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Розробники: 

 

 

Никифоров Володимир Валентинович –д.б.н., 

доцент кафедри «Екологія та біотехнології» 

Профайл викладача: 

http://biotech.kdu.edu.ua/content/about/sklad_kafedry/n

ikiforov-volodimir-valentinovich.html  

Контактна інформація: 

Ел. адреса: v-nik@kdu.edu.ua  

Телефон: +38(097)2320945 

  

    

Сакун Оксана Анатоліївна – к.т.н., доцент кафедри 

«Екологія та біотехнології»  

Профайл викладача: 

http://biotech.kdu.edu.ua/content/about/sklad_kafedry/s

akun-oksana-anatoliyivna.html   

Контактна інформація: 

Ел. адреса: oksansakkrnu@gmail.com 

Телефон: +38(067)5949142 

Сторінка курсу в Moodle: http://krnu.org/course/view.php?id=1759  

Розклад занять: http://193.189.127.179:5010/time-table/teacher 

Графік консультацій: http://biotech.kdu.edu.ua/  

 

1.  Анотація дисципліни 

Дисципліна «Боітехнології рослин і тварин» є вибірковою освітньою 

компонентою з циклу дисциплін професійної підготовки за галуззю знань  16 

«Хімічна та біоінженерія».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни вивчення навчальної 

дисципліни «Біотехнологія культур рослин і тварин» є біотехнологічні 

аспекти культивування рослин та тварин. 

2. 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. 

http://biotech.kdu.edu.ua/content/about/sklad_kafedry/nikiforov-volodimir-valentinovich.html
http://biotech.kdu.edu.ua/content/about/sklad_kafedry/nikiforov-volodimir-valentinovich.html
mailto:v-nik@kdu.edu.ua
http://biotech.kdu.edu.ua/content/about/sklad_kafedry/sakun-oksana-anatoliyivna.html
http://biotech.kdu.edu.ua/content/about/sklad_kafedry/sakun-oksana-anatoliyivna.html
mailto:oksansakkrnu@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/time-table/teacher?type=0
http://biotech.kdu.edu.ua/
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3. 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. 

Під час освоєння дисципліни у студентів формуються компетентності: 

 

Шифр Формулювання отриманої 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. 

 

4. Пререквізити  

Дисципліна базується на знаннях загальної хімії, фізики, вступу до 

спеціальності.  

 

5. Постреквізити 

Спрямована на підготовку до вивчення дисциплін біотехнологічного циклу, 

зокрема: загальної мікробіології і вірусології; загальної біотехнології; біоінженерії 

тварин і людини, біоінженерії мікроорганізмів і рослин. 

 

6. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи цитології та 

генетики» студенти набувають програмних результатів навчання: 

ПР02. Вміти здійснювати якісний та кількісний аналіз речовин 
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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 освоєння дисципліни кожний студент повинен 

знати: 
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 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. 

 

7. Політика навчальної дисципліни 

Студент не повинен пропускати лекційних, практичних та лабораторних 

занять без поважної причини (лікарняні, мобільність і т.і.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти 

повинен проробити матеріал та у консультаційний час за пропущеними темами 

здати матеріал, виконати лабораторну чи практичну роботу (опитування, 

самостійна робота, тестові завдання). Усі учасники освітнього процесу мають 

дотримуватися етичних норм. Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та 

сумлінно навчатися протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен 

підтримувати інших у прагненні поглиблювати знання та виконувати свої 

обов’язки. Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне 

ставлення до здобувачів вищої освіти.  
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8. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових 

роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн-сервісу Unicheck, а 

також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів 

приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється відповідним 

протоколом, де зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти та 

здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 

 

9. Зміст навчальної дисципліни «Біотехнологія рослин і тварин» 

    

 Змістовий модуль 1. Біотехнологія рослин 

 

Тема 1.1. 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. 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://document.kdu.edu.ua/
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar
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Нові галузі промисловості, які створені на основі біотехнології. Роль біотехнології 

в прискоренні науково-технічного прогресу в сільському господарстві.  

Тема 1.2. 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 1.3. 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 1.4. 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 1.5. 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 2.1 Основи оогенезу та розмноження тварин 

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 
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Тема 2.2. 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 2.3. Методи 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. 

