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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни Роль кріобіології в збереженні біологічного
різноманіття складена відповідно до Освітньо-наукової програми Інституту проблем
кріобіології і кріомедицини НАН України
на третьому освітньо-науковому рівні___
(назва рівню вищої освіти)
галузі знань __09 «Біологія»___ _______
(шифр і назва галузі знань)
спеціальності 091 «Біологія»__________
(код і назва спеціальності)
Опис навчальної дисципліни
Освітньо-науковий рівень вищої освіти передбачає здобуття особою теоретичних
знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей,
розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницької діяльності,
оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, проведення власного
наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та
практичне значення (Закон України «Про вищу освіту», 2014).
У рамках навчальної дисципліни Роль кріобіології в збереженні біологічного
різноманіття аспірантам винесені питання щодо способів збереження генетичних ресурсів
шляхом кріоконсервування та депонування у кріобанках.
Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни Роль кріобіології в збереженні
біологічного різноманіття здійснюється на 2 курсі. Організація навчального процесу
здійснюється за кредитно-трансферною системою. Обсяг навчального навантаження
студентів описаний у кредитах ECTS – залікових кредитах, які зараховуються студентам
при успішному засвоєнні ними відповідної частини (залікового кредиту). На вивчення
навчальної дисципліни відводиться 30_ годин,___1___ кредит ЄКТС.
Статус навчальної дисципліни: за вільним вибором.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є підходи щодо кріоконсервування та
низькотемпературного зберігання герплазми тварин.
Міждисциплінарні зв’язки: відповідно до навчального плану, вивчення
навчальної дисципліни Роль кріобіології в збереженні біологічного різноманіття
здійснюється, коли аспірантом набуті відповідні знання з обов’язкових спеціальних
дисциплін на ІІІ рівні вищої освіти, з якими інтегрується програма наукової дисципліни.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни Роль кріобіології в збереженні
біологічного різноманіття є ознайомлення з методами кріоконсервування гермплазми
тварин та механізмами дії факторів кріоконсервування на гамети та ембріони тварин .
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни Роль кріобіології в збереженні
біологічного різноманіття є:
 Ознайомлення з різними способами збереження генетичного різноманіття тварин;
 Ознайомлення з особливостями функціонування гермплазми тварин.
 Розуміння особливостей кріоконсервування сперматозоїдів сільськогосподарських,
свійських та домашніх тварин.
 Розуміння підходів щодо кріоконсервування ооцитів сільськогосподарських,
свійських та домашніх тварин.



Розуміння особливостей кріоконсервування ембріонів сільськогосподарських,
свійських та домашніх тварин.

Очікувані результати навчання з дисципліни:
1. Аспірант повинен знати існуючі способи збереження генетичних ресурсів тварин.
2. Аспірант повинен бути ознайомлений з способами кріоконсервування гермплазми
тварин.
3. Аспірант повинен знати сучасні підходи щодо кріоконсервування сперматозоїдів,
ооцитів та ембріонів сільськогосподарських, свійських та домашніх тварин.
4. Аспірант повинен бути ознайомлений з особливостями отримання та
кріоконсервування гермплазми диких тварин.
2. Програма навчальної дисципліни
Дисципліна

Модулі

Роль
кріобіології
в збереженні
біологічного
різноманіття

Модуль 1

Загальна
кількість
годин
30

Кредити
ЄКТС
1

Лекції
10

Практичні заняття

Самостійна робота

5

15

МОДУЛЬ 1.
Тема 1. Способи збереження генетичного різноманіття тварин. Створення кріобанків
генетичних ресурсів для практичних і наукових цілей в медицині та біології.
Тема 2. Способи кріоконсервування гермплазми тварин.
Тема 3. Сучасні підходи щодо кріоконсервування сперматозоїдів сільськогосподарських,
свійських та домашніх тварин.
Тема 4. Сучасні підходи щодо кріоконсервування
ооцитів та ембріонів
сільськогосподарських, свійських та домашніх тварин.
Тема 5. Кріоконсервування гермплазми диких тварин.
3. Структура навчальної дисципліни
Структура
навчальної дисципліни

