
ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

Загальні відомості 

 

1. Інформація про заклад вищої освіти 

 

Реєстраційний номер ЗВО у 
ЄДЕБО 

3535 

Повна назва ЗВО Державна установа Інститут зернових культур 

Національної академії аграрних наук України 
Ідентифікаційний код ЗВО 00496662 

ПІБ керівника ЗВО Черчель Владислав Юрійович 

Посилання на офіційний веб- 

сайт ЗВО 
http://www.institut-zerna.com  

Інформація про відокремлений структурний підрозділ (ВСП) 
(зазначається лише якщо ОП реалізується у ВСП) 

Реєстраційний номер ВСП 
ЗВО у ЄДЕБО 

- 

Повна назва ВСП ЗВО - 

Ідентифікаційний код ВСП 
ЗВО 

- 

ПІБ керівника ВСП ЗВО - 

Посилання на офіційний веб- 
сайт ВСП ЗВО 

- 

 

2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб‟єктів освітньої 

діяльності ЄДЕБО ID  3535 

 

3. Загальна інформація про освітню програму, яка подається на акредитацію 

 

ID освітньої програми в 
ЄДЕБО 

00496662 

Назва ОП Агрономія 

Реквізити рішення про 

ліцензування спеціальності на 

відповідному рівні вищої 

освіти 

Наказ МОН від 08.07.2016 № 816 

Цикл (рівень вищої освіти) QF for EHEA – третій цикл, EQF for LLL – 8 рівень; 

НРК України – 8 рівень 

Галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство 

Спеціальність 201 Агрономія 

Спеціалізація (за наявності) селекція і насінництво, біотехнологія, загальне 

землеробство, рослинництво 

Вид освітньої програми Освітня, дослідницька та прикладна. Наукові 

дослідження з новими та удосконаленими, 

практично спрямованими і цінними теоретичними і 

методичними результатами 

http://www.institut-zerna.com/


Вступ на освітню програму 

здійснюється на основі 

ступеня (рівня) 

Ступеня магістра, спеціаліста 

Термін навчання на освітній 
програмі 

4 академічних роки 

Форми здобуття освіти на ОП дена, заочна 

Структурний підрозділ 

(кафедра або інший підрозділ), 

відповідальний за реалізацію 

ОП 

Відділ селекції зернових культур; 

Відділ землеробства; 

Відділ агробіологічних ресурсів зернових та 

зернобобових культур 

Інші навчальні структурні 

підрозділи (кафедра або інші 

підрозділи), залучені до 

реалізації ОП 

 

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП 

м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 14 

Освітня програма передбачає 

присвоєння професійної 

кваліфікації 

так 

Професійна кваліфікація, яка 

присвоюється за ОП (за 

наявності) 

Освітня кваліфікація - доктор філософії з агрономії 

Мова (мови) викладання українська 

ID гаранта ОП у ЄДЕБО 3535 
ПІБ гаранта ОП Черчель Владислав Юрійович 

Посада гаранта ОП директор 

Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП 

cherchel@institut-zerna.com 

Контактний телефон гаранта 
ОП 

+38-050-254-03-60 

Додатковий контактний 
телефон гаранта ОП 

+38-067-567-98-41 

 

 

4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 

Понад 70 років при інституті на постійній основі функціонує аспірантура, 

завдяки чому розвиваються наукові школи установи за багатьма напрямками, 

зберігаються наукові традиції та здійснюється формування кадрового потенціалу. Є 

необхідні висококваліфіковані кадри наукових керівників, організована відповідна 

база для забезпечення освітнього процесу. За час існування аспірантуру закінчили 874 

аспіранта. 

Інститут, у липні 2016 року, отримав Ліцензію МОН для провадження освітньої 

діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти (доктор філософії) зі 

спеціальності 201–Агрономія та щорічно проводить 100% набір до аспірантури за 

державним замовленням, а також за контрактами. Підготовка ведеться через навчання 

в аспірантурі, а також є здобувачі наукового ступеня, які самостійно працюють над 

mailto:cherchel@institut-zerna.com


дисертацією. 

Перша освітньо-наукова програма зі спеціальності «201 Агрономія» була 

розроблена і запропонована гарантом ОНП доктором с.-г. наук, професором 

Черенковим А. В. сумісно з проектною групою та розглянута і затверджена Вченою 

радою інституту у 2016 році (протокол №6 від 25 квітня 2016 р.). 

У 2017, 2018 і 2019 роках Вченою радою інституту було затверджено «Правила 

прийому на навчання до аспірантури ДУ Інститут зернових культур НААН України» 

та «Положення про приймальну комісію наукової установи» (пр. №3 від 17.02.17 р., 

пр. №16 від 11.12.17 р., пр. №23 від 26.11.18 р., пр. №19 від 13.12.19 р.) та оголошено 

чергові набори абітурієнтів. 

Щорічно освітньо-наукову програму переглядали і вдосконалювали з огляду 

потреб та побажань здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, їх наукових 

керівників, наукових та науково-педагогічних працівників, приймаючих участь у 

освітньому процесі, думок роботодавців та сучасності висвітлюваних завдань і 

питань. У 2019 році з метою підготовці до акредитації  та підвищення якості 

освітнього процесу, освітньо-наукову програму «Агрономія» зі спеціальності 201-

Агрономія було ретельно перероблено з огляду на попередні три роки напрацювань та 

попередньому багаторічному досвіду інших закладів з напрямку підготовки фахівців 

такого рівня і спеціальності. Проект освітньо-наукової програми «Агрономія» було 

винесено на обговорення та схвалення Вченою радою інституту (протокол №14 від 16 

вересня 2019 р.) та затверджено директором інституту. 

Навчальними структурними підрозділами, які відповідають за підготовку  

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності 201-  Агрономія, є 

відділи інституту: відділ селекції зернових культур, відділ землеробства, відділ 

агробіологічних ресурсів зернових та зернобобових культур. 

Умовами щодо запровадження ОНП є наявність потужної виробничої бази. 

Мережу інституту складають чотири дослідних станції та три дослідних 

господарства. Основними статутними завданнями господарств мережі інституту є 

забезпечення умов для проведення наукових досліджень, в тому числі аспірантів, 

апробації результатів таких досліджень, проведення виробничої перевірки та 

впровадження наукових розробок у виробництво. 

 

 

5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня 

поточного навчального року та набір на ОП 

 
Рік навчання 1 рік навчання 2 рік навчання 3 рік навчання 4 рік навчання 

1. Навчальний рік, у якому відбувся 

набір здобувачів відповідного року 
навчання 

2019 2018 2017 2016 

2. Обсяг набору на ОП у 
відповідному навчальному році 6 10 10 10 

3. Контингент студентів: - - - - 

3.1. очна форма навчання 5 9 8 7 
3.2. заочна форма навчання 1 1 2 3 
4. У т. ч. іноземців: - - - - 

4.1. очна форма навчання - - - - 

4.2. заочна форма навчання - - - - 



6. Інформація про інші освітні програми ЗВО за відповідною спеціальністю: 

(зазначається ID програм у ЄДЕБО і їх назва) 

 

Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми 

початковий рівень 

(короткий цикл) 
вищої освіти 

- 

перший 

(бакалаврський) 

рівень 

- 

другий 

(магістерський) 

рівень 

- 

третій (освітньо- 

науковий/освітньо- 

творчий) рівень 

37307  Агрономія 

 

7. Інформація про площі ЗВО, станом на момент подання відомостей про 

самооцінювання, кв. м. 

 
 Загальна площа Навчальна площа 

Усі приміщення ЗВО 2630 1782 

Власні приміщення ЗВО 
(на праві власності, 

2630 1782 

господарського відання 

або оперативного 

управління) 

  

Приміщення, які 
використовуються  на 

іншому праві, аніж право 

власності, господарського 

відання або оперативного 

управління (оренда, 

безоплатне користування 

тощо) 

- - 

Приміщення, здані в 
оренду 

- - 

 

8. Поля для завантаження документів щодо ОП: 

 

Назва документа(ів) Поле для 

завантаження 
документів 

Освітня програма   

Навчальний план за ОП   

Рецензії та відгуки роботодавців   

 



1. Проектування та цілі освітньої програми 
 

 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми? 

Головною метою освітньо-наукової програми «Агрономія» є підготовка 

висококваліфікованих науковців у галузі 20 Аграрні науки та продовольство, що 

об'єднує здійснення наукових досліджень і формування нових та/або практично 

спрямованих результатів, а також підготовку та захист дисертації. 

Особливості освітньої складова програми полягає в її реалізації у невеликих 

групах дослідників за спеціалізаціями: селекція і насінництво, біотехнологія, загальне 

землеробство, рослинництво. Програма передбачає кредити ЄКТС для обов‟язкових 

навчальних дисциплін (філософія, іноземна мова фахового спрямування, методика 

дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи), що передбачають 

набуття аспірантом загальнонаукових (філософських) компетенцій, мовних 

компетенцій, універсальних навичок дослідника та дисципліни професійної 

підготовки у межах згаданих спеціалізацій. 

Наукова складова програми. Наукова складова освітньо-наукової програми 

передбачає здійснення власних наукових досліджень під керівництвом одного або 

двох наукових керівників з відповідним оформлення одержаних результатів у вигляді 

дисертації. Ця складова програми не вимірюється кредитами ЄКТС, а оформляється 

окремо у вигляді індивідуального плану наукової роботи аспіранта і є складовою 

частиною навчального плану. 

Особливістю наукової складової освітньо-наукової програми є те, що окремі 

складові власних наукових досліджень аспіранти зможуть виконувати під час 

практичних занять з дисциплін професійної підготовки. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП 

відповідають місії та стратегії ЗВО 
МІСІЯ ІНСТИТУТУ – інтеграція у світовий науковий і освітянський простір через 

провадження фундаментальних та прикладних інноваційних розробок у галузі 

зерновиробництва з метою вирішення глобальних проблем – продовольчої, 

енергетичної, екологічної, фінансової і кадрової. ДУ Інститут зернових культур 

НААН є провідною науково-дослідною установою аграрного профілю України, 

науково-методичним центром з координації програм наукових досліджень 

«Технології вирощування зернових культур. Селекція кукурудзи і сорго» і «Новітні 

системи землеробства і землекористування», виконує функції секретаріату 

Національного технічного комітету ТК 170 зі стандартизації «Зернові культури та 

продукти їх переробки» та Центрального міжрегіонального наукового центру НААН. 

Одним з напрямків діяльності інституту є впровадження освітньої діяльності на 

третьому (освітньо-науковому рівні) вищої освіти, що викладено у Статуті інституту 

(http://www.institut-zerna.com/files/docs/statutFR12.pdf). Підготовка молодих науковців 

за ОНП «Агрономія» підпорядкована основним завданням науково-дослідних робіт 

інституту, що відображено у Стратегії розвитку ДУ ІЗК НААН (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/strategy_du_izk.pdf). Цілі ОНП спрямовані на процеси 

наукового вирішення сучасних проблем розвитку галузі – фундаментальні методи 

http://www.institut-zerna.com/files/docs/statutFR12.pdf
http://www.institut-zerna.com/education/docs/strategy_du_izk.pdf
http://www.institut-zerna.com/education/docs/strategy_du_izk.pdf


досліджень, сорти і гібриди, технології їх вирощування, системні заходи, спрямовані 

на комплексне регулювання агроценозами, що усе разом пов‟язано із суспільною 

місією ДУ ІЗК НААН. 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін 

(стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та програмних 

результатів навчання ОП: 

 

- здобувачі вищої освіти та випускники програми 

Аспіранти, які пройшли підготовку за освітньо-науковою програмою «Агрономія», 

долучаються до робочої групи із забезпечення якості організації освітнього процесу 

в аспірантурі ДУ ІЗК НААН, відповідно до положення (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/systema_vzya.pdf), де мають змогу представляти свою 

думку стосовно цілей та програмних результатів ОНП. Крім того, запроваджено 

опитування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за допомогою трьох 

різновидів анкет, щодо якості обов'язкових та вибіркових навчальних дисциплін та 

оцінювання задоволеності навчанням в аспірантурі. До процесу формулювання 

цілей та програмних результатів навчання долучається й Рада молодих вчених 

інституту, робота якої регламентується положенням (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/rada_molod_vchenih.pdf).  

 

- роботодавці 

Потенційні роботодавці випускників аспірантури, які не відносяться до структури 

інституту та його мережі, є науковцями, що працюють на посадах директорів 

аграрних фірм, керівників підприємств та підрозділів наукових і навчальних 

закладів, а тому стоять на передових позиціях в аграрному секторі. Роботодавці 

долучаються до робочої групи із забезпечення якості організації освітнього процесу 

в аспірантурі ДУ ІЗК НААН, їх думка уважно моніториться і враховується через 

рецензії-відгуки на освітньо-наукову програму «Агрономія» та навчальний план, 

Відгуки розміщуються на сайті (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/doctor_philosophi/recensii_robotod_doc_philosoph.pdf) і 

обов‟язково враховуються при перегляді освітньо-наукової програми на наступний 

період підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. Крім того, 

розроблено та затверджено форму опитування роботодавців через анкетування, 

щодо якості підготовки аспірантів інституту (протокол Вченої ради інституту № 18 

від 19 листопада 2019 року), яке планується провести після першого випуску 

аспірантів за освітньо-наукової програми «Агрономія» зі спеціальності 201 – 

Агрономія. 

 

- академічна спільнота 

Під час розробки та періодичного перегляду освітньо-наукової програми 

«Агрономія» обов‟язково враховуються інтереси академічної спільноти інституту. 

Саме вказана категорія стейкхолдерів несе максимальну відповідність за 

викладацьку діяльність у освітньому процесі. Думки і вимоги науковців 

допомагають конкретизувати результати навчання та інших визначальних складових 

освітніх компонент Академічної спільноти загалом створює відповідні умови для 

розвитку співпраці з представниками інших вітчизняних наукових установ, 
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навчальних закладів та сільськогосподарських підприємств Наукові та науково-

педагогічні працівники входять до проектної групи, що відповідає за розроблення 

освітньо-наукової програми, робочої групи із забезпечення якості організації 

освітнього процесу в аспірантурі ДУ ІЗК НААН та групи забезпечення спеціальності 

і беруть участь у розробленні, перегляді та оновленні освітньо-наукової програми 

відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії при ДУ Інститут зернових культур НААН України 

за спеціальністю 201–Агрономія» (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/organiz_osvit_protces.pdf) Питання підготовки аспірантів 

регулярно розглядаються на Вченій раді ДУ ІЗК НААН, науково-методичних радах з 

питань селекції і насінництва та землеробства і рослинництва ДУ ІЗК НААН, 

засіданнях робочої групи із забезпечення якості організації освітнього процесу в 

аспірантурі ДУ ІЗК НААН, які фіксуються у протоколах засідань 

 

- інші стейкхолдери 

Національна академія аграрних наук України, яка здійснює нормативно-правове 

регулювання діяльності інституту та розподіл державного замовлення на підготовку 

наукових кадрів через аспірантуру, згідно п. 2 Державного контракту здійснює 

контроль за якістю підготовки наукових кадрів (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/derzh_contract.pdf).  

Відділ наукових кадрів і аспірантури НААН під час формулювання цілей та 

програмних результатів навчання освітньо-наукової програми, бере активну участь у 

консультативної-методичної допомозі з питань освітнього процесу, створює 

взаємозв‟язок між закладами академії, що здійснюють підготовку здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та державними освітніми органами. 

 

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати 

навчання ОП відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку 

праці 

Основні напрямки ефективності інноваційної діяльності у галузі 20 Аграрні науки та 

продовольство, зокрема спеціальності 201 – Агрономія, полягає у зростанні 

конкурентоспроможності сучасних вітчизняних розробок та забезпечення більш 

широкого і ефективного їх впровадження в агроформуваннях країни. 

Цілі та програмні результати навчання за освітньо-науковою програмою 

«Агрономія» відповідають тенденціям розвитку спеціальності та ринку праці: 

1) готуючи фахівців які здатні розробляти сучасні теоретичні основи методів 

селекції; 

2) створювати гібриди кукурудзи і сорго, сортів зернових і зернобобових культур; 

3) розробляти нові і вдосконалювати існуючі технології вирощування нових гібридів 

кукурудзи та сорго, сортів озимих, ярих зернових колосових культур, зернобобових 

та круп'яних культур; 

4) створювати наукові основи організації сівозмін і оптимізації посівних площ; 

5) моделювати процеси органічного виробництва і підвищення біоенергетичного 

ресурсу зерновиробництва; 

6) забезпечувати на основі новітніх агротехнологій раціональне застосування добрив 

і пестицидів; 

7) відновлювати родючість ґрунтів. 
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Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних 

результатів навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст  

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання освітньо-наукової 

програми «Агрономія» було враховано галузевий та регіональний контекст, у першу 

чергу, в рамках тематики наукових досліджень інституту, майбутніх докторів 

філософії та їх наукових керівників. Аналіз тенденції ринку праці та особливості 

галузевого контексту відображенні в цілях та визначеннях програмних результатів 

навчання. Цілі освітньо-наукової програми формуються в рамках науково-

практичних конференцій, семінарів, круглих столів, курсів, тощо, де всі зацікавлені  

сторони мають змогу ознайомитися з актуальними науковими проектами, 

розробками щодо обладнання, засобів комп‟ютеризації виробництва, тенденціями 

розвитку агровиробництва, аграрної науки, ринку праці та ін. Викладачі освітньо-

наукової програми «Агрономія» регулярно беруть участь у міжнародних та 

Всеукраїнських науково-практичних конференціях та круглих столах, які присвячені 

вирішенню питань аграрного сектору. Цей досвід інтегрується у контент освітньо-

наукової програми (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/doctor_philosophi/osv_nauk_prog_doc_philosoph.pdf).  

 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та 

програмних результатів навчання ОП було враховано досвід 

аналогічних вітчизняних та іноземних програм 

При формулюванні цілей та визначенні програмних результатів ОНП «Агрономія» 

зі спеціальності 201 – Агрономія, члени проектної групи враховували досвід 

аналогічних вітчизняних програм з підготовки наукових кадрів через аспірантуру 

наукових установ НААН та аспірантурах провідних ЗВО, зокрема Харківського 

НАУ ім. В. В. Докучаєва, НУБіП, Білоцерківського НАУ, а також зарубіжних 

вузів: Аграрний університет ім. Гуго Коллонтая у Кракові 

(https://podyplomowe.urk.edu.pl/index/site/3441), Санкт-Петербурзький державний 

аграрний університет (https://podyplomowe.urk.edu.pl/index/site/3441) В результаті 

порівняння було виявлено недостатній обсяг вибіркової складової, тому в ОНП 

збільшено навчальні дисципліни за вибором з різних спеціалізації. Зі спеціалізації 

біотехнологія, селекція і насінництво введено дисципліни: «Клітино-інженерні та 

молекулярно-генетичні біотехнології с/г рослин», «Адаптивна селекція зернових 

с/г к/р», «Сучасні технології та нормативно-правова база насінництва» Зі 

спеціалізації загальне землеробство введено дисципліни: «Адаптивне землеробство 

в умовах трансформації агросистем», «Смарт-методи управління родючістю 

ґрунтів» і «Регулювання шкодочинності бур‟янів в біотехногенних системах». Зі 

спеціалізації рослинництво введено дисципліни: «Підвищення продуктивності 

кукурудзи й сорго», «Формування врожайності зернобобових с/г к/р» і 

«Вирощування зернових колосових с/г к/р» (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/doctor_philosophi/nav4alniy_plan_doc_philosoph.pdf) 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, 

визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 

вищої освіти (за наявності) 

На час підготовки звіту про самооцінювання освітньо-наукової програми 

«Агрономія» зі спеціальності 201 - Агрономія на третьому рівні вищої освіти, 

стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти 
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відсутній. Тому, при розробці, перегляді та затверджені освітньо-наукової програми, 

проектна група дотримувалася вимог Національної рамки кваліфікацій для 

відповідного кваліфікаційного рівня задля визначення програмних результатів 

навчання за освітньо-науковою програмою https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-

2011-п/paran12#n12  

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої 

освіти відсутній, поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати 

навчання 

відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного 

кваліфікаційного рівня?  

Закон України «Про вищу освіту» визначає, що, третій (освітньо-науковий) рівень 

вищої освіти відповідає дев‟ятому кваліфікаційному рівню Національної рамки 

кваліфікацій і передбачає здатність особи розв‟язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної 

практики. При розробці освітньо-наукової програми проектною групою визначено 

засадничі програмні результати навчання, які пов‟язані зі здатністю здобувача вищої 

освіти ступеня доктора філософії розв‟язувати комплексні проблеми у галузі 20 

Аграрні науки та продовольство зі спеціальності 201-Агрономія, що передбачає 

глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань. В результаті 

освоєння освітньо-наукової програми аспірант набуває концептуальні та 

методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності. 

Здобуває спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв‟язання 

значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки та/або інновацій, 

розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики. Набуває 

знання до започаткування, планування, реалізації та коригування послідовного 

процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної 

доброчесності. Може здійснювати критичний аналіз, оцінку і синтез нових та 

комплексних ідей. Задля взаємодії з метою передавання інформації, узгодження дій і 

спільної діяльності, аспірант набуває здатність до вільного спілкування з питань, що 

стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою 

спільнотою, суспільством в цілому, використання академічної української та 

іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях. Відповідальність та 

автономність здобувача, пов‟язані з набуттям здатності до демонстрації значної 

авторитетності, інноваційності, високого ступеня самостійності, академічної та 

професійної доброчесності, послідовної відданості розвитку нових ідей або процесів 

у передових контекстах професійної та наукової діяльності та здатністю до 

безперервного саморозвитку та самовдосконалення. До програмних результатів 

навчання за спеціальністю відноситься здатність: розв‟язувати проблеми 

раціонального використання орних земель; розробляти методи й прийоми 

підвищення родючості ґрунтів; вивчення особливостей реакції нових сортів, гібридів 

на дію біотичних, абіотичних та антропогенних факторів; розробляти сортові 

технологій вирощування стабільно високих урожаїв якісної продукції; підвищення 

продуктивності с/г культур, якості й екологічної чистоти продукції; захисту рослин 

від шкідливих організмів та регулювання їх чисельності в сівозмінах; створення 

вихідного матеріалу, сортів і гібридів с/г культур, методів відтворення та технологій 

виробництва насіння; підвищувати ефективність селекційного процесу у рослин за 
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рахунок використання клітинної та генетичної інженерії, молекулярно-генетичної 

оцінки селекційного матеріалу, тощо 

 

 

2. Структура та зміст освітньої програми 
 

 
 

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)? 34 кредити ЄКТС 

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах 

ЄКТС), спрямованих на формування 

компетентностей, визначених стандартом вищої 

освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)? 

