні та комунікаційні технології супроводу наукових досліджень, знання
правил пошуку, аналізу наукової і патентної документації, правил, засобів і
технологій публічного оприлюднення результатів наукових досліджень і підготовки
до захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії за
спеціальністю 201 – агрономія.

3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГНАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль1. Сучасні методи селекції овочевих і баштанних видів
рослин(60 годин).
Тема 1. Селекція, як наука, історія, етапи, розвиток, досягнення вітчизняних вчених.
Вчення про сорт і вихідний матеріал в селекції рослин. Методи селекції. Основні методи
селекції овочевих і баштанних видів рослин (10 годин).
Селекція як наука, зв'язок з другими науками. Історія селекції, етапи, розвиток і
організація селекційної роботи в Україні. Поняття про сорт як складову
сільськогосподарського виробництва, поняття про сорт як сукупність аналогічних за
господарсько-цінними властивостями і морфологічними ознаками популяції рослин певної
сільськогосподарської культури, диференціація сортів за генетичними родоводами.
Внутрішньовидова і віддалена гібридизація. Досягнення вітчизняних вчених. Основні
напрями селекції та методи оцінки і добору вихідного селекційного матеріалу. Аналітична,
синтетична, адаптивна (екологічна) селекція. Методи схрещування: прості, складні,
реципрокні, насичуючі, конвергентні. Організація і техніка селекційного процесу.
Тема 2. Створення світової колекції рослинних ресурсів та її використання в селекції
(10 годин).
Основні форми збереження генетичних ресурсів рослин. Збереження insitu – в
природних екосистемах. Збереження місцевого генофонд уonfarm – в селянських
господарствах з традиційним укладом. Збереження exsitu – в генних банках і на
колекційних плантаціях. Конвенція ООН стосовно біологічного різноманіття рослин.
Міжнародний інститут генетичних ресурсів рослин, його функції. Міжнародні центри
сільськогосподарських досліджень. Науково-технічна програма України “Генетичні
ресурси рослин”, її мета, основні завдання. Створення Національного центру генетичних
ресурсі рослин України. Система генетичних ресурсів рослин України.
Тема 3. Специфічні методи розширення спектру фенотипової та генотипової
мінливості вихідного матеріалу в селекції овочевих і баштанних видів рослин. Явище
гетероплоїдії в селекції рослин (12 годин).
Експериментальний мутагенез та його використання в селекції. Мутаційна мінливість
та її фенотипові проявлення. Досягнення і перспективи мутагенної селекції для отримання
нового вихідного матеріалу. Біотехнологічні методи оцінки, добору для створення
вихідного селекційного матеріалу (соматична гібридизація, клітинна селекція, генна
інженерія), подолання бар’єрів несумісності методами біотехнології при міжвидовій
гібридизації. Поняття про плоїдність у геномі рослин та її класифікація, поліплоїдні ряди,
типи поліплоїдів та їх селекційна цінність, індукована поліплоїдія. Методи одержання
рослин різного рівня плоїдності.
Тема 4. Явище гетерозису, шляхи його використання у селекції та виробництві.
Методи визначення загальної та специфічної комбінаційної здатності (12 годин).
Сучасні концепції розвитку науки про гетерозис, закономірності його прояву, типи
гібридів та технологія їх створення. Методика, техніка селекційного процесу. Види
стерильності, шляхи залучення їх у процес гетерозисної селекції. Визначення та
прогнозування ефекту гетерозису, оцінка ліній за комбінаційною здатністю.

