
 
 



 
 



1. Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є вивчення спадковості та мінливості організмів з 

новими штучно створеними ознаками, а також їх розповсюдження і можливі наслідки для 

екобіоценозів, а також теоретична і практична підготовка студентів по створенню 

безпечних умов. 

 

2. Обсяг навчальної дисципліни  

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 4,0  

Галузь знань  

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

варіативна 

Модулів – 1 

Спеціальність  

202 “Захист і карантин 

рослин” 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне завдання 

теоретична і практична 

підготовка по створенню 

безпечних умов 

Семестр 

Загальна кількість  

годин − 120 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійна робота 

студента – 3,75 

Освітній ступінь: 

магістри 

22 год. 4 год 

Практичні 

26 год 4 год 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

72 год. 112 год. 

Індивідуальні завдання:  

- - 

Вид контролю: 

екзамен 

контрольна 

робота, 

екзамен 

 
3. Передумови для вивчення дисципліни 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

студент повинен знати: сучасні уявлення про спадковість та мінливість, їх природу та 

молекулярну сутність; розуміти наслідки впливу науково-технічного прогресу на 

генофонд планети, викристалізовуючи позитивні та негативні сторони взаємодії живих 

організмів зі зміною навколишнього середовища в наслідок кліматичних, технологічних 

та інформаційних перебудов; основні методичні підходи для контролю генетичного стану 

організмів; сучасні аналітичні засоби контролю якості продуктів харчування людей та 

кормів для тварин; етичні аспекти і проблеми біобезпеки; основні правові документи та 

домовленості в галузі біобезпеки, що прийняті в Україні та ряді передових країнах Світу;  

принципи та механізми маніпулюванням геномами, досягнення генетичної інженерії та 

терапії, а також ряду сучасних біотехнологій, їх користь і ризики для біосвіту планети. 

вміти: користуватися науковою, навчальною та методичною літературою, яка 

стосується проблем біобезпеки; аналізувати стан та можливі наслідки активного та 

широкого залучення генетично модифікованих організмів і ряду сучасних біотехнологій 



на навколишнє середовище; орієнтуватись у використанні окремих досягнень науково-

технічного прогресу, які є найменш деструктивними для живих систем, та у відповідній 

мірі інтенсивності їх використання для максимального уникнення впливу на генофонд 

організмів; оцінювати користь і ризики для людей, тварин і рослинного світу реалій 

генетичної інженерії та сучасних біотехнологій 

 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

Шифр Результат навчання 

РН 2 Розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства й уміння 

їх використовувати в професійній і соціальній діяльності, 

застосовувати сучасні науково-технічні досягнення світової 

культури та цивілізації. 

РН 4 Уміти працювати самостійно як лідер, досягати ефективних 

результатів за обмежений час. 

РН 5 Володіти знаннями з фундаментальних дисциплін. 

РН 7 Володіти спеціальними знаннями. 

РН 8 Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів 

та підтримання їх стабільності для збереження природного 

різноманіття. 

РН 10 Кваліфіковано проектувати та організовувати технологічні процеси 

для захисту і карантину рослин. 

РН 14 Уміти працювати в команді. 

РН 15 Володіти здатністю навчати, контролювати і оцінювати професійні 

навички працівників, задіяних до виконання заходів із захисту і 

карантину рослин. 

РН 17 Володіти знаннями з дотримання безпечних умов праці та охорони 

навколишнього середовища. 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН 2.  РН 4.  РН 5. РН 7. РН 8. РН 10. РН 14. РН 15. РН 17. 

ФК 2 + +  + +     

ФК 3   + + + + +  + 

ФК 5  +      + + 

ФК 10 +  +   + +   

 

ФК 2. Здатність розробляти логічні моделі та технологічні схеми визначення об'єктів 

регулювання з метою забезпечення дотримання фітосанітарних заходів у процесі їх 

виробництва, зберігання, транспортування, реалізації під час експорту, імпорту, транзиту 

продукції рослинного походження засобами космічної зйомки за методиками 

дистанційного і стаціонарного фітосанітарного моніторингу. 

ФК 3. Здатність виявляти закономірності розвитку і поширення шкідливих організмів і 

розробляти науково-організаційні основи застосування заходів захисту і карантину рослин. 

ФК 5. Здатність розробляти технологічні регламенти ефективного контролю комплексу 

шкідливих організмів із оптимізованими науково обґрунтованими  концепціями захисту і 

карантину рослин. 

ФК 10. Здатність проводити логістику у захисті і карантині рослин. 



6. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 
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Лекції 1,0 11,0 11,0 

Практичні заняття 2,0 13,0 26,0 

Самостійна робота 5,0 2,0 10,0 

Модульна контрольна робота* 13,0 1,0 13,0 

Разом: - 60 

 

*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 

20 % від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного 

контролю за накопичувальною системою (60 балів). 

 

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модулем 1 

Шифр результату 

навчання 
Вид заняття  

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий 

рівень) 

36 60 

РН 2, РН 4 
Лк 1,Лк 2, Лк 8, Пз 1, Пз 2, Пз 7, 

Пз 12 
6,6 11,0 

РН 14, РН 17 Лк 4, Лк 9, Пз 6, Ср 1 5,4 9,0 

РН 4, РН 5 
Лк 3, Лк 7, Лк 11, Пз 4, Пз 5, 

Пз 8, Пз 11, Пз 13 
7,8 13,0 

РН 10, РН 15,  
Лк 5, Лк 6, Лк 10, Пз 3, Пз 9–

Пз 10, Ср 2 
8,4 14,0 

РН 7, РН 8, РН 14 МКР1 7,8 13,0 

Разом: 36 60 

 

**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні 

знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила 

вирішення практичних/ розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ 

лабораторних/ контрольних/ індивідуальних завдань, курсового проекту/роботи значно 

формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та 

взаємозв’язків з іншими дисциплінами. Максимальна кількість балів становить 60. 