19 кредитів ЄКТС 

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на 
дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти? 

15 кредитів ЄКТС 

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї 

спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)? 

Зміст освітньо-наукової програми «Агрономія» відповідає предметній області 

спеціальності 201 - Агрономія. Об‟єктом вивчення та діяльності ОНП зазначеної 

спеціальності є сфера агрономії, а саме вивчення теоретичних і практичних 

проблем найраціональнішого використання орних земель, агроландшафтів, 

розробки методів й прийомів підвищення родючості ґрунтів, урожайності 

сільськогосподарських культур та стабільності агроекосистем. Вивчення 

особливостей реакції нових сортів, гібридів культурних рослин на дію біотичних, 

абіотичних та антропогенних факторів середовища. Розробка сортових технологій 

вирощування стабільно високих урожаїв якісної продукції. Розробка методів 

створення вихідного матеріалу, сортів і гібридів польових, сільськогосподарських 

рослин, а також методів їх відтворення та технологій виробництва насіння. 

Дослідження з питань реалізації генетичного потенціалу продуктивності рослин, 

створення та розмноження вихідних, форм, сортів і гібридів стійких проти 

біотичних та абіотичних стресових чинників середовища для вирощування за 

інтенсивними технологіями. Вивчення продуктивних властивостей і посівних 

якостей насіння залежно від генетичних та умов навколишнього середовища. 

Розробка та впровадження методів одержання біологічних об‟єктів із новими 

цінними властивостями. Дослідження з підвищення ефективності селекційного 

процесу у рослин за рахунок використання клітинної та генетичної інженерії, 

молекулярно-генетичної оцінки селекційного матеріалу. Дослідження та розробки, 

спрямовані на розв'язання теоретичних і практичних проблем підвищення 

продуктивності культурних рослин, якості й екологічної чистоти продукції. 

Вивчення теоретичних та практичних питань захисту рослин від шкідливих 

організмів та регулювання їх чисельності в сівозмінах. Нормативна складова ОНП 

надає здобувачеві концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі 

галузей знань або професійної діяльності; спеціалізовані уміння/навички і методи, 

необхідні для розв‟язання значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки 

та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної 

практики; знання до започаткування, планування, реалізації та коригування 



послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної 

академічної доброчесності; змогу здійснювати критичний аналіз, оцінку і синтез 

нових та комплексних ідей; здатність до вільного спілкування з питань, що 

стосуються сфери наукових та експертних знань, з науковою спільнотою і 

суспільством в цілому, використання академічної української та іноземної мови у 

професійній діяльності та дослідженнях та здатність до безперервного 

саморозвитку та самовдосконалення. 

Для освітньо-наукової програми «Агрономія» ми конкретизували цілі відповідно до 

тієї мети, що ми ставимо, а саме, підготовка висококваліфікованих науковців у 

галузі 20 Аграрні науки та продовольство, здійснення наукових досліджень і 

формування нових та/або практично спрямованих результатів, а також підготовка 

та захист дисертації. 

 

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування 

індивідуальної освітньої траєкторії? 

Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії мають можливість формувати 

індивідуальну освітню траєкторію через вибір навчальних дисциплін шляхом 

складання індивідуального навчального плану, в якому визначено, зокрема, перелік 

обраних аспірантом дисциплін вільного вибору, а також здобуті в інших наукових 

установах та ЗВО компетентності у формі зарахованих кредитів ЄКТС (за успішно 

прослухані дисципліни). В ОНП «Агрономія» вибіркові дисципліни складають 44% 

від загального обсягу кредитів ЄКТС. Організація навчання за індивідуальним 

графіком передбачена, згідно п. 7 Положення про організацію освітнього процесу 

здобувачів ступеня доктора філософії при ДУ ІЗК НААН України за спеціальністю 

201–Агрономія (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/organiz_osvit_protces.pdf). Аспірант, переведений на 

індивідуальний графік навчання, має право самостійно вивчати навчальні 

дисципліни, але зобов‟язаний до термінів проведення заходів контролю виконати 

всі види робіт, що передбачені індивідуальним навчальним планом. Дозвіл на 

навчання за індивідуальним графіком можуть отримати аспіранти: за станом 

здоров‟я; вагітні жінки чи матері дітей віком до 3-х років; беруть участь у 

міжнародної академічної мобільності; поєднують навчання в аспірантурі з роботою 

за спеціальністю або проходять стажування, що підтверджено відповідними 

документами. Також здобувачі мають змогу обирати навчання та курси з 

підвищення кваліфікації з актуальних питань агрономії, які проводяться науковцями 

інституту. 

 

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір 

навчальних дисциплін?  

Процес вибору вибіркових дисциплін здійснюється відповідно до п. 6 Положення 

про організацію освітнього процесу здобувачів ступеня доктора філософії при ДУ 

Інститут зернових культур НААН України за спеціальністю 201 – «Агрономія» 

(http://www.institut-zerna.com/education/docs/organiz_osvit_protces.pdf). 

Порядок обрання вибіркових дисциплін:1. Порядок забезпечення вибору навчальних 

дисциплін в межах освітньо-наукової програми та навчальним планом, в обсязі, що 

становить не менш як 25 % загальної кількості кредитів ЄKTC, здійснюється за 

безпосереднім вибором здобувачем вибіркових навчальних дисциплін. 2 Вибіркові 

дисципліни є обов‟язковою складовою навчального плану і поділяються на вибіркові 

http://www.institut-zerna.com/education/docs/organiz_osvit_protces.pdf
http://www.institut-zerna.com/education/docs/organiz_osvit_protces.pdf
http://www.institut-zerna.com/education/docs/organiz_osvit_protces.pdf


блоки. 3. Впродовж місяців після зарахування до аспірантури здобувачі, за 

погодженням з науковим керівником, вносять обрані дисципліни до вибіркової 

частини індивідуального навчального плану. 

4 Відділ аспірантури узагальнює інформацію про вибір здобувачами навчальних 

дисциплін. Ця інформація є підставою для включення обраних дисциплін до 

навчального навантаження. 

З метою реалізації права на вибір навчальних дисциплін на сайті інституту  

розміщено силабуси вибіркових дисциплін з анотаціями та навчально-методичним 

комплексом до них (http://www.institut-

zerna.com/education/silabus_fahcompetentions.htm).  

Здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії забезпечено вільний та зручний 

постійний доступ до робочої програми та іншого навчально-методичного 

забезпечення вибіркової навчальної дисципліни (з урахуванням вимог законодавства 

щодо інформації з обмеженим доступом). Рекомендовані, для вивчення вибіркові 

дисципліни, літературні та інші джерела інформації доступні здобувачам освіти на 

безоплатній основі, зокрема: у бібліотеці, на електронних ресурсах; відкритих 

державних реєстрах, інформаційних системах, базах даних тощо; на зазначених у 

робочій програмі зовнішніх електронних ресурсах, що надають вільний доступ до 

інформації. 

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну 

підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, 

необхідні для подальшої професійної діяльності 

 

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури інституту є основою для 

формування аспірантом не лише індивідуального навчального плану, а й ще 
індивідуального плану наукової роботи, що відповідає практичній підготовці 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. Наукова складова освітньо-

наукової програми оформлюється у вигляді індивідуального плану наукової роботи 

аспіранта і є невід‟ємною частиною навчального плану аспірантури, згідно п. 4.5 

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук в ДУ Інститут зернових культур НААН України (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/pidgot_doct_filos_nauk.pdf). Індивідуальний план наукової 

роботи має бути погоджений з науковим керівником. У цьому документі мають бути 

зазначені терміни, вимоги та форма запланованих і виконаних аспірантом дій, 

зарахованих до його проміжної атестації. 

Загальне навчально-методичне та наукове керівництво наукової роботи аспіранта  

покладене на наукового керівника. При цьому аспірант не повинен працювати лише 
під керівництвом свого (основного) наукового керівника та мають можливість на 

призначення більше, ніж одного наукового керівника. Аспіранти мають доступ до 

різноманіття можливостей щодо презентації, апробації своєї наукової діяльності, 

обговорення проміжних результатів та отримання консультації за напрямом 

(тематикою) свого дослідження у багатьох інших науковців. 

 

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої 

освіти соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які 

відповідають цілям та результатам навчання ОП 

Здатність до розвитку соціальних (м‟яких) навичок: соціально-комунікативних, 

когнітивних та особисто-емоційних таких як: працювати в команді, реалізувати 

http://www.institut-zerna.com/education/silabus_fahcompetentions.htm
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свої права і обов‟язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні та здатність приймати обґрунтовані рішення, відповідає цілям та 

результатам навчання за освітньо-науковою програмою «Агрономія». Серед 

освітніх компонентів слід виділити: Філософію, Іноземну мова за професійним 

спрямуванням, Сучасне сільськогосподарське виробництво, стан та перспективи, 

Методологію дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи, а 

також дисципліни, що формують фахові компетентності. Саме наведені освітні 

компоненти сприяють набуттю соціальних (м‟яких) навичок, які формують вміння 

швидко приймати рішення, бути стресостійкими, розвивають абстрактне 

мислення, аналіз, синтез та генерування нових ідей. Здатність до розвитку 

соціальних навичок, зокрема, соціально-комунікативних, когнітивних та особисто-

емоційних, присутні в усіх дисциплінах навчального плану, згідно пояснювальної 

записці до навчального плану та робочих програм навчальних дисциплін, яка 

формується шляхом презентацій, обговорення результатів наукової діяльності, 

аналізу соціальних навичок ситуацій, розбором наукових статей тощо. 

 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту? 

 

Професійний стандарт на спеціальність відсутній. Освітньо-наукова програма 
«Агрономія» орієнтована на освітню, дослідницьку та прикладну складові та наукові 
дослідження з новими та удосконаленими, практично спрямованими і цінними 
теоретичними і методичними результатами. 

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх 

компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів 

вищої освіти (включно із самостійною роботою)? 

Обсяг окремих освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС) відповідає фактичному 

навантаженню здобувачів та досягненню цілей і програмних результатів навчання. 

Навчальний час визначається кількістю облікових одиниць, відведених для реалізації 

освітньо-наукової програми. Обліковими одиницями навчального часу є академічна 

година, кредит ЄКТС. Академічна година – це мінімальна облікова одиниця 

навчального часу, тривалість якої становить, як правило, 45 хвилин. Дві академічні 

години утворюють пару академічних годин. Навчальні заняття для аспірантів в ДУ 

ІЗК НААН тривають дві академічні години згідно розкладу. У розкладі передбачено 

виконання наукової складової навчального плану аспіранта. 

Одиницею вимірювання обсягу навчального навантаження аспіранта, необхідного 

для досягнення визначених результатів навчання, є кредит ЄКТС. Кредит ЄКТС 

складає 30 академічних годин навчальних занять та самостійної роботи. Обсяг 

самостійної роботи аспіранта з кожної навчальної дисципліни регламентує 

навчальний план і повинен становити орієнтовно 2/3 загального обсягу навчального 

часу аспіранта, відведеного для вивчення навчальної дисципліни, а її зміст 

визначається робочою програмою навчальної дисципліни, методичними матеріалами, 

завданнями та рекомендаціями викладача. 

З‟ясування питань, чи не перевантажені аспіранти, чи достатньо часу для засвоєння 

компонентів ОНП доктора філософії, чи вистачає їм часу на самостійну роботу 

визначається шляхом опитування. Під час таких досліджень проблем виявлено не 

було. 



Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною 

формою освіти, продемонструйте, яким чином структура освітньої програми 

та навчальний план зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми 

здобуття освіти  

Дуальна форма освіти поєднує навчання осіб у закладах освіти із офіційним 

працевлаштуванням за фахом на підприємстві або організації та обов‟язковим 

навчанням (стажуванням) на робочому місці. Слідуючи з цього, здобувачі вищої 

освіти ступеня доктора філософії, які походять підготовку в аспірантурі ДУ 

Інститут зернових культур НААН України, мають унікальну можливість 

придбавати практичний досвід, за умов працевлаштування у відповідних відділах 

(лабораторіях) інституту за профілем підготовки дисертаційної роботи. На сьогодні 

більшість аспірантів інституту, які навчаються за державним замовленням, 

поєднують навчання в аспірантурі з роботою в установі. Отже аспіранти мають 

можливість приймати участь у підготовці та проведені програм наукових 

досліджень за основними напрямами діяльності інституту та створенні 

наукомісткої продукції за рахунок нових технологічних прийомів вирощування 

сільськогосподарських культур і впровадження систем і комплексів в землеробстві. 
 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання 

 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить 

інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП 

http://www.institut-

zerna.com/education/index.htm  

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників 

ураховують особливості ОП? 

Щорічно, відповідно до постанови КМУ «Про затвердження Порядку розміщення 

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів», ДУ Інститут 

зернових культур НААН України подає заявку на участь у відборі виконавців 

державного замовлення на підготовку наукових кадрів через аспірантуру. В ході 

конкурсу інститут надає дані щодо наявності необхідних висококваліфікованих 

кадрів наукових керівників (докторів наук, професорів), організацію відповідної бази 

для забезпечення освітнього процесу та наукової роботи (навчальні приміщення, 

наукові лабораторії, наявність спеціалізованої вченої ради, спеціалізованого 

наукового журналу, аспірантського гуртожитку, тощо). Наприкінці календарного 

року Вчена рада інституту розглядає та схвалює Правила прийому в аспірантуру для 

здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 201–Агрономія на 

наступний навчальний рік, який оприлюднюється на сайті інституту 

(http://www.institut-zerna.com/education/docs/pravila_priyomu_aspirantura.pdf). Згідно 

правил прийому до аспірантури, регламентуються вимоги до рівня освіти вступників, 

враховуючи особливості освітньо-наукової програми «Агрономія», встановлюються 

терміни проведення вступних іспитів та процедура конкурсного відбору. 

Здійснюється перегляд програм вступних (фахових) випробувань, з метою 

урахування особливостей ОНП та опанування здобувачами вищої освіти вимог 

освітньої програми спеціальності. 
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Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів 

навчання, отриманих в інших ЗВО? Яким чином забезпечується його 

доступність для учасників освітнього процесу? 

 

Визнання результатів навчання, отриманих під час академічної мобільності, 

здійснюється згідно п. 10 Положення про організацію освітнього процесу здобувачів 

ступеня доктора філософії при ДУ Інститут зернових культур НААН України за 

спеціальністю 201–«Агрономія» (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/organiz_osvit_protces.pdf). Перезарахування дисциплін 

(кредитів, результатів навчання) після стажування в рамках академічної мобільності 

відбувається у порядку встановленому Постановою Кабінету Міністрів України від 

12.08.2015 р. № 579 та Вченої радої ДУ ІЗК НААН, на підставі даних академічної 

довідки. У галузі розширення можливостей здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії щодо індивідуальної освітньої траєкторії за реалізації програми 

академічної мобільності, укладено угоду з Інститутом олійних культур Національної 

академії аграрних наук України (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/ugoda_akadem_mobilnosti.pdf). На виконання умов цієї 

угоди визначені чіткі та зрозумілі правила реалізації освітніх компонентів 

представлених в освітньо-наукових програмах за спеціальністю 201 - Агрономія та 

визнання результатів навчання, що є доступними для всіх учасників освітнього 

процесу. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на 

відповідній ОП (якщо такі були)?  

На час підготовки Відомостей про самооцінювання освітньо-наукової програми 

«Агрономія», випадків застосування порядку визнання результатів навчання, 

отриманих в інших установах та закладах освіти не було. Переведення або 

поновлення на навчання аспірантів з інших наукових установ та закладів вищої 

освіти за даною освітньо-науковою програмою не здійснювалось. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність 

для учасників освітнього процесу? 

Врегулювання питань визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та 

інформальної освіті здійснюється відповідно до Положення про порядок визнання 

результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті при 

підготовці здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ДУ Інститут 

зернових культур НААН України (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/neformalna_osvita.pdf). Визнання результатів навчання у 

неформальній та інформальній освіті розповсюджується на обов'язкові та вибіркові 

дисципліни освітньо-наукової програми, які здобувач може обирати самостійно з 

переліку, що дає йому змогу вивчати те, чого він ще, на його думку, не знає. 

Аспірантура ДУ ІЗК НААН може визнати результати навчання у неформальній та 

інформальній освіті в обсязі не більше 50 % від загального обсягу навчальних 

дисциплін освітньо-наукової програми. З порядком визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній та інформальній освіті, здобувачі вищої освіти ступеня 

доктора філософії мають змогу ознайомитись на сайті інституту в розділі Освітній 

процес → Нормативно-правова база ДУ ІЗК НААН (http://www.institut-

zerna.com/education/legal-framework.htm). 
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Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на 

відповідній ОП (якщо такі були)?  

Особи, які раніше здобували неформальну та інформальну освіту, на навчання за 

даною освітньо-науковою програмою не вступали. Випадків звернень про визнання 

неформальної освіти не було. 
 

 

4. Навчання і викладання за освітньою програмою 

 

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП 

сприяють досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання 

на відповідні документи 

Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітньо-

наукової програмі цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам 

студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Згідно п. 4-5 

Положення про організацію освітнього процесу здобувачів ступеня доктора 

філософії при ДУІЗКНААН за спеціальністю 201-Агрономія (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/organiz_osvit_protces.pdf), освітній процес на третьому 

(освітньо-науковому) рівні в ДУІЗКНААН здійснюють за такими формами: 

навчальні заняття (аудиторні), самостійна робота аспірантів (позааудиторні), 

контрольні заходи. Використовуються такі методи навчання і викладання, як: 

словесні (розповідь, пояснення), наочні (демонстрація, ілюстрація), практичний 

(лабораторна, практична робота), аналітичний, дедуктивний, самостійний, 

дослідницький, тощо. Форми та методи навчання і викладання обираються 

відповідно до змісту освітніх компонентів освітньо-наукової програми. Лекції 

проводять у відповідно обладнаних аудиторіях з використанням новітніх технологій 

подання матеріалу й організації роботи аспірантів на лекційному занятті. Практичні 

заняття проводяться в аудиторіях або в наукових лабораторіях, обладнаних 

необхідними технічними засобами. Практичне заняття може передбачати дискусію 

на попередньо визначені теми, проведення попереднього контролю знань, умінь і 

навичок аспірантів, постановку загальної проблеми, її обговорення за участю 

аспірантів, розв‟язування завдань з обговоренням 

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання 

відповідають вимогам студентоцентрованого підходу? Яким є рівень 

задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання 

відповідно до результатів опитувань?  

Відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в 

аспірантурі та докторантурі ДУ Інститут зернових культур НААН України 

використовує студентоцентрований підхід, як процес якісної трансформації 

навчального середовища для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, 

метою якого є поліпшення їх автономії і здатності до критичного мислення на 

основі результатного підходу (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/systema_vzya.pdf). Після завершення курсу з кожної 

дисципліни проводиться опитування аспірантів у формі анкетування, щодо 

оцінювання обов'язкових та вибіркових навчальних дисциплін освітньо-наукової 

програми доктора філософії (Ph.D) зі спеціальності 201 – Агрономія. Здобувачам 

вищої освіти ступеня доктора філософії, які опанували освітню складову ОНП, 
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пропонують «Анкету-опитування аспірантів, що навчаються за освітньо-науковою 

програмою доктора філософії (Ph.D) зі спеціальності 201 – Агрономія», на предмет 

оцінювання рівня освітнього процесу, в тому числі форм і методів навчання і 

викладання. Рівень викладання дисциплін та ставлення аспірантів до навчання в 

аспірантурі моніториться через анкетування-опитування, щодо оцінювання 

задоволеності навчанням в аспірантурі ДУ Інститут зернових культур НААН 

України. Результати анкетування щорічно розглядаються на засіданні робочої 

групи із забезпечення якості організації освітнього процесу в аспірантурі ДУ ІЗК 

НААН й лягають в основу концепції перегляду ОНП щодо форм і методів навчання 

і викладання. 

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів 

навчання і викладання на ОП принципам академічної свободи  

Функціонування системи внутрішнього забезпечення якості навчання в 

аспірантурі ДУ ІЗК НААН базується на тринадцяти основних принципах, у т.ч. 

принципі академічної свободи, до якої відноситься три основні свободи: 

свобода досліджень, свобода викладання і свобода отримання знання 

(http://www.institut-zerna.com/education/docs/systema_vzya.pdf) Свобода 

досліджень реалізується, коли дослідник має право вільно обирати напрями і 

методологію власних наукових пошуків, включно із суперечливими або 

непопулярними поглядами, порушувати будь-які проблеми, здійснювати 

широку апробацію здобутих результатів наукових розвідок. При цьому він 

може вимагати від керівництва реалізації політики інтелектуального розвитку, 

належного і кваліфікованого управління. Свобода викладання реалізується, 

коли викладач вільний від інституційної цензури, може мати власну думку, 

незалежну від установи або системи, в яких він працює, має право брати 

участь у професійних або академічних органах. Викладач самостійно визначає, 

як саме читати лекцію чи проводити практичне заняття, обирає навчальні 

матеріали, методи, формати викладу. Свобода отримання знання реалізується, 

коли здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, має право здобувати 

знання відповідно до своїх потреб та інтелектуальних запитів, обирати 

навчальний курс, форми навчання та позанавчальних занять, а також може 

висловлювати власну думку в ході занять. Наприклад, аспірант може обирати 

освітні компоненти, що дотичні тематиці дисертаційних досліджень 

 

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається 

інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та 

критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів  

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу здобувачів ступеня 

доктора філософії при ДУ Інститут зернових культур НААН України за 

спеціальністю 201 – «Агрономія», (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/organiz_osvit_protces.pdf), всім учасникам освітнього 

процесу надається інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів 

навчання, порядку та критеріїв оцінювання. Цю інформацію у межах окремих 

освітніх компонентів розміщено в робочих програмах, навчально-методичних 

матеріалах у друкованому вигляді та силабусах, що надаються учасникам освітнього 

процесу в електронному варіанті на дистанційній платформі сайту інституту 

http://www.institut-zerna.com/education/index.htm. З цими матеріалами аспіранти 
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ознайомлюються на початку першого навчального року та детальніше на першому 

заняті з кожної дисципліни. На сайті установи представлено освітньо-наукову 

програму, навчальний план, силабуси дисциплін, навчально-методичне забезпечення, 

тощо. Така форма інформування була обрана, тому що вона є найбільш зручною і 

доступною для здобувачів, наукових і науково-педагогічних працівників та інших 

зацікавлених сторін. 

