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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: формування у студентів системи знань, що забезпечують створення нових 

сортів рослин, порід тварин  та використання культур клітин тваринного та 

рослинного походження у біотехнологічному виробництві.  

 

Компетентності: К11; ФК1.4. 

 

Результати навчання: ПР06; ПР13; ПРс1.4. 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Біоматеріалознавство та інженерія 

біотканин 

Моделювання та оптимізація систем та 

процесів в біотехнології 

Основи наукових досліджень Біосинергетика 

Промислові технології біологічно 

активних речовин 

Молекулярна біотехнологія та 

біоінженерія 

Біонанотехнологія та нанобіофізика Технології мікробного синтезу 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1 2 3 4 5 

Змістовий модуль № 1. Біотехнологія клітин 

рослинного походження  

 

1 

 

Л 

 

2 

Тема 1. Культури клітин вищих рослин. Історія 

методу культивування культури вищих рослин. 

Сфери застосування культур рослинних клітин.  
1, 2 

2 ЛЗ 4 

Організація біотехнологічної лабораторії з 

культивування клітин рослинного та тваринного 

походження.  
1, 2, 3 

3 Л 2 

Тема 2. Методи створення клітинних культур рослин. 

Калусні тканини. Морфофізіологічна характеристика 

калусних тканин. Чинники, що вливають на 

морфогенез in vitro.  

1, 2 

4 СР 6 
Створення нових технологій на основі культивування 

клітин та тканин рослин.  
1, 2 

5 Л 2 
Тема 3. Генетичні механізми, що обумовлюють 

диференціювання клітин в культурі.  
1, 2 

6 ЛЗ 4 

Прийоми та методи стерилізації при культивуванні 

рослинних клітин та тканин in vitro. Приготування та 

стерилізація пожиного середовища. Пересів. Техніка 

дисоціації. Пересів клітинного моношару. 

1, 2, 3 

7 Л 2 

Тема 4. Типи поживних середових і їх склад, що 

застосовуються в культивуванні культур рослин. 

Гормональна регуляція в культурі клітин і тканин in 

vitro. 

1, 3, 4 

8 СР 6 Культури гаплоїдних клітин рослин.  2 

9 Л 2 

Тема 5. Протопласти рослинних клітин. Способи 

виділення рослинних протопластів. Культивування 

рослинних протопластів. Злиття протопластів. 
1, 2 

10 СР 5 

Види соматичних гібридів. 

Протопласти, що використовуються в якості 

реципієнтів для клітинних органел. 
2, 8 – 10  

11 ЛЗ 4 
Приготування поживних середовищ для 

культивування рослинних клітин та тканин in vitro.  
1, 3, 4 

12 Л 2 

Тема 6. Отримання біологічно активних речовин з 

культур клітин рослин. Переваги використання 

клітинних культур в якості продуцентів БАР в 

порівнянні з інтактними рослинами. Фактори, що 

впливають на накопичення БАР культивованими 

клітинами рослин.  

5, 8 – 10 
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13 Л 2 

Тема 7. Режими культивування рослинних клітин в 

біореакторах. Етапи робіт по створенню промислових 

технологій для отримання БАР за допомогою 

культивованих клітин рослин. 

5, 8 – 10 

14 ЛЗ 4 Культивування стерильних проростків 1, 3, 4 

15 Л 2 

Тема 8. Біотехнології клонального 

мікророзмноження і оздоровлення рослин. Переваги 

клонального мікророзмноження в порівнянні з 

традиційними методами вегетативного розмноження 

рослин. Області застосування мікророзмноження. 

Способи клонального мікророзмноження рослин. 

Характеристика основних етапів мікророзмноження. 

Фізіологічні особливості регенерантів і необхідність 

у створенні особливих умов їх адаптації ex vitro. 

Методи одержання безвірусного садивного 

матеріалу.  

6 – 10  

16 СР 5 

Методи іммобілізації рослинних клітин. Переваги 

іммобілізованих рослинних клітин перед 

традиційними методами культивування рослинних 

культур.  

5, 8 – 10 

17 Л 2 

Тема 9. Клітинна інженерія рослин. Запліднення in 

vitro. Ембріокультури. Соматична гібридизація.  

Перенесення в протопласти органел, мікроорганізмів. 

Генетична трансформація рослин. Клітинна селекція 

in vitro.  

