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Силабус дисципліни 

«Основи біотехнології в захисті рослин» 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

 

Кафедра захисту рослин 

Освітній ступінь: перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство 

Спеціальність: 202 «Захист і карантин рослин» 

Освітньо-професійна програма: «Захист і карантин 

рослин» 

Кількість кредитів – 5 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки, семестр – 2-й рік; 4-й семестр 

Компонент освітньої програми: вибіркова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) к.б.н., доцент Іващенко І. В.  

Профайл викладача(-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-

zr/m-sklad-zr/m-ivashchenko-irina-viktorivna 

Контактна інформація 
моб. тел. +38-096-467-32-80 

e-mail: kalateja@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/ 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щосереди з 14.00 

до 18.00 

3. Анотація до дисципліни 

Дисципліна має 5 кредити та передбачає  залік у вигляді тесту. Дисципліна має у 

своєму складі два змістових модуля, в яких розглядаються теоретичні  основи 

біотехнологічних методів: методи культури тканин, основні біотехнологічні ланцюги 

оздоровлення рослин в умовах in vitro, методи тканинної селекції. Навчальна дисципліна 

«Основи біотехнології в захисті рослин» буде корисна майбутнім висококваліфікованим 

фахівцям із захисту рослин і має завдання ознайомити студентів із сучасними 

біотехнологіями, що застосовуються в рослинництві та захисті рослин.  

Після вивчення дисципліни студент повинен оволодіти основними методами та навичками 

роботи з культурою тканин в умовах іn vitro, знати біотехнологічні ланцюги оздоровлення 

посадкового матеріалу сільськогосподарських культур на основі мікроклонального 

розмноження, вміти отримувати генотипи рослин, стійкі до гербіцидів, хвороб, 

несприятливих умов навколишнього середовища, що необхідно для формування 

висококваліфікованих фахівців сільського господарства. 

4. Мета та цілі дисципліни 

Основною метою вивчення навчальної дисципліни «Основи біотехнології в захисті 

рослин» 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 із захисту рослин. 

Цілі курсу та компетентності, на формування яких спрямована дисципліна: 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого призначення.  



СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, біологічні, організаційно-господарські 

методи для довгострокового регулювання розвитку та поширення шкідливих організмів 

до господарсько невідчутного рівня на основі прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, енергоощадних та природоохоронних технологій, 

які забезпечують надійний захист рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із захисту і карантину рослин 

підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами, 

діяльність яких пов'язана з користуванням землею, водними об'єктами, вирощуванням 

рослин сільськогосподарського та іншого призначення, їх реалізацією, переробкою, 

зберіганням і використанням відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських вимог. 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

денна заочна 

Лекції 24 6 

Лабораторні 28 8 

Самостійна робота 98 136 

Всього: 150 150 

5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни: очний, змішаний (поєднання традиційних форм 

навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle), дистанційний. Для 

заочної форми навчання можливим є поєднання очного та дистанційного форматів 

викладання дисципліни. 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№ 

з/п 

Те-

ма 

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна заочна 

Модуль 1. Біотехнології в захисті рослин 

Змістовий модуль 1. Методи культури клітин і тканин 

1 Т1  Введення в біотехнологію 13 13 

2 Т2 Клітинна біотехнологія рослин 13 13 

3 Т3 Біотехнологічні ланцюги оздоровлення рослин від шкідливих 

організмів 

13 13 

4 Т4 Клональне мікророзмноження сільськогосподарських культур 13 13 

5 Т5 Особливості культивування калюсних та суспензійних 

культур 

13 13 

6 Т6 Генетична інженерія 13 13 

Разом за ЗМ: 78 78 

Змістовий модуль 2. Промислова біотехнологія  

7 Т7 Соматична гібридизація. Культура ізольованих протопластів  12 12 

8 Т8 Кріозбереження рослинного матеріалу. Банки генетичних 

ресурсів 

12 12 

9 Т9 Клітинна селекція в умовах in vitro 12 12 

10 Т10 Промислова біотехнологія   12 12 

11 Т11 Одержання нових біологічно активних речовин 

біотехнологічними методами 

12 12 

12 Т12 Біотехнологічні методи захисту в рослинництві 12 12 

Разом за ЗМ 2: 72 72 

Разом за М1: 150 150 

 



5.4. Система оцінювання та вимоги 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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Модуль 1 

Кількість 

одиниць, 

год. 

Максима-

льна 

кількість 

балів  

Лекції 0,5 12 6 

Лабораторні заняття 1 14 14 

Самостійна робота 1 27 27 

Модульна контрольна робота 6,5 1 6,5 

Індивідуальні завдання 6,5 1 6,5 

Разом: - 60 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння 

дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу 

виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу 

підсумкового контролю – 40 балів. 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового іспиту.  

Завданням іспиту є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, 

логіки та взаємозв’язків між окремими розділами. Питання, які включені до іспиту, 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. 

Студент 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. 

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

підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60. 

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом 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. 

6. Результати навчання 

Отримані знання з дисципліни  «Основи біотехнології в захисті рослин» студенти 

можуть застосовувати в захисті рослин від шкодочинних організмів.  