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час 

реалізації ОП  

Освітньо-науковий рівень вищої освіти передбачає здобуття аспірантом 

теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для 

продукування нових ідей, розв‟язання комплексних проблем у галузі професійної 

та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та 

педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, 

результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

Основна діяльність аспірантів інституту пов‟язана з виконанням Державних 

програм фундаментальних та прикладних наукових досліджень: ПНД 02 

«Родючість, охорона і раціональне використання ґрунтів», «Новітні системи 

землеробства і землекористування»; ПНД 12 «Захист рослин та фітосанітарна 

безпека»; ПНД 13 «Селекція зернових і зернобобових культур», «Зернові 

культури», «Олійні культури», «Біоенергетичні ресурси»; ПНД 14 «Технології 

вирощування зернових культур»; ПНД 23 «Генетичні ресурси рослин», 

«Біотехнологія і генетика в рослинництві». По всіх напрямах досліджень 

очікується одержання конкретних розробок селекційного та технологічного 

характеру. Дослідження охоплюють нові методи селекції, створення сортів і 

гібридів, технологічні регламенти, агротехнічні вимоги, елементи технологій 

вирощування, доробки і зберігання продукції, систем землеробства, добрива, 

захисту рослин та збереження ґрунтів. 

Цільовими індикаторами поєднання навчання і досліджень під час реалізації 

освітньо-наукової програми є: виявлення творчих ініціатив, та їх просування 

шляхом розробки і реалізації наукових проектів; участі аспірантів у міжнародних, 

всеукраїнських та регіональних конкурсах наукових проектів на отримання 

стипендій, премій, грантів; участі аспірантів у науково-практичних конференціях. 

Дослідження виконуються здебільшого самостійно під керівництвом наукового 

керівника. Результати досліджень оформлюються відповідним чином та знаходять 

своє відображення у спільних з науковим керівником чи особистих публікаціях. 

Щорічно результати дослідницької роботи аспірантів заслуховуються на 

засіданнях профільних Науково-методичних рад сесійно із заслуховуванням та 

обговоренням річних звітів виконання відповідних програм наукових досліджень 

лабораторіями. Практичне представлення польових дослідів відбувається щорічно 

на Дні поля, дослідних станціях і дослідних господарствах ДУ ІЗК НААН. 

На постійної основі Рада молодих вчених інституту організує та проводить 

науково-практичні конференції молодих вчених і спеціалістів, що дозволяє 

здійснити апробацію наукових досягнень здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії. За результатами роботи конференцій доповіді опубліковуються в 

збірниках тез та електронних виданнях наукових конференцій, зокрема 

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів 

«Актуальні проблеми науково-інноваційного забезпечення виробництва зерна в 



контексті сучасних ринкових умов», 2019 р. (http://www.institut-

zerna.com/files/docs/zbirnik_tez.pdf). 

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином 

викладачі оновлюють зміст освітніх компонентів на основі наукових 

досягнень і сучасних практик у відповідній галузі  

Заходи, щодо поточного моніторингу і періодичного перегляду ОНП 

передбачає система внутрішнього забезпечення якості в аспірантурі 

ДУІЗКНААН. Зміст освітніх компонентів ОНП оновлюється за рахунок 

результатів наукових досягнень і сучасних практик та анкетувань аспірантів. 

Наукові працівники, які задіяні у освітньому процесі аспірантури інституту, 

беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних 

конференціях, семінарах, круглих столах, днях поля, демонстраційних показів 

перспективних інноваційних розробок мають та налагоджують зв„язки з 

країнами зарубіжжя, публікують свої роботи у міжнародних видавництвах. За 

результатами виконаних НДР, захистів дисертацій, обговорення сучасних ідей, 

отриманих на практиці і при спілкуванні з провідними фахівцями, оновлюється 

зміст освітніх компонентів ОНП. Регулярно проводиться підвищення 

кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників у відповідності із 

напрямками наукової діяльності, що сприяє впровадженню у навчальний 

процес сучасних наукових досягнень. Основні напрямки наукової діяльності 

вчених інституту відображуються у ОНП «Агрономія»: створення 

високопродуктивних сортів і гібридів кукурудзи, сорго, зернових і 

зернобобових культур з використанням новітніх методів фізіології та 

біотехнології; насінництво зернових культур; розробка і модернізації 

комплексних волого- і енергозбережних технологій вирощування с/г культур; 

удосконалення наукових основ організації сівозмін і оптимізації посівних 

площ; моделювання процесів органічного виробництва. Результати наукової 

роботи д.с.-г.н., проф. Дзюбецького Б.В., д.с.-г.н. Черчеля В.Ю., д.с.-г.н., проф. 

Кирпи М.Я. відображені у навч. посібнику «Насінництво кукурудзи» та 

«Посібнику для аудиторів із сертифікації насіння» та використовуються при 

викладанні дисциплін: «Сучасні технології та нормативно-правова база 

насінництва» і «Сучасне сільськогосподарське виробництво, стан та 

перспективи». Результати наукової роботи д.б.н., проф. Сатарової Т.М. 

увійшли до навч. посібника «Біотехнологія рослин» та використовуються при 

викладанні дисципліни «Клітино-інженерні та молекулярно-генетичні 

біотехнології с/г рослин». Результати наукової роботи д.с.-.г.н., проф Гирки 

А.Д., що увійшли до монографії «Зернобобові культури: сучасні технології 

вирощування» використовуються при викладанні дисципліни «Агробіологічні 

особливості формування врожайності зернобобових культур». Результати 

наукової роботи д.с.-г.н., проф. Черенкова А.В., які опубліковані у монографії 

«Сучасні технології вирощування пшениці озимої в зоні Степу» 

використовуються при викладанні дисципліни «Агроекологічні заходи 

вирощування зернових колосових культур». В навчальному процесі 

використовуються новітні бази даних ResearchGate, AgBioScience, PanZea, 

СRIS та ін. Накопичення нової наукової інформації з цих та інших джерел 
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призводить до перегляду робочих програм навчальних дисциплін, лекцій, 

практичних занять та контрольних заходів, щодо відповідності сучасним 

тенденціям розвитку аграрної науки. 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах 

ОП пов’язані із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО 

Співробітництво ДУ ІЗК НААН з зарубіжними організаціями здійснюється в 

напрямку селекції нових гібридів кукурудзи різних груп стиглості в рамках 

міжнародних договорів з наступними установами: «Golden West Seed Hellas AEBE» 

(Греція), Інститутом землеробства і селекції (Білорусь), Академією аграрних наук 

провінції Хейлунцзян (Китай), ТОВ «Монсанто Україна» (США), ТОВ «Піонер 

Насіння Україна» (США), компаніями Адванта (США), ЗААТЕН УНІОН (Італія), 

КОССАД СЕМАНС (Франція). Вчені інституту проводять зустрічі з виробничниками 

сільгосппідприємств Республік Казахстану та Білорусі. Навчання та викладання в 

межах ОНП «Агрономія», пов‟язані з інтернаціоналізацією діяльності установи, 

можливі завдяки відвідування аспірантами зустріч, лекцій та семінарів, які проводять 

зарубіжні науковці, виступах при демонстрації польових дослідів та результатів 

лабораторних досліджень перед науковцями інших держав, які приїздять в Україну 

за спільними проектами. Право на академічну мобільність аспірантів може бути 

реалізоване на підставі міжнародних договорів, програм та проектів про 

співробітництво може бути реалізоване з власної ініціативи, підтриманої 

адміністрацією інституту, на базі індивідуальних запрошень та ін. механізмів. Для 

інтернаціоналізації ОНП заплановано: реєстрація у світових спеціалізованих базах 

даних, участь у Міжнародній конференції з генетики кукурудзи, участь у програмі 

Horizont Europe ESFRI, публікації в наукових журналах, які входять до 

наукометричних баз Scopus/Web of Science. 

 
 

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна 

доброчесність 

 

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних 

дисциплін ОП дозволяють перевірити досягнення програмних результатів 

навчання? Відповідно до освітньо-наукової програми «Агрономія» 

(http://www.institut-

zerna.com/education/docs/doctor_philosophi/osv_nauk_prog_doc_philosoph.pdf) і п. 8 

Положення про організацію освітнього процесу здобувачів ступеня доктора 

філософії при ДУ Інститут зернових культур НААН України за спеціальністю 201 

– «Агрономія» (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/organiz_osvit_protces.pdf) оцінювання результатів 

навчання аспірантів є складовою частиною навчального процесу. Його проводять з 

метою встановлення відповідності набутих аспірантами компетентностей вимогам 

нормативних документів щодо вищої освіти. Система оцінювання знань за 

дисциплінами освітньо-наукової програми складається з поточного та 

підсумкового контролю. Поточний контроль знань аспірантів проводиться у формі 

усного опитування підчас навчальних занять. Основна мета поточного контролю – 
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забезпечення зворотного зв‟язку між науково-педагогічними працівниками та 

здобувачами вищої освіти в процесі навчання. Підсумковий контроль проводиться 

з метою оцінювання результатів навчання наприкінці певної навчальної 

дисципліни. Підсумковий контроль проводиться відповідно до навчального плану 

у вигляді іспиту або заліку в терміни, встановлені графіком навчального процесу та 

в обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою дисципліни. 

Підсумковий контроль знань аспірантів у вигляді іспиту (іноземна мова, філософія) 

проводиться у письмовій формі, з подальшою усною співбесідою. Підсумковий 

контроль знань аспірантів у вигляді заліку проводиться у письмовій формі 

(тестування за результатами опрацювання матеріалу). Академічні досягнення 

аспіранта визначають за допомогою 100-бальної шкали оцінювання, згідно таблиці 

відповідності шкали оцінювання ECTS з національною системою оцінювання. Це 

забезпечує порівняння навчальних досягнень аспірантів, що навчаються в різних 

вищих навчальних закладах, та їхнього академічного визнання. Для навчальної 

дисципліни, з якої навчальним планом передбачено іспит, підсумкова оцінка 

складається з оцінки поточного контролю результатів навчання та оцінки 

результатів навчання при проведенні підсумкового контролю. Для навчальної 

дисципліни, з якої передбачено залік, оцінка виставляється за результатами 

підсумкового контролю за 100-бальною шкалою оцінювання. Аспіранту, який із 

поважних причин (за медичними показаннями, сімейними обставинами, у зв‟язку 

зі закордонним стажуванням, тощо), підтверджених документально, не мав 

можливості виконати контрольні заходи у межах навчальних дисциплін, 

встановлюється індивідуальний графік їх виконання. У межах дисциплін, що 

формують фахову підготовку, позитивні оцінки з поточного і підсумкового 

контролю можуть виставлятися автоматично, якщо аспірантом підготовлені та 

опубліковані наукові статті у збірниках, які входять до фахових видань та/або 

видань, які включені до міжнародних наукометричних баз. Кількість статей та їхня 

тематика узгоджується з науковим керівником. 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних 

заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 

освіти?  

Згідно п. 8 Положення про організацію освітнього процесу здобувачів ступеня 

доктора філософії при ДУ ІЗК НААН України за спеціальністю 201–Агрономія 

(http://www.institut-zerna.com/education/docs/organiz_osvit_protces.pdf) оцінювання 

результатів навчання аспірантів прописуються відповідно кожної дисципліни у 

робочій програмі дисципліни. Проведення контрольних заходів відбувається 

упродовж першого навчального року, наприкінці третього семестру та на 

четвертому році навчання проводиться комплексний фаховий іспит за 

результатами вивчення дисциплін професійної підготовки. Контрольні заходи є 

необхідним елементом зворотного зв‟язку у процесі навчання. Вони визначають 

відповідність рівня набутих здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії 

знань, умінь та навичок відповідно до вимог ОНП «Агрономія». Атестація 

аспірантів проводиться раз на рік на засіданні науково-методичної ради з 

відповідних питань. Під час атестації аспіранта враховується виконання 

програмних вимог, як освітньої, так і наукової складових ОНП. Кінцевим 

результатом навчання аспіранта є належним чином оформлений, за результатами 

наукових досліджень, рукопис дисертації, її публічний захист та присудження йому 
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наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 201-Агрономія. Оскільки 

постійно змінюються вимоги до оформлення і процедури захисту дисертаційних 

робіт, форма контрольного заходу «Захист дисертаційної роботи» роз‟яснюється 

керівниками аспірантів, завідувачем аспірантурою, вченим секретарем спецради. 

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та 

критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти?  

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання, а також 

інформація щодо ліквідації академічних заборгованостей та академічної різниці 

доводиться до здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії своєчасним 

повідомленням про них під час систематичних зустрічей з представниками 

аспірантури інституту, науковими керівниками; повідомленням про них викладачем 

на початку вивчення кожної навчальної дисципліни; нагадуванням у мережах 

дистанційного форми сповіщення. Наявність форм контролю та їх періодичність 

знаходить своє відображення у навчальному плані (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/doctor_philosophi/nav4alniy_plan_doc_philosoph.pdf) та 

розкладі занять, щомісячно ця інформація оновлюється. На початку вивчення 

дисципліни представник аспірантури інституту та викладач конкретно із усіма 

вимогами і процедурами ще раз нагадує про форми контрольних заходів. 

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам 

стандарту вищої освіти (за наявності)?  

На час підготовки відомостей про самооцінювання освітньо-наукової програми 

«Агрономія» зі спеціальності 201 – Агрономія, відповідний стандарт вищої освіти 

відсутній. Тому, при розробці, перегляді та затверджені освітньо-наукової 

програми, проектна група дотримувалася вимог Національної рамки кваліфікацій 

для відповідного кваліфікаційного рівня задля визначення програмних результатів 

навчання за освітньо-науковою програмою 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п/paran12#n12). 

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних 

заходів? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 

процесу?  

Процедура проведення контрольних заходів щодо успішності навчання аспіранта в 

аспірантурі інституту регулюється відповідно до п. 8 Положення про організацію 

освітнього процесу здобувачів ступеня доктора філософії при ДУ Інститут зернових 

культур НААН України за спеціальністю 201 – Агрономія. Його доступність для 

учасників освітнього процесу забезпечується веб-сторінкою інституту, яка містить 

інформацію щодо оприлюднення документа. (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/organiz_osvit_protces.pdf).  

 

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є 

процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть 

приклади застосування відповідних процедур на ОП 

Підсумковий контроль успішності навчання аспіранта проводиться у формі іспиту за 

результатами вивчення таких обов‟язкових дисциплін освітньої програми, як 

філософія та іноземна мова за професійним спрямуванням, а також комплексний 

фаховий іспит за результатами вивчення дисциплін професійної підготовки та у 

формі заліку за результатами вивчення всіх інших дисциплін передбачених 

навчальним планом. Щорічно аспірантура ДУ ІЗК НААН, за відсутності відповідних 
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кафедр, укладає договори про надання додаткових освітніх послуг з оволодіння 

аспірантами інституту загальнонауковими (філософськими) та мовними 

компетентностями з ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 

університет». При цьому аспіранти інституту зобов'язані виконувати правила та 

вимоги щодо навчання вищого навчального закладу. Комплексний фаховий іспит за 

результатами вивчення дисциплін професійної підготовки, складається здобувачами 

вищої освіти ступеня доктора філософії в ДУ ІЗК НААН. Екзаменаційна комісія з 

прийому іспиту призначається керівником інституту в складі голови комісії і членів, 

з науково-педагогічних або наукових працівників, які працюють в інституті за 

основним місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до спеціальності 201 - 

Агрономія. Задля забезпечення об‟єктивність екзаменаторів головою (членом) комісії 

не може бути призначено наукового керівника аспіранта та близьких осіб аспіранта. 

Відповідальність за дотримання встановленого порядку проведення іспиту несе 

голова екзаменаційної комісії. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження 

контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на 

ОП  

Порядок повторного проходження контрольних заходів та ліквідації аспірантами 

академічної заборгованості викладено у п. 8-9 Положення про організацію 

освітнього процесу здобувачів ступеня доктора філософії при ДУ Інститут зернових 

культур НААН України за спеціальністю 201 – «Агрономія» (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/organiz_osvit_protces.pdf) 

Академічною заборгованістю вважається заборгованість, що виникла у аспіранта в 

результаті одержанні незадовільної оцінки (FX або F) за результатами підсумкового 

контролю знань з навчальних дисциплін, які викладаються в інституті. Завідувач 

аспірантури та докторантури інформує комісію з ліквідації академічних 

заборгованостей та графік ліквідації заборгованостей. Склад комісій та графік 

ліквідації затверджує заступник директора з наукової роботи ДУ ІЗК НААН. 

Ліквідування академічної заборгованості з навчальної дисципліни аспіранти 

здійснюють у формі тестування за допомогою 100-бальної шкали оцінювання, як 

комплексну перевірку рівня знань та вмінь з конкретної дисципліни. За результатами 

проведення контрольного заходу комісія готує протокол, де фіксує дату проведення 

контрольного заходу та оцінку за відповіді. За наявності документально 

підтверджених поважних підстав відсутності аспіранта на контрольних заходах 

може бути встановлений індивідуальний графік ліквідації академічних 

заборгованостей. На час підготовки відомостей про самооцінювання ОНП 

«Агрономія» випадків ліквідації аспірантами ДУ ІЗК НААН академічної 

заборгованості не було. 

 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження 

процедури та результатів проведення контрольних заходів? Наведіть 

приклади застосування відповідних правил на ОП  

Відповідно до п. 8 Положення про організацію освітнього процесу здобувачів 

ступеня доктора філософії при ДУ Інститут зернових культур НААН України 

за спеціальністю 201 – «Агрономія» (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/organiz_osvit_protces.pdf) є можливість оскарження 

процедури проведення та результатів контрольних заходів. Аспірант, який не 
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погоджується з оцінкою іспиту, має право звернутися з письмовою апеляцією 

у відділ аспірантури та докторантури. Викладач з цієї навчальної дисципліни 

зобов‟язаний розглянути апеляцію у присутності аспіранта та прийняти 

остаточне рішення. Результат розгляду апеляції фіксується на письмовій 

роботі аспіранта і підтверджується підписами відповідних викладачів, які 

розглядали апеляцію. Аспірант, який не погоджується з результатами заліку, 

має право на перездачу заліку з цієї навчальної дисципліни ще раз, за 

результатами якого приймається остаточне рішення. Випадків оскарження 

результатів проведення контрольних заходів в ДУ ІЗК НААН не було. 

 

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання 
академічної доброчесності?  

 
Документи, що містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної 

доброчесності прописані у Кодексі академічної доброчесності Державної установи 

Інститут зернових культур НААН України (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/kodecs_academ_dobroch.pdf) та Положенні про запобігання 

академічному плагіату в ДУ Інститут зернових культур НААН України. 

(http://www.institut-zerna.com/education/docs/zapobig_plagiatu.pdf). Це внутрішні 

нормативні документи, які спрямовані на дотримання норм і правил етичної 

поведінки вчених інституту, всіх учасників освітнього процесу та забезпечення 

якісних освітніх послуг для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, 

ступеня доктора наук. Кодекс академічної доброчесності та Положення щодо 

запобігання академічному плагіату полягають в утвердженні чесності й етичних 

цінностей в науковій діяльності та освітньому процесі в інституті, формуванні 

високої академічної культури, носіями якої повинні бути науково-педагогічні 

працівники та здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, а 

також запобіганні порушенням академічної доброчесності. 

 

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії 

порушенням академічної доброчесності?  

Забезпечення академічної доброчесності в інституті здійснюється шляхом 

проведення комплексу профілактичних заходів, які полягають в інформуванні 

науковців, аспірантів та докторантів про необхідність дотримання правил 

академічної етики та підвищення відповідальності за дотримання норм цитування; 

організації бібліотекою заходів з популяризації основ інформаційної культури; 

формування, видання і розповсюдження інформації щодо належного оформлення 

посилань на використані джерела. Задля протидії порушення академічної 

доброчесності, через офіційний web-сайт інституту, науковці, докторанти та 

аспіранти можуть бути ознайомленні із Положенням про запобігання академічному 

плагіату в ДУ ІЗК НААН (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/zapobig_plagiatu.pdf). В інституті запроваджено наступні 

системи виявлення плагіату: аdvego_plagiatus.exe; antiplagiarism.exe, 

etxt_Antiplagiat.exe, які забезпечують перевірку дисертаційних робіт, наукових статей 

та тез доповідей, звітів, монографій і підручників наукових керівників на виявлення 

текстових збігів/ідентичності/схожості, перевірці роботи та формування звіту щодо 

подібності. Перевірку на академічний плагіат дисертаційних робіт здійснює 

відповідальна особа спеціалізованої вченої ради, яка завантажує електронний варіант 
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роботи до системи виявлення текстових збігів/ ідентичності/схожості для перевірки і 

отримання звіту. Звіт подібності розглядає комісія спецради ради, яка вповноважена 

приймати рішення, щодо допуску роботи до захисту. 

 

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої 

освіти ОП?  

Задля популяризації академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та ступеня доктора наук, наукові керівники і наукові 

консультанти в обов‟язковому порядку ознайомлюють молодих науковців із 

Положенням про запобігання академічному плагіату в ДУ Інститут зернових культур 

НААН України, на усіх етапах виконання наукових робіт, контролюють та 

попереджують факти академічного плагіату. Популяризації академічної 

доброчесності у аспірантів сприяє обов‟язкова навчальна дисципліна «Методологія 

дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи». Організація 

обов‟язкової перевірки на академічний плагіат дисертаційних робіт на етапі 

представлення для розгляду спеціалізованою радою, рукописей статей, тез доповідей 

(конференцій, семінарів, з‟їздів, конгресів, тощо) сприяє формуванню академічної 

доброчесності, дотриманню вимог наукової етики та поваги до інтелектуальних 

надбань, впровадженню практики належного цитування у аспірантів інституту. 

