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МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМНИХ ІНТЕГРОВАНИХ ЛЕКЦІЙ ДЛЯ  
ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ  
СЕЛЕКЦІОНЕРІВ-ГЕНЕТИКІВ 
 
© Н. П. Антіпова, Н. М. Рідей, І. О. Антіпов  
 
Визначено типи лекцій за структурно-логічною схемою організації (теоретико-фундаментальні, ін-
формаційно-аналітичні, практично-методологічні); побудовано структурно-організаційну схему ви-
кладання селекційно-генетичних проблемних інтегрованих лекцій для формування фахових компете-
нтностей у майбутніх фахівців; встановлено їх функціональну проблематику (годинне навантажен-
ня) та місце в структурі підготовки бакалаврів-агрономів та магістрів селекціонерів-генетиків; ро-
зроблено мету, план, завдання проблемних інтегрованих лекцій; визначено фахові компетентності, 
які мають бути в результаті сформовані 
Ключові слова: проблемні інтегровані лекції, фахова компетентність, майбутні селекціонери-
генетики 
 
The types of the lectures were defined in the article, according to the structural-logic scheme of organization 
(theoretical-fundamental, informational-analytical, practical-methodological ones); the structural-
organizational scheme of giving the breeding-genetic problem integrated lectures for formation of profes-
sional competences in future specialists was constructed; its functional problematic (teaching load) and the 
place in the structure of training of the future bachelors-agronomists and master breeders-geneticists was es-
tablished; the aim, plan, tasks of the problem integrated lectures were elaborated; the professional compe-
tences that must be formed in the result of them were formed; the scientific-methodological complex of prob-
lem integrated lectures that allows form the professional competences in the process of thorough stage train-
ing of the breeders-geneticists was elaborated.  
It was established, that the methodology of organization of the problem integrated lectures includes the com-
plex of conditions, requirements and actions of organizational-methodological type – scientific-
methodological support of the problem integrated lectures; organizational-pedagogical type that provide the 
creation of favorable integrated teaching environment for receiving the result of effective, high-quality train-
ing of the future breeders-geneticists with proper professional competences 
Keywords: problem integrated lectures, professional competence, future breeders-geneticists 
 
1. Вступ  
Входження України до європейського освітнього 

простору, зростання конкуренції щодо працевлашту-
вання випускників вищих навчальних закладів на внут-
рішньому і зовнішньому ринках праці передбачає під-
готовку висококваліфікованих компетентних фахівців у 
галузі селекції і генетики сільськогосподарських куль-
тур. Тому, пошук ефективних шляхів формування фа-
хової компетентності майбутніх селекціонерів-генети- 
ків нині набуває особливої нагальності, у першу чергу, 
як запорука підвищення якості їх професійної підготов-
ки. Вирішення цих завдань залежить від впровадження 
в освітній процес вищих аграрних навчальних закладів 
інноваційних методик навчання, серед яких особливе 
місце займає проблемне навчання, зокрема застосуван-
ня проблемних лекцій з фахових дисциплін. 

 
2. Аналіз останніх досліджень  
Деякі питання проблемного навчання розгля-

дали у своїх працях М. Махмутов [1], В. Свириден- 
ко [2], П. Лузан [3], В. Манько [4], А.Фурман [5],  
В. Лозова [6]. Особливості та структуру проблемної 
лекції розглядали В. Галузинський, М. Єтух [7], П. Під- 
касистий [8]. 

Авторами розроблено «Науково-методичні ре-
комендації щодо формування фахової компетентності з 
селекції і генетики сільськогосподарських культур у 

студентів-агрономів» [9], в яких проведено аналіз про-
грам (планів) та галузевих стандартів підготовки; роз-
роблено пропозиції до розробки галузевих рамок квалі-
фікацій агрономів-бакалаврів та магістрів селекціоне-
рів-генетиків; структурно-організаційну схему форму-
вання фахової компетентності бакалаврів-агрономів, 
системно-структурну схему змісту формування фахової 
компетентності магістрів селекціонерів-генетиків. 

 
3. Мета та задачі дослідження 
Розробити структуру та зміст проблемних ін-

тегрованих лекцій для формування фахової компете-
нтності майбутніх селекціонерів-генетиків та органі-
заційно-педагогічні умови їх організації. 

Для досягнення поставленої мети були сфор-
мульовані задачі: ідентифікувати типи лекцій за 
структурно-логічною схемою організації, встановити 
їх функціональну проблематику (годинне наванта-
ження), їх місце в структурі підготовки бакалаврів та 
магістрів; розробити мету, план, завдання проблем-
них інтегрованих лекцій; визначити, які фахові ком-
петентності мають бути сформовані. 

