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Дисципліна спрямована на ознайомлення з основними методичними підходами стосовно вирішення нагальних проблем у сільськогосподарської галузі, розуміння
загальних принципів та методів аграрних наук, тенденції і закономірності розвитку сучасного аграрного комплексу в умовах інноваційних досягнень, сучасних форм
організації наукових досліджень та підвищення їх ефективності, джерела фінансування наукових досліджень та економічна оцінка розробок, загальних напрямків
розвитку виробництва валової продукції рослинництва, інноваційних технології та перспективи методів зберігання врожаю зернових культур, а також методологію
наукових досліджень, застосовувати їх у власних дослідженнях у сфері агрономії та у викладацькій практиці. Аспірант має знати сучасний стан і актуальні тенденції
напрямку розвитку світової і вітчизняної сільськогосподарської науки, навчитися створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких може бути
визнана на національному та міжнародному рівнях. Також аспірант повинен оволодіти концептуальними та методологічними знаннями з агрономії та на межі
предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень з відповідного напряму, отримання нових знань,
здійснення інновацій.
Формування теоретичних знань направлених на вирішення сучасних проблем у сільськогосподарській галузі, пов’язаних зі становленням, сучасним станом та
перспективами розвитку, зокрема в селекції, насінництві, біотехнології, землеробстві, рослинництві, та оптимізації існуючих методів у рослинництві, впровадження
інноваційних підходів.
Лекції, практичні заняття, самостійна робота. Підсумковий контроль – залік.
1. Володіти інформацією щодо сучасного стану і тенденцій розвитку світової і вітчизняної сільськогосподарської науки, а також щодо вирішення світових проблем в
агрономії. 2. 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. 3. 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. 4. Засвоїти загальні
напрями розвитку виробництва валової продукції рослинництва, інноваційні технології та перспективи методів зберігання врожаю зернових культур; сучасну
стандартизацію у зерновиробництві. 5. Критично сприймати й аналізувати чужі думки та ідеї, шукати шляхи вирішення проблем, здійснювати критичний аналіз власних
матеріалів. 6. Генерувати власні ідеї і приймати обґрунтовані рішення; правильно підбирати алгоритм заходів для вирішення головних проблем у сільському господарстві.
7. Мати передові концептуальні та методологічні знання з агрономії та на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і
прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, отримання нових знань та здійснення інновацій.
Загальний обсяг дисципліни 90 годин: лекції – 20 год., практичні заняття – 20 год., самостійна робота – 50 год.
Курси дисциплін з рослинництва, землеробства, селекції, насінництва, біотехнології, екології для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
Обов’язкова навчальна дисципліна, що формує універсальні навички дослідника
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Лекція № 1

Лекція № 2

Лекція № 3
Лекція № 4
Лекція № 5
Лекція № 6
Лекція № 7
Лекція № 8
Лекція № 9
Лекція № 10

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ
Земельна реформа, реформа поділу
Практичне
Державна політика в АПК
майна, приватизаціѐ підприюмства з
заняття № 1
переробки та збуту продукції с. - г.
Агротехнічні заходи вирощуваннѐ с. - г.
Тенденції і закономірності розвитку сучасного аграрного Практичне
культур у контексті використаннѐ
комплексу в умовах інноваційних досѐгнень
заняття № 2
законів землеробства
Регіональна політика розвитку
Сучасні форми організації наукових досліджень та
Практичне
рослинництва і концепціѐ його
підвищеннѐ їх ефективності
заняття № 3
наукового забезпеченнѐ
Практичне
Джерела фінансуваннѐ наукових досліджень та
Головний показник економічної
економічна оцінка розробок
заняття № 4 ефективності наукових розробок
Загальні напрѐми розвитку виробництва валової
Практичне
Вчасні технології вирощуваннѐ
продукції рослинництва
заняття № 5 сільськогосподарських культур
Загальні напрѐми розвитку виробництва валової
Практичне
Системний багатофакторний підхід
продукції рослинництва
заняття № 6 до інтенсифікації рослинництва
Практичне
Загальні напрѐми розвитку виробництва валової
Проблеми регіональності та
продукції рослинництва
заняття № 7 адаптивності у вітчизнѐному АПК
Становленнѐ, сучасний стан та перспективи розвитку Практичне
Державний резервний насіннювий
насінництва
заняття № 8 фонд України
Практичне
Інноваційні технології та перспективи методів
Збереженнѐ врожая зерна в Україні
зберіганнѐ врожая зернових культур
заняття № 9
Технічний комітет зі стандартизації
Сучасна стандартизаціѐ у зерновиробництві та її
Практичне
170 «Зернові культури та продукти їх
наближеннѐ до нормативних вимог країн ЄС
заняття № 10
переробки»
ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

