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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: орієнтуватися в загальних тенденціях розвитку новітніх біотехно-

логій у передових країнах, оцінювати ефективність передових біотехнологій, 

впроваджувати найбільш ефективні біотехнологічні методи та прийоми у 

практичну виробничу діяльність. 

 

Компетентності: ПК-1 – ПК-9; ПКс-1-1 – ПКс-1-5 

 

Результати навчання: РН-1– РН-10; РНс-1 – РНс1-5 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
Біоматеріалознавство та 

інженерія біотканин 

Основи фармацевтичної хімії 

Біоінформатика та 

інформаційна біотехнологія 

Основи фармацевтичної біотехнології 

Технології мікробного синтезу Основи біотехнології фармсубстанцій та 

фармпрепаратів 

Біотехнологія білків та клітин 

тваринного та рослинного 

походження 

Основи імунобіотехнології 

Молекулярна біотехнологія та 

біоінженерія 

Біобезпека та біоетика в біотехнології та 

біоінженерії 
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11 120/4 32 88 32 – – – 2 + – 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 40 %. 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 
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1 2 3 4 5 
 

Змістовий модуль № 1.  
Розділ 1. Біотехнологія та біоінженерія як наукова дисципліна 

 

1. Л 2 

Тема 1. Вступ. Предмет, мета, задачі та проблеми 

сучасної біотехнології та біоінженерії. Об’єкти 

біотехнології та біоінженерії, основні вимоги щодо їх 

використання. Застосування біотехнології та 

біоінженерії в харчовій та фармацевтичній 

промисловості, в сільському господарстві та 

ветеринарії, в екологічному моніторингу 

навколишнього середовища. 

1 – 8 

2. СР 10 
Біотехнологія та біоінженерія в сучасному світі: 

користь і ризик. 
1 – 8 

  3. Л 2 
Тема 2. Методологія біотехнологічного процесу. 

Перспективи розвитку біотехнології та біоінженерії. 
1 – 8 

  4. СР 5 
Утилізація відходів сільського господарства та 

промисловості за допомогою мікроорганізмів. 
1 – 8 

 

Розділ 2. Основи молекулярної біології та молекулярної генетики 
 

5. Л 2 

Тема 3. Будова та властивості молекули ДНК. 

Передача генетичної інформації. Мутації. 

Розшифрування генетичної інформації. Транскрипція. 

Трансляція. 

1 – 8 

6. СР 5 Хімічний синтез фрагментів ДНК та їх застосування. 1 – 8 

7. Л 2 

Тема 4. Технологія рекомбінантних ДНК. Ферменти 

генної інженерії. Будова рестрикційних карт. 

Особливості систем експресії генів для отримання 

рекомбінантних білків. 

1 – 8 

8. СР 5 
Особливості створення систем експресії генів для 

прокаріот. 
1 – 8 

9. Л 2 
Тема 5. Визначення нуклеотидної послідовності ДНК. 

Методи конструювання рекомбінантних ДНК. 
1 – 8 

10. СР 5 
Основні принципи створення і використання 

плазмідних векторів для еукаріот. 
1 – 8 

11. Л 2 

Тема 6. Векторні молекули. Введення молекул ДНК у 

клітини. Створення і скринінг геномних бібліотек. 

Отримання лікарських препаратів з використанням 

технологій рекомбінантних ДНК. 

1 – 8 
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12. СР 5 
Трансгенні рослини, що мають підвищену харчову 

цінність. 
1 – 8 

 

Розділ 3. Генетична інженерія в рослинництві 
 

13. Л 2 

Тема 7. Трансгенні рослини. Способи створення 

трансгенних рослин. Види трансгенних рослин. 

Трансгенні рослини із заданими ознаками. 

1 – 8 

14. СР 5 
Генетична інженерія промислово важливих 

продуцентів. Вакцини рослинного походження. 
 

15. Л 2 
Тема 8.  Контрольна робота 1. 1–8,  

дод 1– 5 

16. СР 5 
Генна інженерія та традиційні методи селекції рослин. 

Проблеми безпеки трансгенних рослин. 
1 – 8 

 

Змістовий модуль № 2.  

Розділ 4.  Генетична інженерія в тваринництві 
 

17. Л 2 

Тема 9. Трансгенні тварини. Способи створення 

трансгенних тварин. Види трансгенних тварин. 

Трансгенні тварини із заданими ознаками. 

1 – 8 

18. СР 5 Трансгенні свійські тварин – це небезпека? 1 – 8 

19. Л 2 
Тема 10. Генетична інженерія промислово важливих 

продуцентів.  
1 – 8 

20. СР 5 Біосинтез соматотропіну. 1 – 8 
 

Розділ 5.  Клітинна інженерія 
 

21. Л 2 

Тема 11.  Культивування рослинних клітин. Історія 

методу. Введення клітин у культуру. Характеристика 

клітин, що культивуються in vitro. Поживні 

середовища і умови культивування. Системи 

культивування рослинних клітин. 