 
4. Методи дослідження  
Структурно-організаційний, структурно-логіч- 

ний, структурно-функціональний аналіз аксіологіч-
ного змісту підготовки. 
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5. Аналіз структурно-організаційної схеми 
викладання селекційно-генетичних проблемних 
інтегрованих лекцій для формування фахових 
компетентностей у майбутніх фахівців 

В рамках науково-дослідної роботи «Обґрун-
тувати наукову концепцію та розробити заходи фор-
мування професійно-практичної компетентності фа-
хівців з управління природокористуванням в агрос-
фері» (РК № 0112U001684) проводилось дисертацій-
не дослідження «Формування фахової компетентнос-
ті з селекції і генетики сільськогосподарських куль-
тур у студентів аграрних університетів», в результаті 
якого була розроблена методика організації пробле-
мних інтегрованих лекцій для формування фахової 
компетентності майбутніх селекціонерів-генетиків. 
Дослідження проводилось на базі Національного уні-
верситету біоресурсів і природокористування Украї-
ни, Білоцерківського національного аграрного уні-
верситету, Уманського національного університету 
садівництва. 

Лекцією традиційно вважають усний виклад 
складного за логічною побудовою та великого за обся-
гом навчального матеріалу [10]. Її основними завдан-
нями є: створення «фундаменту» наукових знань, ви-
значення характеру і змісту інших видів навчальних 
занять практичного характеру і самостійної підготов-
ки студентів. Згідно класифікації лекцій за основни-
ми методами їх проведення виокремлюють: інформа-
ційне повідомлення, розповідь, пояснення, диспут, 
проблемну, бесіду, пояснювально-ілюстративну (де-
монстративну), із запланованими помилками. Самою 
поширеною є інформаційна лекція, яка передбачає 
передачу інформації студентам за допомогою послі-
довного розкриття наукових процесів, явищ, фактів. 
Студенти у цьому випадку є звичайними споживача-
ми готової навчальної інформації, яку вони згодом 
будуть механічно відтворювати на практичних, лабо-
раторних та семінарських заняттях. Для реалізації 
творчого потенціалу студентів застосовують нові 
види лекцій, серед яких проблемна є однією з пріо-
ритетних, оскільки вона передбачає засвоєння нової 
наукової інформації. 

Відповідно до ступеневої підготовки майбут-
ніх селекціонерів-генетиків та в межах поставлених 
завдань було здійснено аналіз навчально-методичних 
комплексів, державних стандартів вищої освіти, нау-
ково-методичного забезпечення згідно структури 
підготовки бакалаврів-агрономів і магістрів селекці-
онерів-генетиків. В результаті було виявлено деякі 
прогалини у змісті підготовки, адже не розкриті важ-
ливі проблеми, які відіграють значну роль у форму-
ванні фахових компетентностей майбутніх селекціо-
нерів-генетиків: екосистемний підхід в агроекології, 
моделювання стану й розвитку природних і антропо-
генно змінених екосистем в агросфері та діагностики 
забруднення агроекосистем; науковий доробок уче-
них у галузі генетики. біотехнології, селекції сільсь-

когосподарських культур; сучасні нормативні вимоги 
до агрономів селекціонерів-генетиків та можливості 
працевлаштування; значення наукової школи для 
становлення майбутнього селекціонера-генетика як 
дослідника; особливості продукування, застосування 
і біобезпеки впливу генетично-модифікованих орга-
нізмів (далі – ГМО) на стан довкілля; сучасний стан і 
перспективи розвитку екобіотехнології; практичне 
застосування нових селекційно-генетичних біоконст-
рукцій при паспортизації та картуванні геному; пра-
вове і технічне регулювання досліджень у галузі ге-
нетики, біотехнології та селекції. 

Вищезазначеним питанням були присвячені 
проблемні інтегровані лекції (далі – ПІЛ), які були 
розділені на такі типи: теоретико-фундаментальні 
(ПІЛ 1, 2); інформаційно-аналітичні (ПІЛ 3, 4, 5) 
практично-методологічні (ПІЛ 6, 7, 8). Тематика роз-
роблених ПІЛ визначалася згідно робочих навчаль-
них програм фахових дисциплін. 

В результаті дослідження розроблено структу-
рно-організаційну схему викладання селекційно-ге- 
нетичних ПІЛ для формування фахових компетен-
тностей у майбутніх фахівців (рис. 1), яка об’єднує 
типи ПІЛ, блоки фахових дисциплін на бакалавраті 
і в магістратурі та ПІЛ, для яких вони розроблені і 
сформовані в єдиний науково-методичний ком-
плекс ПІЛ. 

Дані ПІЛ присвячені невисвітленим науковим 
проблемам у змісті підготовки бакалаврів-агрономів 
у циклах дисциплін: 

– математичної та природничо-наукової (ПІЛ 1), 
професійної та практичної підготовки (ПІЛ 2);  

– вибору університету (ПІЛ 3), самостійного 
вибору студента (ПІЛ 4).  

