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ВСТУП 

 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Біотехнологія культур рослин і 

тварин» складена відповідно до варіативної частини освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра за спеціальністю 162 «Біотехнології та 

біоінженерія». Дисципліна є однією з важливих в системі освітньої підготовки 

фахівців-біотехнологів та вивчає механізми біотехнологічних процесів, які 

використовуються при створенні сортів сільськогосподарських рослин з заданими 

властивостями, порід тварин. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Біотехнологія культур 

рослин і тварин» є біотехнологічні аспекти культивування рослин та тварин. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: базується на знаннях біології, хімії, фізики та 

забезпечує вивчення переважної більшості наступних дисциплін професійної та 

практичної підготовки фахівця. Під час вивчення спецкурсу відбувається 

систематизація та закріплення знань. Знання, які отримають студенти після 

проходження спецкурсу, є необхідною складовою професійних знань та вмінь для 

роботи в науково-дослідних лабораторіях. 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Біотехнологія культур 

рослин і тварин» є пізнання теоретичних основ будови, особливостей розвитку, 

еволюції, біофізичних, біохімічних, молекулярних механізмів процесів 

біотехнології культур рослин  і тварин; формування у студентів біологічного 

світогляду в області створення нових сортів рослин та порід тварин; оволодіння 

теоретичними засадами, які дозволять у подальшому фахівцю розуміти основні 

біотехнологічні напрямки створення нових рослин і тварин; з’ясування 

прикладних аспектів основ селекції рослин  і тварин. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи цитології та 
генетики» є:  

 ознайомлення студентів з устаткуванням біотехнологічної лабораторії і 

отримання навичок роботи в стерильних умовах. 

 освоєння методик отримання стерильних культур, мікророзмноження і 

культивування рослинного матеріалу на поживних середовищах. 

 формування уявлень про сучасні наукові розробки в галузі біотехнології 

рослин. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Біотехнологія рослин і 

тварин» студенти набувають наступних компетентностей і програмних 

результатів навчання: 

 

 

 



Компетентності: 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у 

біотехнології та біоінженерії, або у процесі навчання, що передбачає застосування 

теорій та методів біотехнології та біоінженерії. 

К01. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

К06. Навички здійснення безпечної діяльності. 

К13. Здатність працювати з біологічними агентами, використовуваними у 

біотехнологічних процесах (мікроорганізми, гриби, рослини, тварини, віруси, 

окремі їхні компоненти). 

К15. Здатність проводити аналіз сировини, матеріалів, напівпродуктів, 

цільових продуктів біотехнологічного виробництва. 

К24. Здатність дотримуватися вимог біобезпеки, біозахисту та біоетики. 

Програмні результати навчання: 

ПР02. Вміти здійснювати якісний та кількісний аналіз речовин 

неорганічного, органічного та біологічного походження, використовуючи 

відповідні методи. 

ПР03. Вміти розраховувати склад поживних середовищ, визначати 

особливості їх приготування та стерилізації, здійснювати контроль якості 

сировини та готової продукції на основі знань про фізико-хімічні властивості 

органічних та неорганічних речовин. 

ПР07. Вміти застосовувати знання складу та структури клітин різних 

біологічних агентів для визначення оптимальних умов культивування та 

потенціалу використання досліджуваних клітин у біотехнології. 

ПР09. Вміти складати базові поживні середовища для вирощування різних 

біологічних агентів. Оцінювати особливості росту біологічних агентів на 

середовищах різного складу. 

ПР10. Вміти проводити експериментальні дослідження з метою визначення 

впливу фізико-хімічних та біологічних факторів зовнішнього середовища на 

життєдіяльність клітин живих організмів. 

ПР12. Використовуючи мікробіологічні, хімічні, фізичні, фізико-хімічні та 

біохімічні методи, вміти здійснювати хімічний контроль (визначення 

концентрації розчинів дезінфікувальних засобів, титрувальних агентів, 

концентрації компонентів поживного середовища тощо), технологічний контроль 

(концентрації джерел вуглецю та азоту у культуральній рідині упродовж процесу; 

концентрації цільового продукту); мікробіологічний контроль (визначення 

мікробіологічної чистоти поживних середовищ після стерилізації, 

мікробіологічної чистоти біологічного агента тощо), мікробіологічної чистоти та 



стерильності біотехнологічних продуктів різного призначення.  