 

Розподіл годин/тем за видами занять 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Біотехнологія рослин 

Тема 1.1 Предмет та 

завдання біотехнології 

3 2 – 4 – 6 – – – – – – 

Тема 1.2 Мікроклональне 

розмноження та 

оздоровлення рослин 

18 6 – – – 20 – – – – – – 

Тема 1.3 Культивування 

зародків. Запліднення in 

vitro 

3 6 – 4 – 20 – – – – – – 

Тема 1.4 Індукований 

мутагенез і клітинна 

селекція 

12 4 – 4 – 12 – – – – – – 
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Тема 1.5 Культура 

ізольованих протопластів 

та соматична гібридизація 

рослин 

12 4 – 8 – 12 – – – – – – 

Разом за змістовим 

модулем 1 

115 22 – 20 – 70 – – – – – – 

Змістовий модуль 2. Біотехнологія тварин 

Тема 2.1 Основи оогенезу 

та розмноження тварин 

6 6 – 2 – 13 – – – – – – 

Тема 2.2 Генетична 

інженерія 

12 14 – – – 32 – – – – – – 

Тема 2.3 Методи 

одержання тварин 

6 8 – 4 – 34 – – – – – – 

Разом за змістовим 

модулем 2 

110 28 – 6  79       

Семестровий контроль  Іспит            

Усього годин 225 50 – 26 – 149 – – –    
 

10. Особливості оцінювання роботи студента  

Критерії оцінювання лабораторних робіт 

Кожна робота максимально оцінюється в 3,5 бали, в тому числі:  

1 бал – за відвідування та активність на занятті (максимальна оцінка за 

особисте виконання всіх завдань на занятті),  

2,5  бала  – оформлення звіту  й захист роботи: повне, охайне оформлення 

звіту з зарисовками (1,0 б.) та чітка, обґрунтована відповідь на запитання (1,5 б.). 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Вид занять Змістовий 

модуль № 1 

Змістовий 

модуль № 2 

Сума 

1 2 3 4 

Лекції: 20 балів, з них: 

– контроль відвідування лекцій 10 

– ведення конспекту лекцій (питань 

самостійного опрацювання) 
10 

Лабораторні роботи 45 балів 

 

Поточний та підсумковий контроль: 15 балів, з них: 

– модульний контроль 

(максимальний бал) 
5 5 10 балів 

– опитування, виконання самостійної 

роботи, тези (максимальний бал) 
5 балів 

Іспит  20 балів 

Усього 100 балів 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

1 2 3 4 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 

82–89 В 
добре  

74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Біотехнологія рослин і тварин» для студентів денної форми навчання 

зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». Кременчук: КрНУ, 2021. 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Біотехнологія рослин і тварин» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». Кременчук: КрНУ, 2021. 

 

12. Рекомендована література 

 

Основна 

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

К. М. Сытник. Киев : Наукова думка, 1984. 159 с. 

2. Завірюха П. Д. Сільськогосподарська біотехнологія: клітинна та 

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. 



12 

  

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. 

Новак, Б. О. Левенко. Підручник. Київ, 2000. 248 с. 

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. 

Борлоуг, Л. Суржик, Ю. Сиволап. – Киев : PA NOVA, 2002. – 102 с. 

11. Балков И. Я. Использование культуры тканей в рекуррентной селекции. 

// Биологические методы в селекции сахарной свеклы. /  И. Я. Балков, Л. А. 

Джигирис, Л.Л. Павловская – Москва : Агропромиздат, 1989. – С. 17–20. 

12. Глик Б. Молекулярная биология. Принципы и применение / Б. Глик, Дж. 

Пастернак. – Москва : Мир, 2002. – 584 с. 

13. Кунах В. А. Біотехнологія лікарських рослин: генетичні та фізіолого-

біохімічні основи / В. А. Кунах. – Київ, 2005. – 724 с. 

14. Кушнір Г. П. Мікроклональне розмноження рослин / Г. П. Кушнір,  В. В. 

Сарнацька – Київ : Наукова думка, 2005.  281 с. 

 

13. Інформаційні ресурси 

1. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни.  

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://biotech.kdu.edu.ua/content/teacher/metodychne-zabezpechennya.html. 

2.  Біотехнологія рослин і тварин. Віртуальний освітній простір 

КрНУ. http://krnu.org/enrol/index.php?id=632  

http://biotech.kdu.edu.ua/content/teacher/metodychne-zabezpechennya.html
http://krnu.org/enrol/index.php?id=632