Тема 5. Нетрадиційні методи селекції овочевих і баштанних культур та їх
практичне використання(8 годин).
Метод «горизонтального» дизруптивного добору. Метод «вертикального»
дизруптивного добору. Метод прогнозу рівня і спектру генотипової мінливості в
гетерогенних розщеплюючіх популяціях. Гаметна селекція, температурний режим та
експозиція в залежності від культури, особливості застосування.
Тема 6. Експертиза селекційних новацій на патентоспроможність (8 годин).
Біологічні особливості вивчення генетичних ресурсів овочевих і баштанних культур.
Критерії охороноздатності сортів рослин (новизна, відмінність, однорідність, стабільність).
Методи ідентифікації сорту (вихідного матеріалу)- морфологічний опис, правила
оформлення документації на ВОС.
Змістовний модуль 2. Спеціальна селекція овочевих і баштанних культур(60 годин).
Тема 1. Селекція культур родини Пасльонові (10 годин).
Напрями селекції, вихідний матеріал, схема селекційного процесу, методи роботи з
селекційним матеріалом, досягнення селекції. Особливості ведення насінництва.
Тема 2. Селекція культур родини Гарбузові (10 годин).
Напрями селекції, вихідний матеріал, схема селекційного процесу, методи роботи з
селекційним матеріалом, досягнення селекції. Особливості ведення насінництва.
Тема 3.Селекція баштанних культур (кавун, диня)
Напрями селекції, вихідний матеріал, схема селекційного процесу, методи роботи з
селекційним матеріалом, досягнення селекції. Особливості ведення насінництва.
Тема 4. Селекція культур родини Капустяні і Цибулеві (10 годин).
Напрями селекції, вихідний матеріал, схема селекційного процесу, методи роботи з
селекційним матеріалом, досягнення селекції. Особливості ведення насінництва.
Особливості ведення насінництва.
Тема 5. Селекція культур родини Селерові і Лободові (10 годин).
Напрями селекції, вихідний матеріал, схема селекційного процесу, методи роботи з
селекційним матеріалом, досягнення селекції. Використання генетичного явища чоловічої
стерильності. Особливості ведення насінництва.
Тема 6. Селекція малопоширених овочевих культур (10 годин).
Напрями селекції, вихідний матеріал, схема селекційного процесу, методи роботи з
селекційним матеріалом, досягнення селекції. Особливості ведення насінництва.
Форма підсумкового контролю успішності засвоєння навчально-наукової
дисципліни“Методологія селекції овочевих і баштанних видів рослин” – іспит.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
у тому числі

усього лекційних семінарських, лабораторних
практичних

Модуль 1
Змістовний модуль 1.
Сучасні методи селекції овочевих і баштанних культур
Тема 1. Селекція, як наука, історія, етапи,
розвиток, досягнення вітчизняних вчених.
Вчення про сорт і вихідний матеріал в 10
2
2
селекції рослин. Основні методи селекції
овочевих і баштанних видів рослин.
Тема 2. Створення світової колекції
рослинних ресурсів та її використання в
10
2
1
селекції
Тема 3. Основні традиційні методи селекції
12
2
2
овочевих і баштанних культур
Тема 4. Явище гетерозису, шляхи його
використання у селекції та виробництві. Методи
12
2
2
визначення
загальної
та
специфічної
комбінаційної здатності.
Тема 5. Нетрадиційні методи селекції
овочевих і баштанних культур та їх
8
1
практичне використання
Тема 6. Експертиза селекційних інновацій на
8
2
2
патентоспроможність. Оцінка на ВОС
Разом за змістовним модулем 1
60
10
10
Змістовний модуль 2.
Спеціальна селекція овочевих і баштанних культур
Тема 1. Селекція культур родини
10
2
Пасльонові
Тема 2. Селекція культур родини Гарбузові
10
1
Тема 3. Селекція баштанних культур
10
1
(кавун, диня)
Тема 4. Селекція культур родин Капустяні і
10
2
Цибулеві
Тема 5. Селекція культур родин Селерові і
10
2
Лободові
Тема 6. Селекція малопоширених овочевих
10
2
культур
Разом за змістовним модулем 2
60
10
Усього годин
120
20
10

самостійної
підготовки

6

6
8
8

6
6
40
2

8

1

6

1

6

2

8

2
2
10
10

6
6
40
80

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№
з/п
1
2
3
4
5

Назва теми
Організація і техніка селекційного процесу.
Форми збереження генетичних ресурсів рослин.
Біотехнологічні методи оцінки, добору для створення вихідного селекційного
матеріалу
Визначення та прогнозування ефекту гетерозису, оцінка ліній за комбінаційною
здатністю.
Методи ідентифікації сорту (вихідного матеріалу)- морфологічний опис, правила
оформлення документації на ВОС.
Разом

