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Мета дисципліни – формування у аспірантів цілісного уявлення щодо теоретичних та практичних 

знань з питань створення та використання генетично-модифікованих рослин та біобезпеки продовольчої 

сировини і продуктів харчування. 

 

1. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

1. Знати фізіологію, анатомію, біохімію рослин, молекулярну біологію, 

біотехнологію на рівні випускника магістратури Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

2.  Мати базові знання в галузі генної інженерії, знати загальні принципи створення 

генно-модифікованих організмів, практичне використання модифікованих 

організмів на рівні випускника магістратури Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, самостійно застосовувати знання з 

біологічних дисциплін, виконувати практичні роботи, працювати з сучасною 

науковою літературою та інтернет ресурсами.  

2. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Фізіологія та безпека генетично-модифікованих рослин» є складовою циклу 

вільного вибору аспіранта. Проблеми створення і використання генетично модифікованих рослин і 

продуктів їх переробки видаються актуальними, викликають великий інтерес і дискусії в 

суспільстві. Поширення генетично модифікованих рослин в світі набуває все більших масштабів. 

Трансгеноз здійснюють в самих різних групах організмів - бактерій, рослин, грибів, тварин. Однак 

технології отримання генетично-модифікованих організмів, донині не досконалі, що викликає деякі 

ризики при використанні таких організмів, тому важливим є знайомство магістрів-біологів  з цією 

проблемою і формування у них адекватного професійного ставлення до неї. 

3. Завдання (навчальні цілі): 

Основними завданнями дисципліни «Фізіологія та безпека генетично-модифікованих рослин» є 

формування у майбутніх фахівців: 

- сучасних уявлень про цілі і способи отримання, використання генетично-модифікованих рослин; 

- розуміння ризиків, що виникають у зв'язку з вирощуванням генетично-модифікованих рослин і 

використанням продуктів їх переробки; 

- знання про біобезпеку генетично-модифікованих рослин; 

- ознайомити з критеріями, показниками і методами оцінки генетично-модифікованих рослин; 

- ознайомити з нормативно - правовою базою України та інших країн в галузі регулювання і 

контролю за отриманням і використанням генетично-модифікованих рослин. 

- сформувати науково-обґрунтоване соціально відповідальне ставлення до проблеми ГМО. 

Згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій дев’ятого рівня освіти дисципліна забезпечує 

набуття аспірантами таких компетентностей: 

інтегральної:  

- здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових ціліс-

них знань та/або професійної практики 

загальних: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

2. Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій 

3. Здатність до проведення самостійних досліджень на сучасному рівні 

4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

5. Здатність працювати в міжнародному науковому просторі 

6. Прагнення до збереження навколишнього середовища 
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спеціальних (фахових, предметних): 

 

1. Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної 

проблеми, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 

знань та/або професійної практики  

2. Здатність самостійно проводити наукові дослідження, які дають можливість 

переосмислити наявне та створити нове цілісне знання 

3. Здатність інтерпретувати дані, отримані в результаті наукового дослідження і 

зіставляти виявлені факти з сучасними концепціями, гіпотезами та теоріями 

4. Розуміння етичних аспектів наукової діяльності в галузі біології 

5. Здатність представляти результати власного дослідження широкому загалу 

фахівців та нефахівців; спроможність працювати у міждисциплінарній команді 

 

4. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(згідно освітньої програми) 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) 

 
Форми викладання і 

навчання 

 
Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумко-

вій оцінці 

з дисцип-

ліни Код Результат навчання 

 Знати   
 

1.1 Знати та вміти визначати завдання та 

перспективи розвитку використання 

генетично модифікованих організмів в 

продуктах харчування. Технології 

рекомбінантної ДНК 

Лекція Контрольна робота 
(тестування), іспит 

20 

 

1.2 Знати основні засади генетичної 

модифікації рослин. Принцип роботи, 

молекулярні механізми. Обмеження 

використання.  

Лекція Контрольна робота 
(відкриті питання), 
іспит 

20 

 

1.3 Знати принципи біобезпеки генетично 

модифікованих рослин, потенційну 

небезпеку для організму людини генетично 

модифікованих продуктів харчування.  