 

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть 

приклади відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП  

 

Згідно положень Закону України «Про освіту» порушеннями академічної 

доброчесності вважаються: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ‟єктивне оцінювання. 

Відповідно до п.6 Кодексу академічної доброчесності ДУ Інститут зернових 

культур НААН (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/kodecs_academ_dobroch.pdf), за порушення академічної 

доброчесності аспіранти можуть бути притягнені до такої академічної 

відповідальності, як повторне проходження оцінювання, повторне проходження 

відповідного освітнього компонента освітньої програми, відрахування. Також, за 

порушення академічної доброчесності науковцям, аспірантам та докторантами 

може бути відмовлено/позбавлено у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні 

вченого звання, позбавлення права брати участь у роботі визначених законом 

органів чи займати визначені законом посади та ін. Розгляд факту порушення 

академічної доброчесності проводиться конфіденційно з інформуванням про хід 

розгляду справи лише членів спеціально призначеної комісії, вищестоящих 

посадових осіб та особи, що підозрюється у скоєнні порушення академічної 

доброчесності. Якщо виявлено не зазначені автором запозичення, які не описують 

безпосередньо авторське дослідження, або кількість цитат перевищує обсяг, 

виправданий поставленою метою роботи, робота повертається автору на 

доопрацювання. Однак, на час підготовки відомостей про ОНП, випадків 

порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти не було 
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6. Людські ресурси 

 

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується 

необхідний рівень їх професіоналізму?  

До навчання аспірантів у ДУ ІЗК НААН залучаються високопрофесіональні 

науковці: 2 академіка НААН України, 9 докторів і 14 кандидатів с.-г. наук. Наявний 

штат науковців повністю забезпечує потребу аспірантури у викладачах ОНП 

(http://www.institut-zerna.com/education/workers_rating.htm) та керівників 

(http://www.institut-zerna.com/education/agronom_kerivnitstvo.htm). Всі викладачі ОНП 

– наукові співробітники інституту та дослідних станцій працюють над виконанням 

фундаментальних та прикладних програм наукових досліджень з селекції, 

біотехнології і насінництва зернових культур та технології вирощування с/г культур. 

Науковий керівник аспіранту призначається на умовах конкурсного добору, зокрема 

за відповідністю напрямку наукових досліджень, шифру спеціальності, ключових 

слів у публікаціях, й насамперед, наявності ступеня доктора наук. Науковцями 

інституту (в т.ч. викладачами) щорічно публікується значний обсяг наукових статей 

за результатами наукових досліджень у фахових вітчизняних та зарубіжних 

виданнях. Видаються науково-методичні рекомендації, монографії. Викладачі беруть 

активну участь у конференціях, мають та налагоджують зв„язки з країнами близького 

та далекого зарубіжжя, із підприємствами аграрного виробництва. Все це сприяє 

професійному розвиткові викладачів і якісній підготовці аспірантів. Регулярно 

науковці (в т.ч. викладачі) інституту проходять курси підвищення кваліфікації, 

щорічно звітуються на засіданнях науково-технічних рад про виконання державних 

наукових програм 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО

 залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу  

Основними роботодавцями для аспірантів, які навчаються у аспірантурі 

Національної академії аграрних наук при Державній установі Інститут зернових 

культур являються: Державна установа Інститут зернових культур, мережа 

дослідних станцій інституту (Синельниківська селекційно-дослідна станція, 

Ерастівська дослідна станція, Розівська дослідна станція, Генічеська дослідна 

станція) та Державне підприємство «Дослідне господарство «Дніпро», Державне 

підприємство «Красноградське», Донецька державна сільськогосподарська дослідна 

станція НААН України, Інститут сільського господарства Степу НААН України та 

приватні підприємства за контрактами. При організації освітнього процесу науковці 

дослідних станцій та інституту залучаються до читання лекцій за різними 

спеціалізаціями, наприклад к.с.-г.н. Кулініч О. О. з ДП «Красноградське» викладає 

цикл лекцій з селекції бобових; д.с.-г.н. Нестерець В. Г. з Розівської дослідної 

станції – Новітні технології вирощування пшениці озимої; к.с.-г.н. Солодушко М. 

М. з Синельниківської селекційно-дослідної станції – Екологічні та технологічні 

аспекти догляду за посівами озимих зернових культур після відновлення вегетації. 

На базі роботодавців здійснюється і освітній процес, а саме, виконання 

експериментальної частини дисертаційного дослідження, проведення практичних 

занять з відповідних дисциплін, організація і проведення Дня поля, прийомки 

дослідів і заслуховування звітів аспірантів на дослідних станціях і дослідних 

господарствах інституту. 
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Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до 

аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, 

представників роботодавців  

Аспірантура ДУ ІЗК НААН створює всі необхідні умови для реалізації ОНП з 

метою підготовки докторів філософії зі спеціальності 201-Агрономія. Щороку на 

базі інституту проводиться науково-практичний семінар «Наукове та фінансове 

забезпечення проведення комплексу весняно-польових робіт в Дніпропетровській 

області», де обов‟язково присутні аспіранти інституту. На заході з доповідями 

виступають: начальник управління агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, начальники районних управлінь агропромислового розвитку, 

керівники сільгосппідприємств та фермерських господарств, керівники обласних 

служб АПК, представники комерційних організацій, провідні вчені і науковці 

інституту. На семінарі окреслюються нагальні завдання агропромислового розвитку, 

в т.ч. за напрямками, які вивчаються на ОНП та участь науковців у вирішенні 

проблем. На аудиторні заняття запрошуються провідні фахівці з селекції - 

генеральний директор НВФГ«Компанія Маїс», к.с.-г.н. Федько М.М. і начальник 

відділу досліджень компанії CaussadeSemences, к.с.-г.н. Рябченко Е.М. Аспіранти 

навчаються на науково-практичних семінарах, які щорічно проводяться на 

дослідних станціях та господарствах інституту. Беруть участь в проведенні 

«Міжнародного дня поля», де представлені селекційні досягнення вітчизняних і 

зарубіжних селекційних центрів; науково-освітньому проекті «Школа молодого 

лідера», який присвячений грантрайтингу та фандрайзингу. Вся ця інформація 

підкреслює важливість напрямків досліджень за якими аспіранти працюють 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? 

Наведіть конкретні приклади такого сприяння  

Міжнародне співробітництво є важливим джерелом розширення теоретичної, 

інформаційної і технічної бази досліджень та професійного розвитку викладачів 

ОНП. Проводиться програма співробітництва в області селекції, біотехнології, 

маркетингу з «Golden West Seed Hellas AEBE»(Греція), Адванта(США), 

ТОВ«Монсанто Україна»(США), ТОВ«Піонер Насіння Україна»(США), ЗААТЕН 

УНІОН(Італія), КОССАД СЕМАНС(Франція), SAATEN-UNION(Італія), 

PolenSeedCo(Туреччина). Виконується спільний Україно-Китайського проект за 

договором з МОН №М/91-2019 від 27.06.19. Проходять зустрічі з виробничниками 

сільгосппідприємств Республік Казахстану та Білорусі. Міжнародна співпраця 

сприяє підвищенню професійного розвитку викладачів. Разом з тим, розроблено 

систему розвитку педагогічної майстерності викладачів, задіяних в освітньому 

процесі аспірантури, зокрема, семінар педагогічної майстерності, на якому задіяні 

науковці інституту, які мають значний науково-педагогічний стаж – проф. Козир 

В.С. (50р.), проф. Кирпа М.Я.(46р.), проф. Сатарова Т.М.(35р.), з запрошенням 

завідувача психолого-педагогічним відділом а завідуючої аспірантури УДХТУ, 

укладено план взаємовідвідувань занять з наступним обговоренням результатів на 

засіданні групи із забезпечення якості організації освітнього процесу в аспірантурі. 

Укладено договори з ДДАЕУ і ДЗ«Луганський націонал. ун-т ім.Т. Шевченка», 

щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Створено спільна 

кафедра технології зберігання і переробки с.-г. продукції з ДДАЕУ. 

 

 



Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності 

ДУ ІЗК НААН постійно направляє викладачів ОНП на курси підвищення 

кваліфікації В 2019р.-д.с.-г.н.,проф. Гирка А.Д. (НУБіП НІІ післядипломної освіти 

підвищення кваліфікації дорадників та експертів-дорадників); в 2018р.:д.с.-г.н., 

проф.,академік НААН Дзюбецький Б.В. і д.с.-г.н.,с.н.с. Черчель В.Ю. за напрямком 

селекція кукурудзи (ПАР Компанія Кволіті Сід сумісно з ун-том Фрі Стейт), д.с.-

г.н.,с.н.с. Черчель В.Ю. і к.с.-г.н. Гайдаш О.Л. за темою Актуальні питання 

організації насінництва в Україні (ДНЗ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОНЦ АПК); д.с.-

г.н.,проф. Гирка А.Д. за програмою сучасних технологій вирощування с/г культур 

(Ін-т післядипломної освіти ДДАЕУ); к.с.-г.н. Гайдаш О.Л. навчання аудиторів із 

сертифікації с/г культур (МАПіП України); к.е.н.,с.н.с. Компанієць В.О. за темою 

Розвиток земельних відносин (ННЦ Ін-т аграрної економіки); к.с.-г.н.,с.н.с. Кулініч 

О.О. за напрямом Теоретичні основи селекції, селекція і насінництво с.-г. культур 

(СГІ-НЦНС НААН); 2017р.: д.с.-г.н., проф. Гирка А.Д. і д.с.-г.н.,с.н.с. Черчель В.Ю. 

за напрямом сучасних методів селекції та агротехнічних заходів (ННД Ін-т селекції 

та акліматизації рослин); к.с.-г.н.,с.н.с. Чабан В.І. за напрямом управління 

ґрунтовими ресурсами (ННЦ Ін-т ґрунтознавства та агрохімії); д.б.н., проф. Сатарова 

Т.М. (НДІ селекції зернових культур Хейлунцензянської академії с.-г. наук, КНР) 

Запроваджено моральне та матеріальне заохочення викладачів (грамоти, подяки, 

конкурси, нагородження, в т.ч. грошові) до Дня науки, Дня працівника с/г. 

 
7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси 

 

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси 

(бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-

методичне забезпечення ОП забезпечують досягнення визначених ОП цілей та 

програмних результатів навчання?  

Обсяг фінансування фундаментальних, прикладних і пошукових завдань ПНД, що 

виконуються ДУ ІЗК НААН, в т.ч. за напрямками ОНП, у 2019р. становило 

5849,1 тис.грн, підготовка аспірантів – 764,3 тис.грн. Аспірантура забезпечена 

необхідними навчально-методичними і інформаційними ресурсами для реалізації 

ОНП. В інституті працює наукова бібліотека, її фонд нараховує 136845 екз. 

вітчизняної та зарубіжної наукової літератури з природничо-наукової тематики. В 

бібліотеці є комп‟ютери і можливість підключення до мережі електронних 

комунікацій і користування Інтернетом. Розпочав працю репозитарій 

(http://www.institut-zerna.com/library/repozitariy/index.htm). Забезпечено безоплатний 

доступ до наукових журналів та міжнародних баз даних. Лекційні аудиторії 

обладнані проектором, фліпчартами, стендами, технічними засобами навчання. 

Основним матеріальним ресурсом при проведенні польових дослідів є ґрунти різних 

зон степової частини, зі значним різноманіттям родючості. Аспірантам надаються 

ділянки землі для закладання дослідів за темою дисертаційної роботи, насіння 

нових, перспективних сортів і гібридів зернових, олійних, кормових культур, 

малогабаритні машини (молотарки, машини з калібрування та доробки насіння, 

польові комп‟ютери), селекційні сівалки, комбайни та знаряддя, лабораторне 

обладнання та витратні матеріали. В наявності техніка прямого посіву, збиральні 

комбайни, комбіновані агрегати. Для вивчення ефективності пестицидів 

використовують тракторні та ранцеві автоматизовані обприскувачі 

http://www.institut-zerna.com/library/repozitariy/index.htm


Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє 

задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи 

вживаються ЗВО задля виявлення і врахування цих потреб та інтересів?  

Для врахування потреб та інтересів аспірантів проводяться опитування, щодо 

оцінювання задоволеності навчанням в аспірантурі, що дозволяє своєчасно дізнатися 

та задовольнити нагальні потреби. На базі інституту, для апробації та публікації 

результатів досліджень за темою дисертаційної роботи, регулярно проводяться 

Міжнародні та Всеукраїнські наукові конференції, семінари, навчання, відкриті лекції 

до яких обов‟язково залучаються аспіранти. Рада молодих вчених інституту 

організовує та проводе конференції: Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів «Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного 

розвитку аграрного виробництва України», 2016 р.; Міжн. наук.-практ. конф. молодих 

вчених і спеціалістів «Наукове забезпечення інноваційного розвитку 

агропромислового комплексу в умовах змін клімату», 2017 р. Всеукр. наук.-практ. 

конф. молодих вчених і спеціалістів «Актуальні проблеми науково-інноваційного 

забезпечення виробництва зерна в контексті сучасних ринкових умов», 2019 р. 

(http://www.institut-zerna.com/aspirant/young-science.htm). Для оприлюднення 

результатів досліджень установа здійснює видавницьку діяльність через щорічний 

випуск монографій, рекомендацій виробництву. На постійній основі видається 

науковий журнал «Зернові культури», категорії «Б» наукових фахових видань України 

(http://journal-grain-crops.com); діє спецрада Д 08.353.01 за напрямками селекції, 

насінництва, рослинництва (http://www.institut-zerna.com/aspirant/specrada-

members.htm). 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для 

життя та здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)  

ДУ ІЗК НААН отримав Висновок за результатами Державної санітарно-

епідеміологічної експертизи щодо відповідності приміщень санітарним нормам для 

лекційних занять здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії: «Акт 

санітарно-епідеміологічного обстеження об‟єкта», також інститут заключив договір 

з КЗ «Дніпровська районна лікарня Дніпропетровської обласної ради» на 

проходження медичних оглядів працівниками та аспірантами. Медичний огляд 

протягом року проходять викладачі і аспіранти. Щорічно аспіранти проходять 

інструктаж по техніці безпеки праці з приладами, механізмами та хімікатами у 

відділах і лабораторіях, до яких вони прикріплені за напрямком наукових 

досліджень, та розписуються в Журналі проходження інструктажу. Проводяться 

індивідуальні консультування аспірантів, визначення психологічної атмосфери в 

колективі, юридичних аспектів, роз‟яснюються права та обов‟язки. Під час 

складання відомостей про самооцінювання ОНП, з метою запобігання захворювань, 

викликаних коронавірусом COVID-19, згідно листів Національної академії аграрних 

наук №11-2/77 від 12.03.2020р., Міністерства освіти і науки України №1/9-154 від 

11.03.2020р. та рекомендацій Міністерства охорони здоров‟я №22-04/6302/2-20 від 

03.03.2020р., в аспірантурі інституту з 12 березня 2020 року призупинено 

проведення заходів освітнього характеру та забезпечено проведення навчальних 

занять за допомогою дистанційних технологій. У гуртожитку виділено місця для 

ізоляції аспірантів з ознаками гострих респіраторних захворювань. 

http://www.institut-zerna.com/aspirant/young-science.htm
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Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної 

та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності 

здобувачів вищої освіти цією підтримкою відповідно до результатів опитувань?  

Аспіранти інституту, які навчаються за спеціальністю 201–Агрономія за освітньо-

науковій програмі «Агрономія» для отримання ступеня доктора філософії з 

агрономії, згідно розкладу занять вивчають обов‟язкові навчальні дисципліни, що 

формують загальнонаукові (філософія) та мовні (іноземна мова за професійним 

спрямуванням) компетентності (ДУ Інститут зернових культур заключає договори 

про надання освітніх послуг для підготовки до складання іспитів з іноземної мови і 

філософії з відповідними кафедрами ДВНЗ Державний хіміко-технологічний 

університет); цикл дисциплін, що формують універсальні навички дослідника 

(лекції читаються викладачами ДУ ІЗК НААН), цикл дисциплін, що формують 

фахові компетентності (біотехнологія, селекція і насінництво, загальне 

землеробство, рослинництво – лекції читаються викладачами ОНП ДУ ІЗК НААН з 

залученням інших представників академічної спільноти та сільгосппідприємств). На 

лекціях використовується мультимедійне обладнання, аудіозаписи, за потребою, 

надсилаються до аспірантів у супроводі з презентацією матеріалів лекції. 

Наукова складова освітньої програми передбачає здійснення власних наукових 

досліджень під керівництвом одного або двох наукових керівників за 

індивідуальною робочою програмою. Аспірантові надаються усі необхідні складові 

для проведення досліджень згідно з програмою: ділянки ґрунту, (насіння, добрива, 

гербіциди, РРР, фунгіциди та ін.), надається також техніка (трактори, культиватори, 

комбайни) для закладання дослідів за темою дисертаційної роботи. Досліди 

аспіранти закладають на землях ДП «Дослідне господарство «Дніпро», Донецької 

ДСДС НААН України, Інституту сільського господарства Степу НААН України, 

ТОВ «НДІ аграрного бізнесу», НВФГ «Компанія МАЇС». Наукові керівники 

консультують і навчають кожного аспірантів індивідуально в процесі досліджень. За 

результатами Анкет-опитування аспіранти задоволені організацією освітньо-

наукового процесу та організацією виконання індивідуальних робочих програм 

згідно з темою дисертаційної роботи. Рішенням Вченої ради інституту з метою 

підвищення життєвого рівня та заохочення, за успіхи у навчанні, участь у 

громадській і науковій діяльності інституту, керуючись п. 8 Постанови № 882 КМУ 

від 12 липня 2004 р. (в редакції Постанови № 1050 КМУ від 28 грудня 2016 р.) 

«Порядок призначення і виплати стипендій», аспірантам, які навчаються за 

державним замовленням за денною формою навчання, видається матеріальна 

допомога. Житлова проблема аспірантів вирішується шляхом надання кімнат в 

гуртожитку та придбанням службових квартир. Для підвищення зацікавленості до 

наукової діяльності за вчасний захист дисертаційних робіт згідно з рішенням вченої 

ради інституту та колективним договором виплачується разова матеріальна 

допомога за своєчасний захист кандидатської дисертації в розмірі 15000 грн., 

докторської – 30000 грн. З особистими і громадськими проблемами, аспіранти 

можуть безпосередньо звертатися в будь-який час до директора, завідувача 

аспірантурою, завідувачів відділів та лабораторій. 



Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту 

особами з особливими освітніми потребами? Наведіть конкретні приклади 

створення таких умов на ОП (якщо такі були)  

На час складання звіту про самооцінювання ОНП особи з особливими освітніми 

потребами не навчаються в аспірантурі. В разі зарахування таких аспірантів 

регламент навчання прописаний в «Положенні про порядок організації 

інклюзивного навчання в аспірантурі ДУ Інститут зернових культур» 

(http://www.institut-zerna.com/education/docs/inclusivne_navchanya.pdf). 

В разі вступу таких осіб є умови для проведення аудиторних навчальних занять на 

базі інституту та відповідних кафедрах ДВНЗ Державного хіміко-технологічного 

університету. Індивідуальний навчальний план та робоча програма наукових 

досліджень аспірантів з особливими освітніми потребами розробляється з його 

участю, з урахуванням рекомендацій індивідуальної програми реабілітації особи з 

інвалідністю. З особистими і громадськими проблемами, аспіранти можуть 

безпосередньо звертатися в будь-який час до директора, завідувача аспірантурою, 

завідувачів відділів та лабораторій. 

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання 

конфліктних 

ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, 

дискримінацією та корупцією)? Яким чином забезпечується їх доступність 

політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? Якою 

є практика їх застосування під час реалізації ОП?  
З метою попередження конфліктних ситуацій, запобігання боулінгу, дискримінації 

та сексуальним домаганням в Державній установі Інститут зернових культур 

НААН Україні заборонені: дискримінаційні висловлювання (які містять образливі, 

принижуючі твердження, щодо осіб на підставі статі, зовнішності, одягу, 

сексуальної орієнтації тощо); утиски (небажана для особи та/або групи осіб 

поведінка, метою або наслідком якої є приниження їхньої людської гідності за 

певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, 

ворожої, образливої або зневажливої атмосфери); мова ненависті (висловлювання, 

що містять образи, погрози чи заклики до насильства щодо певної особи чи груп) 

на підставі раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного 

та майнового стану, місця проживання, мови або інших ознак. Структурні 

підрозділи інституту повинні дотримуватися у своїй діяльності, публічних 

висловлюваннях (повідомленнях) та публічних матеріалах засад запобігання та 

протидії булінгу, недискримінації, зокрема гендерної. Керівництво інституту має 

право в разі порушення вищезазначених положень, щодо запобігання конфліктним 

ситуаціям вживати адміністративних заходів. Із метою формування належного 

рівня антикорупційної культури до відома всіх працівників, для нових працівників, 

а також інших осіб, які діють від імені ДУ ІЗК НААН, доводиться обов‟язкове 

вступне ознайомлення із положеннями Законів України «Про запобігання 

корупції» і «Про Національне антикорупційне бюро України», Положенням та 

пов‟язаних з ним документів. На час складання звіту про самооцінювання 

освітньо-наукової програми в аспірантурі та інституті конфліктних ситуацій та 

корупційних правопорушень не зафіксовано. Вразі виникнення конфліктних 

ситуацій та випадків корупції процедура врегулювання для учасників освітнього 

процесу прописано в «Положенні про врегулювання конфліктних ситуацій у 

http://www.institut-zerna.com/education/docs/inclusivne_navchanya.pdf


Державній установі Інститут зернових культур» (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/vregul_konf_situation.pdf) і «Положенні про заходи щодо 

запобігання корупції ДУ Інститут зернових культур» (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/zahodi_proty_koruptsii.pdf) Якщо аспірант інституту 

вважає, що було порушено його права, він або вона можуть подати скаргу до 

Комісії з врегулювання конфліктних ситуацій. Скарга подається до Комісії у 

письмовій формі (в електронному або паперовому вигляді) і повинна містити опис 

порушення права особи, зазначення моменту (часу), коли відбулося порушення, 

факти і можливі докази, що підтверджують скаргу. Скарга може бути подана 

протягом 30 днів із дня вчинення діяння або з дня, коли стало відомо про його 

вчинення. Скарга може бути надіслана на електронну поштову скриньку 

інституту/аспірантури або скриньки для подання письмових скарг, яка знаходиться 

біля відділу аспірантури, яка невідкладно (протягом робочого дня) передається до 

Комісії з врегулювання конфліктних ситуацій 

 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми 

 
Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, 
моніторингу та періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей 
документ, оприлюднений у відкритому доступі в мережі Інтернет 

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду 

освітньо-наукової програми «Агрономія» зі спеціальності 201 – Агрономія в 

інституті регламентується «Положенням про систему внутрішнього забезпечення 

якості в аспірантурі та докторантурі Державної установи Інститут зернових 

культур НААН України» (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/systema_vzya.pdf) та «Положенням про організацію 

освітнього процесу здобувачів ступеня доктора філософії при ДУ Інститут 

зернових культур НААН України за спеціальністю 201 – «Агрономія» 

(http://www.institut-zerna.com/education/docs/organiz_osvit_protces.pdf). Перегляд 

освітньо-наукової програми відбувається за результатами моніторингу. Для 

удосконалення освітньо-наукової програми здійснюється моніторинг сучасного 

ринку праці та ринку освітніх послуг, залучення наукових керівників та 

роботодавців до формування вимог щодо компетентностей аспірантів та 

визначення змісту вищої освіти, опитування аспірантів та їх роботодавців. Робоча 

група із забезпечення якості організації освітнього процесу в аспірантурі ДУ ІЗК 

НААН здійснює моніторинг якості освіти аспірантів інституту. З цією метою 

розроблено три форми анкетувань, завдяки чому аспіранти оцінюють якість 

освітнього процесу, вивчені дисципліни, викладачів, якість підготовки аспірантів, 

оцінюють задоволеність навчанням в аспірантурі, та анкетувань роботодавців, 

щодо якості підготовки аспірантів ДУ інститут зернових культур НААН України. 
 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які 

зміни були внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони 

були обґрунтовані?  