Погодинне навантаження, в залежності від 
об’єму навчальної, наукової та методичної інформа-
ції, яку необхідно засвоїти студентам для ПІЛ 1, 3, 4 
склало по 2 години на кожну, для ПІЛ 2 – 4 години. 
Для магістрів селекціонерів-генетиків введені ПІЛ в 
циклах дисциплін: професійно-орієнтованої, гумані-
тарної і соціально-економічної та природничо-
наукової, професійної та практичної (ПІЛ 5); природ-
ничо-наукової, професійної та практичної підготовки 
(ПІЛ 6); вибору університету (ПІЛ 7), самостійного 
вибору студента (ПІЛ 8). Погодинне навантаження 
склало: для ПІЛ 5, 8 – по 2 години на кожну, для  
ПІЛ 6, 7 – 4 години. 

Отже, до змісту підготовки фахівців ОКР «Ба-
калавр» напряму 6.090101 «Агрономія» було доціль-
но включити чотири ПІЛ, які його доповнюють. 

Метою ПІЛ 1 «Екосистемологія в агросфері» 
є: організація цілеспрямованої пізнавальної діяльнос-
ті майбутніх агрономів селекціонерів-генетиків для 
оволодіння інтегрованим навчальним матеріалом та 
систематизації сучасних наукових знань в теорії сис-
темної біології та екології, розкриття стану і перспек-
тив розвитку екосистемології для агросфери. 
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Рис. 1. Структурно-організаційна схема викладання селекційно-генетичних проблемних інтегрованих лекцій 

для формування фахових компетентностей у майбутніх фахівців 
 
План: 
1. Системи і системний підхід: еволюція та су-

часний стан. Просторово-часова впорядкованість 
живого світу: еволюція та сучасна організація. 

2. Структура, зв’язки та класифікація екосис-
тем. Властивості та специфікація екосистем, їх еле-
ментів та підсистемних угрупувань. 3.Антропогенна 
деформація екосистем. Екологічна парадигма і гло-
бальна екологічна криза. 

Завдання ПІЛ 1: 
1) сформувати фахові компетентності з сучас-

них наукових знань з: фундаментальної (геосферної, 
в т.ч. біосферної) і прикладної (агросферної) основ 
системології; системного аналізу якості складових 
агросфери та навколишнього середовища; моделю-
вання і прогнозування екологічного стану та розвит-
ку природних і антропогенно змінених екосистем в 
агросфері, діагностика їх забруднення, трансформації 
в агросфері процесів і явищ в агроекосистемах різно-
го типу походження і призначення; 

2) навчити застосовувати методи і методики 
екологічного оцінювання впливу видів сільськогос-
подарської діяльності на стан агроекосистем; аргуме-
нтувати вибір заходів для планів екологобезпечного 
розвитку сільських територій в агросфері; 

3) сформувати здатності майбутніх селекціоне-
рів-генетиків знаходити оптимальні технічні, техноло-
гічні, організаційні природоохоронні рішення за допо-
могою математичних та імітаційних методів екологіч-
ного моделювання, прогнозування і планування; 

4) сформувати професійний екосистемний сві-
тогляд щодо розуміння, обґрунтування і розробки 
систем моніторингу в агросфері; 

5) сприяти розвитку пізнавальних інтересів 
щодо вибору та застосування методів збереження 
компонентів природного середовища в агросфері. 

Фахові компетентності, які формує ПІЛ 1: 
сучасні наукові екологічні знання про системно-
аналітичний підхід в біології,екології та агроеколо-
гії; щодо трансформації речовин і енергії в агроеко-
системах різного типу; знання ідентифікації за кла-
сифікаційними ознаками походження і призначення 
типів природних та сільськогосподарських екосис-
тем; володіння методами і засобами моделювання, 
прогнозування та планування екологічного стану й 
розвитку природних і антропогенно змінених екосис-
тем в агросфері; застосування методів діагностики 
забруднення агроекосистем; володіння методами еко- 
логічного оцінювання стану та трансформації агро-
екосистем за видами сільськогосподарської діяльно-
сті; обґрунтування та вибір заходів при плануванні 
екобезпечного розвитку сільськогосподарських те-
риторій в агросфері; встановлення джерел антропо-
генного забруднення навколишнього середовища; 
здатності передбачати, аналізувати та прогнозувати 
екологічні проблеми сільськогосподарських терито-
рій в агросфері; нести відповідальність за збережен-
ня, охорону і відтворення природних складових аг-
роекосистем. 

Метою ПІЛ 2 «Науковий доробок учених в галузі 
селекції та насінництва сільськогосподарських куль-
тур» є: організація цілеспрямованої пізнавальної діяль-
ності майбутніх селекціонерів-генетиків для оволодіння 
інтегрованим навчальним матеріалом та систематизації 
наукових знань з історії становлення селекції як науки 
та наукового доробку вітчизняних і зарубіжних учених 



Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education»                                               № 10(6)2016 
 

 38 

у галузі генетики, селекції, насінництва сільськогоспо-
дарських культур та біотехнології. 

