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Мета навчальної дисципліни 

 

Біотехнологія – це напрям сучасної науки і техніки основним завданням 

якого є використання біологічних процесів та біологічних об’єктів у 

виробництві. Основною метою вивчення навчальної дисципліни «Сучасні 

методи біотехнології в рослинництві» є засвоєння  її теоретичних основ і 

формування відповідних навичок:  оволодіння основними методами та 

навичками роботи з культурою рослин іn vitro, вивчення біотехнологічних 

ланцюгів оздоровлення посадкового матеріалу сільськогосподарських 

культур на основі мікроклонального розмноження, отримання генотипів, 

стійких до гербіцидів, хвороб, несприятливих умов навколишнього 

середовища, що необхідно для формування висококваліфікованих фахівців 

сільського господарства. 

Основні завдання: 

-  оволодіти теоретичними  основами біотехнологічних методів в 

рослинництві; 

- вивчити основні біотехнологічні ланцюги оздоровлення рослин в умовах 

in vitro; 

- оволодіти методами культури тканин, що застосовуються в 

рослинництві; 

- опанувати метод клонального розмноження; 

- підготувати спеціалістів сільськогосподарського виробництва, які 

володіють сучасними біотехнологічними методами, що застосовуються в 

рослинництві. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Обсяг навчальної дисципліни 
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Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

кваліфікація 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки і 

продовольство» 

 

Вибіркова 

 

 

Модулів – 1 

 Спеціальність 

201 «Агрономія» 

 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 

 
2-й 

Загальна кількість 

годин – 120 

Семестр 

1 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента - 2 

Освітньо-науковий ступінь:  

доктор філософії 

 

18 годин 

Практичні 

24 год. 

Самостійна робота 

78 год. 

 

Вид контролю: іспит 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

аспірант повинен знати: 

- основні методи біотехнології;  

- закономірності росту та розвитку ізольованих клітин, тканин та рослин в 

умовах in vitro;  

- основні біотехнологічні ланцюги оздоровлення посадкового матеріалу 

сільськогосподарських культур на основі мікроклонального розмноження; 

- основні принципові підходи генетичної інженерії 

вміти: 

- застосовувати  правила асептики та антисептики; 

- володіти методами стерилізації; 

- готувати живильні середовища; 

- здійснювати термотерапію. 

 

 

 

3. Очікувані результати навчання з дисципліни 
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5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами 
Програмні 
навчання 

Фахові компетентності 

РН 1 РН 2 РН 7 РН 8 

ЗК 2 + +  + 

ЗК 9 + + + + 

ФК 2 + + + + 

 

ЗК 2. Здатність до критичного аналізу та оцінювання сучасних наукових 

досягнень при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, в тому числі в 

міждисциплінарних областях. 

ЗК 9. Здатність здійснювати науково-дослідну та науково-виробничу 

діяльність, зберігаючи природне та культурне надбання.  

ФК 2. Здатність до комплексності проведення досліджень у галузі 

агропромислового виробництва та агрономії.  

 
 

 

 

 

 

 

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шифр Результат навчання 

РН 1 Володіти сучасними передовими концептуальними та 

методологічними знаннями при виконанні науково-дослідницької 

та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей знань. 

РН 2 Мати ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії, 

знання праць провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, 

фундаментальні праці у галузі дослідження, формулювати мету 

власного наукового дослідження як складову загально-

цивілізаційного процесу.  

РН 7 Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження у 

науково-дослідницькій та інноваційній діяльності. 

РН 8 Формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири 

сучасного суспільства та стан її наукової розробки, робочі 

гіпотези досліджуваної проблеми, які мають розширювати і 

поглиблювати стан наукових досліджень у сфері агрономії. 
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Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів 

 

 

 

 

Вид заняття 
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Модуль 1 
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Лекції 0,5 8 4 

Практичні заняття 1 10 10 

Самостійна робота 4,6 6 27,5 

Модульна контрольна робота* 12 1 12 

Індивідуальні завдання 6,5 1 6,5 

                                                                                    Разом: - 60 

*На модульні контрольні роботи (МКР) передбачити кількість балів, яка 

складає не менше 20% від максимальної кількості балів, які аспірант може 

отримати під час поточного контролю за накопичувальною системою (60 

балів). 