Кількість
годин
1
1
1
1
1
5

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№
з/п
1
2
3
4
5

Назва теми
Планування наукових досліджень
Робота з насіннєвим матеріалом селекційних зразків, особливості
реєстрації, доробка, зберігання
Складання схеми досліджень і посівних списків
Система спостережень та обліків, досліди основні та супутні.
Статистичні методи аналізу експериментальних результатів наукових
досліджень у агрономії. Використання сучасних комп’ютерних
технологій у наукових дослідженнях
Разом

Кількість
годин
1
1
1
1
1
5

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
№
з/п
1
2
3
4
5

Назва теми
Схема селекційного процесу, методи роботи з селекційним матеріалом
пасльонових видів рослин.
Схема селекційного процесу, методи роботи з селекційним матеріалом
гарбузових видів рослин.
Схема селекційного процесу, методи роботи з селекційним матеріалом
капустяних і цибулевих видів рослин.
Схема селекційного процесу, методи роботи з селекційним матеріалом селерових
ті лободових видів рослин.
Схема селекційного процесу, методи роботи з селекційним матеріалом
малопоширених видів рослин.
Разом

Кількість
годин
2
2
2
2
2
10

№
з/п
1

1

2

3

4

8. САМОСТІЙНА РОБОТА
Назва теми
2
Тема 1. Селекція, як наука, історія, етапи, розвиток, досягнення
вітчизняних вчених. Вчення про сорт і вихідний матеріал в селекції
рослин. Основні методи селекції овочевих і баштанних видів рослин.
1. Селекція як наука, зв’язок з іншими науками.
2. Походження культурних видів овочевих і баштанних рослин, різниця
між дикими рослинами та культурними видами.
3. Основні етапи в історії селекції.
4. Історичні аспекти розвитку селекції на основі використання загальних
та спеціальних методів в Україні.
5. Поняття про сорт/гібрид, вихідний матеріал. Методи селекції.
Досягнення світових та вітчизняних вчених в селекції овочевих
культур.
6. Гібридизація – як основний метод створення новітнього вихідного
матеріалу в сучасній селекції.
7. Значення гетерозису в селекції. Перспективи використання гетерозису.
Перспективи використання гетерозису у само- та перехреснозапильних
культур.
8. Поняття моделі сорту (гібриду), особливості формування моделі та її
зв’язок з плануванням програми селекційних досліджень.
Тема 2. Створення світової колекції рослинних ресурсів та її
використання в селекції.
1. Теоретичні і практичні основи інтродукції. Форми інтродукції:
натуралізація, акліматизація, доместикація.
2. Вчення про вихідний матеріал, центри походження культурних рослин.
3. Методологічні основи формування, ведення і використання колекцій
генетичних ресурсів у теоретичних і практичних селекційних програмах.
Тема 3. Специфічні методи розширення спектру фенотипової та
генотипової мінливості вихідного матеріалу в селекції овочевих і
баштанних видів рослин. Явище гетероплоїдії в селекції рослин.
1. Фізичний мутагенез, дози, особливості застосування.
2. Хімічний мутагенез, хімічні речовини, концентрації, особливості
застосування.
3. Генетична інженерія, використання в селекції рослин - поняття, завдання
та можливості. Одержання рекомбінантної (гібридної) ДНК.
4. Гібридизація соматичних клітин. Одержання соматичних та
цитоплазматичних гібридів invitro.
5. Експериментальні методи різноплоїдних форм овочевих культур
invitro, як спосіб прискореної генетичної стабілізації вихідного
селекційного матеріалу (вихідних ліній для сортової і гібридної селекції).
4. Методи одержання полі-, анеу- і гаплоїдів, використання поліплоїдів в
селекції в комплексі з віддаленою гібридизацією. Причини стерильності
алоплоїдів, методи її подолання.
Тема 4. Явище гетерозису, шляхи його використання у селекції та
виробництві. Методи визначення загальної та специфічної комбінаційної
здатності.
1. Класифікація гетерозису та гібридів.
2. Поняття інбридингу та методи одержання самозапилених ліній.
3. Генетичні системи несумісності та їх використання у гібридній селекції.
4. Типи чоловічої стерильності у рослин: генна, модифікаційна,

