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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 G 

«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 фізико-

хімічніпоказникивихідноїсировини, 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 генно-

модифікованих 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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2. Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, 

транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів : Закон 

України, 31 трав. 2007 р. №1103-V // Офіційний вісник України. − 2007. − № 45.− 

С. 7−13. 

3.  Про внесення змін до Закону України «Про державну систему біобезпеки 

при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично 



модифікованих організмів» : Закон України, 23 лютого 2012 р. №4441-VI // 

Офіційний вісник України. − 2012. −№ 22. − С. 16−18. 
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2007. − № 89. − С. 13. 

5.  Тимчасові критерії безпеки поводження з генетично модифікованими 

організмами та провадження генетично-інженерної діяльності у замкненій системі 

: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 р. №922 // 

Офіційний вісник України. − 2008. − № 80. − С. 50−51. 

6.  Порядок державної реєстрації генетично модифікованих організмів 

джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних та 

лікарських засобів, які містять такі організми або отримані з їх використанням : 

затв. постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2009 р. №114 // 

Офіційний вісник України. − 2009. − № 12. − С. 31. 

7.  Порядок державної реєстрації генетично модифікованих організмів 

сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі : затв. постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 липня 2009 р. №808 // Офіційний вісник 

України. − 2009. − № 59. − С. 156−157. 

8.  Порядок проведення державної апробації (випробування) генетично 

модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій 

системі : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23 лип. 2009 р. №808 // 

Офіційний вісник України. − 2009. − № 59. − С. 154−155. 

9.  Порядок державної реєстрації генетично модифікованих організмів 

джерел кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять такі 

організми або отримані з їх використанням : затв. постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 жовтня 2010 р. №919 // Офіційний вісник України. − 2010. − № 78. 

- С. 19-20. 

10. Деякі питання дослідження продукції, яка містить генетично 

модифіковані організми або отримана з їх використанням : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. №279-р // Урядовий кур’єр. − 

2010. − 17 березня − С. 17(Дод. «Орієнтир», №11). 

11. Критерії оцінки ризику потенційного впливу генетично модифікованих 

організмів на навколишнє природне середовище : затв. наказом М-ва екології та 

природних ресурсів України від 7 лютого 2011 р. №36// Офіційний вісник 

України. − 2011. − № 17. − С. 53. 

12. Перелік харчових продуктів, щодо яких здійснюється контроль вмісту 

генетично модифікованих організмів : затв. наказом М-ва охорони здоров’я 

України від 9 листопада 2010 р. №971 // Офіційний вісник України. − 2010. − 

№98. − С. 110−112. 

13. Экологическая биотехнология; под ред. К.Ф.Форстера, Д.А.Дж. Вейза; 

пер. с англ. – Л.: Химия, 1990. – 383 с.  

14. Бекер М.Е. Биотехнология / М.Е. Бекер, Г.К. Лиепинь, Е.П. Райпулис. – 

М.: Агропроиздат, 1990. – 334 с. 
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