Поточний моніторинг і періодичний перегляд освітньо-наукової програми 

«Агрономія» зі спеціальності 201–Агрономія передбачають реалізацію таких 

заходів: розробка механізму періодичного перегляду ОНП; інформування усіх 
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зацікавлених сторін щодо змін ОНП, здійснених на основі результатів перегляду; 

регламент поточного моніторингу та періодичного перегляду ОНП; залучення 

зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до моніторингу та перегляду ОНП. 

Зміст освітніх компонентів ОНП оновлюється за рахунок результатів наукових 

досягнень і сучасних практик та анкетувань здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії. Наукові працівники, які задіяні у освітньому процесі аспірантури 

інституту, беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних 

конференціях, семінарах, круглих столах, днях поля, демонстраційних показів 

перспективних інноваційних розробок мають та налагоджують зв„язки з країнами 

близького та далекого зарубіжжя, публікують свої роботи у міжнародних 

видавництвах. За результатами виконаних науково-дослідних робіт, захистів 

дисертацій, обговорення сучасних ідей, отриманих на практиці і при спілкуванні з 

провідними фахівцями, оновлюється зміст освітніх компонентів ОНП. Регулярно 

проводиться підвищення кваліфікації науково і науково-педагогічних працівників у 

відповідності із напрямками наукової діяльності, що також сприяє впровадженню у 

навчальний процес сучасних наукових досягнень. Перегляд ОНП у напрямку її 

оновлення і модернізації здійснюється щонайменше одного раз у терміни її дії 

поточного навчання здобувачів вищої освіти доктора філософії. За результатами 

останнього перегляду ОНП було розширено вибіркову складову. До вибіркового 

блоку дисциплін ОНП введено навчальні дисципліни за вибором аспіранта з різних 

спеціалізації. Зі спеціалізації біотехнологія, селекція і насінництво введено 

дисципліни: «Клітино-інженерні та молекулярно-генетичні біотехнології с/г 

рослин», «Адаптивна селекція зернових с/г культур», «Сучасні технології та 

нормативно-правова база насінництва». Зі спеціалізації загальне землеробство 

введено дисципліни: «Адаптивне землеробство в умовах трансформації 

агросистем», «Смарт-методи управління родючістю ґрунтів» і «Регулювання 

шкодочинності бур‟янів в біотехногенних системах». Зі спеціалізації рослинництво 

введено дисципліни: «Підвищення продуктивності кукурудзи й сорго», 

«Формування врожайності зернобобових с/г культур» і «Вирощування зернових 

колосових с/г культур» (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/doctor_philosophi/nav4alniy_plan_doc_philosoph.pdf). 

Внесення змін до ОНП «Агрономія» зі спеціальності 201–Агрономія було 

розглянуто робочою групою із забезпечення якості організації освітнього процесу в 

аспірантурі ДУ ІЗК НААН (пр. № 4 від 05.08.19 р.) та затверджено засіданні Вченої 

ради інституту (пр. № 14 від 16.09.19 р.). Задля своєчасного редагування ОНП, 

запроваджено проводити опитування-анкетування аспірантів двічі за навчальний 

рік, обов‟язково залучати представників Ради молодих вчених інституту. 

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої 

освіти залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур 

забезпечення її якості, а їх позиція береться до уваги під час перегляду ОП 

Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії безпосередньо залучені до 

процесу перегляду освітньо-наукової програми «Агрономія» зі спеціальності 201–

Агрономія, оскільки входять до складу робочої групи із забезпечення якості 

організації освітнього процесу в аспірантурі ДУ ІЗК НААН. Участь здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії дуже важлива у розробці та моніторингу 

ОНП щодо забезпечення якості освіти. Так як, при формуванні системи оцінювання 
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здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, критерії оцінювання повинні 

бути чіткі, прозорі та зрозумілі, які забезпечують перевірку досягнення 

запланованих результатів навчання. Тому обов‟язкове попереднє ознайомлення 

здобувачів вищої освіти з методами та критеріями оцінювання, а також процедурою 

виставлення і оприлюднення оцінок. 

За потребою здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії повинне здійснення 

розгляду звернень щодо якості надання освітніх послуг (якість викладання, 

навчання, оцінювання, матеріального забезпечення тощо). Моніторинг 

задоволеності здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії якістю надання 

освітніх послуг здійснюється за допомогою анонімного анкетування та звернення до 

скриньки довіри, біля відділу аспірантури. По завершенню освітньої складової 

освітньо-наукової програми проводять анкетування аспірантів з оцінювання за 

такими критеріями: зрозумілість і доступність матеріалу, спрямування на майбутню 

наукову діяльність, складність завдань, обсяг занять, методичне забезпечення. 

 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах 

внутрішнього забезпечення якості ОП  

У склад робочої групи із забезпечення якості організації освітнього процесу в 

аспірантурі ДУ ІЗК НААН долучені голова та представники Ради молодих вчених 

інституту, які беруть участь в обговоренні всіх питань, що стосуються 

удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення 

стипендій, заохочень, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та проживання у 

гуртожитку; а також у вирішенні питань з організації та проведення науково-

методичних заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів, майстер-класів) з 

актуальних питань забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та впровадження освітніх інновацій. 

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці 

безпосередньо або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного 

перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості 

Національна академія аграрних наук України, яка здійснює нормативно-правове 

регулювання діяльності інституту та розподіл державного замовлення на підготовку 

наукових кадрів через аспірантуру, згідно п.2 Державного контракту здійснює 

контроль за якістю підготовки наукових кадрів (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/derzh_contract.pdf). Відділ наукових кадрів і аспірантури 

НААН під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОНП, бере 

активну участь у консультативної-методичної допомозі з питань освітнього 

процесу, створює взаємозв‟язок між закладами академії, що здійснюють підготовку 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та державними освітніми 

органами. Потенційні роботодавці випускників аспірантури, які не відносяться до 

структури інституту та його мережі, є науковцями, що працюють на посадах 

директорів аграрних фірм, керівників підприємств та підрозділів наукових і 

навчальних закладів, а тому стоять на передових позиціях в аграрному секторі. 

Роботодавці долучаються до групи із забезпечення якості організації освітнього 

процесу в аспірантурі ДУ ІЗК НААН, рецензії-відгуки роботодавців на ОНП 

«Агрономія» розміщуються на сайті (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/doctor_philosophi/recensii_robotod_doc_philosoph.pdf) і 
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обов‟язково враховуються при перегляді ОНП на наступний період підготовки 

аспірантів. Розроблено та затверджено форму опитування роботодавців через 

анкетування, щодо якості підготовки аспірантів (пр.№18 від 19.11.19р.). 

 

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху 

та траєкторій працевлаштування випускників ОП  

Понад 90 % працюючих науковців в інституті вихованці традиційно діючої 

аспірантури і наукових шкіл ДУ ІЗК НААН. Щорічно забезпечується 100% 

працевлаштування випускників аспірантури у штат інституту. Випускники 

аспірантури розподіляються у відповідні підрозділи, де вони були прикріплені під 

час навчання, на посади наукових співробітників лабораторій і відділів інституту та 

мережі його дослідних станцій. Аспіранти, які проходили підготовку у аспірантурі за 

цільовим направленням, працевлаштовуються у відповідних наукових установах. 

Після захисту дисертаційних робіт та атестації, випускники аспірантури інституту 

займають посади наукових співробітників, старших наукових співробітників, 

завідувачів лабораторій (Гайдаш О.Л., Абельмасов В.В.), очолюють науково-дослідні 

станції (Середа В.І., Хорішко С.А.), стають вченими секретарями інституту (Боденко 

Н.А.), членами спецради інституту (Черчель В.Ю.), заступниками директора 

інституту (Гирка А.Д., Бенда Р.В.). Також, випускники аспірантури інституту високо 

затребувані у багатьох вітчизняних та зарубіжних сільгосппідприємствах (Федько 

М.М., Рябченко Е.М.), вищих навчальних закладах (Козечко В.І., Ноздріна Н.Л.) та 

ін. Доречи, вже під час навчання в аспірантурі й приймаючі активну участь у 

науково-методичних заходах (конференції, семінари, тренінги, круглі столи, 

майстер-класів, зустрічі з вітчизняними та зарубіжними науковцями, дні поля), 

аспіранти мають змогу дізнатися, познайомитися та обрати майбутню траєкторію, 

щодо кар‟єрного шляху. 

 

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у 

ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? 

Яким чином система забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?  

Забезпечення якості освітньо-наукової програми «Агрономія» зі спеціальності 201–

Агрономія та освітній діяльності в інституті регламентується «Положенням про 

систему внутрішнього забезпечення якості в аспірантурі та докторантурі Державної 

установи Інститут зернових культур НААН України» (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/systema_vzya.pdf) та «Положенням про організацію 

освітнього процесу здобувачів ступеня доктора філософії при ДУ Інститут зернових 

культур НААН України за спеціальністю 201–«Агрономія» (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/organiz_osvit_protces.pdf). Система внутрішнього 

забезпечення якості в аспірантурі та докторантурі ДУ ІЗК НААН передбачає п‟ять 

організаційних рівнів. На першому рівні організація внутрішнього забезпечення 

якості передбачає участь здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, 

докторантами та науковцями в обговоренні та вирішенні питань щодо внутрішнього 

забезпечення якості, внесенні пропозицій щодо внутрішнього забезпечення якості, 

участі у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти та участі в 

опитуваннях здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії щодо: якості 

викладання навчальних дисциплін; якості функціонування освітнього середовища; 

ефективності діяльності сервісів (відділ, лабораторія, аспірантура та докторантура, 
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рада молодих вчених, бібліотека, редакція тощо); якості змісту освітньо-наукової 

програми. На другому рівні, організація внутрішнього забезпечення якості 

здійснюється гарантом освітньо-наукової програми, робочими і проектною групою 

освітньо-наукової програми. На третьому рівні організація внутрішнього 

забезпечення якості здійснюється відділами ДУ ІЗК НААН, що залучені до 

реалізації освітньо-наукової програми. На четвертому рівні організація 

внутрішнього забезпечення якості освіти здійснюється робочою групою із 

забезпечення якості з якості організації освітнього процесу, науково-методичними 

радами та радої молодих вчених. На п‟ятому організаційному рівні, до повноважень 

директора, заступника директора з наукової роботи, вченої ради у сфері 

забезпечення якості освіти належить формування стратегії, політики, процедур та 

практик для академічного забезпечення якості; розробка політики та принципів 

щодо оцінювання якості освітньо-наукової програми, якості роботи наукового та 

науково-педагогічного складу, якості навчальних результатів здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії; затвердження освітньо-наукової програми та 

навчального плану на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти; визначення 

системи та затвердження процедур внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

на третьому (освітньо-науковому) рівні; оцінювання науково-педагогічної 

діяльності структурних підрозділів ДУ ІЗК НААН. У випадку виявлення недоліків 

якості освітньо-наукової програми та освітній діяльності складається лист реєстрації 

змін, в якому зазначається суть виявлених невідповідностей, причини їх 

виникнення, необхідні коригувальні дії, підстава для внесення змін. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої 

освіти беруться до уваги під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та 

пропозиції з останньої акредитації та акредитацій інших ОП були ураховані під 

час удосконалення цієї ОП? 

Функції зовнішнього забезпечення якості вищої освіти на третьому (освітньо-

науковому) рівні в аспірантурі ДУ Інститут зернових культур, виконує Національна 

академія аграрних наук України, яка здійснює нормативно-правове регулювання 

діяльності інституту та розподіл державного замовлення на підготовку наукових 

кадрів через аспірантуру, а саме, здійснення навчального процесу шляхом 

застосування цілісної системи науково-методичного забезпечення підготовки 

наукових кадрів. Протягом року відділ аспірантури та підготовки наукових кадрів 

НААН здійснює контроль за виконанням державного замовлення на підготовку 

наукових кадрів та отримує від інституту пропозицій щодо обсягу та структури 

показників прийому і випуску наукових кадрів з урахуванням потреб ринку праці; 

пропозицій до бюджетного запиту щодо необхідних обсягів видатків на підготовку 

наукових кадрів; звітів з фінансово-господарської діяльності, щодо виконання 

державного замовлення з прийому та випуску наукових кадрів та будь-яку іншу 

додаткову інформацію. Інститут звітує перед НААН про стан підготовки наукових 

кадрів один раз на рік у першій декаді грудня. У звіті наводяться дані про виконання 

плану набору аспірантів, якість роботи наукових керівників, виконання планів 

аспірантської підготовки, в тому числі своєчасну підготовку та захист 

дисертаційних робіт, стан підготовки та захисту дисертаційних робіт аспірантами, 

які закінчили навчання в попередні роки, створення умов для продуктивної роботи 

аспірантів, працевлаштування аспірантів, які закінчили навчання, а також 

пропозиції щодо поліпшення підготовки наукових кадрів та забезпечення якості 



вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні в аспірантурі. Оскільки 

освітньо-наукової програми «Агрономія» зі спеціальності 201 – Агрономія, яка 

запроваджена у 2016 році, ще не проходила процедуру акредитації, було вивчено 

подібні програми, що реалізуються у інших наукових установах та вищих 

навчальних закладах, відповідного рівня. Під час удосконалення цієї освітньо-

наукової програми було ураховано рекомендації щодо забезпечення навчально-

методичними матеріалами, згідно сучасним вимогам освітньої діяльності. За 

сучасної систематики, сформульовано компетенції та очікувані результати навчання 

у робочих програмах навчальних дисциплін, створено матрицю відповідності 

програмних компетентностей компонентам освітньо-наукової програми та матрицю 

забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами 

освітньо-наукової програми, розширено перелік компонент освітньої складової 

освітньо-наукової програми. 

 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до 

процедур внутрішнього забезпечення якості ОП?  

Система внутрішнього забезпечення якості в аспірантурі та докторантурі ДУ ІЗК 

НААН містить процедуру залучення всіх учасників академічної спільноти, 

починаючи з гаранта освітньо-наукової програми, шляхом організації діяльності з 

розробки і реалізації освітньо-наукової програми; залучення зовнішніх стейкхолдерів 

до розробки освітньо-наукової програми; організації роботи з моніторингу якості та 

періодичного перегляду програми; забезпечення контролю якості підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. Робочі і проектна групи 

здійснюють загальне керівництво змістом освітньо-наукової програми: актуалізації 

варіативної компоненти у відповідності до сучасних потреб і програм академічної 

мобільності; координації роботи з розробки програми та її навчально-методичного 

забезпечення; визначення кадрового забезпечення й умов реалізації. Відділ 

аспірантури контролює: виконання вимог та встановлених нормативів щодо якісної 

організації освітньої діяльності; результати навчання; забезпечення академічної 

доброчесності учасниками освітнього процесу; якість проведення аудиторних занять 

та самостійної роботи; якість навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення освітнього процесу; підвищення кваліфікації наукового та науково-

педагогічного складу. Викладачі відповідають за зміст навчальних дисциплін та 

відповідність результатів навчання освітньо-науковій програмі; вносять корективи в 

освітній компонент, включаючи оцінювання дисципліни аспірантами та зовнішніми 

експертами. 

 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами 

ЗВО у контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення 

якості освіти  

 

Згідно розділу III«Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості в 

аспірантурі та докторантурі ДУ Інститут зернових культур НААН України» 

(http://www.institut-zerna.com/education/docs/systema_vzya.pdf), на третьому рівні 

організація внутрішнього забезпечення якості здійснюється відділами ДУ ІЗК 

НААН, що залучені до реалізації освітньо-наукової програми: Відділ селекції 

зернових культур, Відділ землеробства, Відділ агробіологічних ресурсів зернових 

http://www.institut-zerna.com/education/docs/systema_vzya.pdf


та зернобобових культур. До функцій відділів інституту у сфері забезпечення 

якості освіти відноситься: ухвалення рішень з питань організації системи 

внутрішнього забезпечення якості освітньо-наукової програми; розробка робочих 

програм навч. дисциплін та навчально-методичного забезпечення; формування 

рекомендацій щодо підвищення якості результатів навчання здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії; моніторинг та оцінювання навчально-

методичних комплексів щодо відповідності сучасним вимогам до підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. Відділи інституту, що залучені 

до реалізації освітньо-наукової програми, знаходяться в тісної співпраці з 

відповідальною за організацію і функціонування системи внутрішнього 

забезпечення якості робочою групою із забезпечення якості. Метою співпраці між 

структурними підрозділами є реалізація стратегій і політики із внутрішнього 

забезпечення якості, встановлення відповідності рівня якості освітніх послуг 

вимогам державних, європейських і міжнародних освітніх стандартів 

 
 

9. Прозорість і публічність 

 

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників 

освітнього процесу? Яким чином забезпечується їх доступність для учасників 

освітнього процесу? 

Підготовка наукових кадрів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в 

аспірантурі ДУІЗК НААН України чітко і зрозуміло визначено правилами і 

процедурами, що регулюють права та обов‟язки всіх учасників освітнього процесу. 

Під час реалізації ОНП керуються низкою документів, що розміщені на офіційному 

сайті інституту, основні з них: Статут інституту (http://www.institut-

zerna.com/files/docs/statutFR12.pdf), Державний контракт на підготовку наукових 

кадрів через аспірантуру (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/derzh_contract.pdf), Положення про підготовку здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/pidgot_doct_filos_nauk.pdf), Правила прийому в аспірантуру 

(http://www.institut-zerna.com/education/docs/pravila_priyomu_aspirantura.pdf), 

Положення про організацію освітнього процесу (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/organiz_osvit_protces.pdf), Кодекс академічної доброчесності 

інституту (http://www.institut-zerna.com/education/docs/kodecs_academ_dobroch.pdf), 

Положення про заходи щодо запобігання корупції в Державній установі Інститут 

зернових культур (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/zahodi_proty_koruptsii.pdf), Положення про врегулювання 

конфліктних ситуацій у Державній установі Інститут зернових культур 

(http://www.institut-zerna.com/education/docs/vregul_konf_situation.pdf), Договір про 

підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі ДУІЗК 

НААН 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про 

оприлюднення на офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою 

отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів). 

Адреса веб-сторінки 

http://www.institut-
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zerna.com/education/docs/doctor_philosophi/onp__doc_philosoph.pdf  

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет 

інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати 

навчання та компоненти) 

Програма з підготовки доктора філософії (PhD) оприлюднено на сайті інституту 

(http://www.institut-

zerna.com/education/docs/doctor_philosophi/osv_nauk_prog_doc_philosoph.pdf). 

Повний перелік документів нормативно-правового регулювання діяльності 

інституту в т.ч. з підготовки наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру 

(http://www.institut-zerna.com/education/legal-framework.htm). 

Навчальний план за ОНП (http://www.institut-

zerna.com/education/docs/doctor_philosophi/nav4alniy_plan_doc_philosoph.pdf)  

Рецензії роботодавців на освітньо-наукову програму «Агрономія» 

(http://www.institut-

zerna.com/education/docs/doctor_philosophi/recensii_robotod_doc_philosoph.pdf). 

Навчально-методичне забезпечення та силабуси навчальних дисциплін: 

вибіркові навчальні дисципліни, що формують фахові компетентності 

(http://www.institut-zerna.com/education/silabus_fahcompetentions.htm); 

навчальні дисципліни, що формують універсальні навички дослідника 

(http://www.institut-zerna.com/education/silabus_navdoslidnyka.htm); 

навчальні дисципліни, що формують загальнонаукові та мовні компетентності 

(http://www.institut-zerna.com/education/silabus_movcompetentcii.htm). 

Іншу інформацію щодо впровадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-

науковому рівні) вищої освіти (Національне агентство із забезпечення якості вищої 

освіти; Закон про вищу освіту в Україні; Порядок підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 

установах, Рейтинг наукових та науково-педагогічних працівників задіяних в 

освітньому процесі; Забезпечення наукового керівництва зі спеціальності 201 – 

Агрономія; Правила прийому до аспірантури на 2020 р.; Ліцензований обсяг, тощо) 

можна ознайомитися у відкритому доступі на сайті інституту зі сторінки 

«ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС» (http://www.institut-zerna.com/education/index.htm). 