1 – 8 

22. СР 5 Культивування рослинних клітин. Калусні клітини.  1 – 8 

23. Л 2 

Тема 12. Культивування тваринних клітин. Історія 

методу. Введення клітин у культуру. Характеристика 

клітин, що культивуються in vitro. Поживні 

середовища і умови культивування. Системи 

культивування клітин. Гібридизація тваринних 

клітин. 

1 – 8 

24. СР 5 
Культивування тваринних клітин. Перспективи 

кільтивування органів.  
1 – 8 

 

Розділ 6. Біотехнологія в селекції і відтворенні сільськогосподарських тварин 
 

25. Л 2 

Тема 13.  Трансплантація ембріонів. Значення 

трансплантації ембріонів. Критерії відбору корів 

донорів та реципієнтів ембріонів. Методи 

регулювання статі тварин, визначення статі ранніх 

ембріонів. Методи попереднього відбору гамет за 

статтю. Методи визначення каріотипу і відбору 

ембріонів за статтю.  

1 – 8 
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26. СР 5 
Стимулювання суперовуляції. Синхронізація охоти у 

донорів і реципієнтів 
1 – 8 

27. Л 2 

Тема 14. Методи вилучення ембріонів. Зберігання 

ембріонів. Оцінка якості ембріонів. Способи 

пересадки ембріонів реципієнтам. Одержання 

ембріонів in vitro. 

1 – 8 

28. СР 5 Способи довгострокового зберігання ембріонів.  1 – 8 

29. Л 2 

Тема 15.  Клонування ембріонів тварин. Види 

клонування. Створення партеногенетичних тварин. 

Створення химерних тварин (генетичної мозаїки).  

1 – 8 

30. СР 5 Історія клонування.  1 – 8  

31. Л 2 
Тема 16. Контрольна робота 2. 1–8,  

дод 1– 5 

Разом (годин) 112 

  

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до лабораторних занять  – 

3 Виконання індивідуального завдання (розрахункова робота) – 

4 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  
80 

 Разом 88 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

Індивідуальні завдання в 11 семестрі не передбачені Навчальним планом. 

 

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 

«Біонанотехнологія та нанобіофізика» використовуються наступні методи. 

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. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої 

призначається 100 балів, і рейтингу з атестації (екзамену) – 100 балів. 

Критерії оцінки рівня знань на лабораторних, семінарських та практичних 

заняттях (https://sites.google.com/site/prokafedru/docs/rating ): 

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

матеріалу, що міститься в основних і додаткових літературних джерелах; 

https://sites.google.com/site/prokafedru/docs/rating


вміння 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 відсут-

ність 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. 

Перелік запитань до контрольних робіт: 

1. На підставі яких подій можливо поділити історію формування 

біотехнології на певні етапи?  

2. Які галузі науки та виробництва пов’язані з біотехнологією?  

3. Вкажіть основні цілі біотехнології.  

4. На підставі чого розрізняють розділи біотехнології?  



5. Які завдання можна вирішувати за допомогою біотехнології?  

6. Які медичні препарати отримують за допомогою біотехнології?  

7. Яким  чином  біотехнологія  допомагає  вирішувати  енергетичні 

проблеми?  

8. Які об’єкти біотехнології розрізняють?  

9. Які методи застосовують у біотехнології?  

10. Які  досягнення  генетичної  інженерії  перспективні  для тваринництва?  

    11. Що таке експресія генів?  

12. Які процеси забезпечує проліферація клітин?  

13. Коли в організмі може виникнути процес апоптозу?  

14. У яких одиницях вимірюється довжина дволанцюгової ДНК?  

15. Яким чином здійснюється процес реплікації ДНК?  

16. Яку роль відіграє сайт ініціації в процесі реплікації ДНК?  

17. Чому процес реплікації ДНК вважають напівконсервативним?  

    18. У чому полягає роль праймерів у процесі реплікації ДНК?  

19. Що таке мутагенез і які види мутацій розрізняють?  

20. Чим процес транскрипції відрізняється від процесу реплікації?   

21. Які мутанти мають назву «конститутивні мутанти»?  

22. Коли  відбувається  альтернативний  сплайсинг  первинного транскрипту 

в еукаріот?  

23. Яку роль відіграє антикодон тРНК у процесі трансляції?  

24. У чому полягає сутність методу молекулярного клонування?  

25. Яку функцію виконують ферменти рестрикції?  

26. Яким  чином у ретровірусах  відбувається  передача  генетичної 

інформації?  

27. Що встановлюють у процесі картирування?  

28. Які методи секвенування використовують для встановлення послідов-

ності ДНК?  