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання 

 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивни

й рівень)** 

Максимальна 

кількість 

балів 

(творчий 

рівень) 

36  60 

РН 2. Л1–2, П1–3, СР (ЗМ1, ЗМ2) 8,5 14,1 

РН 7.  Лк 3–5,   П 4–6, СР (ЗМ1, 

ЗМ2) 

8,5 14,2 

РН 8.  Лк 6–7, П 7–9, СР (ЗМ1, 

ЗМ2) 

9 13,2 

РН 9. Лк 8–9, П 10–12, СР (ЗМ1, 

ЗМ2) 

  

РН 2, РН 7,  

РН 8, РН 9 

Індивідуальні          завдання 2 6,5 

                                         МКР 8 12 

                                                       Разом: 36 60 

 

**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що аспірант 

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 
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положень. Аспірант з труднощами пояснює  вирішення практичних завдань 

дисципліни. Виконання лабораторних, контрольних, індивідуальних завдань, 

курсової роботи значно формалізовано: є відповідь алгоритму, але відсутнє 

глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, 

набраних аспірантом, 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 

аспірантів з навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення 

семестрового іспиту.  Завданням екзамену є перевірка розуміння аспірантом 

програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими 

розділами. Питання, які включені до екзамену, мають теоретичне та 

практичне спрямування та передбачають вирішення типових професійних 

завдань фахівця на робочому місці й дозволяють діагностувати рівень 

підготовки студента та рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 

Аспірант не може бути допущений до складання іспиту, 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. Аспіранта слід вважати атестованим, якщо сума 

балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, 

дорівнює 60. 

Мінімально можлива кількість балів, отриманих аспірантом у випадку 

складання іспиту, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, 

отриманих на іспиті – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, 

отриманих під час іспиту та балів, отриманих під час поточного контролю за 

накопичувальною системою. 

 

8. Програма навчальної дисципліни 

 Модуль 1. 

 

Змістовий модуль 1. Методи культури клітин і тканин 

 

Тема 1.  Введення. Сучасні методи біотехнології в рослинництві.  

Об’єкти, мета та завдання біотехнології. Використання біотехнології в 

рослинництві та інших галузях народного господарства. Історія розвитку 

біотехнології. 

Тема 2. Методи культури и клітин і тканин 
Історія розвитку методу культури тканин. Клітинна біотехнологія 

рослин. Метод культури меристеми. 
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Тема 3. Одержання безвірусного садивного матеріалу  

Вірусні хвороби рослин, їх шкодочинність. Культура апікальних 

меристем в умовах in vitro. Термотерапія. Хіміотерапія. Одержання 

безвірусного садивного матеріалу сільськогосподарських культур. 

Тема 4. Метод клонального мікророзмноження рослин 

Переваги та  основні ланцюги клонального мікророзмноження. 

Практичне значення методу мікроклонального розмноження. 

Мікроклональне розмноження картоплі. Мікроклональне розмноження 

плодових культур. Мікроклональне розмноження ягідних культур. 

Мікроклональне розмноження винограду. 

Тема 5. Особливості культивування калюсних та суспензійних 

культур. Морфогенез та регенарація рослин в умовах in vitro 

Калюсні культури. Суспензійні або глибинні культури. Культивування 

окремих клітин. Тотипотентність рослинних клітин. Етапи регенерації 

рослин в умовах in vitro. Роль фітогормонів в індукції морфогенезу  

 

Змістовий модуль 2. Застосування біотехнологічних методів в 

селекції 

Тема 6. ДНК –технології  
Генна інженерія. ДНК-технології в генетичній інженерії. ГМО. 

Розповсюдження трансгенних культур. 

Тема 7. Соматична гібридизація. Культура ізольованих 

протопластів.  
Одержання протопластів. Культивування протопластів. Регенерація 

рослин з протопластів. Соматична гібридизація. Практичне застосування 

соматичної гібридизації. 

Тема 8. Клітинна селекція в умовах in vitro. 