Аспіранти користуються правами здобувачів вищої освіти, визначеними Законом 

України “Про вищу освіту”. З метою належного проведення наукових досліджень 

аспіранти мають право на: вільний доступ до всіх видів відкритої наукової 

інформації в установі, бібліотеках і державних архівах України; 

отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо власного 

дослідження від наукового керівника або двох керівників; 

безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, забезпечення 

належно обладнаним місцем для наукової роботи; 

академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про порядок 

реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 (Офіційний вісник України, 2015 р., 

№ 66, ст. 2183); 

академічну та соціальну відпустку відповідно до законодавства; 

трудову діяльність у позанавчальний час відповідно до законодавства. 
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Аспіранти зобов‟язані виконувати всі обов‟язки здобувачів вищої освіти, визначені 

Законом України “Про вищу освіту”. З метою забезпечення належного проведення 

наукових досліджень аспіранти зобов‟язані: 

дотримуватися принципів академічної доброчесності, морально-етичних норм і 

стандартів поведінки дослідників у відповідній галузі (професії), встановлених 

установою; 

виконувати індивідуальний план наукової роботи та щорічно звітувати про хід його 

виконання на засіданні науково-методичної ради з питань селекції і 

насінництва/землеробства і рослинництва ДУ ІЗК НААН України; 

подати до спеціалізованої вченої ради свої наукові досягнення у вигляді дисертації. 

Аспіранти мають право брати участь у конкурсах на отримання грантової підтримки 

наукових досліджень та стипендій державними чи недержавними органами, 

підприємствами, установами чи організаціями. 

 

10. Навчання через дослідження 
 

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим 

інтересам аспірантів (ад’юнктів)  

Цикл дисциплін, що формують фахові компетентності аспірантів за ОНП 

«Агрономія» зі спеціальності 201–Агрономія, містить дисципліни вільного 

вибору, які відповідають науковим інтересам аспірантів, враховують специфіку 

наукового дослідження, зокрема за спеціалізацією. Задля цього розроблено 3 

блоки освітніх компонентів (по15ЄКТС), що дотичні тематиці досліджень 

аспірантів з біотехнології, селекції, насінництва, загального землеробства і 

рослинництва. До навчального плану включені дисципліни, що формують 

універсальні навички дослідника і забезпечують методологічні та викладацькі 

компетентності аспірантів (9ЄКТС). Зазначені освітні компоненти допоможуть 

аспірантам кваліфіковано оволодіти методико-методологічними принципами 

виконання і оформлення науково-дослідної роботи, бути готовими до 

самостійного виконання наукової роботи і успішно захистити дисертаційну 

роботу. Навчальна дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 

(6ЄКТС) має на меті сформувати загальні і професійно-орієнтовані компетенції 

(лінгвістичну,мовленнєву,прагматичну), які забезпечують необхідну для 

науковця комунікативну самостійність і ефективність у сферах професійного, 

академічного і ситуативно-побутового спілкування в усній і письмовій формах. 

Науковому світогляду аспірантів сприяє навчальна дисципліна «Філософія» 

(4ЄКТС). Унаслідок чого аспіранти вчаться застосовувати прийоми оглядової, 

ознайомчої і вивчаючої майстерності;вести наукові дискусії і спілкуватися на 

рівні професійної тематики і ситуацій 

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну 

підготовку здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за 

спеціальністю та/або галуззю  

До навчального плану освітньо-наукової програми «Агрономія», крім обов‟язкових 

дисциплін, включені дисципліни вільного вибору, які аспірант вибирає, виходячи із 

напряму наукового дослідження. Щоб надати аспіранту освітню підтримку його 

науковому дослідженню ретельно розроблено відповідні спеціалізовані дисципліни: 

«Клітино-інженерні та молекулярно-генетичні біотехнології сільськогосподарських 



рослин», «Адаптивна селекція зернових сільськогосподарських культур», «Сучасні 

технології та нормативно-правова база насінництва», «Адаптивне землеробство в 

умовах трансформації агросистем», «Смарт-методи управління родючістю ґрунтів», 

«Регулювання шкодочинності бур‟янів в біотехногенних системах», 

«Агротехнологічні принципи підвищення продуктивності кукурудзи й сорго», 

«Агробіологічні особливості формування врожайності зернобобових культур», 

«Агроекологічні заходи вирощування зернових колосових культур» (по 5 кредитів 

ЄКТС кожна), які викладаються в інституті провідними вченими із зазначених 

напрямків наукової діяльності. Дисципліни, що формують фахові компетентності 

аспірантів за освітньо-наукової програми «Агрономія» зі спеціальності 201 – 

Агрономія, охоплюють 15 кредитів, що становить найбільший обсяг серед усіх 

циклів підготовки і забезпечує повноцінну підготовку здобувачів ступеня доктора 

філософії до дослідницької діяльності за спеціальністю. 

 

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну 

підготовку здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах 

вищої освіти за спеціальністю та/або галуззю  

В навчальному плані ОНП «Агрономія» до обов‟язкових, включені 

дисципліни, які забезпечують повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти 

до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю 201–

Агрономія. Формування у здобувачів цілісної системи знань про освіту у вищій 

школі, уявлення про концепції, основні теорії, методологію, технології і 

методики викладання навчальних дисциплін у вищій школі, а також комплекс 

професійних умінь і навичок, необхідних для виконання професійних 

обов‟язків, повноважень і функцій у процесі підготовки кадрів аграрної сфери, 

забезпечує опанування освітніх компонентів:«Сучасне сільськогосподарське 

виробництво, стан та перспективи», «Методологія дослідження та організація 

підготовки дисертаційної роботи» і частково фахові вибіркові дисципліни. 

Метою зазначених навчальних дисциплін є навчити аспірантів глибоко 

розуміти загальні принципи і методи аграрних наук, а також методологію 

наукових досліджень, патентного пошуку, застосування їх у власних 

дослідженнях, викладацькій практиці і мати здатність здійснювати науково-

педагогічну діяльність у вищій освіті. Окремі елементи робочих програм 

дисциплін охоплюють теоретико-методичні основи теорії і практики педагогіки 

вищої школи за спеціальністю в системі наукових закономірностей, принципи і 

методи навчання в умовах фахової підготовки і становлення сучасного фахівця 

аграрної сфери. На вивчення даних дисциплін ОНП відведено 9 кредитів, що є 

достатнім для оволодіння викладацької компетентності 

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) 
напрямам досліджень наукових керівників  

Теми наукових досліджень здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії проходять обов‟язковий розгляд і затвердження на засіданнях 

науково-методичних рад з питань землеробства і рослинництва та селекції і 

насінництва, з наступним затвердженням вченою радою інституту. Теми 

наукових досліджень здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

плануються у рамках науково-дослідних робіт інституту. Планування наукових 

досліджень аспірантів відбувається у розрізі функціонування наукових шкіл 

інституту, планування дисертації відбувається у рамках комплексної науково-



дослідної роботи конкретної наукової лабораторії, що передбачає дотичність 

напрямів досліджень здобувачів і керівників. Так, проф. Сатарова Т.М. із 

колективом лабораторії біотехнології працює над виконанням 

фундаментального завдання програми наукових досліджень «Розробити 

фундаментальні основи молекулярно-генетичних і клітинних біотехнологій для 

селекційного поліпшення кукурудзи». Тема дисертації її аспірантки Затишняк 

О.В. «Використання функціональних молекулярно-генетичних маркерів в 

селекції кукурудзи». Проф. Черенков А.В., який є керівником завдання 

«Оптимізувати технологічні моделі вирощування озимих зернових культур 

після непарових попередників у зоні Степу», готує аспірантів Завалипіч Н.О. за 

темою дисертаційної роботи «Зернова продуктивність ячменю озимого залежно 

від умов вирощування в Північному Степу» та Мицика Д.О. за темою – 

«Оптимізація прийомів вирощування тритикале озимого в умовах Північного 

Степу». 
 

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та 

матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливості для 

проведення і апробації результатів наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів)  

У межах ОНП «Агрономія» аспірантам інституту надається можливість проведення 

апробації результатів наукових досліджень за темою дисертаційної роботи під час 

Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, семінарах, навчаннях, 

відкритих лекції на базі інституту та інших установах, що надає можливості 

включення аспірантів у міжнародну аспірантську спільноту. Рада молодих вчених 

інституту організує та проводить науково-практичні конференції молодих вчених і 

спеціалістів, що дозволяє здійснити апробацію наукових досягнень аспірантів. За 

результатами конференцій доповіді опубліковуються в збірниках тез та електронних 

виданнях (http://www.institut-zerna.com/files/docs/zbirnik_tez.pdf). Для оприлюднення 

результатів досліджень установа здійснює видавницьку діяльність через щорічний 

випуск монографій, рекомендацій виробництву. Видається науковий журнал 

«Зернові культури», який включено до Переліку наукових фахових видань України 

та науково-метричних баз цитування: GooglАкадемії, РІНЦ, Copernicus 

(http://journal-grain-crops.com) Веб-сайт журналу оновлено відповідно до вимог 

МОН України. В інституті діє спеціалізована вчена рада Д 08.353.01, що на меті має 

надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації (http://www.institut-zerna.com/aspirant/specrada-members.htm) 

Виробнича апробація і впровадження результатів досліджень аспірантів 

проводиться у дослідних господарствах системи інституту та в аграрних 

господарствах різних форм власності 

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів 

(ад’юнктів) до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, наведіть 

конкретні проекти та заходи  

За результатами договору між МОН України та ДУ Інститут зернових 

культур НААН України № М/91-2019 від 27.06.2019 р. аспіранти інституту 

(Затишняк О.В. і Лазарєв Є.В.) беруть участь у Спільному Україно-

Китайському науково-дослідному проекті «Зменшення пестицидного 

навантаження на агросистем шляхом створення селекційного матеріалу 

кукурудзи, стійкого до фітопатогенів». Мета проекту – розробка елементів 

агротехнології MAS-селекції генотипів кукурудзи на стійкість до летючої 

http://www.institut-zerna.com/files/docs/zbirnik_tez.pdf
http://journal-grain-crops.com/
http://www.institut-zerna.com/aspirant/specrada-members.htm


сажки, з підвищеним вмістом каротину в зерні задля зменшення пестицидного 

навантаження на агросистеми. Аспірант Лазарєв Є.В. за результатами проекту, 

підготовив та подав до публікації у науковому журналі «Зернові культури» 

статтю «Оцінка чутливості ліній кукурудзи колекції ДУ ІЗК НААН до збудника 

летючої сажки в умовах Північного Степу України». Планується та 

обговорюється зміст спільної Україно-китайської монографії «Вихідний 

матеріал зародкової плазми Lancaster в селекції та біотехнології кукурудзи». 

Відповідно до договору про наукове співробітництво Інституту з компанією 

«Golden West Seed Hellas AEBE» (Греція) проводиться програма 

співробітництва в напрямку екологічного сортовипробування 235 гібридів ФАО 

150–500 в 5 пунктах Болгарії і 4 - України. Отримані гібридні комбінації 

самозапиленого вихідного матеріалу, стерильні аналоги і аналоги відновлювачі 

фертильності, аспіранти інституту (Хіміч М.О., Лазарєв Є.В., Каніболодський 

О.Ю.), застосовують у наукових дослідженнях, згідно тематиці дисертаційних 

робіт. 

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, 

результати яких регулярно публікуються та/або практично впроваджують 

 

Наукові керівники аспірантів, у переважній більшості, є керівниками та 

відповідальними виконавцями науково-дослідних робіт, що виконуються за планом 

в інституті, здобувачі ступеня доктора філософії є виконавцями даної тематики. За 

результатами виконання науково-дослідних робіт публікуються тези, матеріали 

доповідей, статті, оформлюються результати патентно-ліцензійної роботи (патенти 

на корисні моделі і винаходи, свідоцтва про реєстрацію авторського права), буклети 

та каталоги на нові сорти та гібриди. За період навчання на ОНП «Агрономія» 

аспірантами 2016р. вступу сумісно з науковими керівниками або особисто 

опубліковано 64 наукові праці (асп. Завалипіч Н.О., Ковальов Д.В., Астахова Я.В., 

Друмова О.М., Неклеса Є.М., Швець Н.В.). Аспіранти 2017р. вступу підготувати та 

оприлюднили 15 наукових публікацій за результатами тем дисертаційних робот 

(асп. Лазарєв Є.В.,Хіміч М.О., Мицик Д.О., Дудкіна А.П., Чугрій Г.А., Вербицький 

Я.В.). Аспіранти 2018р. вступу, лише за два роки навчання, вже опублікувати 40 

наукових праць за результатами дослідницьких проектів (Семенов С.С.,Безсусідня 

Ю.В., Денисенко А.В., Хижняк А.А.). Така позитивна динаміка апробації 

результатів наукових досліджень аспірантів можлива лише за активної участі 

наукових керівників та всієї академічної спільноти інституту у дослідницьких 

проектах аспірантів. Результати науково-технічної продукції аспірантів інституту 

проходять апробації, освоєння виробництвом або використання в наукових 

дослідженнях, згідно до тематиці. 

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій 

діяльності наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів)  

Основними нормативними документами, що містять політику, стандарти і 

процедури дотримання академічної доброчесності прописані у Кодексі академічної 

доброчесності Державної установи Інститут зернових культур НААН України 

(http://www.institut-zerna.com/education/docs/kodecs_academ_dobroch.pdf) та 

Положенні про запобігання академічному плагіату в ДУ Інститут зернових культур 

НААН України. (http://www.institut-zerna.com/education/docs/zapobig_plagiatu.pdf). 

Ці документи спрямовані на дотримання норм і правил етичної поведінки вчених 

http://www.institut-zerna.com/education/docs/kodecs_academ_dobroch.pdf
http://www.institut-zerna.com/education/docs/zapobig_plagiatu.pdf


інституту, всіх учасників освітнього процесу і забезпечення якісних освітніх послуг 

для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, ступеня доктора наук. 

Кодекс академічної доброчесності і Положення щодо запобігання академічному 

плагіату полягають в утвердженні чесності й етичних цінностей в науковій 

діяльності і освітньому процесі, формуванні високої академічної культури, носіями 

якої повинні бути науково-педагогічні працівники і здобувачі вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук, а також запобіганні порушенням академічної 

доброчесності. В інституті запроваджено наступні системи виявлення плагіату: 

аdvego_plagiatus.exe; antiplagiarism.exe, etxt_Antiplagiat.exe, які забезпечують 

перевірку дисертаційних робіт, наукових статей і тез доповідей на виявлення 

текстових збігів/ідентичності/схожості, перевірці роботи і формування звіту щодо 

подібності. Перевірка не проводиться, якщо публікація здійснена в виданні, де 

встановлено перевірку. 

 

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості 

здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення 

академічної доброчесності  

За час дії ОНП не виявлено жодного факту порушень академічної доброчесності ні 

серед здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, ні серед наукових та 

науково-педагогічних працівників інституту. У разі порушення академічної 

доброчесності, науковцям, аспірантам і докторантам може бути 

відмовлено/позбавлено у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого 

звання, позбавлено права брати участь у роботі визначених законом органів чи 

займати визначені законом посади. У випадку виявлення факту порушення 

академічної доброчесності, його розгляд проводять з інформуванням про хід 

розгляду справи членів призначеної комісії, вищестоящих посадових осіб і особи, 

що підозрюється у скоєнні порушення академічної доброчесності. Якщо виявлені не 

зазначені автором запозичення, які не є академічним плагіатом, розміщені в 

розділах, які не описують безпосередньо авторське дослідження, або кількість цитат 

перевищує обсяг, виправданий поставленою метою роботи, робота повертається 

автору на доопрацювання з можливістю повторного подання. Якщо робота містить 

навмисні текстові спотворення, передбачувані спроби укриття запозичень або інші 

прояви академічного плагіату, до особи, яка скоїла порушення академічної 

доброчесності, застосовують заходи дисциплінарної і академічної відповідальності. 

Встановлення порушення академічної доброчесності і характер відповідальності 

мають бути зазначені у протоколі комісії. Керівники аспірантів права керувати за 

рішенням Комітету з етики НАЗЯВО не позбавлялися. 
 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП 

 

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?  

Підготовка висококваліфікованих науковців у галузі 20 Аграрні науки та 
продовольство, здійснення наукових досліджень і формування нових та/або 
практично спрямованих результатів, а також підготовка та захист дисертацій є метою 
чинної ОНП «Агрономія» зі спеціальності 201-Агрономія. При опануванні освітньої 
складової ОНП, майбутні науковці здобувають теоретичні компетентності для 
продукування нових ідей, розв‟язання комплексних проблем у галузі дослідницько-



інноваційної діяльності, набувають навички оволодіння методологією наукової та 
викладацької діяльності. Оволодіння загальнонауковими компетентностями 
передбачає вивчення освітніх компонентів, що формують універсальні навички 
дослідника та забезпечують методологічні та викладацькі здібності аспірантів, які 
допомагають їм кваліфіковано оволодіти методико-методологічними принципами 
виконання та оформлення науково-дослідної роботи, бути готовими до їх 
самостійного виконання і успішно захистити дисертаційну роботу. Задля засвоєння 
основних концепцій, розуміння практичних та теоретичних проблем, історії розвитку 
та сучасного стану наукових знань за спеціальністю, передбачається вивчення 
відповідних спеціалізованих дисциплін, щоб надати аспіранту освітню підтримку 
його науковому дослідженню. 

До сильних сторін ОНП відноситься універсальність та послідовність у вивченні 
спеціальності, окремих складових її дисциплін, що дає змогу застосовувати отримані 
знання на практиці при підготовці дисертаційної роботи. Це підтверджує зростання 
кількості публікацій здобувачів ступеня доктора філософії у вітчизняних та 
закордонних наукових виданнях. Універсальність ОНП полягає в охопленні 
найпоширеніших спеціалізацій аграрної сфери – селекція і насінництво, 
біотехнологія, загальне землеробство, рослинництво, в фахівцях з яких є постійна 
потреба. 

Тематика наукових досліджень, передбачених освітньо-науковою програмою, 
включає вивчення актуальних для агрономії завдань, які становлять значний 
науковий інтерес для світової академічної спільноти, наприклад дослідження питань 
найбільш раціонального використання орних земель; розробка методів й прийомів 
підвищення родючості ґрунтів і урожайності культур; вивчення особливостей реакції 
нових сортів, гібридів культурних рослин на дію біотичних, абіотичних та 
антропогенних факторів середовища; розробка технологій вирощування стабільно 
високих урожаїв якісної продукції на засадах енергоощадження й екологічної 
безпеки; дослідження реалізації генетичного потенціалу продуктивності рослин, 
створення сортів і гібридів стійких до біотичних та абіотичних стресових чинників; 
дослідження з підвищення ефективності селекційного процесу у рослин за 
використання клітинної та генетичної інженерії, молекулярно-генетичної оцінки 
селекційного матеріалу. 

Тому, ОНП забезпечує повноцінну підготовку висококваліфікованих і 
універсальних науковців зі спеціальності 201-Агрономія. 

 

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які 

конкретні заходи ЗВО планує здійснити задля реалізації цих перспектив?  

 

Перспективи розвитку освітньо-наукової програми «Агрономія» тісно пов‟язані з 

галуззю Аграрні науки та продовольство, яка динамічно розвивається, сучасними 

досягненнями науки і техніки, а також наукової діяльністю самого інституту. 

Зважаючи на наявність в м. Дніпро вищих навчальних закладів 

сільськогосподарського і біологічного напрямків, відмічена зацікавленість молоді в 

освоєнні спеціальності 201 - Агрономія, що підтримує наповнення колективу 

інституту молодими вченими і забезпечує нормальну збалансованість кадрового 

потенціалу всіх вікових категорій, надає перспектив подальшого розвитку наукових 

підрозділів.  

Перспективним для розвитку освітньо-наукової програми вбачається 



проведення її регулярного, щорічного моніторингу із залученням наукових, 

науково-педагогічних працівників, професіоналів-практиків, роботодавців, 

випускників та здобувачів ступеню доктора філософії. Моніторинг буде, як і 

раніше, проводитися за допомогою опитування-анкетування та оприлюднення 

проекту освітньо-наукової програми на сайті інституту, а також планується он-лайн 

і очне інтерв‟ювання стейкхолдерів з метою аналізу їх думки та досвіду. Важливим, 

щодо розвитку освітньо-наукової програми, є моніторинг забезпечення якості та 

відповідності досягнутих результатів поставленій меті. 

Задля вдосконалення освітньо-наукової програми відповідно до вимог 

сучасного наукового простору, планується проводити підвищення кваліфікації 

науковців, задіяних у освітньому процесі та керівників аспірантів, особливо через 

навчання і стажування в закордонних наукових установах. 

Обов‟язковою складовою освітньо-наукової програми на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти є апробація та наукові публікації за темою 

дисертації, тому участь у міжнародних наукових конференціях аспірантів буде 

всіляко стимулюватися та підтримуватися. Реалізація досягнень науковців та 

аспірантів інституту повинна висвітлюватися через публікацію результатів 

досліджень у провідних світових фахових виданнях із достатнім імпакт-фактором. 

Науковий журналі інституту «Зернові культури» має досягти рівня міжнародних 

науко-метричних баз Scopus/Web of Science. 

Покращення матеріально-технічного забезпечення наукових досліджень 

аспірантів забезпечить реалізацію освітньо-наукової програми та дозволить 

посилити практичну складову освітнього процесу. 

Перспективним є посилення партнерської взаємодії із зарубіжними 

профільними закладами у науковій та освітній діяльності за спорідненими освітньо-

науковими програмами, з метою більш повної реалізації можливостей міжнародної 

академічної співпраці аспірантів і долучення аспірантів ДУ Інститут зернових 

культур НААН України у міжнародну аспірантську спільноту, також, перспективи 

розвитку освітньо-наукової програми полягають в участі аспірантів у вітчизняних 

та міжнародних грантових програмах. 

 

Запевнення 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у звіті та доданих до нього 

документах, є достовірною. 

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи 

та додаткову інформацію, яка стосується освітньої програми та/або освітньої 

діяльності за цією освітньою програмою. 

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про 

самооцінювання та усіх доданих до нього документів у повному обсязі у відкритому 

доступі. 