Кількість
годин
3

6

6

8

8

хромосомна, цитоплазматична, популяційна, мутагенна, трансгресивна.
1

2
стерильних

5. Методи створення
аналогів та відновлювачів
фертильності.
Тема 5 Нетрадиційні методи селекції овочевих і баштанних культур
(мутагенез, гаметна селекція, ) та їх практичне використання
1. Метод «горизонтального» дизруптивного добору.
2. Метод «вертикального» дизруптивного добору.
5
3. Метод прогнозу рівня і спектру генотипової мінливості в
гетерогенних розщеплюючіх популяціях
4. Гаметна селекція, температурний режим та експозиція в залежності
від культури, особливості застосування.
Тема 6. Експертиза селекційних інновацій на патентоспроможність
1. Способи ідентифікації сортів і гібридів F1 рослин в аспекті набуття
майнового права на сорт і гібрид F1, як об’єкт інтелектуальної власності.
2. Поняття апробаційних ознак сорту і гібриду F1, робота з каталогами6 класифікаторами проведення експертизи сортів на відмінність, однорідність і
стабільність (ВОС-тест) овочевих і баштанних видів рослин.
3. Ознайомлення з правилами реєстрації сортів овочевих і баштанних видів
рослин в Україні та в раїнах-членах Міжнародного Союзу з охорони нових
сортів рослин (UPOV) та Європейського Союзу (CPVO).
Тема 7. Селекція культур родини Пасльонові
1. Генетичні основи селекції видів рослин родини Пасльонові.
7
2. Напрями селекції.
3. Принципи підбору пар для схрещування.
Тема 8. Селекція культур родини Гарбузові
1. Генетичні основи селекції видів рослин родини Гарбузові.
8
2. Напрями селекції.
3. Принципи підбору пар для схрещування.
Тема 9. Селекція баштанних культур (кавун, диня)
1. Генетичні основи селекції видів рослин родин Капустяні і Цибулеві.
9
2. Напрями селекції.
3. Принципи підбору пар для схрещування.
Тема 10. Селекція культур родини Капустяні і Цибулеві
1. Генетичні основи селекції видів рослин родин Капустяні і Цибулеві.
10
2. Напрями селекції.
3. Принципи підбору пар для схрещування.
Тема 11. Селекція культур родини Селерові і Лободові
1. Генетичні основи селекції видів рослин родини Селерові і Лободові.
11
2. Напрями селекції.
3. Принципи підбору пар для схрещування.
Тема 12. Селекція малопоширених овочевих культур.
1. Генетичні основи селекції малопоширених видів овочевих культур
12
2. Напрями селекції.
3. Принципи підбору пар для схрещування.
Усього годин