29. З яких процесів складається ПЛР-ампліфікація?  

30. Які вимоги до векторів?  

31. Які є шляхи клонування ДНК за допомогою транспозонів?  

32. Які використовують способи скринінгу бібліотеки для розшуку 

необхідних клонів генів?   

33. Що розуміють під терміном трансгеноз?  

34. Якими методами можна здійснити введення чужорідної ДНК в  

геном тварини?  

35. Які  проблеми  запобігають  розповсюдженню  введенню чужорідного 

гена за допомогою ретровірусних векторів?  

36. У чому полягає особливість генного таргетингу?  

37. Які  основні  напрями  створення  трансгенних  тварин  є  в  наш час?  

38. Які  проблеми  можуть  виникнути  за  інтеграції  трансгена  в геном 

тварини?  

39. Укажіть обмеження, з якими стикаються виробники сучасних вакцин.  

40. У чому полягає особливість методу генної імунізації?  

41.  Які  проблеми  можуть  виникнути  за  використання соматотропіну?  Які  



існують  шляхи  для  вирішення  цих  

проблем?  

42.  Яким  чином  можна  запобігти  виникненню  проблем  при застосуванні 

живих вакцин? 

43. Яку тканину краще брати для введення до культури, дорослу або 

ембріональну, нормальну або пухлинну?   

44. У  чому  полягає  значення  процесу  пасирування  клітин  за  

вирощування в культурі?   

45. Які фактори впливають на процес розподілу в культурі?  

46. Про що свідчить поняття «межа Хейфліка»? Чим пояснюється 

виникнення цієї межі?  

47. У чому різниця між двома системами культивування клітин?  

48. У чому полягає особливість клітин-ауксотрофів?   

49. Які речовини використовують для індукції злиття клітин?  

50. Які відбуваються етапи в процесі злиття клітин?  

51. З яких етапів складається процес отримання гібридом?  

52. Яким чином створюють вторинні гібридоми? В чому полягає особливість 

продуктів вторинної гібридоми? 

53. Які вимоги висувають до корів-донорів ембріонів?  

54.  Які  типи  гонадотропінів  використовують  для  гормональної обробки 

корів?  

55. Які існують способи синхронізації статевої охоти і овуляції у тварин?   

56. В яких випадках використовують хірургічний метод вилучення 

ембріонів?  

57.  За  якими  морфологічними  ознаками  оцінюється  придатність вимитих 

ембріонів для трансплантації?  

58. Які  проблеми  виникають  під  час  кріоконсервації  ембріонів? Яким 

чином їх вирішують?  

59. Які способи запліднення яйцеклітин in vitro використовують в наш час?  

60. Які  ознаки  диференціації  статі  у  ссавців  виявляються  в ембріогенезі?  

61. На  чому  засновані  методи  попереднього  відбору  гамет  за статтю?  

62. Які Ви знаєте імунологічні методи визначення статі ембріонів? На чому 

вони засновані?  

    63. На підставі чого і які типи клонування розрізняють?   

64. У чому різниця процесу клонування амфібій і ссавців?  

65. Які  показники  впливають  на  частоту  злиття  ізольованих бластомерів  

великої  рогатої  худоби  з  енуклейованими ооцитами?  

66. Які способи розділу ембріонів застосовують у наш час?  

67. Які  показники  враховують  за  оцінки  якості  ембріонів  для мікро-

хірургічних робіт?  

68. У  чому  полягає  значення  прозорої  оболонки  в  процесах запліднення і 

клонування?  

69. Які  існують  види  партеногенезу?  Чому  андрогенез  можна здійснити 

лише штучним шляхом?  

70. Чим  у  наш  час  пояснюється  неможливість  отримання життєздатних 



партеногенетичних ссавців?   

71. Які способи створення химер існують?  

72. Які  можливості  надає  процес  створення  химер  у селекції, трансгенозі, 

клонуванні?  

 
 

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 
 

Індивідуальне 

 завдання  

Відвідування 

лекцій  Контрольна 

робота 1 

Контрольна 

робота 2 

30 30 – 40 100 
 

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 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Складовими частинами комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни є базовий навчальний посібник, навчальний контент, кейси 

для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, завдання до 

комплексної контрольної роботи, методичні вказівки для заочників та шкала та 

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

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

 

http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/
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В.Н. Рыбчин. – М. : Высш. шк., 1986. – 186 с. 

6. Шевелуха В.С. Сельскохозяйственная биотехнология / В.С. Шевелуха, 
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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. http://nauka.izvestia.ru/ecology 

4. www.newlibrary.ru 

5. www.edu.ioffe.ru 

https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15
http://nauka.izvestia.ru/ecology
http://www.newlibrary.ru/
http://www.edu.ioffe.ru/