Додатки: 
Таблиця 1. Інформація про обов‟язкові освітні компоненти ОП 

Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП 

Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх 

компонентів, методів навчання та оцінювання 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою 

електронною печаткою Керівника ЗВО 



Додаток 

Таблиця 1. Інформація про обов‟язкові освітні компоненти ОП 

Назва освітнього компонента Вид компонента Поле для 

завантаження 

силабуса або інших 

навчально- 

методичних 

матеріалів 

Якщо освітній компонент 

потребує спеціального 

матеріально-технічного та/або 

інформаційного забезпечення, 

наведіть відомості щодо нього* 

Філософія 

Дисципліни, що формують 

загальнонаукові та мовні 

компетентності 

 Договір про надання додаткових 
освітніх послуг № 19-03а від 
10.10.2019) (Кафедра філософії ДВНЗ 
«УДХТУ») 

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 

Дисципліни, що формують 

загальнонаукові та мовні 

компетентності 

 Договір про надання додаткових 
освітніх послуг № 20/1 від 04.03.2020    
(Кафедра іноземної мови ДВНЗ 
«УДХТУ»)  

Сучасне сільськогосподарське 
виробництво, стан і перспективи 

Дисципліни, що формують універсальні 
навички дослідника 

 Спеціального МТЗ не потребує. Навчальні 
аудиторії обладнані мультимедійним 
комплексом, фліпчартами, стендами, 
рекордером, технічними засобами 
навчання. 
Мультимедійний комплекс: 
проектор Acer Digital PD 115 401 (1 шт) 
проекційний екран (1 шт) 
ноутбук НР ProBook 450(1 шт), 
пульт для презентацій.  
Рекордер Zoom H1 (1 шт.) 
Рік введення в експлуатацію – 2016. 
Microsoft Windows, Microsoft Word, 
Microsoft Front Page, Corel Draw 10.0, 
Adobe PhotoShop, PhotoPlus,ABBYY 
FineReader 5.0, Adobe PageMaker6.5, 
AutoCAD 

Методологія дослідження та організація 
підготовки дисертаційної роботи 

Дисципліни, що формують універсальні 
навички дослідника 

 –//– 

Клітинно-інженерні та молекулярно-
генетичні біотехнології 
сільськогосподарських рослин 

Дисципліни, що формують фахові 
компетентності (біотехнологія, селекція 
і насінництво) 

 –//– 



Адаптивна селекція зернових 
сільськогосподарських культур. 

Дисципліни, що формують фахові 
компетентності (біотехнологія, селекція 
і насінництво) 

 –//– 

Сучасні технології та нормативно-правова 
база насінництва 

Дисципліни, що формують фахові 
компетентності (біотехнологія, селекція 
і насінництво) 

 –//– 

Адаптивне землеробство в умовах 
трансформації агросистем 

Дисципліни, що формують фахові 
компетентності (загальне 
землеробство) 

 –//– 

Смарт-методи управління родючістю 
ґрунтів 

Дисципліни, що формують фахові 
компетентності (загальне 
землеробство) 

 –//– 

Регулювання шкодочинності бур’янів в 
біотехногенних системах 

Дисципліни, що формують фахові 
компетентності (загальне 
землеробство) 

 –//– 

Агротехнологічні принципи підвищення 
продуктивності кукурудзи і сорго 

Дисципліни, що формують фахові 
компетентності (рослинництво) 

 –//– 

Агробіологічні особливості формування 
врожайності зернобобових культур 

Дисципліни, що формують фахові 
компетентності (рослинництво) 

 –//– 

Агроекологічні заходи вирощування 
зернових колосових культур 

Дисципліни, що формують фахові 
компетентності (рослинництво) 

 –//– 

* наводять відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його 

достатності для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік 

останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення 

 

 

Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів 

ПІБ викладача Посада Структурний 

підрозділ, у 

якому працює 

викладач 

Інформація 

про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, 

що їх 

викладає 

викладач на 

ОП 

Обґрунтування 

Черчель В. Ю. Директор, зав. 
лабораторією 

Лабораторія селекції 
кукурудзи 
скоростиглих 
гібридів 

Д.с.-г.н., с.н.с., 
06.01.05 – селекція і 
насінництво 

26 Адаптивна 
селекція зернових 
сільськогосподарс
ьких культур; 
Сучасне 

https://scholar.google.co

m.ua/citations?user=cwo

k4HAAAAAJ&hl=uk 

- наук. публік. у 

Scopus/WoS, 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=cwok4HAAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=cwok4HAAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=cwok4HAAAAAJ&hl=uk


сільськогосподарс
ьке виробництво, 
стан і перспективи; 
Методологія 
дослідження та 
організація 
підготовки 
дисертаційної 
роботи 

- фахові статті, 

- монографії, 

- наук. керівництво, 

- метод. вказів., 

- член СВР, 

- відповід. виконав. 

НДР, 

- гол. вч. ради, 

- директор інституту, 

- головн. редактор, 

- а/с і патенти 

Дзюбецький Б. В. Зав.  відділом   Відділ селекції 
зернових культур 

Д.с.-г.н., професор, 
академік, 06.01.05 – 
селекція і 
насінництво  

49 Адаптивна 
селекція зернових 
сільськогосподарс
ьких культур; 
Методологія 
дослідження та 
організація 
підготовки 
дисертаційної 
роботи 

https://scholar.google.co

m.ua/citations?user=UT

YKTqYAAAAJ&hl=uk 

- наук. публік. у 

Scopus/WoS, 

- фахові статті, 

- монографії, 

- наук. керівництво, 

- наук. керівник НДР 

- метод.вказів., 

- голова СВР, 

- член редколегії, 

- зав. відділу, 

- оф. опонент, 

- а/с і патенти 

Черенков А. В. Зав. відділом Відділ 
агробіологічних 
ресурсів  зернових та 
зернобобових 
культур 

Д.с.-г.н., професор, 
академік, 06.01.09 –
рослинництво 

36 Агроекологічні 
заходи 
вирощування 
зернових 
колосових культур; 
Методологія 
дослідження та 
організація 
підготовки 
дисертаційної 
роботи 

https://scholar.google.co

m.ua/citations?user=XFv

MGigAAAAJ&hl=uk 

- фахові статті, 

- монографії, 

- підручники, 

- наук. керівництво, 

- наук консультув., 

- наук. керівник НДР, 

- метод.реком., 

- заст.гол.СВР, 

- член.редколегії, 

- зав. відділом, 

- оф. опонент, 

- а/с і патенти 

Кирпа М. Я. Заступник  директора Лабораторія методів Д.с.-г.н.,професор, 46 Сучасні технології  https://scholar.google.co

https://scholar.google.com.ua/citations?user=UTYKTqYAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=UTYKTqYAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=UTYKTqYAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=XFvMGigAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=XFvMGigAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=XFvMGigAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=RP9B9u4AAAAJ&hl=uk


з наукової роботи, 
зав. лабораторією 

збереження та 
стандартизації зерна 

06.01.14 –
насінництво 

та нормативно-
правова база 
насінництва; 
Сучасне 
сільськогосподарс
ьке виробництво, 
стан і перспективи 

m.ua/citations?user=RP9

B9u4AAAAJ&hl=uk 

- фахові статті, 

- монографії, 

- підручники, 

- наук. керівництво, 

- наук. керівник НДР, 

- метод.реком., 

- член СВР, 

- член редкол., 

- заст. директора, 

- зав. лаб., 

- оф. опонент, 

- а/с і патенти 

Сатарова Т. М. Зав. лабораторією Лабораторія 
біотехнології 

Д.б.н.,професор, .,  
03.00.20  - 
біотехнологія 

35 Клітинно-
інженерні та 
молекулярно-ге-
нетичні 
біотехнології 
сільськогосподарс
ьких рослин; 
Методологія 
дослідження та 
організація 
підготовки 
дисертаційної 
роботи 

https://scholar.google.co

m.ua/citations?user=yiprt

MQAAAAJ&hl=uk 

- наук. публік. у 

Scopus/WoS, 

- фахові статті, 

- підручники, 

- монографії, 

- наук. керівництво, 

- наук. керівник НДР, 

- експертна рада 

ДАК, 

- галузева рада 

НАЗЯВО 

- член СВР, 

- член редкол., 

- зав. лаб, 

- оф. опонент, 

- а/с і патенти, 

- метод. реком. 

Гирка А. Д. Заступник 
директора, зав. 
лабораторією 

Лабораторія 
агробіологічних 
ресурсів ярих 
зернових і 
зернобобових 
культур 

Д.с.-г.н.,професор, , 
06.01.09 –
рослинництво 

17 Агробіологічні 
особливості 
формування 
врожайності 
зернобобових 
культур; 
Сучасне 
сільськогосподарс

https://scholar.google.co

m.ua/citations?user=Lu

WjMIkAAAAJ&hl=uk 

- наук. публік. у 

Scopus/WoS, 

- фахові статті, 

- монографії, 

- наук. керівництво, 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=RP9B9u4AAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=RP9B9u4AAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=yiprtMQAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=yiprtMQAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=yiprtMQAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=LuWjMIkAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=LuWjMIkAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=LuWjMIkAAAAJ&hl=uk


ьке виробництво, 
стан і перспективи 

- наук. керівник НДР, 

- метод.вказів., 

- член СВР, 

- член редколегії, 

- заст. директора 

Шевченко М. С. Зав. відділом   Відділ землеробства Д.с.-г.н.,професор, 
06.01.01 – загальне 
землеробство 

40 Адаптивне 
землеробство в 
умовах 
трансформації 
агросистем; 
Сучасне 
сільськогосподарс
ьке виробництво, 
стан і перспективи; 
Смарт-методи 
управління 
родючістю ґрунтів 

https://scholar.google.co

m.ua/citations?user=gxk

EXpcAAAAJ&hl=uk 

- фахові статті, 

- монографії, 

- підручники, 

- наук. керівництво, 

- наук. керівник НДР, 

- метод.реком., 

- член СВР, 

- член редколегії, 

- зав. відділом, 

- оф. опонент 

Ткаліч І. Д. Головний науковий 
співробітник 

Лабораторія 
агробіологічних 
ресурсів ярих 
зернових і 
зернобобових 
культур 

Д.с.-г.н.,професор, 
06.01.09 –
рослинництво 

45 Агротехнологічні 
принципи 
підвищення 
продуктивності 
кукурудзи і сорго  
 
(в НАЗЯВО  - 
Агробіологічні 
особливості 
формування 
врожайності 
зернобобових 
культур) 

https://scholar.google.co

m.ua/citations?user=9Dp

cqVwAAAAJ&hl=uk 

- фахові статті, 

- метод.вказів., 

- відповід. виконав. 

НДР, 

- член СВР, 

- член редкол., 

- оф. опонент 

Якунін О. П. Головний науковий 
співробітник 

Лабораторія 
агробіологічних 
ресурсів кукурудзи і 
сорго 

Д.с.-г.н.,професор, 
06.01.01 – загальне 
землеробство 

55 Смарт-методи 

управління 

родючістю 

ґрунтів; 
Регулювання 
шкодочинності 
бур’янів в 
біотехногенних 
системах 

https://scholar.google.co

m.ua/citations?hl=uk&us

er=KxvRhV8AAAAJ 

- фахові статті, 

- метод.вказів., 

- відповід. виконав. 

НДР, 

- член СВР, 

- член редкол., 

- оф. опонент 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=gxkEXpcAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=gxkEXpcAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=gxkEXpcAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=9DpcqVwAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=9DpcqVwAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=9DpcqVwAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=KxvRhV8AAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=KxvRhV8AAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=KxvRhV8AAAAJ


Дудка М. І. Зав. лабораторією Лабораторія 
агробіологічних  
ресурсів кукурудзи і 
сорго 

К.с.-г.н., с.н.с., 
06.01.09 –
рослинництво 

33 Агротехнологічні 
принципи 
підвищення 
продуктивності 
кукурудзи і сорго 
(практичні заняття) 

https://scholar.google.co

m.ua/citations?hl=uk&us

er=6st9qzYAAAAJ 

- фахові статті, 

- метод.вказів., 

- відповід. виконав. 

НДР, 

- вчений секретар СВР 

- зав. лабораторії 

Десятник Л. М. Зав. лабораторією Лабораторія сівозмін 
та 
природоохоронних 
систем обробітку 
ґрунту 

К.с.-г.н, с.н.с., 
06.01.01 – загальне 
землеробство 

31 Адаптивне 
землеробство в 
умовах 
трансформації 
агросистем 
(практичні заняття) 

https://scholar.google.co

m.ua/citations?hl=uk&us

er=HJg14ocAAAAJ 

- фахові статті, 

- метод.вказів., 

- відповід. виконав. 

НДР, 

- зав. лабораторії 

Чабан В.І. Зав. лабораторією Лабораторія 
родючості ґрунтів 

К.с.-г.н., с.н.с.,  
06.01.09 –
рослинництво 
доцент, 06.01.04 - 
агрохімія  

35 Смарт-методи 
управління 
родючістю ґрунтів 
(практичні заняття) 

https://scholar.google.co

m.ua/citations?hl=uk&us

er=X2wbiIkAAAAJ 

- фахові статті, 

- метод.вказів., 

- відповід. виконав. 

НДР, 

- зав. лабораторії, 

- член.редкол., 

- патенти 

Кулик І.О. Зав. лабораторією Лабораторія 
маркетингових 
досліджень 

К.с.-г.н, с.н.с., 
06.01.09 –
рослинництво  

9 Сучасне 
сільськогосподарс
ьке виробництво, 
стан і перспективи 
(маркетинг) 

https://scholar.google.co

m.ua/citations?user=x3i

YWXAAAAAJ&hl=uk

&oi=sra 

- фахові статті, 

- метод.вказів., 

- відповід. виконав. 

НДР, 

- зав. лабораторії 

Судак В.М. Зав. лабораторією Лабораторія захисту 
рослин 

К.с.-г.н., 06.01.01 – 
загальне 
землеробство 

10 Регулювання 
шкодо чинності  
бур’янів в 
біотехногенних 
системах 
(практичні заняття) 

https://scholar.google.co

m.ua/citations?hl=uk&us

er=U2vgangAAAAJ 

- фахові статті, 

- метод.вказів., 

- відповід. виконав. 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=6st9qzYAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=6st9qzYAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=6st9qzYAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=HJg14ocAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=HJg14ocAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=HJg14ocAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=X2wbiIkAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=X2wbiIkAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=X2wbiIkAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?user=x3iYWXAAAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?user=x3iYWXAAAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?user=x3iYWXAAAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?user=x3iYWXAAAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=U2vgangAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=U2vgangAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=U2vgangAAAAJ


НДР, 

- зав. лабораторії 

Солодушко М. М. Зав. лабораторією Лабораторія 
агробіологічних 
ресурсів озимих 
зернових культур 

К.с.-г.н., с.н.с., 
06.01.09 –
рослинництво 

32 Агроекологічні 
заходи 
вирощування 
зернових 
колосових культур 
(практичні заняття) 

https://scholar.google.co

m.ua/citations?hl=uk&us

er=NERdILwAAAAJ 

- фахові статті, 

- метод.вказів., 

- відповід. виконав. 

НДР, 

- наук. керівник, 

- зав. лабораторії, 

- член.редкол. 

Ляшенко Н. О. Зав. лабораторією Лабораторія 
насінництва 
зернових культур 

К.е.н., с.н.с. 
08.00.04 - Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) 

17 Агроекологічні 
заходи 
вирощування 
зернових 
колосових культур 
(економіка) 

https://scholar.google.co

m.ua/citations?user=spb

TvE0AAAAJ&hl=uk 

- фахові статті, 

- метод.вказів., 

- відповід. виконав. 

НДР 

Абельмасов О. В. Зав. лабораторією Лабораторія селекції 
кукурудзи харчового 
напрямку 
використання 

К.с.-г.н. 06.01.05 – 
селекція і 
насінництво 

8 Адаптивна 
селекція зернових 
сільськогосподарс
ьких культур 
(практичні заняття) 

https://scholar.google.co

m/citations?user=IRWG

dsEAAAAJ&hl=en 

- фахові статті, 

- метод.вказів., 

- відповід. виконав. 

НДР, 

- зав. лабораторії, 

- а/с, патенти 

Алдошин А. В. Провідний науковий 
співробітник 

Лабораторія 
насінництва 
зернових культур 

К.с.-г.н., с.н.с., 
06.01.05 – селекція і 
насінництво 

39 Сучасні технології  
та нормативно-
правова база 
насінництва 
(практичні заняття) 

https://scholar.google.co

m.ua/citations?user=mFd

tR_wAAAAJ&hl=uk 

- фахові статті, 

- метод.вказів., 

- відповід. виконав. 

НДР, 

- наук. керівник, 

- а/с, патенти 

Гасанова І. І. Провідний науковий 
співробітник 

Лабораторія 
агробіологічних 
ресурсів озимих 
зернових культур 

К.с.-г.н., с.н.с. 
06.01.09 –
рослинництво 

25 Агроекологічні 
заходи 
вирощування 
зернових 
колосових культур 

https://scholar.google.co

m.ua/citations?hl=uk&us

er=X9Kir_4AAAAJ 

- фахові статті, 

- метод.вказів., 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=NERdILwAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=NERdILwAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=NERdILwAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?user=spbTvE0AAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=spbTvE0AAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=spbTvE0AAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com/citations?user=IRWGdsEAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=IRWGdsEAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=IRWGdsEAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com.ua/citations?user=mFdtR_wAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=mFdtR_wAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=mFdtR_wAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=X9Kir_4AAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=X9Kir_4AAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=X9Kir_4AAAAJ


(практичні заняття) - відповід. виконав. 

НДР, 

- наук. керівник, 

 

Гайдаш О. Л. Зав. лабораторією Лабораторія 
фізіології рослин та 
методів селекції 

К.с.-г.н., 06.01.05 – 
селекція і 
насінництво 

9 Адаптивна 
селекція зернових 
сільськогосподарс
ьких культур 
(практичні заняття) 
Методологія 
дослідження та 
організація 
підготовки 
дисертаційної 
роботи (практичні 
заняття) 

https://scholar.google.co

m.ua/citations?user=E0J

hNb0AAAAJ&hl=uk 

- фахові статті, 

- метод.вказів., 

- відповід. виконав. 

НДР, 

- зав. лабораторії, 

- а/с, патенти 

Денисюк К. В. Науковий 
співробітник 

Лабораторія 
біотехнології 

К.б.н., 03.00.20  –  
біотехнологія 
 

9 Клітинно-
інженерні та 
молекулярно-ге-
нетичні 
біотехнології 
сільськогосподарс
ьких рослин 
(практичні заняття) 

https://scholar.google.co

m.ua/citations?user=HF

AAWhMAAAAJ&hl=uk 

- фахові статті, 

- метод.вказів., 

- відповід. виконав. 

НДР, 

- а/с, патенти 

Денисюк О.В. Провідний науковий 
співробітник 

Лабораторія 
координації 
наукових досліджень 
та інтелектуальної 
власності 

К.с.-г.н., с.н.с., 
06.02.01 – 
Розведення та 
селекція тварин 

14 Методологія 
дослідження та 
організація 
підготовки 
дисертаційної 
роботи (практичні 
заняття) 

https://scholar.google.co

m.ua/citations?user=iAD

TztYAAAAJ&hl=uk 

- фахові статті, 

- метод.вказів., 

- відповід. виконав. 

НДР, 

- патенти 

Маршалкіна Т.В. Провідний науковий 
співробітник 

Лабораторія 
координації 
наукових досліджень 
та інтелектуальної 
власності 

К.вет.н., с.н.с., 
16.00.11 - 
паразитологія 

20 Методологія 
дослідження та 
організація 
підготовки 
дисертаційної 
роботи (практичні 
заняття) 

https://scholar.google.co

m.ua/citations?user=NzJ

6UbAAAAAJ&hl=uk&o

i=ao 

- фахові статті, 

- метод.вказів., 

- відповід. виконав. 

НДР, 

- патенти 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=E0JhNb0AAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=E0JhNb0AAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=E0JhNb0AAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=HFAAWhMAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=HFAAWhMAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=HFAAWhMAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=iADTztYAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=iADTztYAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=iADTztYAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=NzJ6UbAAAAAJ&hl=uk&oi=ao
https://scholar.google.com.ua/citations?user=NzJ6UbAAAAAJ&hl=uk&oi=ao
https://scholar.google.com.ua/citations?user=NzJ6UbAAAAAJ&hl=uk&oi=ao
https://scholar.google.com.ua/citations?user=NzJ6UbAAAAAJ&hl=uk&oi=ao


Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання 

та оцінювання 

 

<Філософія> 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 
Володіти сучасними передовими 
концептуальними та методологічними 
знаннями при виконанні науково-
дослідницької та/або професійної діяльності і 
на межі предметних галузей знань. 
Аналізувати наукові праці, виявляючи 
дискусійні та малодосліджені питання, 
здійснювати моніторинг наукових джерел 
інформації стосовно проблеми, яка 
досліджується встановлювати їх інформаційну 
цінність шляхом порівняльного аналізу з 
іншими джерелами. 
Знати сучасні інформаційні та комунікативні 
технології при спілкуванні, обміні інформацією, 
зборі, аналізі, обробці, інтерпретації джерел. 
Формулювати наукову проблему з огляду на 
ціннісні орієнтири сучасного суспільства та стан 
її наукової розробки, робочі гіпотези 
досліджуваної проблеми, які мають 
розширювати і поглиблювати стан наукових 
досліджень у сфері агрономії. 
Проводити професійну інтерпретацію 
отриманих матеріалів на основі сучасного 
програмного забезпечення з використанням 
існуючих теоретичних моделей, створювати 
власні об’єкт-теорії. 
Вміти працювати з різними джерелами, 
здійснювати, обробляти, аналізувати та 
систематизувати отриману інформацію. Мати 
навички проведення критичного аналізу різних 
інформаційних джерел, наукової літератури, 
досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів з 
питань розробки сучасних еколого-
адаптованих технологій вирощування. Вміти 
аналізувати інформаційні джерела, виявляти 
протиріччя і не вирішенні раніше проблеми 
або їх частини, формулювати робочі гіпотези. 
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Вільно спілкуватися в діалоговому режимі з 
широкою науковою спільнотою та 
громадськістю у відповідній галузі наукової 
та/або професійної діяльності. 
Вільно спілкуватися в діалоговому режимі з 
широкою науковою спільнотою та 
громадськістю у відповідній галузі наукової 
та/або професійної діяльності. 
Професійно презентувати результати своїх 
досліджень на вітчизняних та міжнародних 
наукових конференціях, семінарах, 
використовувати іноземну мову у науковій, 
освітній та інноваційній діяльності. 
Мати здатність діяти соціально свідомо і 
відповідально на основі етичних мотивів, 
приймати обґрунтовані рішення, 
саморозвиватися і самовдосконалюватися, 
Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і 
синтез нових наукових положень та ідей. 
Нести відповідальність за новизну наукових 
досліджень та прийняття експертних рішень, 
мотивувати співробітників та рухатися до 
спільної мети. 