Кількість годин з них

Всього

Тема 1. Способи збереження
генетичного
різноманіття
тварин.. Створення кріобанків
генетичних
ресурсів
для

7

Аудиторних
Лекцій
Практичних та
семінарських
занять
2
2

Самостійна
робота

3

практичних і наукових цілей в
медицині та біології.
Тема
2.
Способи
5
2
кріоконсервування гермплазми
тварин.
Тема 3. Сучасні підходи щодо
5
2
кріоконсервування
сперматозоїдів
сільськогосподарських,
свійських та домашніх тварин.
Тема 4. Сучасні підходи щодо
5
2
кріоконсервування ооцитів та
ембріонів
сільськогосподарських,
свійських та домашніх тварин.
Тема 5. Кріоконсервування
8
2
гермплазми диких тварин.
Всього
30
10
Примітка: 1 кредит ECTS – 30 год.
Аудиторне навантаження – 50%, самостійна робота - 50%.
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4. Тематичний план лекцій
№ п/п
Тематика лекції
1.
Тема 1. Способи збереження генетичного різноманіття тварин. Створення
кріобанків генетичних ресурсів для практичних і наукових цілей в медицині
та біології.
2.
Тема 2. Способи кріоконсервування гермплазми тварин.
Тема 3. Сучасні підходи щодо кріоконсервування сперматозоїдів
3.
сільськогосподарських, свійських та домашніх тварин.
Тема 4. Сучасні підходи щодо кріоконсервування ооцитів та ембріонів
4
сільськогосподарських, свійських та домашніх тварин.
5
Тема 5. Кріоконсервування гермплазми диких тварин.

Години
2

2
2
2
2
10

Всього
5. Тематичний план практичних та семінарських занять
№ п/п
1.
2.

Тематика практичних та семінарських занять
Семінар на тему «Способи збереження генетичного різноманіття тварин».
Семінар на тему «Кріоконсервування гермплазми диких тварин».
ПМК
Всього

Години
2
3

5

6. Завдання для самостійної роботи
Питання для самостійної роботи

№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Тема 1. Способи збереження генетичного різноманіття тварин.
Створення кріобанків генетичних ресурсів для практичних і наукових
цілей в медицині та біології.
Збереження тварин ex situ in vitro. Селекція високопродуктивних
сільськогосподарських тварин.
Тема 2. Способи кріоконсервування гермплазми тварин.
Роль складу кріозахисних речовин та режимів заморожуваннявідтаювання в збереженні гермплазми тварин.
Тема 3. Сучасні підходи щодо кріоконсервування сперматозоїдів
сільськогосподарських, свійських та домашніх тварин.
Оцінка якості еякуляту. Селекція високопродуктивних
сільськогосподарських тварин.
Тема 4. Сучасні підходи щодо кріоконсервування ооцитів та ембріонів
сільськогосподарських, свійських та домашніх тварин.
Відмінності біохімічного складу цитоплазми та мембрани ооцитів як
основний фактор їх кріолабільності.
Тема 5. Кріоконсервування гермплазми диких тварин.
Особливості постмортального кріоконсервування тестикулярної та
оваріальної тканин.
Всього:

Години
3

3

3

3

3

15

Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю
1. Способи збереження генетичного різноманіття тварин. Переваги та недоліки
кожного з них.
2. Які існують методи кріоконсервування сперматозоїдів сільськогосподарських,
свійських та домашніх тварин?
3. Від чого залежить ефективність кріоконсервування ооцитів сільськогосподарських,
свійських та домашніх тварин?
4. Які існують основні підходи до збереження генетичних ресурсів диких тварин?
5. Які особливості будови та складу ооцитів, визначають їх кріорезистентність?
6. Методичні підходи до кріоконсервування сперматозоїдів риб.
7. Методичні підходи до кріоконсервування сперматозоїдів птахів.
8. Методичні підходи до кріоконсервування сперматозоїдів ссавців.
9. Проблеми кріоконсервування ооцитів ссавців.
10. Створення кріобанків геномів для практичних і наукових цілей в медицині та біології.
11. Сучасні підходи щодо збереження генофонду видів окремих екологічних систем.
12. Селекція високопродуктивних сільськогосподарських тварин та методи
кріобіології.

