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АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ
Дисципліна присвячена формуванню здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми у галузі агропромислового виробництва та у процесі навчання, що передбачає застосування
визначених теорій та методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов.
МЕТА КУРСУ

ОСНОВНІ ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ
НАВЧАННЯ

ознайомитись з сучасними вітчизняними та - аналізувати та інтегрувати знання із загальної та
міжнародними засадами обігу насіння;
спеціальної професійної підготовки в обсязі,
здобути глибокі теоретичні знання та набути
необхідному для спеціалізованої професійної
практичних навичок щодо обігу насіння згідно
роботи в галузі насінництва;
державних та міжнародних нормативних документів, - порівнювати та оцінювати сучасні науковооволодіння знаннями щодо міжнародної співпраці у
технічні досягнення в галузі насінництва;
сфері насінництва
- ініціювати оперативне та доцільне вирішення
виробничих проблем відповідно до зональних
ТЕМАТИКА КУРСУ
умов;
Тема 1. Основні положення Міжнародного союзу з
- порівнювати, проектувати й організовувати обіг
охорони нових сортів
насіннєвого матеріалу сільськогосподарських
Тема 2. Засади функціонування Організації економічного
культур відповідно до встановлених вимог;
співробітництва та розвитку
демонструвати знання теоретичних та практичних
Тема 3. Правила міжнародної сертифікації насіння
засад функціонування ринку насіння за
Тема 4. Міжнародні правила для обстеження посівного
державними та міжнародними схемами;
матеріалу
Тема 5. Вимоги до реалізації насіння на внутрішньому - уміння формувати власне бачення проблеми та
ринку
перспектив
розвитку
сучасної
системи
Тема 6. Вимоги до реалізації насіння на міжнародному
покращення якості насіння;
ринку
- уміти визначати та систематизувати особливості
Тема 7. Вимоги до ввезення насіння в Україну
міжнародного сертифікації та обігу насіння;
Тема 8. Організації
в галузі насінництва та - розуміти основні засади обігу насіння —
розсадництва, що регулюють обіг насіння
вітчизняної та міжнародної;
Тема 9. Контроль у сфері насінництва
- визначати придатність або непридатність насіння
та посадкового матеріалу сільськогосподарських
культур до його оеалізації;
- ознайомитись з правилами визначення сортових
та посівних якостей насіння;
- здійснювати наукові пошуки і експерименти,
використовувати науково-технічну інформацію,
знаходити нові перспективні рішення виникаючих
проблем;
- заповнювати документи на насіння;
- користуватися нормативною базою на насіння;
слідкувати за оновлення нормативної бази.
SOFT SKILLS
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