Шифр Результат навчання 

РН 04 Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, необхідному для 

професійної діяльності із захисту і карантину рослин  

РН 06 Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття 

РН 07 Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин  

   РН 08 Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин 



7. Пререквізити 

Без обмежень. 

8. Політики дисципліни 

Студенту рекомендовано не пропускати заняття, мати відповідний зовнішній 

вигляд, старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному процесі. У 

разі відсутності через хворобу надати відповідну довідку. Пропущені заняття 

відпрацьовувати у визначений час за попередньою домовленістю із викладачем. Вітається 

використання інших джерел з альтернативними поглядами на ті чи інші питання задля 

формування продуктивної дискусії з проблем навчальної дисципліни. Обов’язковою 

вимогою є дотримання норм академічної доброчесності. Критеріями оцінювання знань за 

поточний контроль є успішність освоювання знань та набутих навичок на лекціях та 

практичних заняттях, що включає здатність здобувача вищої освіти засвоювати 

категорійний апарат, навички узагальненого мислення, логічність та повноту викладання 

навчального матеріалу, активність роботи на практичних заняттях, рівень знань за 

результатами опитування, самостійне опрацювання тем у цілому чи окремих питань. 

Сумарна кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни за семестр розраховується 

як сума балів, отриманих за результатами поточного контролю та балів, отриманих за 

результатами підсумкового семестрового контролю. Максимальна сума балів за семестр 

складає 100 балів. Гарантується забезпечення інклюзивності освітньої діяльності в умовах 

рівного доступу до здобуття вищої освіти особами з особливими потребами. 

 

9. Технічне та програмне забезпечення  

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Лабораторні заняття проводяться у 

лабораторії біотехнології із забезпеченням усіма необхідними матеріалами та 

обладнанням. Передбачено використання дистанційної платформи Moodle. 

 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Основна  

1. Іващенко І. В., Положенець В. М. Отримання стійких форм проти фузаріозної 

гнилі шляхом калусної культури для селекції картоплі. Фізіологія і біохімія культурних 

рослин. 1997.  №5.  С. 25–27. 

2. Бленда В. П., Бленда А. В., Созинов О. О., Іващенко І. В. Особливості 

реадаптації підщеп кісточкових культур, отриманих мікроклональним розмноженням, до 

умов відкритого грунту. Фізіологія і біохімія культурних  рослин. 1998. Т 30, №3. С. 225–

229. 

3. Біотехнологія з основами екології : навчальний посібник / Трохимчук І. М., 

Плюта Н. В., Логвиненко І. П., Сачук Р. М. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2019. 304 с.   

4. Мельничук М. Д., Новак Т. В., Кунах В. А. Біотехнологія рослин: підручник 

для студ. вищ. навч. закладів. Київ: Поліграфконсалтинг, 2003. 520 с. 

5. Страшнюк Н. М., Феник С. Й.,  Грубінко В. В. Лабораторний практикум з 

біотехнології. Тернопіль, 2000. 123 с. 

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

человека.  Киев: КВІЦ, 2002. 209 с. 

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

физиологии и биохимии растений. Киев: Наукова думка, 1980, 488 с. 

8.  Калинин Ф. Л., Кушнир Г. П., Сарнацкая В. В. Технология микроклонального 

размножения растений.  Киев: Наук. думка, 1992. 232 с. 

9.  Левенко М. Д. Трансгенные растения. Киев, 2000. 304 с. 

10.  Мусієнко М. М., Панюта О. О. Культура ізольованих клітин, тканин і органів 

рослин.  Киев: Фітосоціоцентр, 2001.  47 с. 



11. Біотехнологія: підруч. для підготов. спец. в аграр. вищ. навч. закладах / В. Г. 

Герасименко, М. О. Герасименко, М. І. Цвіліховський ; за ред. В. Г. Герасименка. Київ : 

Фірма "Інкос", 2006. 646 с. 

12. Дробик Н. М., Гуменюк Г. Б., Грубінко В. В. Лабораторний практикум з 

біотехнології. Тернопіль, 2019. 124 с.  

13. Кунах В. А. Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та фізіолого-

біохімічні основи. Київ : Логос, 2005. 730 с. 

14. Кушнір Г. П., Сарнацькака В. В. Мікроклональне розмноження рослин. Київ: 

Наукова думка, 2005.  272 с.  

15. Пирог Т. П., Ігнатова О. А. Загальна біотехнологія. Київ: НУХТ, 2009. 336 с.  

16. Мартиненко О. І. Методи молекулярної біотехнології. Лабораторний 

практикум. Київ: Академперіодика, 2010. 232 с. 

Додаткова 

17. Галяс В. Л., Колотницький А. Г. Біохімічний і біотехнологічний словник. Львів 

: Оріяна-Нова, 2006. 468 с.  

18. Екологічна біотехнологія / Швед О. В., Миколів О. Б., Комаровська-

Порохнявець О. З., Новіков В. П.: у 2 кн. Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська 

політехніка», 2010. Кн. 1. 424 

19. Яворська Г. В., Ґудзь С. П., Гнатуш С. О. Промислова мікробіологія. Львів, 

вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2008. 256 с.  

20. Харчова біотехнологія : підручник / Пирог Т. П., Антонюк М. М., Скроцька О. 

І., Кігель Н. Ф. Київ : Ліра, 2016. 408 с.  

 

 


