
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 

МИРОНІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПШЕНИЦІ ІМЕНІ В.М. РЕМЕСЛА 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

для самостійної роботи з дисципліни професійної підготовки 

«МЕТОДИКА ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ 

ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ»  

(за освітньо-науковим рівнем «Доктор філософії» 

для аспірантів спеціальності 201 – Агрономія) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Центральне – 2020 

 



Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Методика 

дослідної справи та організація підготовки дисертаційної роботи» для 

аспірантів освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» спеціальності 201 – 

Агрономія / Укл.: В. В. Кириленко, О. А. Демидов, В. С. Кочмарський, 

Т. В. Чугункова: МІП ім. В. М. Ремесла НААН, 2020. 5 с. 

Укладачі: 

КИРИЛЕНКО Віра Вікторівна, доктор сільськогосподарських наук, старший 

науковий співробітник, 

ДЕМИДОВ Олександр Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, член-кореспондент НААН України,  

КОЧМАРСЬКИЙ Валентин Сергійович, доктор сільськогосподарських наук, 

старший науковий співробітник 

ЧУГУНКОВА Тетяна Володимирівна, доктор біологічних наук, професор 

 

 

 

Методичні рекомендації затверджені на засіданні Вченої ради 

Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України 

Протокол № 5 від “08” вересня 2020 р. 

 

Схвалено методичною комісією інституту за напрямом підготовки 

(спеціальністю) 201 Агрономія  

Протокол № 5 від “12” серпня 2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Передмова 

Навчальна дисципліна професійної підготовки «Методика дослідної справи та 

організація підготовки дисертаційної роботи» є обов'язковою для аспірантів, 

які навчаються за спеціальністю 201 «Агрономія». При підготовці до 

самостійних занять необхідно самостійно опрацювати теоретичний матеріал, 

що складає основу тематики практичної роботи. За допомогою конспекту 

лекцій, навчальних посібників, фахової літератури, розглянути основні 

теоретичні положення даної теми. 

 

Самостійне заняття № 1 

Тема: Історія розвитку науки, дослідної справи та перетворення її на 

безпосередній засіб виробництва. 

Мета: Ознайомитися з історією науки, дослідної справи та селекції. 

Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче. 

1. Внесок вітчизняних і зарубіжних провідних учених у розвиток 

дослідної справи, науки та селекції. 

2. Дослідження історії розвитку дослідної справи, науки, селекції та 

внеску вчених розділів Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла 

НААН. 

 

Самостійне заняття № 2 

Тема: Теоретичні та емпіричні, кількісні та якісні методи наукових 

досліджень у селекції та насінництві. 

Мета: Ознайомитися з методами наукових досліджень у селекції та 

насінництві. 

Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче. 

1. Використання кількісних та якісних методів наукових досліджень 

провідними вченими України та зарубіжжя. 

2. Дослідити методи наукових досліджень селекції і насінництва та 

внесок вчених різних підрозділів Миронівського інституту пшениці імені В.М. 

Ремесла НААН. 

 

Самостійне заняття № 3 

Тема: Види селекційних посівів, їх призначення та методика їх 

закладання.  

Мета: Ознайомитися із видами селекційних посівів, їх призначення та 

методика їх закладання. 

Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче. 

1. Доцільність закладання технології селекційного процесу та первинних 

ланок насінництва. 

2. Ознайомлення із дослідами у селекції культур пшениці та ячменю та 

насінництві установи Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла 

НААН. 

 

 

 



Самостійне заняття № 4 

Тема: Теоретичні уявлення про генетичний контроль кількісних ознак, 

принципи їх мінливості і спадковості та експериментальні методи їх реєстрації.  

Мета: Ознайомитися з генетичними основами селекції та методами їх 

визначення. 

Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче. 

1. Генетичні аналізи (успадкування, успадковуваність, комбінаційна 

здатність, компоненти генетичної дисперсії, кореляції, генотиповий ефект, 

регресія, екологічна стабільність, адаптивність, диференціююча здатність 

середовища, гібридологічний аналіз, геномний аналіз). Методи гібридизації, 

беккросів, аналізуючих схрещувань, інцухту, добору. 

2. Ознайомлення із обрахунками основних генетичних методів селекції 

культур у підрозділах Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла 

НААН. 

 

Самостійне заняття № 5 

Тема: Пошук, накопичення та обробка наукової інформації з теми 

дисертаційного дослідження. 

Мета: Ознайомитися з пошуком, накопиченням та обробкою наукової 

інформації з теми дисертаційного дослідження. 

Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче. 

1. Інформація, це сукупність будь-яких відомостей про стан і зміни 

параметрів об’єктів дослідження, що відповідають ознакам наукового знання. 

2. Ознайомлення із методикою власних дисертаційних досліджень. 

 

Самостійне заняття № 6 

Тема: Методи оцінки селекційного матеріалу на стійкість до абіотичних. 

Мета: Ознайомитися із методами стійкості селекційного матеріалу до 

абіотичних факторів довкілля. 

Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче. 

1. Селекційно-генетичні методи підвищення стійкості до абіотичних 

чинників довкілля. 

2. Ідентифікація вихідного матеріалу за даною ознакою. 

3. Сортооновлення і сортозаміна. 

4. Ознайомлення із методами досліджень за стійкістю до біотичних 

факторів у Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла НААН. 

 

Самостійне заняття № 7 

Тема: Проблеми цілісності макросистем рослин і базова технологія 

селекції.  

Мета: Ознайомитися з проблеми цілісності макросистем рослин і базова 

технологія селекції.  

Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче. 

1. Створення макросистем із різними функціями. 



2. Проблеми базової технології селекції.  

3. Заходи збереження та поліпшення цілісності макросистем рослин і 

базової технології селекції. 

 

Самостійне заняття № 8 

Тема: Методи визначення генетичного поліпшення сорту. 

Мета: Ознайомитися з методами визначення генетичного поліпшення 

сорту.  

Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче. 

Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче. 

1. Основні методи селекції (добір, гібридизація з використанням 

гетерозису). 

2. Класифікація методів добору з розвитком генетики селекції.  

3. Сорт і гетерозисний гібрид – об'єкти насінництва. 

4. Заходи збереження та поліпшення сортових і посівних якостей насіння. 

 

Самостійне заняття № 9 

Тема: Методи оцінювання зимостійкості селекційного матеріалу. 

Мета: Ознайомитися з теоретичними основами ознаки зимостійкості. 

Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче. 

1. Зимостійкість зернових культур зумовлюється генотипом сорту. 

2. Експрес-способи масової оцінки селекційного матеріалу озимих 

культур у Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла НААН. 
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