7 – 10  

18 СР 5 
Методи клітинної селекції. Переваги клітинної 

селекції перед традиційними селекційними методами 2, 7 – 10 

19 ЛЗ 4 
Отримання та культивування калусної тканини з 

вегетативних органів рослин. 
1, 3, 4 

20 Л 2 

Тема 10. Створення штучних асоціацій 

культивованих клітин вищих рослин з 

мікроорганізмами. Мета створення клітинних 

асоціацій. Ендосімбіотичні асоціації. Екзосімбіотичні 

асоціації з водоростями, грибами, азотфіксаторами. 

Ціанобактерії в штучних асоціаціях з рослинними 

клітинами. Безклітинні системи в біотехнології. 

2 

21 СР 5 
Методи збереження генофонду. Методика 

кріоконсервування, способи уповільнення росту. 
2 

22 ЛЗ 4 Регенерація рослин з апікальних меристем 1, 3, 4 

23 Л 2 Контрольна робота № 1 1 – 10 

Змістовий модуль № 2 Біотехнологія клітин 

тваринного походження 

24 Л 2 

Тема 11. Культури тваринних клітин та тканин. 

Історія методу культивування тваринних клітин. 

Культури клітин тваринного походження. Культури 

тканин та органів. Культуральні системи тваринних 

клітин. Первинні культури. Диплоїдні культури. 

Постійні (перещеплювані) гетероплоїдні культури. 

1, 2, 3 

25 СР 5 
Застосування культури клітин тваринного 

походження. 
3 
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26 Л 2 

Тема 12. Характеристика культури тканини 

тваринного походження. Типи культуральних систем 

тваринного походження: непроточні культури, 

проточні культури. Моношарові культури. 

Суспензійні культури. 

1, 2, 3 

27 СР 5 
Бактеріальне забруднення клітинних культур. 

Перевірка стерильності. Вірусне забруднення. 3 

28 Л 2 

Тема 13. Моношарове культивування на мікроносіях. 

Поживні середовища та умови культивування клітин 

та тканин тваринного походження. Стандартні 

середовища для культивування культур тваринного 

походження: середовище Ігла MEM (minimal essential 

medium) та BME (basal medium, Eagle); середовище 

199 та інші. Принципи складання культуральних 

середовищ. 

1, 2, 3 

29 СР 5 

Суттєві відмінності поживного середовища для 

культивування культури клітин рослинного 

походження від поживного середовища для 

культивування культури клітин тваринного 

походження. Сухі середовища для культивування 

клітин. Застосування цвіттерійних буферних систем. 

3 

30 Л 2 

Тема 14. Клітинний цикл та цикл зростання 

тваринних культур. Синхронізація клітин. 

Культивування клітин та тканин безхребетних 

тварин. Використання культури клітин людини. 

1, 2, 3 

31 СР 5 

Функціональна структура антитіл. 

Отримання моноклональних антитіл. 

Використання моноклональних антитіл. 
2 

32 ЛЗ 4 Методика культивування лімфоцитів 3 

33 Л 2 

Тема 15. Гібридизація тваринних клітин. Історія 

методу. Методи створення химерних тварин: 

агрегаційний метод, ін'єкційний метод. Механізм 

злиття клітин. 

2 

34 СР 5 

Отримання трансгенних тварин. Регулювання 

відтворення сільськогосподарських тварин. 

Суперовуляція. Штучне запліднення. Трансплантація 

ембріонів. 

2 

35 Л 2 

Тема 16. Клонування тварин. Історія клонування 

тварин. Методи трансплантації ядер. Метод 

мікроманіпуляції. Трансплантація ядер з 

використанням цитохалазінів. Методи виділення 

каріопластів. Технологія переносу ядер соматичних 

клітин. 

2 

36 СР 5 
Методи рахунку клітин, зберігання клітин, 

каріотипіювання, візуалізації клітин. 
1, 3 

 

37 

 

ЛЗ 

 

4 
Аналіз клітинного циклу. 3 

Контрольна робота № 2 1 – 3  

Разом (годин) 126 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  16 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  
62 

4 Виконання індивідуального завдання (Р) 30 

 Разом 116 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

    Розрахункове завдання   
 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни виконання  

(на якому тижні) 

1 Перелік тем рекомендованих індивідуальних завдань. 

