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ВСТУП
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни циклу професійно
орієнтованих дисциплін «ГМО та сучасні екобіотехнології в АПК» відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки магістра зі спеціальності 101
«Екологія» освітньо-професійної програми підготовки «Екологічна біотехнологія
та біоенергетика».
.
Предметом вивчення навчальної дисципліни«ГМО та сучасні
екобіотехнології в АПК» є сукупністьтеоретичних, методичних та практичних
питань вивчення природоохоронної біотехнології, пов’язаних з ефективним
використанням: енергії фотосинтезу, позитивних аспектів трансгенних організмів
та основних ризиків їх використання; новітніх перспективних розробок
агробіотехнології .
Міждисциплінарні зв’язки: базується на знаннях переважної більшості
фундаментальних загальноосвітніх дисциплін («Хімія», «Фізика», «Біологія»),
дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця («Нормативне
забезпечення біотехнологічних виробництв»).
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Теоретичні основи генно-модифікованих продуктівта їх практичне
застосування.
2.Сучасні екобіотехнології в АПК.
1.Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1 Мета вивчення навчальної дисципліни – це забезпечення майбутнього
спеціаліста необхідним об’ємом знань, засвоєння теоретичних основ та історії
виникнення генно-модифікованих організмів, їх використання в харчовому
виробництві; формування відповідних практичних навиків щодо позитивних
аспектів трансгенних організмів та основних ризиків їх використання;
використання сучасних біотехнологій комплексно, з урахуванням нагальних
потреб агровиробництва та новітніх перспективних розробок агробіотехнології.
1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни є:
- вивченням трансгенних організмів
- вивчення основних відомостей щодо позитивних аспектів трансгенних
організмів та основних ризиків їх використання;;
- одержання й узагальнення нових знань із питання перспективних
розробок агробіотехнології;
- формуванняемоційно-ціннісногоставленнястудентів
до
навколишньогосередовища;
- формування у студентів системи теоретичних і практичних знань щодо
забезпечення впровадження, організації виробництва та експлуатації
прикладних біотехнологій в АПК у реальних виробничих умовах
сільськогосподарських підприємств та регіональних біолабораторій, а
також сучасних методологічних підходів до розроблення та
вдосконалення відповіднихбіотехнологічних та інженерних рішень.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти
повинні:
знати:
− теоретичні основи методів та способи отримання генно-модифікованих
мікроорганізмів;
− загальну і спеціальну інформацію щодо генно-інженерних підходів
створення інтенсивних технологій ;
− позитивні аспекти та основні ризики використання ГМО;
− класифікацію та характеристики основних біотехнологічних агентів, які
використовуються для реалізації існуючих та перспективних прикладних
біотехнологій в АПК;
− технологічні режими та технічне обладнання для реалізації основних
прикладних біотехнологічних процесів у сільськогосподарському
виробництві;
− перелік та біотехнологічні характеристики біопрепаратів, які допущено
до використання в біологічному виробництві продукції рослинництва;
− методологію проектування та розрахунку основних біотехнологічних і
конструкційних показників процесів прикладних біотехнологій та
культиваційних і ферментаційних пристроїв (мікробіологічних реакторів)
для їх реалізації;
− агроекологічні проблеми, основні вимоги біологічної безпеки при
використанні прикладних біотехнологій в АПК;
− технологічні регламенти біотехнологічних процесів метанового
зброджування, вермикомпостування, виробництва білкових кормових
добавок, регіонального виробництва ентомологічних і мікробіологічних
препаратів захисту рослин тощо;
− методи та засоби науково-дослідної роботи, спрямованої на подальше
вдосконалення прикладних біотехнологічних процесів в АПК.
вміти:
- використовуватинабутізнання в практичнійдіяльності;
- користуватисяметодологію системного підходущодовиробництва та
використання в сільськомугосподарствіновітніхбіотехнологій;
- планувати,
організовувати
та
експлуатувативиробництвабіологічноактивних добрив і біопрепаратів;
- визначати
та
оцінюватибіотехнологічні,
та
фізикохімічніпоказникивихідноїсировини,
кінцевоїпродукції
та
біотехнологічнихагентів;
- розроблятитехнологічніпроективикористанняприкладнихбіотехнологійст
осовно умов конкретного сільськогосподарськогопідприємства:
- виявляти
неполадки
біотехнологічнихвиробництв
та
забезпечуватиїхусуненнясумісноізспеціалістамисуміснихгалузей;
- формулюватизавданнящодорозробленнянових
та
удосконаленняіснуючихприкладнихбіотехнологій для їхреалізаціїзгідно
потреб галузі з урахуваннямкомерційногоефекту;

- проводитинаукові,
теоретичні
та
експериментальнідослідженнящодоподальшоговдосконаленняприкладни
хбіотехнологічнихпроцесів в АПК.
- прийматиекологічнобезпечні та економічнодоцільнірішення.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити
ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий
модуль
1.Теоретичні
основи
генно-модифікованих
продуктівта їх практичне застосування.
Тема 1.1 Основнікатегорії та поняття. Ген.Генетичний код. Структурна
організація генома. Клонування генів.
Тема 1.2 Історія виникнення генно-модифікованих організмів.
Тема 1.3 Мета і види генно-модифікованих організмів.
Тема 1.4 Генно-модифіковані організми в харчовому виробництві.
Тема 1.5 Позитивні та можливі негативніаспекти використання генномодифікованих організмів.
Тема 1.6ГМО в Україні
Тема 1.7 Якість та безпекапродовольчоїсировини та харчовихпродуктів

Змістовий модуль 2. Сучасні екобіотехнології в АПК
Тема 2.1 Розвиток сучасних біотехнологій
Тема 2.2 Біотехнології утилізація та біоконверсія відходівАПК.
Тема 2.3 Біотехнологічні процеси виробництва ентомологічних і
мікробіологічних препаратів захисту рослин. Біологічний захист рослин.
Тема 2.4 Біотехнологічні процеси виробництва біологічно активних добрив
і біопрепаратів для відновлення урожайності та санації ґрунтів.
Тема 2.5Біотехнологічніпроцесизаготівлікормів та виробництвакормових
добавок.
Тема
2.6Методологіяпроведеннянаукових,
теоретичних
та
експериментальнихдослідженьщодорозроблення
та
впровадження
у
виробництвосучаснихекобіотехнологій.
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