План: 1.Історична ретроспектива розвитку і 
становлення селекції як науки. Лауреати Нобелівсь-
кої премії в галузі біології та генетики. 2.Науковий 
доробок зарубіжних учених у галузі селекції та на-
сінництва сільськогосподарських культур. Наукові 
досягнення вітчизняних учених в селекції зернових, 
зернобобових, кормових, олійних, технічних, овоче-
вих та плодових культур. 

Завдання ПІЛ 2: 
1) ознайомити з історією становлення та роз-

витку селекційно-генетичних знань; науковим дороб-
ком учених в селекції, генетиці та насінництві різних 
груп сільськогосподарських культур; 

2) сформувати фахові навички творчої оцінки 
наукових проблем методології генетики, біотехноло-
гії,селекції сільськогосподарських культур; 

3) сформувати професійний світогляд щодо 
важливості наукового доробку учених у галузі селек-
ції та насінництва сільськогосподарських культур для 
передачі знань, досвіду; 

4) ознайомити та сформувати фахові компете-
нтності з основних селекційно-генетичних методів, 
які застосовують у своїх дослідженнях провідні учені 
селекціонери-генетики. 

Фахові компетентності, які формує ПІЛ 2: 
сучасні знання про наукові здобутки зарубіжних 
учених у галузі генетики, біотехнології, селекції; 
розлогі знання про науковий доробок вітчизняних 
учених в селекції різних груп сільськогосподарсь-
ких культур; сучасні знання з дослідницьких тех-
нологій селекції, за досвідом провідних учених; 
володіння основними методами селекційно-гене- 
тичних досліджень. 

Метою ПІЛ 3 «Кон’юнктура ринку праці май-
бутніх агрономів є: організація цілеспрямованої пі-
знавальної діяльності майбутніх агрономів для ово-
лодіння інтегрованим навчальним матеріалом у сфері 
працевлаштування (зайнятості) щодо нормативних 
кваліфікаційних вимог до селекціонерів-генетиків, 
кон’юнктури ринку праці для ознайомлення з перс-
пективами майбутнього професійного росту. 

План: 
1. Структурно-організаційна і функціональна 

будова професійних середовищ працевлаштування 
майбутніх агрономів. Соціально-екологічне замов-
лення на майбутніх агрономів. 

2. Трансформація кваліфікаційних вимог до пі-
дготовки і професійного самовдосконалення майбут-
ніх агрономів. Характеристика професійних середо-
вищ: науково-дослідного, педагогічного (науково-
педагогічного), виробничого, експертно-контрольного. 

Завдання ПІЛ 3: 
1) ознайомити з структурно-організаційною і 

функціональною будовою професійних середовищ 
працевлаштування майбутніх агрономів; 

2) навчити орієнтуватися у видах та характері 
професійної діяльності майбутніх агрономів при 
професійному стажуванні, адаптації, професійному 
зростанні та самовдосконаленні; 

3) формувати професійних світогляд щодо мі-
сця фахівця з селекціонера-генетика на вітчизняному 
та зарубіжному ринках праці; 

4) ознайомити з класифікацією професій, про-
фесійними назвами робіт, посад для аналізу ринків 
праці, міжнародної та вітчизняної міграції у професій-
ному середовищі та зайнятості майбутніх агрономів; 

5) ознайомити з сучасною структурою та дія-
льністю НАН та НААН України, селекційно-гене- 
тичних науково-дослідних установ, фермерських го-
сподарств, приватних підприємств та перспективами 
подальшого працевлаштування майбутніх агрономів; 

6) сприяти мотивації навчання завдяки обґрун-
туванню перспективності і важливості майбутньої 
професії; 

7) професійна орієнтація майбутніх агрономів 
щодо можливостей подальшого навчання та профе-
сійної ступеневої підготовки. 

Фахові компетентності, які формує ПІЛ 3: су-
часні знання про нормативні вимоги до майбутніх аг-
рономів селекціонерів-генетиків; розлогі професійні 
знання про види професійної діяльності майбутніх се-
лекціонерів-генетиків; володіння інформацією про су-
часний ринок праці та попит на фахівців аграрної сфе-
ри; відповідальність за результати виробничої, педаго-
гічної (науково-педагогічної), експертно-контрольної, 
патентно-ліцензійної діяльності майбутніх агрономів. 

Метою ПІЛ 4 «Вітчизняні наукові школи з се-
лекції та генетики сільськогосподарських культур» 
є: організація цілеспрямованої пізнавальної діяльнос-
ті майбутніх селекціонерів-генетиків для оволодіння 
інтегрованим навчальним матеріалом та системати-
зації наукових знань з історії розвитку та становлен-
ня вітчизняних наукових шкіл з селекції та генетики 
сільськогосподарських культур. 

