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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація Дисципліна спрямована на ознайомлення аспірантів з біотехнологією представників рослинного світу, яка поділяється на клітинну інженерію рослин 
та молекулярно-генетичну інженерію рослин. Розглянуто питання мікроклонального розмноження рослин, отримання безвірусного садивного 
матеріалу в культурі меристем, виробництва вторинних метаболітів, запилення та запліднення in vitro, ембріокультури та кріоконсервації 
рослинного матеріалу; принципи отримання та клонування рекомбінантних ДНК, специфіка перенесення рекомбінантних ДНК в рослинні геноми, 
досягнення та перспективи генетичної інженерії рослин, питання законодавчого регулювання генетично-інженерної діяльності. 

Мета та цілі надати майбутнім докторам філософії за спеціальністю 201 «Агрономія» теоретичні знання та практичні вміння з наукового аналізу клітинно-
інженерних та молекулярно-генетичних процесів і явищ у рослин та розкрити їхнє значення у сучасному біотехнологічному процесі, селекції, насінництві, 
рослинництві. 

Формат Лекції, практичні заняття, самостійна робота. Підсумковий контроль – залік. 

Результати 
навчання 

Аспірант повинен знати: наукові основи дослідження тотипотентності клітин, тканин і органів сільськогосподарських рослин в культурі in vitro; 
методичні основи та закономірності культивування ізольованих клітин, тканин та органів, основи клітинної селекції, парасексуальної гібридизації, шляхи 
отримання гаплоїдів в культурі in vitro, отримання вторинних метаболітів в культурі in vitro; технології мікроклонального розмноження рослин, 
отримання безвірусного садивного матеріалу в культурі меристем, запилення та запліднення in vitro, ембріокультури, кріоконсервації; загальні принципи 
організації генетичного матеріалу рослин та генетичної інженерії рослин; наукові принципи маркер-асоційованої селекції сільськогосподарських рослин; 
наукові цілі та принципи використання молекулярно-генетичних технологій в насінництві. 
Аспірант повинен вміти: проводити науково-дослідні роботи в умовах in vitro; застосовувати регламенти клітинно-інженерних та молекулярно-
генетичних біотехнологій сільськогосподарських рослин у практичній науковій діяльності; обирати тип молекулярних маркерів для використання в 
маркер-асоційованій селекції сільськогосподарських рослин; аналізувати електрофореограми продуктів ампліфікації; встановлювати причинно-наслідкові 
зв’язки алельного стану функціонального маркера і фенотипового прояву ознаки; правильно спланувати біотехнологічний експеримент та сформувати 
робочу гіпотезу для пояснення отриманих результатів; в процесі комунікації з науковою спільнотою та суспільством доносити та пояснювати цілі, 
досягнення та перспективи наукових досліджень з клітинно-інженерних та молекулярно-генетичних біотехнологій. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150 годин: лекції – 20 год., практичні заняття – 20 год., самостійна робота – 110 год. 

Пререквізити Курси дисциплін з загальної та неорганічної хімії, органічної хімії, аналітичної хімії, фізичної та колоїдної хімії, біохімії, генетики, ботаніки, біології клітини, 
загальної мікробіології, вірусології, рослинництва та селекції рослин для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Ознаки Вибіркова навчальна дисципліна з блоку «Біотехнологія, селекція і насінництво», що формує фахові компетентності у аспіранта 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Лекція № 1 
Структура, вимоги і принципи роботи науково-дослідної 

лабораторії біотехнології сільськогосподарських рослин 

Практичне 
заняття № 1 

Організаціѐ наукового експерименту з 

клітинної інженерії 

сільськогосподарських рослин. 

Статистичний аналіз результатів 
експериментів в культурі in vitro 
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Структура, вимоги і принципи роботи науково-

дослідної лабораторії біотехнології 

сільськогосподарських рослин 

Лекція № 2 Клітинна інженеріѐ рослин 
Практичне 
заняття № 2 

Клітинна інженеріѐ рослин 

Лекція № 3 Клітинна інженеріѐ рослин 
Практичне 
заняття № 3 

Досѐгненнѐ та перспективи 

генетичної інженерії рослин. 