Зробити розрахунок кількості компонентів поживних 

середовищ для культивування клітин рослинного та 

тваринного походження у відповідності із варіантом завдань, 

що видається викладачем на початку семестру. 

13 

2 Особливості підготовки розрахункового завдання. 

Розрахункове завдання повинне бути виконано у 

відповідності із варіантом завдань  і повинне представляти 

собою поетапний розрахунок кількості компонентів 

поживних середовищ для вирощування в лабораторних чи 

промислових умовах клітин та тканин рослинного чи 

тваринного походження, виходячи з форми складових 

речовин, їх початкової концентрації, з врахуванням втрат. 

 

3 Оформлення розрахункового завдання. 

Розрахункове завдання повинне складатися з наступних 

необхідних елементів: 

- титульний аркуш (приклад оформлення дає викладач); 

- зміст; 

- вступ; 

- завдання; 

- розрахунок згідно з варіантом завдань; 

- висновок; 

- список джерел інформації. 

Мова написання завдання – українська. 

Завдання друкується на одній стороні листа формату А4. 

Параметри сторінки: 

- орієнтація книжна; 

- поля: верхнє та нижнє – 2,0 см; ліве  – 2,5 см; праве  – 

1,5 см. 

Шрифт – Times New Roman. 

Розмір шрифту – 14. 

Абзац – відступ 1,25 см. 

 



 9 

Інтервал міжстроковий – 1,5 строки. 

Вирівнювання тексту – по ширині. 

Колір шрифту – АВТО (чорний). 

Кожний структурний елемент (зміст, вступ та інш.) 

друкують з нової сторінки. 

Назви структурних елементів друкуються ВЕЛИКИМИ 

літерами (наприклад, ЗМІСТ та інш.) і вирівнюють по центру 

без абзацного відступу. 

Після назви структурного елементу йде один 

міжстроковий інтервал у 1,5 строки. 

Назви пунктів та підпунктів друкуються з Першої великої 

літери напівжирним шрифтом і вирівнюються по ширині з 

абзацним відступом. Наприклад: 

1.2 Розрахунок кількості компонентів для 

приготування поживного середовища Мурасиге-Скуга  
До складу поживного середовища Мурасиге-Скуга 

включають ….). 

В кінці назви розділу, пункту та підпункту крапка не 

ставиться.  

Розділи нумерують в межах всієї роботи. Пункти 

нумеруються в межах розділу, підпункти – в межах пункту. В 

кінці номеру розділу, пункту, підпункту крапка не ставиться. 

 

Перед назвою пункту друкують один полуторний інтервал. 

Інтервальних відступів до чи після назви підпункту немає. 

 

Назви заголовків друкуються з Першої великої літери 

напівжирним шрифтом і вирівнюються по ширині тексту з 

абзацним відступом. В кінці заголовку ставлять крапку та 

починають нове речення (наприклад:  

Характеристика молока коров’ячого. Всі життєво 

необхідні речовини для нормального розвитку людського 

організму знаходяться в молоці…). 

До назви таблиці та після самої таблиціставиться один 

міжстроковий інтервал у 1,5 строки. 

Назви таблиць друкуються з Першої великої літери і 

вирівнюються по ширині тексту з абзацним відступом. Друк 

таблиць дозволяється з використанням 12 розміру шрифту та 

одинарного міжстрокового інтервалу.  

Назви рисунків друкуються з Першої великої літери і 

вирівнюються по центру. Якщо є підрисуночний текст, то 

його розміщують перед назвою рисунку. 

Рисунки і таблиці нумеруються. Нумерація в межах 

розділу. 

 

Оформлення назви таблиці перед таблицею: 

 

Таблиця 2.1 − Органолептичні показники варенця 

Назва показника Характеристика 

Зовнішній вигляд і 

консистенція 

Однорідна, в міру щільна, 

з непорушеним згустком (за 

термостатного способу 

виробництва) або порушеним 

згустком (за резервуарного 
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способу виробництва). 

Оформлення назви рисунку після рисунку: 

 

 
1 – ємність для молока, 2 – балансувальний бачок, 3 – 

насос, 4 – сепаратор-очищувач, 5 – пластинчаста 

пастеризаційно-охолоджувальна установка,  

6 – сирна ванна, 7 – прес-візок, 8 – охолоджувач для 

кисломолочного сиру,  

9 – автомат для фасування кисломолочного сиру, 

 10 – ємність для закваски 

Рисунок 1.1 – Принципова гідропневматична схема 

виробництва  

кисломолочного сиру традиційним способом 

 

Текст латиницею друкується курсивом. 