Лекція Оцінювання 
самостійної роботи, 
іспит 

20 

 

 Вміти   
 

2.1 Вміти працювати з генетично 

модифікованими організмами в польових і 

лабораторних умовах  

Практичне заняття Захист презентації 
10 

2.2 Вміти застосовувати сучасні 

експериментальні методи молекулярної 

біології для отримання генетично 

модифікованих рослин, аналізувати та 

оцінювати ризики при роботі з ними, 

оцінювати переваги і недоліки 

використання генетично модифікованих 

організмів в наукових і практичних цілях.  

Практичне заняття Захист презентації  
10 

 Комунікація    

3.1 Вміти працювати в групі при 

обговоренні правових аспектів 
отримання, імпорту та використання 

ГМ-організмів у США, Євросоюзі, 

Україні. 

Самостійна робота Оцінювання 
самостійної роботи 

10 

 

 Автономність та 

відповідальність 
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4.1 Вміти самостійно працювати з науковою та 

навчально-методичною літературою, 

здійснювати пошук та узагальнювати 
науково-технічну інформацію. 

Самостійна робота Оцінювання 
самостійної роботи 

10 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання: 
 

Результати навчання дисципліни (код) 

 

Програмні результати навчання 

(за освітньою програмою) 

 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

2.1 

 

2.2 

 

3.1 

 

4.1 

ПР.02.Демонструвати знання в предметній області та науково-

практичних потребах професії; 
+ + + + + + 

 

ПР.04.Планувати та реалізувати на практиці методологічні принципи  

та методи  біологічних досліджень; 
 

+ 
    

+ 
ПР.09.Ініціювати, організовувати та проводити комплексні 

дослідження в галузі науково-дослідницької та інноваційної 

діяльності, які приводять до отримання нових знань;  

+ + 
 

+ + 
 

+ 

ПР.11.Формулювати робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які 

мають розширювати і поглиблювати стан наукових досліджень в 

обраній сфері; 

 

+ 
    

+ 

ПР.16.Використовувати сучасні інформаційні та комунікативні 

технології при спілкуванні, обміні інформацією, зборі, аналізі, обробці 

та інтерпретації джерел. 
 

+ + + + + + 
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6. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота  – РН 1.1. –1.3. 

макс. – 40 балів, мін. – 20 балів (у вигляді тестових та відкритих завдань) 

2. Оцінка самостійної роботи: РН 2.1. – 4.1. – 8 балів /4 бали 

3. Презентації/доповіді –РН 3.1., 4.1. –12 балів / 6 балів 

 
- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

  Форма проведення – письмова, у вигляді тестових (80%) та відкритих(20%)  завдань.  

 Результатами навчання, які оцінюються на іспиті, є РН 1.1. –1.3. 

Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом протягом екзамену – 40 

балів за 100-бальною шкалою. 

 Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за екзамен не може бути 

меншою 24 балів. 

- умови допуску до підсумкового іспиту:  

Обов’язковим для іспиту є успішне написання контрольної роботи (не менше 50% правильних відповідей), 

підготовка завдань самостійної роботи, презентацій, доповідей тощо. Аспірант не допускається до 

екзамену, якщо під час семестру набрав менше 20 балів 

 

 
7.2 Організація оцінювання: 

 

Контрольна робота проводиться після завершення лекцій. Оцінювання практичних занять 

здійснюється протягом семестру. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, 

самостійної роботи проводиться упродовж лекційного курсу та практичних занять. 

 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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7. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і практичних 

занять 

№ НАЗВА ТЕМИ 
Кількість годин 

Лекції Практ С/Р Конс 

 

 
Фізіологія та безпека генетично-модифікованих рослин 

 
 

1 

Лекція 1. Генетично модифіковані організми 

та продукти харчування: основні завдання та 

перспективи. 

Генетично-модифіковані організми: основні 

завдання та перспективи розвитку. Історія 

розробки генетично модифікованих джерел їжі - 

ГМД. 

Самостійна робота. Генетична, або генна 

інженерія. Генетично модифіковані продукти 

(ГМП).  

 

2 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

- 

2 Лекція 2. Технології рекомбінантної ДНК. 

Визначення генетичної модифікації. Природні 

фактори генетичної модифікації. Підходи і 

методи для отримання рекомбінантних ДНК і 

маніпуляцій з нею. Клонування генів. Поняття 

плазмідного вектора. ПЛР, рестрикція. 