ПР14. Вміти обґрунтувати вибір біологічного агента, складу поживного 

середовища і способу культивування, необхідних допоміжних робіт та основних 

стадій технологічного процесу. 

ПР20. Вміти розраховувати основні критерії оцінки ефективності 

біотехнологічного процесу (параметри росту біологічних агентів, швидкість 

синтезу цільового продукту, синтезувальна здатність біологічних агентів, 

економічний коефіцієнт, вихід цільового продукту від субстрату, 

продуктивність,вартість поживного середовища тощо). 

ПР22. Вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, 

вимоги охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час 

формування технічних рішень. Вміти використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 сучасні технології створення та приклади практичного використання 

трансгенних рослин, стійких проти біотичних та абіотичних факторів 

навколишнього середовища;  

 механізми біотехнологічних процесів, які використовуються при 

створенні сортів сільськогосподарських рослин з заданими властивостями; 

 методи стерилізації під час проведення робіт з культурою ізольованих 

клітин і тканин рослин; 

 послідовність приготування маточних розчинів макро-, мікросолей і 

вітамінів; 

 послідовність приготування робочих розчинів (робочого поживного 

середовища); 

 

 

уміти: 

 активно використовувати дані літератури для визначення правильного 

напрямку дослідів з метою збільшення генетичного різноманіття серед значимих 

для людини представників царства Рослини; 

 культивувати ізольовані клітини і тканини рослин на штучних живильних 

середовищах в умовах in vitro за допомогою техніки простих і диференційованих 

методів; 

 використовувати техніку клонального мікророзмноження; 



 використовувати техніку простих і диференційованих методів отримання 

поліплоїдів;  

 отримувати клітини, вільні від екзогенних прокаріот і грибів; 

  створювати середовища, у яких зростання ізольованих клітин не 

пригнічується; 

  спостерігати за клітинами у поступовій динаміці розвитку; 

 ‣ безперервно культивувати культури in vitro та підтримувати їх чистоту. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 225 годин / 7,5  

кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Біотехнологія рослин 

 

Тема 1. Предмет та завдання біотехнології 

Предмет та методи сільськогосподарської біотехнології. Передумови її 

появи, становлення. Історія біотехнології. Зв’язок біотехнології з іншими 

біологічними та сільськогосподарськими науками. Використання біотехнології в 

рослинництві, медицині, фармакології та інших галузях народного господарства. 

Нові галузі промисловості, які створені на основі біотехнології. Роль біотехнології 

в прискоренні науково-технічного прогресу в сільському господарстві.  

 

Тема 2. Мікроклональне розмноження та оздоровлення рослин 

Типи та основні етапи мікроклонального розмноження. Індукція розвитку 

пазушних меристем. Утворення придаткових пагонів. Регенерація рослин із 

калюсу. Основні етапи мікроклонального розмноження. Фактори, що впливають 

на процес мікроклонального розмноження. Одержання безвірусного садивного 

матеріалу. Практичне значення методу. мікроклонального розмноження. Деякі 

економічні проблеми мікроклонального розмноження.  

 

Тема 3. Культивування зародків. Запліднення in vitro  

Статеве розмноження рослин. Несумісність та її генетичні основи. 

Цитоембріологія міжвидової несумісності. Культура ізольованих зародків 

(ембріокультура). Запліднення in vitro. Подолання стерильності за віддаленої 

гібридизації.  

 

 

 



Тема 4. Індукований мутагенез і клітинна селекція 

Поняття про мутації та мутагенні чинники. Мутагенні чинники. Типи 

мутацій. Методи клітинної селекції. Пряма селекція. Негативна селекція. 

Тотальна селекція. Візуальна селекція. Непряма селекція. Попередній добір. 

Особливості індукованого мутагенезу in vitro. Основні етапи мутаційної селекції 

in vitro. Встановлення природи індукованих мутацій. Методичні аспекти 

експериментального мутагенезу in vitro. Морфологічні, фізіологічні і цитологічні 

ознаки вихідного матеріалу.  