У список використаних джерел слід включити всі джерела, 

які нумеруються в порядку їх цитування в тексті. Список 

джерел інформації оформлюється у відповідності до ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної 

та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.  

Зразки оформлення посилань у списку використаних 

джерел: 

http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf 

Текст роботи повинен містити посилання на джерела 

інформації у квадратних дужках із зазначенням номера 

джерела у списку використаних джерел. Приклад: Текст 

[1,5,8]. 

Рукописний текст повинен бути виконаний креслярським 

шрифтом. 

Розрахункове завдання брошурується в папку і здається 

викладачу в день захисту завдання. 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Методи навчання, з окремої навчальної дисципліни – це методи взаємодії 

між викладачем та студентами, а саме методи подання інформації студентові  

в ході його пізнавальної діяльності.  

На лекційних, практичних та семінарських заняттях з метою активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни «Загальна 

біотехнологія» використовуються наступні методи. 

http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf
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Пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-рецептивний. 

Студенти здобувають знання у «готовому» вигляді, слухаючи лекцію, або з 

навчальної (або методичної) літератури, або за допомогою Інтернет-посібника. 

Студенти сприймають і осмислюють факти, оцінки, висновки й залишаються в 

рамках репродуктивного (відтворюючого) мислення. Такий метод якнайширше 

застосовують для передавання значного масиву інформації. Його можна 

використовувати для викладення й засвоєння фактів, підходів, оцінок, висновків.  

Репродуктивний метод. Ідеться про застосування вивченого на основі 

зразка або правила. Діяльність студентів є алгоритмічною, тобто відповідає 

інструкціям, розпорядженням, правилам – в аналогічній до представленого 

зразка ситуаціях. Організовується діяльність студентів за кількаразовим 

відтворенням засвоюваних знань. Для цього використовуються різноманітні 

вправи, лабораторні, практичні роботи, програмований контроль, різні форми 

самоконтролю. Цей метод застосовується у взаємозв'язку з інформаційно-

рецептивним методом (який передує репродуктивному). Разом вони сприяють 

формуванню знань, навичок і вмінь в студентів, формують основні розумові 

операції (аналіз, синтез, узагальнення, перенос, класифікація. 

Метод проблемного навчання. Викладач, перш ніж знайомити з 

матеріалом, ставить проблему, формує пізнавальне завдання, а потім 

розкриваючи систему доказів, порівнюючи погляди, різні підходи, показує 

спосіб розв’язання поставленого завдання. Студенти стають свідками й 

співучасниками наукового пошуку і не тільки сприймають, усвідомлюють та 

запам'ятовують готову інформацію, але й стежать за логікою доказів, за рухом 

думки педагога. 

Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть – в організації 

активного пошуку розв’язання висунутих педагогом пізнавальних завдань або 

під керівництвом педагога, або на основі евристичних програм і вказівок. Процес 

мислення поетапно направляється й контролюється педагогом або самими 

учнями на основі роботи над завданнями і навчальними посібниками. 

Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і 

завдань, короткого усного або письмового інструктажу студенти самостійно 

вивчають літературу, ведуть спостереження й виміри та виконують інші 

пошукові дії. У даному методі найбільш повно проявляються ініціатива, 

самостійність, творчий пошук у дослідницькій діяльності. Дослідницький метод 

безпосередньо переходить у методи, які імітують, а іноді й реалізують науковий 

пошук.  

 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни 

здійснюють згідно з кредитною системою організації навчального процесу. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. 

Критерії оцінки рівня знань на лабораторних, семінарських та практичних 

заняттях визначені наступним чином. 

Оцінка «відмінно»/А – студент демонструє глибоке знання навчального 

матеріалу, що міститься в основних і додаткових літературних джерелах; вміння 
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аналізувати явища, які вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і розвитку; вміння 

проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні практичні задачі; 

відповіді на запитання чіткі, лаконічні, логічно послідовні.  

Оцінка «добре»/В – студент демонструє глибокий рівень знань в обсязі 

обов’язкового матеріалу; вміння давати аргументовані відповіді на запитання і 

проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні практичні задачі; 

проте відповіді на запитання містять певні неточності. 