Самостійна робота. Класичне клонування, ТА-

клонування, ТОРО-клонування, ензиматична 

збірка фрагментів ДНК по Гібсону. 

 

4 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

- 

 

 

3 

Лекція 3. Генетична модифікація прокаріот і 

мікроміцетів 

Особливості бактерій, що дозволяють їх легку 

модифікацію. Генетична трансформація 

прокаріот, мікроміцетів, підходи, вимоги до 

векторів. Поняття метаболічної інженерії, 

перепрограмування метаболізму бактерій. 

Самостійна робота. Застосування 

геномодифікованих бактерій і дріжджів в 

харчовій промисловості, біотехнологіях, 

медичне застосування. Біосенсори. 

Практичне заняття. Методи визначення ГМО у 

харчових продуктах. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

- 

 

 

4 

Лекція 4. Генетична модифікація рослин 

Підходи до генетичної модифікації рослин. Ti-

плазміди агробактерій - природний інструмент 

для генетичної трансформації рослин. Принцип 

роботи, молекулярні механізми. Обмеження 

використання Ti-плазмід. Сучасні модифікації - 

двовекторна система.  

Самостійна робота. Приклади ГМ-рослин - 

бавовна, кукурудза, золотий рис, соя, папайя. 

Стійкі до вірусів рослини. 

 

4 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

- 
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5 Лекція 5. Безпека генетично модифікованих 

джерел їжі (ГМД). 

Визначення безпеки генетично модифікованих 

харчових продуктів. Потенційна небезпека для 

організму людини генетично модифікованих 

джерел їжі.  

Самостійна робота. Заходи щодо забезпечення 

безпеки ГМП. Державне регулювання безпеки 

ГМП. 

 

2 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

- 

6 Лекція 6. Питання біобезпеки 

Доводи за і проти використання 

геномодифікованих організмів. Проблеми 

інтродукції ГМ-рослин в сівозміну - поява 

супербур'янів, загибель комах запилювачів. 

Самостійна робота. Скандал із застосуванням 

золотого рису. Етичні питання застосування 

геномодифікованих тварин.  

Практичне заняття. Правові аспекти 

отримання, імпорту та використання ГМ-

організмів у США, Євросоюзі, Україні. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

- 

Контрольна робота  2    

Консультація    2 

 

Всього годин за семестр  

 

18 

 

4 

 

96 

 

2 

 

Загальний обсяг 120 год, в тому числі: 

Лекцій – 18 год. 

Практичні заняття - 4 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота – 96 год. 

8. Рекомендовані джерела: 

Основна: 

1. Блюм Я. Б., Негрецький В. А., Ємець А. І. та ін. Огляд стану провадження та 

дослідження біотехнологій і біобезпеки в Україні та країнах субрегіону. - Проект 

ЮНЕП-ГЕФ: «Розробка національної рамкової структури біобезпеки для 

України». - К., 2003. - 82 с. 

2. Б. Баласинович, Ю. Ярошевська ГМО: виклики сьогодення та досвід правового 

регулювання. - К.: АДЕФ-Україна, 2001. - 255 с.; 

3. Кунах В.А. Мобільні генетичні елементи і пластичність геному рослин/ В.А 

Кунах.- К.:Логос,2013.- 288 с. 

4. Тищенко Е.Н., Дубровная О.В. Эпигенетическая регуляция, метилирование ДНК 

генов и трансгенов растений.- К.: Логос, 2004. - 236 с. 

5. Инженерная биотехнология: основы технологии микробиологических 

производств: Учебное пособие / Луканин А.В.- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 

с. ISBN 978-5-16-011479-8 - http://znanium.com/catalog/product/527386 

6. Основы биохимии: учеб. пособие / Т.Л. Ауэрман, Т.Г. Генералова, Г.М. 

Суслянок. М.: ИНФРА-М, 2017. 400 с.  http://znanium.com/catalog/product/760160 

7. Основы генетики: учебник / В.В. Иванищев. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 207 с. 

http://znanium.com/catalog/product/557529 
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Додаткова: 
1. Биологическая безопасность: современные методические подходы к оценке качества 

пищевой, фармакологической и сельскохозяйственной продукции: монография-

Минск:Беларуская навука, 2015-220с.-URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436789.  
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