План: 
1. Понятійно-категоріальний апарат сучасних 

галузей наук і знань з селекції і генетики. Методоло-
гія науки селекції і генетики сільськогосподарських 
рослин: системна, пізнання, дослідництва, практики. 

2. Специфіка вітчизняних наукових шкіл з се-
лекції та генетики сільськогосподарських культур 
щодо формування стійкості, продуктивності зерно-
вих, плодових, овочевих, ягідних культур. Структура 
функціонування науково-дослідних установ України. 

3. Національні і регіональні селекційно-гене- 
тичні адаптивні особливості розміщення основних 
сільськогосподарських культур; наукові школи НУ-
БіП України. 

Завдання ПІЛ 4: 
1) сформувати фахові компетентності: науково-

переконливих знань з суворою доведеністю і аргумен-
тацією сучасного понятійно-категоріального апарату в 
галузі науки селекції і генетики сільськогосподарських 
культур; історико-ретроспективного становлення і 
розвитку селекційно-генетичних знань; фахові навики 
творчої оцінки наукових проблем методології селекції 
і генетики сільськогосподарських культур; 

2) сформувати професійний світогляд щодо 
значення наукової школи для передачі знань, досвіду, 
генерування, нових ідей та гіпотез; 
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3) сформувати у майбутніх селекціонерів-ге- 
нетиків комунікативні здатності, самостійного нау-
кового пошуку; сприяти розкриттю творчих здібнос-
тей майбутніх селекціонерів та їх виховання в зрілих 
дослідників; 

4) ознайомити з сучасною дослідницькою дія-
льністю наукових шкіл з селекції і генетики сільсько-
господарських культур в Україні, залучення майбут-
ніх селекціонерів-генетиків до сучасних селекційно-
генетичних науково-дослідних проектів на базі агра-
рних ВНЗ, селекційно-генетичних ННІ та селекцій-
них дослідних станцій. 

Фахові компетентності, які формує ПІЛ 4: 
сучасні знання про значення наукової школи для ста-
новлення майбутнього фахівця селекціонера-гене- 
тика як дослідника; розлогі знання про видатних уче-
них-селекціонерів – фундаторів наукових шкіл; су-
часні знання про наукові здобутки та перспективні 
напрямки наукових досліджень вітчизняних науко-
вих селекційно-генетичних шкіл; сучасні знання з 
інформаційних і дослідницьких технологій селекції 
та генетичного конструювання сортів провідних нау-
кових центрів та за досвідом фундаторів наукових 
шкіл ВНЗ України; інтерактивні компетентності з 
використання, застосування, наповнення генетичних 
банків інформаційних даних для власного дослідниц-
тва й апробації результатів наукових досліджень; 
користування науково-метричними базами даних з 
практичної наукометрії (біометрії); фахової адаптації 
на майбутніх місцях працевлаштування (станції, ін-
ститути, наукові установи). 

До змісту підготовки фахівців ОКР «Магістр» 
напряму 6.090101 «Агрономія» спеціальності 
8.09010105 «Селекція і генетика сільськогосподарсь-
ких культур» ввійшли ще чотири ПІЛ. 

Метою ПІЛ 5 «ГМО: за і проти» є: організація 
цілеспрямованої пізнавальної діяльності майбутніх 
селекціонерів-генетиків для оволодіння проблемно-
інтегрованим навчальним матеріалом та системати-
зації сучасних наукових біотехнологічних знань зі 
специфіки продукування, застосування і біобезпеки 
впливу ГМО на стан навколишнього середовища. 

 
План: 
1. Ретроспективний історичний аналіз виник-

нення культури створення та традицій застосування 
ГМО. Методи продукування, ідентифікації та детек-
ції ГМО. 

2. Класифікаційні характеристики ГМО рос-
лин та їх тестування. Біобезпека використання ГМО 
рослин. 

3. Моделювання і прогнозування перспектив 
застосування агробіотехнологій з ГМО. 

Завдання ПІЛ 5: 
1) сформувати фахові компетентності з біоте-

хнології, генної інженерії в селекційно-генетичній 
галузі рослинництва; фахові уміння та навички з сис-
темної методології науки, практики, оцінювання - 
створення, поширення і впливу ГМО на стан і розви-
ток природних і агроекосистем; 

2) сформувати природовідповідний професій-
ний світогляд, розвиток професійних інтересів і циві-

лізованих підходів у селекціонерів-генетиків до 
ДНК-конструювання і картування з використанням 
ресурсів генетичних банків даних; 

3) сформувати професійні здатності критично-
го ставлення до економічних тенденцій ринків біоте-
хнологічної продукції та екобезпеки й безпеки жит-
тєдіяльності; 

4) ознайомити з сучасною професійною експе-
ртно-контролюючою діяльністю щодо світового і 
вітчизняного нормативно-правового регулювання і 
нагляду за дотриманням вимог створення та застосу-
вання ГМО. 