Оцінка «добре»/С – студент демонструє міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практичного застосування; вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати 

практичні задачі; проте наявне невміння використовувати теоретичні знання для 

розв’язування складних практичних задач. 

Оцінка «задовільно»/D – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу, що вивчається, та їх практичного 

застосування; вміння розв’язувати прості практичні задачі; проте наявне 

невміння давати аргументовані відповіді на запитання; невміння аналізувати 

викладений матеріал і виконувати розрахунки; невміння розв’язувати складні 

практичні задачі. 

Оцінка «задовільно»/Е – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу модуля; вміння розв’язувати найпростіші 

практичні задачі; проте наявне незнання окремих (непринципових) питань з 

матеріалу модуля; невміння послідовно і аргументовано висловлювати думку; 

невміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні практичних 

задач. 

Оцінка «незадовільно»/FX (потрібне додаткове вивчення) – коли студент 

дає правильну відповідь не менше ніж на 35% питань, або на всі запитання дає 

необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі помилки. Має неповний 

конспект лекцій. Додаткове вивчення матеріалу модуля може бути виконане в 

терміни, що передбачені навчальним планом.  

Оцінка «незадовільно»/F (потрібне повторне вивчення) – повна відсутність 

знань значної частини навчального матеріалу модуля; істотні помилки у 

відповідях на запитання; незнання основних фундаментальних положень; 

невміння орієнтуватися під час розв’язання простих практичних задач.  

Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою 

рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної 

діяльності: поточне тестування рівня засвоєності теоретичного матеріалу під час 

аудиторних занять і самостійної роботи та оцінка (бали) за виконання 

контрольних робіт.  

Поточний контроль реалізується у формі проведення контрольних робіт. 

Типові питання контрольних робіт № 1, 2 поточного контролю знань. 

1. Дати поняття клітинної біотехнології, культури клітин, тканин, органів. 

2. Проаналізувати роль культури ізольованих тканин та клітин в 

біотехнології. 

3. Охарактеризувати основні етапи методу культивування рослинних 

клітин. 

4. Охарактеризувати поняття тотіпотентності та плюріпотентності. 
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5. Охарактеризувати поняття диференціації, дедиференціації та 

редиференціації рослинних клітин. 

6. Описати способи стерилізації культуральних кімнат. 

7. Описати способи стерилізації інструментів та матеріалів для 

культивування рослинних клітин та тканин. 

8. Описати способи стерилізації посуду для культивування рослинних 

клітин та тканин. 

9. Подати поняття ламінарного боксу та описати процес його стерилізації.  

10. Описати способи стерилізації поживних середовищ для культивування 

рослинних клітин та тканин. 

11. Описати способи стерилізації рослинного матеріалу для культивування 

рослинних клітин та тканин. 

12. Описати речовини, що використовують для стерилізації рослинного 

матеріалу.  

13. Описати процес приготування поживних середовищ для культивування 

клітин та тканин рослин. 

14. Проаналізуйте склад поживних середовищ для культивування 

рослинних клітин та тканин. 

15. Охарактеризуйте основні групи фітогормонів, що використовують при 

культивуванні рослинних клітин та тканин.  

16. Охарактеризувати вплив фізичних факторів на ріст та розвиток 

рослинних клітин in vitro. 

17. Вказати основні етапи біотехнології отримання безвірусної картоплі. 

18. Охарактеризувати поняття культури калусних тканин. 

19. Охарактеризувати цикли розвитку калусної клітини. 

20. Описати особливості калусних клітин.  

1. Охарактеризувати гормононезалежні рослинні тканини. 

22. Надати характеристику поняттю ізольованого протопласту. 

23. Охарактеризувати поняття протопласту та зливання ізольованих 

протопластів. 

24. Описати способи використання культури протопластів. 

Подайте характеристику методу ізоляції та культивування протопластів. 

25. Охарактеризувати рослини, як джерело біологічно активних речовин, 

що отримують при культивуванні їх клітин та тканин. 

26. Порівняти способи підготування посівного матеріалу для 

твердофазного та суспензійного культивування клітин та тканин рослин при 

промисловому виробництві біологічно активних речовин. 

27. Порівняти періодичний та безперервний методи стерилізації поживних 

середовищ для промислового виробництва біологічно активних речовин з 

культури клітин та тканин рослин. 