 

Тема 5. Культура ізольованих протопластів та соматична гібридизація 

рослин 

Умови отримання протопластів та їх культивування. Спонтанне та 

індуковане злиття рослинних протопластів. Соматичні гібриди та цибриди. Злиття 

протопластів та парасексуальна гібридизація вищих рослин. Методи селекції 

парасексуальних гібридів. Злиття протопластів та гібридизація віддалених видів 

рослин. Використання культури ізольованих протопластів в селекції рослин. 

Вимоги до добору експлантів для одержання протопластів.  

 

 

Змістовий модуль 2. Біотехнологія тварин 

 

Тема 1 Основи оогенезу та розмноження у ссавців 

Анатомо-топографічні особливості репродуктивної системи самок різних 

видів сільськогосподарських тварин. Оогенез. Ядерні процеси в період оогенезу. 

Мейоз. Синтез ДНК. Роль нервової системи, епіфіза, гіпоталамуса, гіпофіза, 

яєчників, жовтого тіла, матки, плаценти, ембріона в регуляції відтворної функції. 

Запліднення в умовах in vitro 

 

Тема 2. Генетична інженерія 

Плазміди, виділення плазмідних ДНК і методи отримання чистих фракцій 

ДНК. Принципи клонування фрагментів ДНК. Засоби перенесення індивідуальних 

генів або груп у реципієнтні клітини. Спеціальні методи отримання банків генів. 

Генна інженерія рослин. Основні напрямки генної інженерії в біотехнології. 

Принципи і методи генної інженерії. Можливі шляхи перенесення цільового гена 

в рослинні клітини. Створення векторів для перенесення рекомбінантних ДНК та 

їх ампліфікація (ген-вектор, ген-маркер, цільовий ген). Проблема регенерації 

рослин з трансформованих клітин. Теоретичні підходи до створення векторів для 

однодольних рослин. Вимоги до векторів. Вектори молекулярного клонування. 

Роль генної інженерії у створенні нових сортів сільськогосподарських культур.  



Тема 3. Одержання тварин 

Теоретичне та практичне значення клонів. Методи отримання клонів. 

Поняття тотипотентності та плюріпотентності клітин. Клітини-донори ядер. 

Каріопласт та цитопласт. Соматичне та ядерне клонування.  Одержання химерних 

тварин. Можливості використання трансгенних тварин. Методи введення 

чужорідної ДНК (ч ДНК). Метод ін'єкції чДНК у зиготу. Аномалії розвитку 

ембріонів та тварин. Вплив громадської думки на використання генетично 

модифікованих організмів (ГМО). Оцінка ризику використання ГМО. 

 

 

3. Рекомендована література 

 

Основна 

1. Глеба Ю. Ю. Клеточная инженерия растений. / Ю. Ю Глеба,  

К. М. Сытник. Киев : Наукова думка, 1984. 159 с. 
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генетична інженерія рослин. Короткий термінол.словник. Львів, 2008. 32 с. 

3. Калинин Ф. Л. Методи культуры тканей в физиологии и биохимии 

растений. / Ф. Л. Калинин, В. В. Сарнацкая, В. Е. Полищук. Киев : Наукова думка, 

1980 488 с. 

4. Катаєва Н. В. Клональное микроразмножение растений / Н. В. Катаєва, Р. 

Г. Бутенко. Москва : Наука, 1983. 97 с. 

5. Муромцев Г. С. Основы сельскохозяйственной биотехнологии / Г. С. 

Муромцев, Р. Г. Бутенко и др. Москва : Агропромиздат, 1990. 384 с. 

6. Мельничук М. Д. Основи біотехнології рослин / М. Д. Мельничук, Т. В. 
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7. Рудишин С. Д. Основи біотехнології рослин. Вінниця, 1998. 224 с. 

 

Додаткова: 

8. Ананасов А. Биотехнология в растениеводстве: Пер. с англ. / А. Ананасов 

Новосибирск, 1993. 241 с. 

9. Биотехнология: введение в науку будущего / Автор-укладач В. В. 

Россихин. – Харків : Колорит, 2005. – 288 с. 

10. Блюм Я. Современные биотехнологии – вызов времени / Я. Блюм, Н. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  

Діагностика залишкових базових знань з дисципліни проводиться з 

використанням онлайн системи за змістовними модулями. 