Фахові компетентності, які формує ПІЛ 5: су-
часні наукові біотехнологічні знання про стан та по-
ширеність генетично-модифікованих рослин (далі – 
ГМР); інструментально-аналітичні уміння і навички 
щодо трансформації рослин; застосування фізичних 
методів переносу генів, репортерних генів в рослин-
них клітинах; володіння методами аналізу фенотипу, 
визначення специфічних білків, аналізу ДНК рослин-
ного матеріалу на наявність ГМО; здатності ДНК 
паспортизації і картування геному ГМР, їх якісна 
ідентифікація; обґрунтування і розроблення систем 
моніторингу ризиків і небезпек для довкілля та здо-
ров’я людини від використання ГМР; принципи ре-
гулювання генноінженерної діяльності та системи 
біобезпеки; нормативно-правова імплементація і ре-
гулювання відповідно до директивних документів з 
ГМО щодо створення і безпеки поширення в Євро-
пейському Союзі, США, Канаді, Російській Федера-
ції, Україні. 

Метою ПІЛ 6 «Прикладні завдання біотехно-
логії» є: організація цілеспрямованої пізнавальної 
діяльності майбутніх селекціонерів-генетиків для 
оволодіння інтегрованим навчальним матеріалом та 
систематизації сучасних наукових знань з прикладної 
біотехнології, розкриття стану і перспектив розвитку 
екобіотехнології. 

План: 
1. Прироохоронні біотехнології очищення сті-

чних вод, дезодорації газоповітряних викидів і біо-
ремедіації ґрунтів. Природоохоронні біотехнології з 
переробки органічних відходів. 

2. Селекційно-генетичні особливості викорис-
тання рослин і водоростей для очищення забрудне-
них вод і ґрунтів. Особливості екологічного норму-
вання, біобезпека, особливості отримання дозволів на 
використання і нормування впливу компонентів біо-
технологічних виробництв та біопрепаратів. 

3. Законодавчі та екологічно-економічні меха-
нізми реалізації природоохоронних технологій. 

4. Роль агробіотехнологій в агросфері. Біотех-
нологічна оптимізація агроландшафтів і агроекосис-
тем. Агробіотехнології в землеробстві, харчовій, пе-
реробній галузях АПК. 

Завдання ПІЛ 6: 
1) сформувати компетентності з: безпеки ви-

користання сільськогосподарських трансгенних ку-
льтур, екобіотехнологій для вирішення екологічних 
проблем, застосування мікроорганізмів у процесах 
біоочищення, принципів біомоніторингу та біоінди-
кації з визначення стану довкілля; 
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2) сформувати професійний світогляд щодо: 
розроблення механізмів управління біобезпекою аг-
росфери при використанні ГМО, застосування інно-
ваційних систем відновлення природно-ресурсного 
біопотенціалу, встановлення рівня якості та безпеч-
ності харчових потреб за допомогою сучасних біоте-
хнологій; технологій модифікації геному рослин, 
мікроорганізмів з метою покращення їх якісних хара-
ктеристик як біологічних систем; розширення гене-
тичного різноманіття вихідного матеріалу для селек-
ції сільськогосподарських рослин; 

3) навчити аргументувати науковий матеріал з: 
діагностики вірусів, грибів і бактерій у сільськогос-
подарській продукції, ГМО для біобезпеки навколи-
шнього середовища; одержання безвірусного посад-
кового матеріалу і біологічно активних речовин шту-
чних генетичних систем, отримання вторинних білків 
для кормовиробництва; створення ГМО за заданими 
властивостями АПК; розроблення і запровадження 
біотехнології в АПК. 

Фахові компетентності, які формує ПІЛ 6: 
про біологічне очищення стічних вод (аеробне, анае-
робне); біологічне очищення і дезодорацію газопові-
тряних викидів, переробку органічних відходів за 
допомогою мікробіологічної переробки, конверсії в 
кормовий білок, теплову енергію, і пальне, біодобри-
ва для біоінтенсивного землеробства, біодеструкції 
рослинних полімерів та матеріалів, біодеградуючих 
пластиків; вермікультивування; володіння способа-
ми, методами бологічними та комбінованими - само-
очищення, біостимулювання in situ, біоаугментації, 
біоконцентрування та локалізації, біомобілізації і 
біовилуговування, реакційно-активними біобар’єра- 
ми; сучасні знання про спеціалізовані біопрепарати, 
використання рослин і водоростей для очищення за-
бруднених вод і ґрунтів, трансформації забруднень; 
володіння методами очищення і знешкодження за-
бруднених середовищ з використанням водоростей і 
рослин; сучасні уявлення про біоставки і гідробота-
нічні майданчики та фіторемедіацію; біологічне ви-
далення важких металів і радіонуклідів, біопошко-
дження та біокорозію; моніторинг навколишнього 
середовища, біотестування та біоіндикацію; розлогі 
знання щодо екологічного нормування впливу ком-
понентів біотехнологічних виробництв та біопрепа-
ратів; про еколого-економічні механізми реалізації 
природоохоронних технологій; селекційно-генетичні 
компетентності зі створення, застосування стійких 
сортів сільськогосподарських культур; біотехнологі-
чні механізми оптимізації сільськогосподарської дія-
льності; біотехнології санації, ремедіації, очищення 
складових агросфери; агробіотехнології для кормо-
виробництва, рослинництва, землеробства, плодівни-
цтва, овочівництва. 