28. Охарактеризувати стадію суспензійного культивування рослинних 

клітин в біотехнології отримання біологічно активних речовин вторинного 

синтезу. 

29. Охарактеризувати стадію твердофазного культивування рослинних 

клітин в біотехнології отримання біологічно активних речовин вторинного 

синтезу. 
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30. Охарактеризувати стадії виділення та очищення біологічно активних 

речовин з  культур рослинних клітин та тканин. 

31. Охарактеризувати стадії отримання готової продукції в біотехнології 

виробництва біологічно активних речовин з  культур рослинних клітин та 

тканин. 

32. Дати поняття меристеми, апікальної меристеми рослин. 

33. Охарактеризувати клітини меристеми рослин. 

34. Подати характеристику методу культивування апікальних меристем. 

35. Вказати основні етапи біотехнології отримання безвірусного 

посадкового матеріалу. 

36. Охарактеризуйте основні етапи розвитку  методу культивування 

тваринних клітин. 

37. Поясніть принципи складання культуральних середовищ при 

культивуванні тваринних клітин. 

38. Охарактеризуйте клітинний цикл та цикл зростання тваринних культур. 

39. Охарактеризуйте умови культивування тваринних клітин. 

40. Охарактеризуйте метод гібридизації тваринних клітин 

41. Охарактеризуйте основні етапи розвитку методів клонування тварин. 

42. Охарактеризуйте методи створення химерних тварин: агрегаційний 

метод, ін'єкційний метод. 

43. Наведіть склад поживних середовищ та умови культивування клітин та 

тканин тваринного походження. 

44. Охарактеризуйте технологію переносу ядер соматичних клітин. 

45. Охарактеризуйте непроточні культури тваринних клітин. 

46. Поясніть, з якою метою культивують окремі тваринні клітини? 

47. Охарактеризуйте системи культивування тваринних клітин. 

48. Охарактеризуйте моношарове культивування тваринних культур на 

мікроносіях. 

49. Охарактеризуйте моношарові культури тваринного походження. 

50. Охарактеризуйте суспензійні тваринні культури. 

51. Наведіть приклади типів клітин тваринного походження, що введені у 

культуру. 

52. Порівняти типи культуральних систем тваринного походження: 

непроточні культури, проточні культури. 

53. Наведіть приклади використання культури клітин людини. 

54. Наведіть приклади культивування клітин і тканин безхребетних. 

55. Наведіть приклади культивування органів ссавців. 

56. Наведіть приклади культивування органів людини. 

57. Охарактеризуйте метод екстракорпорального запліднення. 

58. Наведіть класифікацію стовбурових клітин за здатністю до 

диференціювання. 

59. Наведіть класифікацію стовбурових клітин за джерелом виділення. 

60. Наведіть приклади використання фібробластів, що введені у культуру. 

61. Охарактеризуйте властивості стовбурових клітин. 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

 

Поточне тестування та самостійна робота  

Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
ЛР Р 

Контрольна робота 1 Контрольна робота 2 

22 22 32 24 100 

 

 

Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  

82 … 89 B добре 

75 … 81 C 

64 … 74 D задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 … 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Складовими частинами комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни є базова література, кейси для поточного та підсумкового 

контролю знань і вмінь студентів, завдання до комплексної контрольної роботи, та 

шкала та критерії оцінювання знань та вмінь студентів, які є в наявності на сайті 

кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/  

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

Базова література 

1. Блажевич, О. В. Культивирование клеток: Курс лекций / О. В. Блажевич. – 

Мінськ : БГУ, 2004. – 78 с. 

2. Кузьмина, Н. А. Основы биотехнологии. Уч-е пособие / Н. А. Кузьмина. – 

Омск, 2006. – 340 с. 

3.  Адамс, Р. Методы культуры клеток для биохимиков / [пер с англ. 

Панова М. А.] – М. : Мир, 1983. – 262 с.  

4. Хлебова, Л. П. Практикум по биотехнологии. Культуры клеток, тканей и 

органов: учеб. пос-е / Л. П. Хлебова. Е. С. Яценко, Н. Ю. Сперанска. – 

Барнаул : Изд-во Атл. ун-та, 2016. – 137 с. 

5. Кучук, Н. В. Генетическая инженерия высших растений / Н. В. Кучук. − К. 

: Наук. думка, 1997. − 152 с. 

