НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ
Навчальна робота на кафедрі мікробіології, біохімії і фізіології рослин
проводиться

відповідно

до

затверджених

у

встановленому

порядку

навчальних планів і програм. Сьогодні навчальний процес забезпечує
професорсько-викладацький склад: доктор с.-г. наук, професор, академік З.М.
Грицаєнко, доктор с.-г. наук, професор, академік В.П. Карпенко, кандидати
с.-г. наук, доценти: І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, О.В. Голодрига, О.І.
Заболотний, Р.М. Притуляк, доцент Жиляк І.Д., доцент Світовий В.М.,
доцент Очеретенко Л.Ю., викладач Ляховська Н.О.
На

кафедрі

здійснюється

підготовка

студентів

за

освітньо-

кваліфікаційними рівнями „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр” на денній та
заочній формах навчання.
лабораторно-практичні

Навчальна робота включає лекційні курси та

заняття,

переддипломну практики.

а

також

Викладачами

навчальну,

кафедри

виробничу

викладаються

та
такі

теоретичні та фундаментальні науки, як:


Сільськогосподарська мікробіологія і вірусологія (ведуча курсу
професор З.М. Грицаєнко, лабораторно-практичні заняття проводять
доценти О.В. Голодрига і О.І. Заболотний).

Професор З.М. Грицаєнко читає лекцію з курсу мікробіологія і
вірусологія.

Професор З.М. Грицаєнко приймає екзамен з мікробіології. На екзамен
завітав декан агрономічного факультету доцент А.Т. Мартинюк.

Доцент О.В. Голодрига проводить лабораторно-практичне заняття з
сільськогосподарської мікробіології з основами вірусології.

Доцент О.І. Заболотний проводить лабораторно-практичне заняття з
сільськогосподарської мікробіології з основами вірусології.


Технічна

мікробіологія,

мікробіологія

консервного

виробництва

(ведучий курсів професор В.П. Карпенко, лабораторно-практичні
заняття проводять доцент Р.М. Притуляк).

Професор В.П. Карпенко пояснює теоретичний матеріал
з курсу „Мікробіологія консервного виробництва”.

Доцент Р.М. Притуляк проводить лабораторно-практичне заняття з
технічної мікробіології.

Доцент Р.М. Притуляк пояснює теоретичний матеріал на лабораторнопрактичному занятті з фізіології рослин
(факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин).



Біохімія плодів, овочів і винограду та загальна біохімія (ведуча курсів
доцент І.Б. Леонтюк, лабораторно-практичні заняття проводять
доценти І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська).

Доцент І.Б. Леонтюк читає лекцію з курсу „Біохімія”.

Доцент Л.В. Розборська проводить лабораторно-практичне заняття
з курсу „Біохімія плодів, овочів і винограду”.



Основи

фізіології і гігієни

харчування (ведуча курсу доцент

Л.В. Розборська, лабораторно-практичні заняття проводять доценти
Л.В. Розборська, Р.М. Притуляк).

Доцент Л.В. Розборська читає лекцію з курсу „Фізіологія і гігієна
харчування”.

Доцент О.В. Голодрига читає лекцію з курсу „Фізіологія рослин”
для студентів факультету лісового і садово-паркового господарства.

Доцент О.І. Заболотний проводить
лабораторно-практичне заняття з фізіології рослин
(факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин).


Фізіологія рослин для агроколеджів (ведучий курсу доцент
О.І. Заболотний, лабораторно-практичні заняття проводять доценти
О.І. Заболотний, Р.М. Притуляк).

Доцент О.І. Заболотний читає лекцію з курсу „Фізіологія рослин”.

Доцент Р.М. Притуляк проводить лабораторно-практичне
заняття з фізіології рослин для студентів агрономічного факультету.

Доцент, к.х.н. Жиляк І.Д. проводить лабораторне заняття з фізичної і
колоїдної хімії. Студенти інженерно-технологічного факультету вчаться
вимірювати значення рН розчину за допомогою іономіра

Доцент, к.б.н. Очеретенко Л.Ю. знайомить студентів з фізикохімічними методами дослідження речовин і сумішей із використанням
приладів

Викладач Ляховська Н.О. навчає студентів факультету агрономії проводити
аналіз досліджуваних розчинів методами класичного якісного аналізу.

Навчальний процес і наукову роботу на кафедрі обслуговує старший
лаборант Чернега Вікторія Сергіївна.
На кафедрі для обслуговування навчального і наукового процесів
використовуються сучасні прилади (стерилізатори, дистилятори, термостати,
ФЕКи, електроваги, центрофуги, полум'яневий фотометр, цукрометри,
мікроскопи, сушильні шафи, автоклави, прилад „Варбурга” та ін.), які
обслуговує технік-майстер О.П. Тарасюк. Комп'ютерну роботу на кафедрі
виконує лаборант О.І. Левіна.

Всі навчальні дисципліни забезпечені робочими програмами і
робочими планами, методичними розробками для виконання лабораторнопрактичних робіт. Навчальні плани та програми, за якими проводяться
заняття, з кожним роком вдосконалюються, вводяться нові та коригуються
існуючі теми, забезпечується взаємозв'язок спецкурсів з нормативними
курсами. Все це дозволяє реалізувати безперервну підготовку фахівців та
забезпечувати необхідний рівень знань з базових дисциплін. Загальне
навантаження по кафедрі становить 8500 годин, в тому числі 598 годин
лекцій і 4538 годин лабораторно-практичних занять.