Метою ПІЛ 7 «ДНК-паспортизація та карту-
вання геному» є: організація цілеспрямованої пізна-
вальної діяльності майбутніх селекціонерів-генетиків 
для оволодіння інтегрованим навчальним матеріалом 
та систематизації сучасних наукових знань з молеку-
лярної біології, генної інженерії, біотехнології для 
формування фахових компетенцій дослідження біо-
логічних систем та їх генетичних ресурсів й практич-

ного застосування при паспортизації й картуванні 
геному нових селекційно-генетичних біоконструкцій. 

План: 
1. Молекулярно-генетичні, клітинні, онтогене-

тичні рівні організації життя. 
2. Колекції банків генетичних ресурсів рослин, 

генетична різноманітність. Картування геномів. 
3. ДНК профілювання та молекулярна паспор-

тизація сортів рослин. Селекція з використанням ма-
ркерів. 

Завдання ПІЛ 7: 
1) сформувати фахові компетентності і досто-

вірні науково доведені знання з молекулярної біології 
та біотехнології, генетичної інженерії в селекційно-
генетичній галузі рослинництва; 

2) ознайомити та навчити використовувати на 
практиці інформаційні дані колекції банків генетич-
них ресурсів для охорони, збереження і відтворення 
генетичної різноманітності; 

3) ознайомити з основними генетичними ме-
ханізмами синтезу РНК і білку; репарації, реплікації 
та клонування ДНК; генетичної рекомбінації; генної 
інженерії; застосування маркерів у селекції рослин 
для набуття умінь і навичок аналітичного досліджен-
ня, профілювання, біоконструювання; 

4) сформувати професійне бачення викорис-
тання генетичних карт, картування геномів; 

5) відтворювати новітні, ще не достатньо ви-
світлені у навчальній літературі знання. 

Фахові компетентності, які формує ПІЛ 7: 
сучасні наукові молекулярно-біологічні, біотехноло-
гічні знання з генетичної інженерії в селекційно-
генетичній галузі; інструментально-аналітичні умін-
ня і навички щодо застосування механізмів синтезу 
РНК і білку; репарації, реплікації та клонування 
ДНК; регуляції мінливості й добору; генетичної ре-
комбінації; генної інженерії; здатності практичного 
застосування методів молекулярної біології, генної 
інженерії, вимірювання ДНК і РНК за допомогою 
ультрафіолетового випромінювання, сцинтиляційно-
го детектування, авторадіографії, гібридизації РНК і 
ДНК, субтрактивної гібридизації, рентгенівської кри-
сталографії)); професійно-практичного використання 
молекулярно-генетичних маркерів для селекції рос-
лин; біоінформаційні компетенції із застосування 
даних колекцій банків генетичних ресурсів; іденти-
фікації, діагностики, моніторингу життєздатності ге- 
нетичних конструкцій; паспортизації й картування 
для фізичних і генетичних карт картування геномів; 
використання моніторингу генетичних карт карту-
вання геномів, життєздатності генетичних конструк-
цій; біометричні, параметрального оцінювання й мо-
делювання спадковості; експресдіагностики, імуноді-
агностики й аналізу генетично реконструйованого 
матеріалу; генетичного моніторингу - мутацій і пато-
генезу, спадковості і реконструкції генів, стійкості 
геному; генної терапії біосистем, їх рівнів функціо-
нальної організації. 

Метою ПІЛ 8 «Нормативно-правове регулю-
вання селекційно-генетичних досліджень та практи-
чного застосування їх результатів» є: організація 
цілеспрямованої пізнавальної діяльності майбутніх 
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селекціонерів-генетиків для оволодіння інтегрованим 
навчальним матеріалом та систематизації норматив-
но-правових знань з регулювання селекційно-
генетичних досліджень та практичного застосування 
їх результатів. 

План: 
1. Правове та технічне регулювання наукових 

досліджень та практичного застосування їх результатів 
у галузі біотехнології, селекції і генетики. Правова охо-
рона, експертиза сортів та їх патентоспроможність. 

2. Правове регулювання працеохоронного со-
ціального захисту. 

3. Правове регулювання насінництва, управ-
ління якістю сортовипробування насіння та садивно-
го матеріалу. 

4. Державна система біобезпеки при ство-
ренні, випробуванні, транспортуванні та викорис-
танні ГМО. 