Регіональна політика у вирішенні проблем
рослинництва і концепціѐ його наукового
забезпеченнѐ
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Реалізаціѐ агроресурсного потенціалу
рослинництва
Агроресурсний потенціал території та регіону
Адаптивный потенциал культурных
растений (эколого-генетические основы)
Формуваннѐ екологічно сталих агроландшафтів
Сучасна концепціѐ формуваннѐ екологічних і
високопродуктивних агроландшафтів
Трансформаціѐ технологій вирощуваннѐ с.-г.
культур від примітивних до інтенсивних
Інтенсивна технологіѐ вирощуваннѐ озимих
зернових культур
Сучасні технології вирощуваннѐ ѐрих зернових
культур
Сучасні технологіѐ вирощуваннѐ зернобобових
культур

У ѐкому законі України викладена система насінництва? Який відсоток від потреби держави в насінні складаю Державний резервний насіннювий фонд України? Що обов’ѐзково потрібно длѐ отриманнѐ
свідоцтва аудитора із сертифікації? Які види робіт маю право здійснявати аудитор із сертифікації, що провадить своя діѐльність ѐк незалежний експерт? У ѐкому документі містѐтьсѐ відомості
щодо державної реюстрації майнового права інтелектуальної власності на поширеннѐ сорту рослин? Який документ засвідчую майнове право інтелектуальної власності на сорт рослин? Строк
чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин? Хто маю право на виробництво і реалізація насіннѐ? На ѐкі пільги суб’юкти насінництва маять право? Право на використаннѐ
об'юкта інтелектуальної власності належить виклячно ліцензіату і він отримую право і на видачу субліцензій за ѐкоя ліцензіюя? Державне регуляваннѐ сільського господарства це? Чи однакові
понѐттѐ «державне управліннѐ економікоя» і «державне регуляваннѐ економіки»? Що означаю термін "кадастр"? Що означаю термін «економіка»? Інтенсифікаціѐ це:... ? Внутрішньогалузева
спеціалізаціѐ це:.. ? Ресурсний потенціал? Засоби виробництва, ѐкі повністя споживаятьсѐ протѐгом одного виробничого циклу, втрачаять натурально речову форму і повністя переносѐть своя
вартість на готовий продукт. До ѐкого напрѐмку аграрної політики належить: земельна реформа, розвиток с.-г., реформа поділу майна, приватизаціѐ підприюмства з переробки та збуту продукції?
Що вклячаю соціальна інфраструктура? Земельна реформа це …? Які завданнѐ екологічно безпечних технологій вирощуваннѐ с.-г. культур? Повне визначеннѐ землеробства ѐк науки. Підвищеннѐ
родячості ґрунту фізичними, хімічними та біологічними методами. Площі еродованих земель в Україні. Що таке гранти в науковій роботі? Що таке диверсифікаціѐ фінансуваннѐ наукових
досліджень?. Основними тенденціѐми розвитку світової аграрної науки ю:…? Головний показник економічної ефективності наукових розробок? Де організоване збереженнѐ врожая зерна в Україні?
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Розподіл балів для оцінювання
успішності аспіранта

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

90-100
82-89

А
В

74-81
64-73

С
D

60-63

Е

35-59

FХ

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов'язковим
повторним вивченням дисципліни

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ
Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу академічної доброчесності ДУ ІЗК НААН», виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації
повинні відкрито обговорюватися з викладачем, а при нерозв'язності конфлікту доводитися до відділу аспірантури

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни

