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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація  Проведення дослідження є неможливим без розуміння методології та вміння застосовувати різні методи наукового пізнання. Навчальна дисципліна передбачає освоєння 

методиків наукових досліджень, принципів організації досліджень та системного підходу в агрономії; основ процесу навчання, використання сучасних інформаційних 

технологій, комп’ютерних засобів та програм для аналізу та оформлення результатів досліджень, методів аналізу експериментальних даних та оцінки їх точності та 

достовірності, методів багатомірної статистики та математичного моделювання, адаптоване оперування потенціалом інформаційних технологій в системі збору, 

обробки, аналізу та зберігання інформаційного ресурсу. 

Мета та цілі  Полягають у освоєнні здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності «Агрономія» принципів організації наукових досліджень та системного 

підходу в агрономії; основ процесу навчання; пошуку інформації, отримання наукового результату; використання сучасних інформаційних технологій, комп’ютерних 

засобів та програм для аналізу та оформлення результатів досліджень. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, які би володіли комплексом сучасних знань, 

навичок та вмінь в галузі с.-г., загальнопрофесійними і професійними компетенціями. 

Формат  Лекції, практичні заняття, лабораторна робота, самостійна робота. Підсумковий контроль – залік.  

Результати навчання  Знати: сучасні концептуальні та методологічні основи науково-дослідницької діяльності, нормативну документацію;– принципи організації і проведення наукових 

досліджень в агрономії, основні поняття теорії навчання та принципи організації навчального процесу, сучасні інформаційні та комунікаційні технології, комп’ютерні 

засоби та програми при проведенні наукових досліджень.Уміти:– планувати та виконувати наукові дослідження з агрономії з позицій системного підходу, аналізувати, 

систематизувати та узагальнювати дані проведених досліджень, використовувати методи математичної статистики та сучасне програмне  забезпечення для аналізу, 

оцінки точності та достовірності отриманих експериментальних даних, узагальнювати результати досліджень для обґрунтування положень дисертаційної роботи,  

проводити пошук, опрацьовувати, аналізувати та синтезувати отриману інформацію. Володіти:– нормами сучасної української наукової мови, навичками правильного 

використання мовних засобів залежно від форми та різновиду наукового тексту, сучасними методологічними концепціями, основами методології наукового пізнання та 

методик наукових досліджень. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150 годин: лекції – 50 год., практичні заняття – 20 год., самостійна робота – 80 год. 

Перереквізити Курси дисциплін з генетики, ботаніки, біології клітини,біотехнології, хімії, біохімії, рослинництва, насінництва та селекції рослин для здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти 

Ознаки  Обов’язкова навчальна дисципліна, що формує фахові компетентності у аспіранта 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Лекція № 1 

Види та ознаки наукових досліджень. Організація 

наукової діяльності в Україні 

 

Практичне 

заняття № 1 

Визначні історичні відкриття, які 

змінювали методологію, сприяли 

значному підвищенню виробництва 

продукції рослинництва як в окремих 

країнах, так і в світі.  
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Економічна ефективність науки, перетворення її 

на безпосередній засіб виробництва 

 

Лекція № 2 

Теоретичні та методологічні принципи науки   

Практичне 

заняття № 2 

Техніка закладання польового досліду Теоретичні та емпіричні, кількісні та якісні 

методи наукових досліджень 

 

Лекція №3 

 

Планування та проведення польового досліду, його 

основні етапи. Організація і методика польового 

досліду в селекції 

 

Практичне 

заняття № 3 

Методика закладання селекційних 

посівів  

Наказ МОН України № 40 від 12.01.2017 р. про 

затвердження вимог до оформлення дисертацій 

 

Лекція № 4 

Види селекційних посівів, їх призначення та 

методика їх закладання.  

Вимірювання і прогнозування дії 

добору  

 

Лекція № 5 

 

Нинішні концептуальні засади математичного 

забезпечення селекційного процесу  

Оцінювання селекційного матеріалу 

на комбінаційну здатність 

 

Лекція № 6 

Методологічні основи інформаційного пошуку та 

організації підготовки дисертаційної роботи. 

Вимоги до оформлення дисертацій  

 

Лекція № 7 

 

Сучасні методологічні проблеми селекції на 

макроознаки 

 

Практичне 

заняття № 4 

 

Вимірювання і прогнозування дії 

добору  

Теоретичні уявлення про генетичний контроль 

кількісних ознак, принципи їх мінливості і 

спадковості та експериментальні методи їх 

реєстрації 

 

Лекція № 8 

 

Загальні підходи до визначення комбінаційної 

здатності, методи її оцінки та особливості  

 

Практичне 

заняття № 5 

Оцінювання селекційного матеріалу 

на комбінаційну здатність 

Пошук, накопичення та обробка наукової 

інформації з теми дисертаційного дослідження  

Лекція № 9 Природа мінливості в польовому селекційному 

експерименті 

Практичне 

заняття № 6 

Методи оцінювання екологічної 

пластичності і стабільності 

селекційного матеріалу 

Методи оцінки селекційного матеріалу на 

стійкість до абіотичних факторів  

Лекція № 10 Основні статистичні показники кількісної 

мінливості 

 

Практичне 

заняття № 7 

Методи оцінювання зимостійкості 

селекційного матеріалу  

Проблеми цілісності макросистем рослин і 

базова технологія селекції  

Лекція № 11 Методи оцінювання та добору селекційного 

матеріалу за стійкістю щодо збудників хвороб 

Методи визначення генетичного поліпшення 

сорту 

Лекція № 12 Методи оцінювання та добору морозо-, зимо- 

,посухо-, жаростійкості  

Методи оцінювання стійкості проти основних 

збудників хвороб селекційного матеріалу 

Лекція № 13 Методичні підходи щодо оцінювання екологічної 

пластичності і стабільності селекційного матеріалу 

 

 



ПРИКЛАД КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ ДО ДИСЦИПЛІНИ  

1.  Які світові фундаментальні дослідження вважаються першоосновою для наукової селекції ? 5. Теоретичні уявлення про генетичний контроль кількісних ознак, принципи їх мінливості і 

спадковості та експериментальні методи їх реєстрації. 

2.  Які основні методи наукової агрономії ? 

 

6. Методи визначення генетичного поліпшення сорту.  

3. Вимоги до планування і проведення досліду ? 7. Теоретичні та емпіричні, кількісні та якісні методи наукових досліджень. 

4. Яка кількість публікацій за результатами досліджень у фахових виданнях України та Євросоюзу ?   

 

8. Що є головним завданнями кореляційного аналізу ? 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ  
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

Розподіл 

балів для 

оцінювання 

успішності 

аспіранта 

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 

90-100 A Відмінно 

81-89 B Дуже добре 

71-80 C Добре 

61-70 D Задовільно 
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НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  
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відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися з викладачем, а при нерозв'язності конфлікту доводитися до відділу аспірантури  

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни  
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