5. Інші нормативні документи щодо правового 
регулювання науки у галузі селекції: положення, по-
рядок, контроль, державні реєстри. 

Завдання ПІЛ 8: 
1) сформувати компетентності правового і те-

хнічного регулювання у галузях науки і знань з селек-
ції та генетики сільськогосподарських культур, біоте-
хнології, продовольчої, біологічної і екологічної без-
пеки застосування селекційно-генетичної продукції; 

2) сформувати професійно-практичні компете-
нтності: знання організації структури державної сис-
теми з охорони прав на сорти рослин в Україні і світі; 
особливостей сортів рослин (мікроорганізмів, грибів) 
як об’єктів інтелектуальної власності і їх трансфор-
мації в суб’єкти права; загального та спеціального 
законодавства з питань правової охорони сортів рос-
лин; міжнародних правових актів з інтелектуальної 
власності на сорт рослин (мікроорганізмів, грибів); 
видів правової охорони; класифікації та характерис-
тики порушень прав на сорти рослин в процесі забез-
печення та відновлення ознак і характеристик сортів 
рослин (мікроорганізмів, грибів) встановлених дер-
жавною кваліфікаційною експертизою; системи захи-
сту прав власників та споживачів правоустановчих 
документів; вміння та навички організаційно-адміні- 
стративного забезпечення застосування правової 
охорони сортів рослин (мікроорганізмів, грибів) під 
час їх комерційного використання; 

3) сформувати професійний світогляд щодо 
використання нормативно-правових документів та 
стандартів для правового регулювання науки й освіти 
у галузі селекції і генетики сільськогосподарських 
культур, біотехнології; 

4) ознайомити майбутніх селекціонерів-гене- 
тиків з сучасною нормативно-правовою базою регу-
лювання науки й освіти у галузі селекції та генетики, 
біотехнології в Україні та світі та специфікою її ви-
користання. 

Фахові компетентності, які формує ПІЛ 8: 
сучасні знання про правове регулювання в галузі се-
лекції та генетики сільськогосподарських рослин в 
Україні та світі; сучасні знання про сорти, гібриди, 
лінії сільськогосподарських культур вітчизняної та 
зарубіжної селекції, придатних до поширення (гос-

подарського використання) в Україні; про суб’єкти 
насінництва та розсадництва, які мають право вироб-
ляти і реалізовувати насіння і садивний матеріал; ви-
користання нормативно-правової бази з питань право-
вої охорони сортів рослин; використання законодав-
чих, відомчих та інструктивних положень щодо засто-
сування правового регулювання генноінженерної дія-
льності (розробка, створення, випробування, дослі-
дження, транспортування, імпорт, експорт ГМО) та 
при формуванні системи забезпечення генетичної  
і біологічної безпеки; здатності організаційно-адмі- 
ністративного забезпечення застосування правової 
охорони сортів рослин (мікроорганізмів, грибів) під 
час їх комерційного використання; інституційне ре-
гулювання охорони прав на сорти рослин і насінниц-
тва в Україні та державне управління ними; застосу-
вання технічних норм при використанні сортових та 
посівних якостей, способів пакування, маркування, 
транспортування і зберігання насіння, та оформлення 
нормативно-технічної документації; формування фа-
хових компетентностей дотримання стандартів вста-
новлення відповідним вимогам сертифікації і ліцен-
зування в галузі селекції, генетики та біотехноло- 
гії; формування фахових компетентностей: право- 
вих техніко-регулятивних, сертифікаційних, стандар-
тизаційних, ліцензійних в галузі селекції, генетики та 
біотехнології. 

 

6. Результати дослідження 
Встановлено, що методика організації про-

блемних інтегрованих лекцій включає комплекс 
умов, вимог, заходів та дій організаційно-метод- 
ичного характеру – науково-методичне забезпечен-
ня ПІЛ; організаційно-педагогічного характеру, які 
передбачають створення сприятливого інтегровано-
го середовища навчання для отримання результату 
ефективної якісної підготовки майбутніх селекціо-
нерів-генетиків з життєздатними фаховими компе-
тентностями. 

 
7. Висновки 
В результаті дослідження було побудовано 

структурно-організаційну схему викладання селек-
ційно-генетичних ПІЛ для формування фахових 
компетентностей у майбутніх фахівців;виокремлено 
типи лекцій за структурно-логічною схемою органі-
зації (теоретико-фундаментальні, інформаційно-ана- 
літичні, практично-методологічні); встановлено фу-
нкціональну проблематику (годинне навантаження) 
та місце ПІЛ в структурі підготовки бакалаврів та 
магістрів; визначено мету, план, завдання ПІЛ; роз-
роблено науково-методичний комплекс ПІЛ, який 
дозволяє сформувати фахові компетентності у про-
цесі наскрізної ступеневої підготовки селекціонерів-
генетиків. 
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