 

<Іноземна мова за професійним спрямуванням> 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 
Аналізувати наукові праці, виявляючи 
дискусійні та малодосліджені питання, 
здійснювати моніторинг наукових джерел 
інформації стосовно проблеми, яка 
досліджується встановлювати їх інформаційну 
цінність шляхом порівняльного аналізу з 
іншими джерелами. 
 Знати процедуру встановлення інформаційної 
цінності та якості літературних і фондових 
джерел. 
Кваліфіковано відображати результати 
наукових досліджень у наукових статтях, 
опублікованих як у фахових вітчизняних 
виданнях, так і у виданнях, які входять до 
міжнародних наукометричних баз. 
Вільно спілкуватися в діалоговому режимі з 
широкою науковою спільнотою та 
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громадськістю у відповідній галузі наукової 
та/або професійної діяльності. 
Професійно презентувати результати своїх 
досліджень на вітчизняних та міжнародних 
наукових конференціях, семінарах, 
використовувати іноземну мову у науковій, 
освітній та інноваційній діяльності. 

 

Сучасне сільськогосподарське виробництво, стан і перспективи 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 
Володіти інформацією щодо сучасного стану і 
тенденцій розвитку світової і вітчизняної 
сільськогосподарської науки, а також щодо 
вирішення світових проблем в агрономії. 
Глибоко розуміти загальні принципи і методи 
аграрних наук, а також методологію наукових 
досліджень, застосування їх у власних 
дослідженнях у сфері агрономії та у 
викладацькій практиці. 
Опанувати тенденції і закономірності розвитку 
сучасного аграрного комплексу в умовах 
інноваційних досягнень;  сучасні форми 
організації наукових досліджень та підвищення 
їх ефективності, а також джерела фінансування 
наукових досліджень та економічну оцінку 
розробок. 
Розуміти загальні напрями розвитку 
виробництва валової продукції рослинництва, 
інноваційні технології та перспективи методів 
зберігання врожаю зернових культур; сучасну 
стандартизацію у зерновиробництві. 
Критично сприймати й аналізувати чужі думки 
та ідеї, шукати шляхи вирішення проблем, 
здійснювати критичний аналіз власних 
матеріалів. 
Генерувати власні ідеї і приймати обґрунтовані 
рішення; правильно підбирати алгоритм 
заходів для вирішення головних проблем у 
сільському господарстві. 
Мати передові концептуальні та методологічні 
знання з агрономії та на межі предметних 
галузей, а також дослідницькі навички, 
достатні для проведення наукових і 
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прикладних досліджень на рівні останніх 
світових досягнень з відповідного напряму, 
отримання нових знань та здійснення 
інновацій. 

 

< Методологія дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи> 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 
Володіти сучасними передовими 
концептуальними та методологічними 
знаннями при виконанні науково-
дослідницької та/або професійної діяльності і 
на межі предметних галузей знань. 
Мати ґрунтовні знання предметної області та 
розуміння професії, знання праць провідних 
вітчизняних та зарубіжних вчених, 
фундаментальні праці у галузі дослідження, 
формулювати мету власного наукового 
дослідження як складову загально-
цивілізаційного процесу. 
Знати принципи організації, форми здійснення 
освітньо-наукового процесу в сучасних умовах, 
опрацювання наукових та інформаційних 
джерел при підготовці занять. 
Аналізувати наукові праці, виявляючи 
дискусійні та малодосліджені питання, 
здійснювати моніторинг наукових джерел 
інформації стосовно проблеми, яка 
досліджується встановлювати їх інформаційну 
цінність шляхом порівняльного аналізу з 
іншими джерелами. 
Знати сучасні інформаційні та комунікативні 
технології при спілкуванні, обміні інформацією, 
зборі, аналізі, обробці, інтерпретації джерел. 
Знати процедуру встановлення інформаційної 
цінності та якості літературних і фондових 
джерел. 
Кваліфіковано відображати результати 
наукових досліджень у наукових статтях, 
опублікованих як у фахових вітчизняних 
виданнях, так і у виданнях, які входять до 
міжнародних наукометричних баз. 
Вміти працювати з різними джерелами, 
здійснювати, обробляти, аналізувати та 
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систематизувати отриману інформацію. 
Розуміння наукових статей у сфері обраної 
спеціальності. Вміння працювати з сучасними 
бібліографічними і реферативними базами 
даних, наукометричними платформами, 
науковою літературою щодо сучасного стану та 
тенденцій розвитку світової і вітчизняної науки 
з розробки сучасних еколого-адаптованих 
технологій вирощування. Мати навички 
проведення критичного аналізу різних 
інформаційних джерел, наукової літератури, 
досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів з 
питань розробки сучасних еколого-
адаптованих технологій вирощування. Мати 
навики відстежувати найновіші досягнення в 
аграрному виробництві та агрономії, 
знаходити наукові джерела, що мають 
відношення до сфери наукових інтересів 
здобувача. Вміти використовувати правила 
цитування та посилання на використані 
джерела і правила оформлення 
бібліографічного списку. Розуміти зміст і 
порядок розрахунку основних кількісних 
наукометричних показників ефективності 
наукової діяльності (індекс цитування, індекс 
Хірша (h-індекс), імпакт-фактор). Вміти 
аналізувати інформаційні джерела, виявляти 
протиріччя і не вирішенні раніше проблеми 
або їх частини, формулювати робочі гіпотези. 
Професійно презентувати результати своїх 
досліджень на вітчизняних та міжнародних 
наукових конференціях, семінарах, 
використовувати іноземну мову у науковій, 
освітній та інноваційній діяльності. 
Мати здатність діяти соціально свідомо і 
відповідально на основі етичних мотивів, 
приймати обґрунтовані рішення, 
саморозвиватися і самовдосконалюватися. 

 

< Клітинно-інженерні та молекулярно-генетичні біотехнології сільськогосподарських рослин > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 
Володіти науковими основами дослідження 
тотипотентності клітин, тканин і органів 
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сільськогосподарських рослин в культурі in 
vitro; знати методичні основи та 
закономірності культивування ізольованих 
клітин, тканин та органів, основи клітинної 
селекції, парасексуальної гібридизації, шляхи 
отримання гаплоїдів в культурі in vitro, 
отримання вторинних метаболітів в культурі in 
vitro; технології мікроклонального 
розмноження рослин, отримання безвірусного 
садивного матеріалу в культурі меристем, 
запилення та запліднення in vitro, 
ембріокультури, кріоконсервації; загальні 
принципи організації генетичного матеріалу 
рослин та генетичної інженерії рослин; наукові 
принципи маркер-асоційованої селекції 
сільськогосподарських рослин; наукові цілі та 
принципи використання молекулярно-
генетичних технологій в насінництві. 
Вміти проводити науково-дослідні роботи в 
умовах in vitro; застосовувати регламенти 
клітинно-інженерних та молекулярно-
генетичних біотехнологій 
сільськогосподарських рослин у практичній 
науковій діяльності; обирати тип молекулярних 
маркерів для використання в маркер-
асоційованій селекції сільськогосподарських 
рослин; аналізувати електрофореограми 
продуктів ампліфікації; встановлювати 
причинно-наслідкові зв’язки алельного стану 
функціонального маркера і фенотипового 
прояву ознаки; правильно спланувати 
біотехнологічний експеримент та сформувати 
робочу гіпотезу для пояснення отриманих 
результатів; в процесі комунікації з науковою 
спільнотою та суспільством доносити та 
пояснювати цілі, досягнення та перспективи 
наукових досліджень з клітинно-інженерних та 
молекулярно-генетичних біотехнологій. 

 

< Адаптивна селекція зернових сільськогосподарських культур > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 
Володіти знаннями щодо: генофонду рослин, 
донорів нових біологічних господарсько-
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цінних, фізіолого-біохімічних, анатомо- 
морфологічних і цитогенетичних ознак і їх 
зв'язки з утилітарними властивостями; 
прийоми селекції та як розробляти нові і 
вдосконалювати наявні методи селекційного 
процесу: гібридизація, мутагенез, поліплоїдія, 
генетична інженерія, клонування, 
трансплантація, методи оцінювання 
комбінаційної здатності; способи збереження 
сортової ідентичності та методи сортового 
контролю посівів; вимоги Міжнародної 
конвенції щодо правової основи охорони прав 
на сорти рослин; законодавчі та нормативно-
правові документи щодо регулювання 
державної науково-технічної експертизи сортів 
росли; правила проведення кваліфікаційної 
експертизи сортів рослин. Вміти: 
використовувати генофонд рослин, виділяти 
донори нових біологічних господарсько-цінних 
ознак, фізіолого-біохімічних, анатомо-
морфологічних і цитогенетичних ознак і їх 
зв'язки з утилітарними властивостями; 
користуватися методами створення вихідного 
матеріалу для селекції; створювати нові моделі 
високопродуктивних сортів і гібридів з 
комплексною стійкістю проти хвороб і 
шкідників, підвищеною адаптивністю 
селекційного матеріалу та використовувати 
природні і антропогенні фактори формування 
продуктивності; розробляти нові і 
вдосконалювати наявні методи селекційного 
процесу і методи оцінювання комбінаційної 
здатності; створювати та вдосконалювати 
селекційний матеріал з новими утилітарними 
властивостями, удосконалювати принципи і 
методи випробування та державної реєстрації 
нових сортів і гібридів; вдосконалювати та 
розробляти нові методи селекційного процесу 
шляхом застосування інформаційних та 
комп'ютерних технологій; вдосконалювати 
способи збереження сортової ідентичності та 
методи сортового контролю посівів. 

 



 

< Сучасні технології та нормативно-правова база насінництва > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 
Володіти концептуальними, теоретичними і 
методологічними основами насінництва 
рослин; знати нормативно-правову базу 
сучасного насінництва в Україні; сучасну 
систему насінництва в Україні; методи 
виробництва насіння з високими сортовими 
якостями самозапильних і 
перехреснозапильних культур; схеми 
виробництва насіння самозапильних і 
перехреснозапильних культур; порядок 
сертифікації насіння та введення його в обіг; 
основи формування посівних якостей насіння у 
технологіях його вирощування, збирання та 
обробки; основи збереження посівних якостей 
насіння у технологіях його зберігання; 
травмування насіння та запобіжні заходи; 
маркетингову діяльність на ринку насіння. 
Вміти застосовувати різні методи добору для 
проведення сортооновлення та сортозміни у 
самозапильних та перехреснозапильних 
рослин; проводити критичний аналіз різних 
інформаційних джерел, наукової літератури з 
насінництва рослин; користуватись 
Державними реєстрами системи насінництва; 
розрізняти типові і нетипові, стерильні і 
фертильні рослини; проводити відбори рослин 
на здатність закріплювати стерильність; 
проводити відбори рослин на здатність 
відновлювати фертильність; застосовувати 
різні схеми вирощування гібридного насіння; 
проводити польові обстеження 
(інспектування);  визначати сортову чистоту і 
ступінь стерильності; вести моніторинг за 
станом насінницьких посівів, визначати 
динаміку дозрівання і оптимальну дату 
збирання насіння; рекомендувати та 
контролювати режими сушіння, очищення, 
сортування, калібрування насіннєвого 
матеріалу; організовувати передпосівну 
підготовку насіння, застосовувати засоби його 
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захисту та стимуляції; користуватись 
документами нормативно-правової бази; 
розробляти рекомендації щодо створення 
нових сортів і гібридів й установлення їхніх 
характеристик з метою задоволення нових 
запитів і потреб споживачів; проводити 
маркетингові дослідження. 

 

 

< Адаптивне землеробство в умовах трансформації агросистем > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 
Володіти знаннями факторів зовнішнього 
середовища, що забезпечують життя рослин та 
методи їх регулювання; знати основні закони 
землеробства; поняття про родючість ґрунту, 
його показники та напрями її відтворення; 
водний, повітряний, поживний, тепловий та 
світловий режими в землеробстві, способи їх 
регулювання; біологію та екологічну роль 
бур'янів, методи прогнозування їх появи та 
комплексну систему захисту від них посівів с.-г. 
культур; наукові еколого-виробничі основи 
сівозмін, обробітку ґрунту та систем 
землеробства, їх екологічне та економічне 
значення; об'єктивні та суб'єктивні причини та 
умови руйнування і забруднення біосфери під 
впливом с.-г. діяльності людини; шляхи 
використання результатів досліджень в 
практиці землеробства. Вміти: застосовувати 
отримані знання на практиці; проводити 
наукові досліди з метою встановлення 
ефективних агротехнічних заходів в конкретних 
ґрунтово-кліматичних умовах з метою 
підвищення продуктивності с.-г. виробництва і 
збереження родючості; розробляти науково 
обґрунтовані сівозміни, складати систему 
раціонального ґрунтозахисного обробітку 
землі в сівозміні та систему удобрення ґрунту, 
складати прогноз появи сходів бур'янів та 
розробляти систему комплексного 
ресурсозберігаючого захисту від них посівів; 
розробляти заходи для адаптації та 
впровадження найбільш прогресивних методів 
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та прийомів господарювання; використовувати 
результати наукових дослідів у виробничій 
діяльності; формулювати висновки науково-
дослідної роботи, складати фахові наукові 
публікації та наукові звіти; вести публічну 
дискусію з найбільш актуальних питань 
землеробства при проведенні лекцій та 
виступів, приймати активну участь в наукових 
конференціях та інших аналогічних заходах. 

 

  

< Смарт-методи управління родючістю ґрунтів > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 
Володіти знаннями щодо структури земельних 
ресурсів України та особливості їхнього 
використання; знати структуру земельних 
ресурсів світу, їхній стан та проблеми 
використання; законодавчі підвалини, що 
регламентує охорону та раціональне 
використання земель; усвідомлювати значення 
і важливість проблеми охорони земель; 
причини, що викликають погіршення стану 
земель та земельних ресурсів і необхідність 
їхньої охорони; економічні і екологічні 
наслідки деградації земель; типи і види 
основних деградаційних процесів в ґрунтах і 
землях; нормативно-діагностичну базу оцінки 
рівнів деградації ґрунтів і земель; заходи 
охорони земель, мінімізації деградаційних 
процесів шляхи їхнього практичного 
впровадження; перспективи і шляхи розвитку 
ґрунтозахисного аграрного виробництва; 
основи альтернативних екологізованих систем 
землеробства. Володіти понятійно-
термінологічним мінімумом з дисципліни; 
визначати фактори, які викликають деградацію 
ґрунтів та земельних ресурсів, спричиняють 
погіршення екологічної ситуації; аналізувати 
їхні причини і прогнозувати екологічні і 
економічні наслідки; визначати типи і види 
деградації ґрунтів і земель; визначати шляхи 
мінімізації і локалізації деградаційних 
процесів, пропонувати заходи охорони і 
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збереження земель; застосовувати теоретичні 
знання дисципліни в професійній діяльності. 

  
 

< Регулювання шкодочинності бур’янів в біотехногенних системах > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 
Володіти сучасними передовими 
концептуальними та методологічними 
знаннями щодо методики визначення рівня 
забур’яненості основних 
сільськогосподарських культур та маси  
повітряно-сухого стану бур’янів; особливості 
різних груп бур'янів, структуру агрофітоценозів, 
різноманітність взаємовідносин між видами; 
різноманітність видового складу бур'янів 
степового регіону, їх біоекологічні особливості; 
наукові підходи до створення бакових 
сумішей, принципи поєднання різних хімічних 
речовин з метою підвищення технічної 
ефективності; особливості внесення ґрунтових 
гербіцидів, їх дія за різних 
агрометеорологічних умов. Вміти: проводити 
науково-дослідні роботи в польових умовах; 
застосовувати набуті знання для розрахунків 
препаратів з урахуванням типу забур’яненості; 
визначити найбільш шкодочинні 
угруповування бур’янової рослинності та 
методи їх контролювання; розрахувати 
потенційну та актуальну забур’яненість поля. 
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< Агротехнологічні принципи підвищення продуктивності кукурудзи і сорго > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 
Володіти сучасними передовими 
концептуальними та методологічними 
знаннями щодо агрокліматичних умов 
ґрунтово-екологічних зон вирощування 
кукурудзи і сорго; ботаніко-біологічних 
особливостей й екологічних вимог культур; 
тривалісті вегетаційного періоду й 
особливостей росту і розвитку гібридів 
кукурудзи та сортів і гібридів сорго різних груп 
стиглості; сучасних технології вирощування 
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кукурудзи і сорго: інтенсивну, біологічну 
(органічну), mini-till, No-till; методичних основ 
та закономірностей добору адаптивних 
гібридів кукурудзи та гібридів і сортів сорго для 
вирощування в різних ґрунтово-екологічних 
зонах; регламентів застосування засобів 
хімізації (добрив, засобів захисту рослин) і 
використання рістрегулюючих препаратів; 
загальних принципів організації інноваційних 
систем контролю стану рослин і догляду за 
посівами кукурудзи і сорго; наукових засад 
формування врожайності та якості зерна 
необхідного цільового призначення, 
особливості проведення комплексу 
збиральних робіт; наукових цілей та принципів 
формування цін на товарну й насіннєву 
продукцію кукурудзи і сорго, використання 
маркетингових рішень у зерновиробництві та 
рослинництві. Вміти: проводити науково-
дослідні роботи в польових, лабораторно-
польових та лабораторних умовах; 
застосовувати у практичній науковій діяльності 
технологічні схеми різного рівня 
енергонасичення для вирощування посівів 
кукурудзи та сорго; обирати ефективні системи 
виробництва зерна кукурудзи і сорго на основі 
наявного ресурсного забезпечення та умов 
вирощування;  аналізувати результати 
польових та лабораторних досліджень; 
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки 
між станом рослин у посівах, системою чи 
технологією і ґрунтово-кліматичними умовами 
зони вирощування кукурудзи і сорго; 
правильно спланувати польовий та 
лабораторний експеримент і сформувати 
робочу гіпотезу для пояснення отриманих 
результатів; в процесі комунікації з науковою 
спільнотою та суспільством доносити та 
пояснювати цілі, досягнення та перспективи 
наукових досліджень з агробіологічних 
особливостей формування врожайності та 
якості зерна кукурудзи і сорго. 

 



< Агробіологічні особливості формування врожайності зернобобових культур  

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 
Володіти сучасними передовими 
концептуальними та методологічними 
знаннями наукових основ дослідження 
ґрунтозахисних систем обробітку ґрунту та 
сівби, впровадження науково обґрунтованих 
різноротаційних сівозмін; методичні основи та 
закономірності добору адаптованих сортів 
зернобобових культур з високою екологічною 
пластичністю; технології застосування засобів 
хімізації (добрив, засобів захисту рослин і 
використання ріст регулюючих препаратів 
різного походження та напряму дії); загальні 
принципи організації інноваційних систем 
контролю стану рослин і догляду за посівами 
зернобобових культур;  наукові засади 
формування врожайності та якості зерна 
необхідного цільового використання, 
особливості проведення комплексу 
збиральних робіт; наукові цілі та принципи 
формування цін на товарну й насіннєву 
продукцію зернобобових культур, 
використання маркетингових рішень у 
зерновиробництві та рослинництві. Вміти: 
проводити науково-дослідні роботи в 
польових та лабораторних умовах; 
застосовувати технологічні регламенти щодо 
агробіологічних особливостей формування 
високоврожайних посівів зернобобових 
культур у практичній науковій діяльності; 
обирати ефективні системи виробництва 
зернобобових культур на основі наявного 
ресурсного забезпечення та умов 
вирощування; аналізувати результати 
польових та лабораторних досліджень; 
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки 
між станом рослин у посівах, системою чи 
технологією і ґрунтово-кліматичними умовами 
зони вирощування зернобобових культур; 
правильно спланувати польовий та 
лабораторний експеримент і сформувати 
робочу гіпотезу для пояснення отриманих 
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результатів; в процесі комунікації з науковою 
спільнотою та суспільством доносити та 
пояснювати цілі, досягнення та перспективи 
наукових досліджень з агробіологічних 
особливостей формування врожайності 
зернобобових культур. 

 

< Агроекологічні заходи вирощування зернових колосових культур > 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 
Володіти сучасними передовими знаннями 
при впровадження науково обґрунтованих 
методичних основи та закономірностей 
добору адаптованих сортів зернових 
колосових культур з високою екологічною 
пластичністю; знати технології застосування 
засобів хімізації (добрив, засобів захисту 
рослин) і використання ріст регулюючих 
препаратів різного походження та напряму дії;  
загальні принципи організації інноваційних 
систем контролю стану рослин і догляду за 
посівами зернових колосових культур; наукові 
засади формування врожайності та якості 
зерна необхідного цільового використання, 
особливості проведення комплексу 
збиральних робіт; наукові цілі та принципи 
формування цін на товарну й насіннєву 
продукцію зернових колосових культур, 
використання маркетингових рішень у 
зерновиробництві та рослинництві. Вміти: 
проводити науково-дослідні роботи в 
польових та лабораторних умовах; 
застосовувати технологічні регламенти щодо 
агробіологічних особливостей формування 
високоврожайних посівів зернових колосових 
культур у практичній науковій діяльності; 
обирати ефективні системи виробництва 
зернових колосових культур на основі 
наявного ресурсного забезпечення та умов 
вирощування;  аналізувати результати 
польових та лабораторних досліджень; 
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки 
між станом рослин у посівах, системою чи 
технологією і ґрунтово-кліматичними умовами 
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зони вирощування зернових колосових 
культур; правильно спланувати польовий та 
лабораторний експеримент і сформувати 
робочу гіпотезу для пояснення отриманих 
результатів; в процесі комунікації з науковою 
спільнотою та суспільством доносити та 
пояснювати цілі, досягнення та перспективи 
наукових досліджень з агробіологічних 
особливостей формування врожайності та 
якості зерна колосових культур. 

 