Біозахист і біобезпека при виконанні 
генетично-інженерних досліджень 

Загальні принципи структурної організації 

геномів рослин 

Лекція № 4 Клітинна інженеріѐ рослин 
Практичне 
заняття № 4 

Генетична інженеріѐ рослин 

Лекція № 5 
Загальні принципи структурної організації геномів 

рослин 

Практичне 
заняття № 5 

Методи виділеннѐ ДНК. Принципи 

ампліфікації. Електрофоретичне 

розділеннѐ продуктів ампліфікації 

Маркер-асоційована селекціѐ у рослин 

Лекція № 6 
Загальні принципи структурної організації геномів 

рослин 

Практичне 
заняття № 6 

Біоінформатика у дослідженні геному 

сільськогосподарських рослин 

Лекція № 7 Генетична інженеріѐ рослин 
Практичне 
заняття № 7 

Електронні бази даних MaizeGDB 

(www.maizegdb.org), NCBI 

(www.ncbi.nlm.nih.gov). Програми 

статистичного аналізу даних 

Structure, Tassel длѐ опрацяваннѐ 

експериментальних даних з 

молекулѐрно-генетичних досліджень 

сільськогосподарських культур 

Світова історіѐ генетичної інженерії 

сільськогосподарських рослин 

Лекція № 8 Генетична інженеріѐ рослин 
Практичне 
заняття № 8 

 

Стан та перспективи використаннѐ 

паспортизації та сертифікації генотипів 

сільськогосподарських рослин у світовій практиці 

Лекція № 9 Маркер-асоційована селекціѐ у рослин 
Практичне 
заняття № 9 

Основні показники 

репрезентативності та 
інформативності SSR- та SNP-

маркерів. Параметри длѐ 

характеристики генотипів за SSR- та 

SNP-маркерами 

Лекція № 10 Маркер-асоційована селекціѐ у рослин 
Практичне 
заняття № 10 

ПРИКЛАД ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Об’юктами культивуваннѐ in vitro можуть бути: 

 а) ізольовані клітини; б) амінокислоти;   в) білки;   г) вуглеводи. 

2. Живильні середовища длѐ культивуваннѐ рослинних об’юктів in vitro стерилізуять шлѐхом: 

 а) кип’ѐтіннѐ; б) автоклавуваннѐ;  в) прожаряваннѐ у сухожаровій шафі; 

 г) обробки ультрафіолетовим випроміняваннѐм. 

3. Термолабільні компоненти середовищ длѐ культивуваннѐ рослинних об’юктів in vitro 

знезаражуять методом:  а) кип’ѐтіннѐ;  б) прожаряваннѐ у сухожаровій шафі; 

 в) стерильного фільтруваннѐ з використаннѐм мембранних фільтрів;     г) автоклавуваннѐ. 

4. Як джерело вуглеця у живильних середовищах длѐ культивуваннѐ рослинних об’юктів in vitro 

найчастіше використовуять: 

 а) пролін; б) 2,4-дихлорфеноксиоцтову кислоту; в) абсцизову кислоту; 

 г) сахарозу. 

5. Фітогормони, ѐкі стимуляять недиференційований ріст, індукція калусогенезу та 

підтриманнѐ калусної тканини при культивуванні, відносѐтьсѐ до класу 

 а) ауксинів;  б) цитокінінів;  в) гіберелінів;  г) абсцизинів. 
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 Сума  балів  за  всі  види  навчальної  діяльності Оцінка  ЕСТS Оцінка  за національною  шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 
 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ 

Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу академічної доброчесності ДУ ІЗК НААН», виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації 

повинні відкрито обговорюватися з викладачем, а при нерозв'язності конфлікту доводитися до відділу аспірантури 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
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