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АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ 

Дисципліна присвячена формуванню здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми з агрономії, що передбачає застосування теорій та методів 

відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 
 

МЕТА КУРСУ 
ОСНОВНІ ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

НАВЧАННЯ 

Формування здатності розв’язувати складні 

фахові задачі та практичні проблеми з 

агрономії, що передбачає застосування 

теорій та методів даної науки і 

характеризується комплексністю та 

відповідністю зональних умов. 

. 

використовувати фундаментальні знання з 

цитології для пізнання заканомірностей 

спадковості та мінливості живих організмів 

в онтогенетичному та філогенетичному їх 

розвитку;  

демонструвати знання і розуміння 

принципів фізіологічних процесів рослин в 

обсязі, необхідному для освоєння 

фундаментальних та професійних 

дисциплін; 

володіти на операційному рівні методами 

спостереження, опису, ідентифікації, 

класифікації, а також культивування 

об’єктів і підтримання стабільності 

агроценозів із збереженням природного 

різноманіття; 

вміти керуючись закономірностями 

спадковості та мінливості забезпечувати на 

практиці такі технологічні режими, які б 

дозволяли максимально реалізувати 

потенціальні можливості генотипу та 

високу економічну ефективність 

виробництва; 

демонструвати теоретичні та практичні 

знання з цитології; 

уміння використовувати загальноприйняті 

методи електронної мікроскопії, описувати 

морфологію клітинних структур, 

пов’язувати особливості будови клітинних 

структур із їх функціями. 

 

ТЕМАТИКА КУРСУ 

Тема 1. Методи дослідження клітин. Будова 

та функції клітин. 

Тема 2. Поверхневий апарат клітини. 

Тема 3. . Вакуолярна система клітини. 

Органоїди енергетичного обміну. Скоротливі 

структури цитоплазми та цитоскелету. 
Включення. 

Тема 4. Ядро. 

Тема 5. Відтворення клітини. . 

Тема 6. Диференціювання клітин. Смерть 

клітин. 

Тема 7. Розвиток статевих клітин. Загальна 

характеристика ембріогенезу. 

Тема 8. Диференціація зародкових листків і 

осьових органів. Ембріогенез ланцетника, 

риб,амфібій і птахів. 

Тема 9. Ембріогенез птахів і ссавців. 

SOFT SKILLS 

https://fa.udau.edu.ua/ua/pro-fakultet.html
https://crops.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru.html


Інноваційні методи викладання, що використовуються під час викладання стимулюють 

активний розвиток лідерських якостей, зокрема наполегливості у досягненні мети, 

адаптивність та комунікабельність, здатність вирішувати поставлені завдання 

індивідуально та у колективі, мотиваційна активність і адекватна ініціативність 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Основні політики курсу полягають у дотриманні вимог положень:  

«Про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському 

національному університеті садівництва»;  

«Про організацію поточного, семестрового контролю та проведення атестації здобувачів 

освіти із застосуванням дистанційних технологій в Уманському національному 

університеті садівництва»; 

«Про академічну успішність в Уманському національному університеті садівництва». 

Під час проведення контрольних заходів студенти повинні дотримуватися правил 

академічної доброчесності, які визначено Кодексом академічної доброчесності 

Уманського НУС. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У 

випадку таких подій – реагування відповідно до Кодексу доброчесності Уманського НУС. 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ 

Вид роботи Характеристика контролю 

Письмове опитування 

(у. т. ч. ЕСЕ) 

Здобувачі дають лаконічні відповіді на питання, передбачені 

під час вивчення курсу письмово, або у вигляді реферативного 

повідомлення, або у вигляді ЕСЕ. Оцінюванню підлягають 

правильність та конкретність відповіді на поставлене питання. 

Позитивним є формування відповідей на основі основної та 

допоміжної новітньої літератури. 

Усне опитування/ захист 

роботи/ звіту 

Здобувачі дають відповіді в усній формі на питання пов’язані із 

теоретичними або практичними аспектами теоретичної 

частини дисципліни. Оцінюванню підлягають правильність та 

конкретність відповіді на поставлене питання. Позитивним є 

лаконічність та переконливість під час відповіді. 

Тестування Проводять письмово або за допомогою систем дистанційного 

навчання. Передбачає вибір однієї/та/або правильної відповіді 

на конкретне питання з теоретичної частини курсу або його 

структурного елементу. 

Активність (під час 

обговорення, тощо) 

Оцінюванню підлягають частка участі здобувача у вирішенні 

колективного завдання, активність, вмотивованість та 

креативність під час обговорення проблемних питань. 

Прояв лідерських 

якостей 

Оцінюванню підлягають прояви лідерських якостей – здатність 

генерувати нові ідеї; панорамність мислення; здатність до 

самоаналізу; здатність працювати в колективі; відповідальність 

за виконання важливих завдань; потреба в досягнені 

позитивного результату; здатність вести конструктивні 

переговори; здатність змінювати стиль керівництва відповідно 

до конкретної ситуації. 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ 

https://moodle.udau.edu.ua/enrol/index.php?id=262 

  

  

 

https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/Polozhennya-pro-poryadok-provedennya-monitoringu-i-kontrolyu-yakosti-osviti.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/Polozhennya-pro-poryadok-provedennya-monitoringu-i-kontrolyu-yakosti-osviti.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-organizaciyu-potochnogo-semestrovogo-kontrolyu-ta-provedennya-atestacii-zdobuvachiv-osviti-iz-zastosuvannyam-distancijnih-tehnologij.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-organizaciyu-potochnogo-semestrovogo-kontrolyu-ta-provedennya-atestacii-zdobuvachiv-osviti-iz-zastosuvannyam-distancijnih-tehnologij.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-organizaciyu-potochnogo-semestrovogo-kontrolyu-ta-provedennya-atestacii-zdobuvachiv-osviti-iz-zastosuvannyam-distancijnih-tehnologij.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/polozhennya-pro-akademichnu-uspishnist-v-umanskomu-nacionalnomu-universiteti-sadivnictva.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-unus-2019-1.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-unus-2019-1.pdf


 