6. Кушнір, Г. П.  Мікроклональне розмноження  рослин. Теорія і практика / 

Г. П. Кушнір, В. В. Сарнацька. − К. : Наук. думка, 2005. − 272 с. 

7. Сидоров В. А. Биотехнология растений. Клеточная селекция / В. А. Сидо-

ров. − К. : Наук. думка, 1990. − 280 с. 

8.  Кунах, В. А. Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та фізіолого-

біохімічні основи / В. А. Кунах − К. : Логос, 2005. − 730 с. 

9. Мельничук, М. Д. Біотехнологія рослин / М. Д. Мельничук, Т. В. Новак, 

В. А. Кунах. − К. : Поліграф-Консалтинг, 2003. − 520 с. 

10. Цыренов, В. Ж. Основы биотехнологии: Культивирование изолированных 

клеток и тканей растений. Учебно-методическое пособие. Ч. 2 / 

В. Ж. Цыренов. – Улан-Уде, 2003. – 58 с. 

 

Допоміжна література 

 

11. Молекулярная биология клетки / Б. Албертс, Д. Брей, Дж. Льюис и др. − 

Т.1. − М. : Мир, 1994. – 517 с. 

12. Завертляев, Б. П. Биотехнология в воспроизводстве и селекции крупного 

рогатого скота / Б. П. Завертляев. − Л. : Агропромиздат, 1989. − 255 с. 

http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/
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13. Фрешни, Р. Культура животных клеток. Методы / Р. Фрешни. − М. : Мир, 

1989. − 318 с. 

14. Сорочинський, Б. В. Генетично-модифіковані рослини / Б. В. Сорочин-

ський, О. О. Данильченко, Г. В. Кріпка. − К. : Фітосоціоцентр, 2005. – 

204 с. 

15. Тищенко, Е. Н.  Эпигенетическая регуляция. Метилирование ДНК генов и 

трансгенов растений / Е. Н. Тищенко, О. В. Дубровная − К. : Логос, 2004. − 

233 с. 

16.  Бутенко, Р. Г. Культура изолированных тканей и физиология морфогенеза 

растений / Р. Г. Бутенко. − М. : Наука,1964. − 272 с. 

17. Глеба, Ю. Ю. Слияние протопластов и генетическое конструирование 

высших растений / Ю. Ю. Глеба, К. М. Сытник. – Киев : Наук. думка, 1982. 

− 104с. 

18. Сельскохозяйственная биотехнология: Учеб. / В. С. Шевелуха, Е. А. Ка-

лашникова, С. В. Дегтярев и др. : под ред. В. С. Шевелухи. − М. : Высш. 

школа, 1998. − 416 с. 

19. Бутенко, Р. Г. Биология клеток высших растений in vitro и биотехнологии 

на их основе / Р. Г. Бутенко. – М. : ФБК-ПРЕСС, 1999. – 152 с. 

20. Методы биохимического исследования растений / Под ред. А. И. Ерма-

кова. − Л. : «Агропромиздат», 1987. – 456 с. 

21. Першина, Л .А. Методы культивирования in vitro в биотехнологии расте-

ний / Л. А. Першина. – Новосибирск : НГУ, 2000. – 46 с. 

22. Сорокина, И. К. Основы биотехнологии растений. Культура клеток и 

тканей : учебное пособие / И. К. Сорокина, Н. И. Старичкова, Т. Б. Решет-

никова, Н. А. Гринь. – Саратов : СГУ, 2002. – 45 с. 

23. Дитченко, Т. И. Культура клеток, тканей и органов растений. Методичес-

кие рекомендации к лабораторным занятиям / Т. И. Дитченко. Минск : 

БГУ, 2007. – 45 с. 

  

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

1. Інтернет-ресурс «Підручники кафедри» – 

https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks  

2. Інтернет-ресурс «Кафедра «Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія» – 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15  

3. Інтернет-ресурс «Интернет портал по биотехнологии» –  

http://bio-x.ru/  

4. Інтернет-ресурс «Биотехнология биологически активных веществ» – 

http://ua.bookfi.net/book/1230505  

5. Інтернет-ресурс «Кузьмина Н. А. Основы биотехнологии. Уч-е пособие» – 

http://www.biotechnolog.ru  

 

 

https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15
http://bio-x.ru/
http://ua.bookfi.net/book/1230505
http://www.biotechnolog.ru/