Мінімальна кількість балів, набраних студентом, складає 60 % від максимальної кількості 

балів, отриманих під час вивчення дисципліни – 36 балів. 

 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного  

й підсумкового контролю 

 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у 

формі тестування. Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. 

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, 

логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для вирішення 

практичних задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування, які 

передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та 

дозволяють діагностувати рівень підготовки студента і рівень його компетентності з 

навчальної дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, 

одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного 

контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання 

екзамену, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 40. 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові 

питання, що округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 

8. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 (М1). 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Біобезпека у захисті рослин її суть та завдання. 

Тема 1 (Т1). Біобезпека у захисті рослин. Суть та завдання дисципліни. 

Тема 2 (Т2). Загальна характеристика джерел біологічної небезпека. 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Основні засади та принципи біобезпеки у захисті рослин. 

Тема 3 (Т3). Вплив пестицидів на навколишнє середовище.  

 Тема 4 (Т4). Шляхи міграції пестицидів у рослині. Забруднення та поведінка 

пестицидів у ґрунті. 

Тема 5 (Т5). Проблема глобальної зміни клімату. 

Тема 6 (Т6). Мікроорганізми різного ступеня небезпечності та умови роботи з ними. 

Тема 7 (Т7). Генетично модифіковані рослини. 

Тема 8 (Т8). Принцип обачності та принцип достатньої еквівалентності. Генетична 

токсикологія. 

Тема 9 (Т9). Біобезпека наноматеріалів та нанотехнологій. 

Тема 10 (Т10). Біоіндикація, біотестування та біомоніторинг як елемент оцінки 

небезпеки забруднення навколишнього середовища. 

Тема 11 (Т11). Основні правові документи та домовленості в галузі біобезпеки. 

Еколого-генетичні моделі. 

 

  



9. Теми лекцій 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Біобезпека у захисті рослин її суть та завдання. 

1 Т1 Біобезпека у захисті рослин. Суть та завдання дисципліни. 2 
1 

2 Т2 Загальна характеристика джерел біологічної небезпека. 2 

Разом за модуль 1 4 1 

Змістовий модуль 2. Основні засади та принципи біобезпеки у захисті рослин. 

3 Т3 Вплив пестицидів на навколишнє середовище.  2 

1 4 Т4 Шляхи міграції пестицидів у рослині. Забруднення та поведінка 

пестицидів у ґрунті. 
2 

5 Т5 Проблема глобальної зміни клімату. 2 - 

6 Т6 Мікроорганізми різного ступеня небезпечності та умови роботи 

з ними. 
2 

1 

 
7 Т7 Генетично модифіковані рослини. 2 

8 Т8 Принцип обачності та принцип достатньої еквівалентності. 

Генетична токсикологія. 
2 

9 Т9 Біобезпека наноматеріалів та нанотехнологій. 2 

1 

10 Т10 Біоіндикація, біотестування та біомоніторинг як елемент оцінки 

небезпеки забруднення навколишнього середовища. 
2 

11 Т11 Основні правові документи та домовленості в галузі біобезпеки. 

Еколого-генетичні моделі. 
2 

Разом за модуль 2 18 3,0 

Разом 22 4 

 
10. Теми практичних занять 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 2. Основні засади та принципи біобезпеки у захисті рослин. 

1 Т2 Біологічні небезпеки природного походження. 2 
1 

2 Т1 Біологічна безпека роботи в лабораторіях. 2 

3 - Вірус тютюнової мозаїки. Рослини-індикатори. 2 - 

4 Т4 Поняття про стрес. Адаптація і стійкість рослин. 2 - 

5 Т6 Характеристика мутаційного процесу. Біотехнології 

маніпулювання з генами. 
4 

1 
6 Т7 Напрями використання генетично модифікованих рослин у 

сільському господарстві. 
3 

7 Т6 Можливі екологічні наслідки використання генно 

модифікованих культур. 
4 

1 

8 Т8 Небезпека сучасних біотехнологічних виробництв. 3 

9 Т10 Органолептичні методи оцінювання біобезпеки та якості 

продукції. 
2 

1 

10 - Біотероризм. 2 

Разом 26 4 



12. Самостійна робота 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 2. Основні засади та принципи біобезпеки у захисті рослин. 

1 Т11 Суть Картехенського протоколу та Орхуської конвенції; 

Кодекс Аліментаріуса. 
10 14 

2 Т11 Закон України з проведення робіт з генної інженерії та 

використання ГМО. Шляхи отримання поліклональних 

антитіл та їх застосування при аналізі якості 

продуктів та кормів. 

10 14 

3 Т9 Новий різновид інструментальних аналітичних засобів – 

біосенсори: їх різновиди і напрямки застосування. 
16 18 

4 - Полімерна упаковка – її переваги та недоліки порівняно з 

традиційними матеріалами. Поверхнево-активні речовини, їх 

потенційна небезпека для живих організмів. 

12 24 

5 - Біотероризм: особливості, різновиди, небезпека та шляхи 

уникнення наслідків. 
12 24 

6 Т5 Клімат планети, причини його зміни та можливі наслідки для 

планети, включаючи і генетичні аспекти 
12 18 

Разом 72 112 

 
13. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Лабораторні заняття проводяться у 

лабораторіях із забезпеченням усіх необхідних матеріалів та обладнання. 
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