3

6

6

8

6

6

8

6

6
80

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
У процесі освоєння дисципліни “Методологія селекції овочевих і баштанних
видів рослин” задіяні сучасні навчально-освітні технології, засновані на використанні
інтерактивних та активних форм проведення лекційних, семінарських (практичних),
лабораторних та самостійних занять.
Активний режим засвоєння дисципліни базується на прямому (особистому)
контакті лектора із аспірантами. Викладач лекційного матеріалу шляхом прямого
діалогу (спілкування) оцінює спроможність та рівень засвоєння аспірантами
теоретичних і практично набутих знання, провокує їх на дискусію.
В основу інтерактивного засвоєння дисципліни покладений метод пізнання
знань шляхом представлення лектором лекційного і практичного матеріалу із
використанням сучасних технологій його презентації.
Методи подання і засвоєння навчальної інформації – словесні (лекція, семінар,
бесіда, розповідь), наочні (презентація - мовна, комп’ютерна), практичні (текстовий,
електронний документи).
Лекції. Залежно від тем модулів та найбільш оптимального подання будуть
використані наступні форми представлення лекційного матеріалу - основні (проблемні)
лекції, лекції - презентації.
Основні (проблемні) лекції представляють зміст модулів (тем), розкривають
сутність проблеми (теми), що дозволить аспірантам паралельно встановлювати рівень
пріоритетності, актуальності, новизни обраних напрямів досліджень, формувати у
аспірантів здатність до самостійного визначення кола дискусійних питань, логічного
обґрунтування найбільш оптимальних способів втілення набутого теоретичного
досвіду в персональних наукових дослідженнях.
Лекції – презентації, дозволять лектору у процесі викладення для закріплення
презентує мого матеріалу використати принцип наочності. Цей види лекцій буде
використаний для більш ефективного розкриття і засвоєння аспірантом окремих тем
навчальних модулів навчально-наукової програми “Методологія селекції овочевих і
баштанних видів рослин”.
Семінарські/практичні заняття передбачають індивідуальне поглиблення
процесів діалогічного спілкування аспіранта із здобувачем, у процесі якого здобувач
науково ступеня повинен набути навики індивідуальної та спільної участі у
обговоренні окремих питань (дискусія, бесіда, доповідь), оволодіти теоретичними і
практичними знаннями щодо вибору оптимальних шляхів вирішення поставлених на
вивчення наукових завдань.
Лабораторні заняття за конкретними темами модулів – один з найбільш
ефективних і дійових методів організації, стимуляції та контролю активного пізнання у
науці. Вони передбачені для закріплення практичного мислення аспірантів,
підвищення рівня їх самостійність у виборі найбільш оптимальних шляхів успішного
планування і освоєння основних методів, способів і технологій проведення досліджень,
знань щодо найбільш оптимальних засобів реалізації програми і завдань досліджень.
Самостійна підготовка дозволить аспірантам оволодіти навичками роботи зі
світовими інформаційно-пошуковими системами, базами даних, каталогами і фондами
бібліотек, архівами, комп’ютерними програмами, знайти найбільш оптимальні шляхи і

прийоми вирішення поставлених на вивчення завдань досліджень в цілому, методично
правильно планувати і закладати досліди, збирати та аналізувати результати наукових
досліджень; готувати до оприлюднення усні доповіді, тези доповідей, презентації,
наукові статті, розробляти і оформлювати звітну, патентну документацію,
дисертаційну роботу, автореферат, заповнювати для реєстрації заявки на авторські
свідоцтва на сорти, колекції, лінії, патенти на винаходи, корисні моделі, товарні знаки
тощо.
10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Засоби діагностики успішності навчання. Встановлення рівня отриманих у
результаті навчання аспірантами базового пакету знань, навичок, понять, умінь,
набутих у процесі наукового пізнання загальної навчальної дисципліни
«Методологія селекції овочевих і баштанних видів рослин».
Для діагностики знань використовується модульно-рейтингова система за 100бальною шкалою оцінювання, максимальна кількість балів з кожного виду
контролю розподіляється наступним чином:
- поточне оцінювання змістових модулів (тестові модульні контрольні роботи
і/або усне опитування) – 40 балів;
- семестровий іспит – 60 балів.
Іспит – оцінка рівня засвоєння здобувачем вищої освіти (аспірантом) повного
курсу загальної навчальної дисципліни (лекційний, практичний, лабораторний
матеріал, самостійна підготовка).
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ
Поточне тестування та самостійна робота

Т1
4

Змістовний модуль 1
Т3
Т4 Т5
Т2
4
4
4
3

Т6
3

Т1
3

Змістовий модуль 2
Т2 Т3 Т4
Т5
3
3
3
3

Т6
3

Підсумковий
тест
(іспит)

Сума

60

100

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЄКTС
Сума балів за всі види
навчально – наукової
діяльності
90–100
82–89
74–81
64–73
60–63
35-59
0-34

Оцінка рівня засвоєння лекційного, семінарського, практичного,
лабораторного матеріалу, самостійно набутих навичок та знань
за ECTS
за національною шкалою
А
відмінно
В
добре
С
D
задовільно
Е
незадовільно з можливістю
FX
повторного складання
F

незадовільно, з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни
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