Селекція калусної культури в умовах in vitro до фітопатогенів, 

несприятливих факторів середовища. Клітинна селекція в умовах in vitro. 

Селекція високопродуктивних клітинних штамів.    

Тема 9. Промислова біотехнологія.  Одержання нових біологічно 

активних речовин біотехнологічними методами  
Біотехнологічне виробницво  біогазу. Класифікація продуктів 

метаболізму. Особливості накопичення біологічно активних речовин в 

культурі in vitro. Культивування продуктивних клітинних штамів.  

 

 

 

 

 

 

 

9. Теми лекцій 
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№
 з

/п
 

Т
ем

а 

 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

МОДУЛЬ 1. 

Змістовий модуль 1. Методи культури клітин і тканин 

1 Т1  Введення. Сучасні методи біотехнології в 

рослинництві.  

2 

2 Т2 Методи культури клітин і тканин 2 

3 Т3 Одержання безвірусного садивного матеріалу 2 

4 Т4 Метод клонального мікророзмноження рослин 2 

5 Т5 Особливості культивування калюсних та 

суспензійних культур. Морфогенез та 

регенарація рослин в умовах in vitro 

2 

6 Т6 ДНК - технології 2 

Разом за ЗМ: 12 

Змістовий модуль 2. Застосування біотехнологічних методів в селекції 

7 Т7 Соматична гібридизація. Культура ізольованих 

протопластів  

2 

8 Т8  Клітинна селекція вумовах in vitro 2 

9 Т9 Промислова біотехнологія.  Одержання нових 

біологічно активних речовин 

біотехнологічними методами 

2 

Разом за ЗМ: 6 

Разом: 18 

 

 

 

 

 

10. Теми практичних занять 
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№
 з

/п
 

Т
ем

а 

 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

МОДУЛЬ 1. 

Змістовий модуль 1. Методи культури клітин і тканин 

1 Т1 Обладнання біотехнологічних лабораторій 2 

2 Т2 Методи стерилізації при проведенні робіт з 

культурою ізольованих клітин і тканин 

рослин 

2 

3 Т3 Приготування живильних середовищ для 

культивування ізольованих  тканин рослин 

2 

4 Т4 Ізолювання експланту та  введення в   в 

культуру in vitro 

2 

5 Т5 Виділення і культивування  апікальних 

меристем 

2 

6 Т6 Мікроклональне розмноження овочевих 

культур 

2 

7 Т7 Мікроклональне розмноження винограду  

8 Т8 Культивування стерильних паростків рослин 2 

9 Т9 Приготування  живильного середовища  та 

для  культивування калусної культури 

2 

Разом за ЗМ: 18 

Змістовий модуль 2. Застосування біотехнологічних методів в селекції 

10 Т10 Селекція калусної  культури   до збудників 

хвороб 

2 

11 Т 11 Студентські презентації 2 

12 Т12 Метод брунькових варіацій 2 

Разом за ЗМ: 6 

Разом: 24 

 

11. Самостійна робота 
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№
 з

/п
 

Т
ем

а 

 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

МОДУЛЬ 1. 

Змістовий модуль 1. Методи культури клітин і тканин 

1 Т1 Методи кріозбереження 2 

2 Т2 Новітні напрямки розвитку біотехнологічної 

промисловості 

5 

3 Т3 Природа і різноманітність біотехнологічних 

процесів 

5 

4 Т4 Мікроклональне розмноження кісточкових 

культур 

5 

5 Т5 Банки генетичних ресурсів 5 

6 Т6 Оздоровлення овочевих культур 

біотехнологічними методами 

2 

7 Т7 Генетичний банк України 3 

8 Т8 Мікроклональне розмноження кісточкових 

культур 

4 

9 Т9 Мікроклональне розмноження плодових 

культур 

2 

10 Т10 Мікроклональне розмноження технічних 

культур 

3 

11 Т11 Мікроклональне розмноження лікарських 

рослин 

3 

12 Т12 Мікроклональне розмноження винограду 2 

13 Т13 Мікроклональне розмноження декоративних 

культур 

2 

14 Т14 Мікроклональне розмноження смородини 3 

15 Т15 Біотехнологія у фітотерапії 2 

16 Т16 Культура рослинних клітин і виробництво 

лікарських препаратів. 

