
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код:  
2. Назва:  Біотехнологія; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: _VІІ_____; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: ____4,5___; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  
Солодка Т.М., к. с.- г. н., доцент  
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
- користуватися навчальною, методичною та науковою літературою з біоінженерії та 
біотехнології;  
- застосовувати в конкретних умовах виробництва найбільш досконалі та екологічно 
безпечні технології отримання та вирощування сільськогосподарських рослин;  
- управляти процесами обміну речовин та енергії в рослинах;  
- працювати в біотехнологічній лабораторії та використовувати основні методи 
біотехнології;  
- отримувати безвірусний посадковий матеріал; отримувати врожай запланованої якості 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 
підготовка, контрольні заходи; 
11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Ґрунтознавство з 
основами геології», «Ботаніка»; 
 • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):  
«Землеробство», «Фізіологія рослин», «Рослинництво». 

12. Зміст курсу: Предмет та методи сільськогосподарської біотехнології. Охорона праці в 
галузі. Основні поняття біотехнології. Основи клітинної інженерії. Суспензійні культури. 
Регенерація рослин шляхом соматичного ембріоїдогенезу. Мікроклональне розмноження. 
Культура зародків та гаплоїдні клітини. Клітинна селекція рослин. Кріозбереження 
рослинного матеріалу. Регулятори росту і розвитку рослин. Біотехнологічні методи 
одержання безвірусного садивного матеріалу. Генна інженерія рослин 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Сельскохозяйственная биотехнология: Учеб/ В.С.Шевелуха, Е.А.Калашникова, 
Е.С.Воронин и др.; Под ред. В.С. Шевелухи – М.:Высш.шк., 2003. – 469 с. 
2. Основы биотехнологии: Учеб. пособие/Т.А.Егорова, С.М. Клунова, Е.А.Живухина. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 208 с. 
3.Слободян В.О. Основи біотехнології: Навчальний посібник. – Івано- Франківськ: Вид-во 
ІМЕ, 2002. – 188 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
42 год. лекцій, 30 год. лабораторних робіт, 90 год. самостійної роботи. Разом – 162год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 
впровадження ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні 
завдання, використання мультимедійних засобів 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів):  залік тестовий в кінці VІІ семестру.  
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування  
16. Мова викладання: українська. 
 
В.о. завідувача кафедри                                                            С.С. Трушева, к. с.- г. н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Code. 
2. Title. Biotechnology. 
3. Type.  The normative. 
4. Level of High Education. BSc (1st cycle) level 
5. Academic year. 4. 
6. Semester. VIІ. 
7. Credits. 4,5. 
8. Lecturer name, academic degree and position. Tetiana Solodka, PhD, Associate professor. 
9. Results of studies Use educational, methodical and scientific literature from bioengineering and 
biotechnology. Apply the most perfect and environmentally sound technologies of receipt and growing of 
agricultural plants in the concrete terms of production. Work in a biotechnological laboratory and use the 
basic methods of biotechnology.  
10. Forms of Studies. Lectures, practical lessons, practical work, students individual work 
11. Mandatory previous educational disciplines. 
"Soil science with bases of geology", "Agriculture", "Botany", "Phytophysiology", "Plant-grower". 
12. Contents. 
Object and methods of agricultural biotechnology. A labour protection is in industry. Basic concepts of 
biotechnology. Bases of the cellular engineering. Suspension cultures. A regeneration of plants. 
Reproduction. Culture of embryos and cage. Cellular selection of plants. Vegetable material. Regulators 
of height and development of plants. Biotechnological methods of receipt . Genic engineering of plants 
13. Recommended literature. 
1. Agricultural Biotechnology: /tutorial. V.S. Sheveluha; Ye.A.Kalashnikova, Ye.S.Voronin i dr.; Pod 
red. V.S. Shevelukhi – M.:Vyssh.shk., 2003. - 469p. 
2. Biotechnology: train aid /T.A.Yegorova, S.M. Klunova, Ye.A.Zhivukhina. – M.: Izdatel'skiy tsentr 
«Akademiya», 2005. – 208 p. 
3. Slobodyan V.O. Biotechnology: train aid. – Ívano- Frankívs'k: Vid-vo ÍME, 2002. – 188 p. 
14. Planned activities and teaching methods 
42 hours Lectures, 30 hours. Laboratory work, 90 h. Independent work. Together - 162 hours. Methods: 
interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research tasks, 
use of multimedia tools. 
15. Evaluation methods and criteria. 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final test (40 points): test , at the end of the 7th semester. 
Current control (60 points): testing, survey, report preparation. 
16. Teaching language. Ukrainian. 
 
Acting department head                                                              S. Trusheva, PhD, Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