7. Завдання для самостійної роботи: опрацювання матеріалу згідно тематичного
плану із застосуванням сучасних інформаційних технологій та спеціалізованих ресурсів в
Інтернеті.
8. Методи навчання. Основними видами навчальних занять згідно з навчальним
планом є лекції. Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних
розділів дисципліни.
Допоміжні методи навчання: пояснення, бесіда, розповідь, ілюстрація,
спостереження, навчальна дискусія, обговорення теоретичного та/або науковопрактичного питання, моделювання ситуації інтересу та опора на життєвий досвід.
9. Методи оцінювання (контролю): усний контроль (основне запитання,
додаткові та допоміжні запитання); індивідуальне, фронтальне і комбіноване опитування;
тестовий контроль; письмовий контроль.
10. Форма поточного контролю успішності навчання: оцінка з дисципліни
визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності аспіранта із відповідних тем.
Максимальна поточна кількість балів, яку аспірант може набрати при вивченні
дисципліни, становить 60 балів.
Поточний контроль проводиться у формі тестів, роботи на практичних заняттях,
виступів на семінарах. Для визначення максимальної кількості балів, яку аспірант може
отримати за тему, загальна кількість балів (60 балів) розбивається пропорційно кількості
тем. З них 50% балів становить оцінка за виконання тестів, 50% – за практичне та/або
семінарське заняття.
11. Форма підсумкового контролю успішності навчання та критерії
оцінювання. Підсумковий контроль з дисципліни проводиться у формі
ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ. Сума балів поточного контролю
визначається на основі оцінок поточної діяльності аспіранта із всіх тем. Максимальна
поточна кількість балів, яку аспірант може набрати при вивченні дисципліни, становить
60 балів, та за результатами підсумкового модульного контролю – 40 балів, разом – 100
балів.
Мінімальна поточна кількість балів, яку повинен набрати аспірант при вивченні
всіх практичних та/або семінарських занять з дисципліни для допуску до підсумкового
контролю, повинна бути не менше 50% від максимальної поточної кількості балів.
Під час підсумкового модульного контролю аспіранту пропонується 4 запитання,
максимальна кількість балів за кожне запитання становить 10 балів. Підсумковий
модульний контроль вважається зарахованим, якщо аспірант набрав не менше 65% від
максимальної кількості балів.
Оцінювання знань за кожне запитання під час підсумкового модульного контролю
здійснюються наступним чином:
1-3 бали – аспірант здатен визначити загальне у поняттях або явищах, але присутні 4 і
більше помилок;
4-7 балів – аспірант здатен визначити головне у поняттях або явищах, але припустився
неточностей, 2-3 помилок та не зробив достатньо аргументованих висновків;
8-10 балів – аспірант вміє визначати головне у поняттях або явищах, здатен зробити
аргументовані висновки, що дозволило йому правильно і повністю розкрити питання,
навести приклади явищ та процесів, зробити аргументовані висновки, помилки відсутні
або несуттєві.

12. Методичне забезпечення: навчальний контент (конспект, розширений план
лекції, презентація з використанням мультимедійних пристроїв), відеофільми за темами,
методичні рекомендації за темами, завдання для поточного та підсумкового контролю
знань і вмінь здобувача. Аспірант має доступ до бібліотеки ІПКіК НАН України де
знаходяться підручники із загальних та спеціальних дисциплін, теоретичні та практичні
видання в галузі кріобіології, періодичні наукові видання, методичні рекомендації,
автореферати дисертацій та дисертації з кріобіології і кріомедицини, точка доступу до
Інтернет-баз даних.
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