Методичні матеріали викладачів кафедри для
проведення навчального процесу.
На кафедрі є спеціалізовані аудиторії та лабораторії для проведення
лабораторно-практичних занять на високому науково-методичному рівні. На
лабораторно-практичних заняттях студенти освоюють сучасні методи
досліджень, здобувають навики роботи на науковому устаткуванні.
Кафедра здійснила переведення на кредитно-трансферну систему всі
курси теоретичних дисциплін з оновленням методики викладання та
відповідної методичної літератури. Навчальний матеріал розподілено у
відповідності

з

нормативними

вимогами

та

удосконалено

систему

оцінювання знань студентів відповідно до специфіки курсів.
На кафедрі приділяється велика увага навчально-методичній роботі.

Методичні розробки викладачів кафедри
для виконання лабораторно-практичних занять.
Розроблені і видані методичні вказівки з дисциплін, що викладаються
на кафедрі для студентів стаціонарної і заочної форм навчання: до виконання
лабораторного практикуму з курсу „Біологічно активні речовини в харчових
технологіях”; з вивчення курсу „Фізіологія рослин”; „З морфології рослин”
для самостійної роботи студентів; до виконання лабораторно-практичних
занять з курсу „Біохімія плодів, овочів і винограду”, для виконання
контрольних завдань з курсу „Мікробіології з основами вірусології”;

з

вивчення курсу „Фізіологія рослин з основами біохімії”; з вивчення курсу
„Фізіологія рослин” та завдання до виконання контрольних робіт; „Модульна
система навчання і рейтинговий контроль знань студентів з фізіології
рослин”; з вивчення курсу „Біохімія плодів, овочів, винограду і лікарських
рослин”; до літньої практики з „Фізіології рослин”; „Методи польової
діагностики

стану

сільськогосподарських

рослин”;

з

виконання

лабораторного практикуму з курсу „Фізіологія рослин з основами біохімії”, а
також

навчально-методичні

виробництва

з

основами

посібники

„Мікробіологія

мікробіологічного

контролю”,

консервного
„Технічна

мікробіологія”, „Мікробіологія консервної галузі” „Методи біологічних та
агрохімічних досліджень рослин і грунтів”, „Гербіциди і продуктивність
сільськогосподарських
рослинництві”,

культур”,

практикум

з

„Біологічно
„Фізіології

активні
рослин”,

речовини

в

рекомендовані

Міністерством АПП України для підготовки фахівців напряму 6.090101
„Агрономія” у ВНЗ ІІІ- ІV рівнів акредитації.

Навчальні підручники і посібники опубліковані викладачами кафедри
біології для підготовки фахівців ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Викладачами кафедри постійно проводиться профорієнтаційна робота в
школах,

зокрема

в

закріплених

за

кафедрою

Тростянецькому

та

Кривоозерському районах, де викладачі виступають перед майбутніми
абітурієнтами з розповідями про Уманський славетний ВНЗ.
Студентська науково-дослідна робота здійснюється в межах роботи
наукового студентського гуртка, в роботі якого беруть участь 65 студентівдипломників різних курсів, а також групи студентів з підготовки до другого
етапу Всеукраїнської олімпіади з біології. Щорічно проводиться звітна
наукова конференція студентів, де вони мають можливість представити
результати своїх наукових досліджень і опублікувати їх в матеріалах
наукових конференцій і періодичних наукових виданнях.

Засідання наукового студентського гуртка кафедри біології.
Співробітниками кафедри опубліковано 980 наукових робіт з різних
напрямів – фізіології рослин, мікробіології, гербології, екології, агротехніки
сільськогосподарських культур. Отримано 16 патентів на винаходи,
опубліковано 8 навчальних посібників. Студентами захищено 843 дипломних
робіт бакалаврів, спеціалістів і магістрів, із них 365 дипломних робіт
захищено під керівництвом завідувача кафедри, академіка З.М. Грицаєнко,
що є вагомою формою впровадження у виробництво науково обгрунтованих,
екологічно безпечних технологій застосування гербіцидів у посівах
сільськогосподарських культур у різних областях України.
Кафедра бере активну участь в державотворенні освіти у Вищих
навчальних закладах. Її члени призначаються Вищою атестаційною комісією,
міністерством освіти і науки України, головами державних екзаменаційних
комісій у різних навчальних сільськогосподарських закладах.

Зам. міністра МінАПК – С.І. Мельник, ректор УДАА, професор
О.М. Геркіял, професор З.М. Грицаєнко та проректор М.В. Недвига
цікавляться підручниками кафедри біології (2000 р.).

Професор З.М. Грицаєнко – голова державної екзаменаційної комісії
проводить випускні екзамени в Подільському державному аграрно–
технічному університеті (1985 р.).

Професор З.М. Грицаєнко на засіданні державної екзаменаційної комісії
в Уманському національному університеті садівництва (2014 р.).
Кафедра мікробіології, біохімії і фізіології рослин також бере активну
участь у підготовці кадрів найвищої кваліфікації – докторів і кандидатів наук
для вищих навчальних закладів і наукових установ у зв’язку із
функціонуванням при кафедрі єдиної в Україні спеціалізованої вченої ради Д
74.844.02

із

захисту

докторських

і

кандидатських

дисертацій

за

спеціальностями – фізіологія рослин і мікробіологія, загальне землеробство
(сільськогосподарські науки), затвердженої наказом Вищої атестаційної
комісії України.
Головою спеціалізованої вченої ради призначений доктор с.-г. наук,
академік АНВО України, професор кафедри мікробіології, біохімії і
фізіології рослин Уманського НУС Віктор Петрович Карпенко, замісник
доктор с.-г. наук, професор, академік Грицаєнко Зінаїда Мартинівна, вченим
секретарем призначений кандидат с.-г. наук, доцент кафедри мікробіології,
біохімії і фізіології рослин Руслан Миколайович Притуляк.

Спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій
за спеціальностями – фізіологія рослин, мікробіологія та загальне
землеробство (сільськогосподарські науки).