2 

17 Т17 Оздоровлення  орхідей біотехнологічними 

методами 

3 

18 Т18 1. Мікроклональне розмноження винограду 2 

Разом за ЗМ: 55 

Змістовий модуль 2. Застосування біотехнологічних методів в селекції 

19 Т19 Фіторемедіація.  2 

20 Т20 Генетичномодифіковані рослини, стійкі до 

хвороб 

2 

21 Т21 Генетичномодифіковані рослини, стійкі до 

вірусів і віроїдів 

2 
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22 Т22 ГМО і органічне землеробство 3 

23 Т23 Трасгенні рослини, стійкі до грибних 

патогенів 

3 

24 Т24 Трансгенні рослини, стійкі до шкідників.   2 

25 Т25 Генетичномодифіковані рослини і органічне 

землеробство 

3 

26 Т26 Трансгенні рослини і екологія 3 

27 Т27 Комерційне використання трансгенних 

рослин 

3 

 Разом за ЗМ: 23 

Разом: 78 

 

 12. Інструменти, обладнання 

 Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних 

мультимедійними засобами, і передбачають використання презентацій. 

Лабораторні заняття проводяться в лабораторії генетики, мікробіології та 

біотехнології. 

 

13. Рекомендовані джерела інформації 

 

Основна 

1. Глик Б. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение.  / Б. Глик, 

Дж. Пастернак. – М. : Мир, 2002. – 589 с.   

2. Мельничук М. Д. Біотехнологія рослин. / М. Д. Мельничук, Т. В. Новак,  В. 

А. Кунах. – К.: Поліграф Консалтінг, 2003. – 519 с. 

3. Мельничук М. Д. Біотехнологія рослин: Підручник для студ. вищ. навч. 

закладів. / М. Д. Мельничук, Т. В. Новак, В. А. Кунах – К.: 

Поліграфконсалтинг, 2003.- 520 с. 

4. Страшнюк Н. М. Лабораторний практикум з біотехнології. / Н. М. 

Страшнюк, С. Й. Феник, В. В. Грубінко. – Тернопіль, 2000. – 123 с. 

 

  Допоміжна  

5. Альбер Сассон Биотехнология: свершения и надежды. / Альбер Сассон. – 

М.: Мир,1987. – 203с.  

6. Артамонова Г. М. Лабораторно-практические занятия по 

сельськохозяйственной биотехнологии. Методические указания. / Г. М. 

Артамонова,  С. И.  Герасимова  и др. –  Москва: МСХА, 1991. – 94с. 

7. Бутенко Р. Г. Культура клеток растений и биотехнология. / Р. Г. Бутенко. – 

М.: Наука, 1986. – 285 с. 

8. Глазко В. И. Генетически модифицированные организмы: от бактерий до 

человека. – К.:КВІЦ, 2002, - 209 с. 

9. Калинин Ф. Л., Сарнацкая В. В., Полищук В. Е. Методы культуры тканей в 

физиологии и биохимии растений. / Ф. Л. Калинин, В. В. Сарнацкая, В. Е. 

Полищук. – К.: Наукова думка, 1980. 
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10.  Калинин Ф. Л. Технология микроклонального размножения растений. / Ф. Л. 

Калинин,  Г. П. Кушнир, В. В. Сарнацкая  – К.: Наук. думка, 1992. – 232 с. 

11.  Левенко М. Д. Трансгенные растения. / М. Д. Левенко. – К., 2000. – 304с. 

12.  Мусієнко М. М. Культура ізольованих клітин, тканин і органів рослин. /  М. 

М. Мусієнко, О. О. Панюта – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 47 с. 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди 

на електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської 

обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича 

(http:www.lib.zt.ua/,10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-

33), Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 

(http//www.nbuv.gov.ua/, Київ, проспект Голосіївський, 3, +380 (44) 525-

81-04) та інших бібліотек. 

2. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати 

дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, 

матеріали конференцій, патенти, комп’ютерні програми, статистичні 

матеріали, навчальні об’єкти, наукові звіти). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


