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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: освоєння дисципліни є формування здатності застосовувати знання 

принципів клітинної організації біологічних об'єктів і процесів, що відбуваються 

в них, для вирішення професійних завдань. 

 

Компетентності: К04-07; К11; К14  

 

Результати навчання: ПР01; ПР10; ПР14; ПР22; ПР23 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Вступ до спеціальності Біохімія 

Вища математика Молекулярна біологія 

Фізика Молекулярна та хімічна біофізика 

Загальна хімія Біофізика 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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4 120/4 48 72 32 - 16 РЕ 2 + - 
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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 
1 Л 2 Змістовий модуль № 1 

Фундаментальні основи сучасної біотехнології. 

Розділ 1. Основні засади біотехнології. 

Тема 1. Сучасні стартапи в біотехнології та біоінже-

нерії. Хімія та її підрозділи. Основні концепції 

промислової та фармацевтичної біотехнології. 

1-38 

2 Л 2 Тема 2. Основні об’єкти біотехнології  та їх 

суспільно-господарське значення. Віруси, бактерії, 

водорості, лішайники, грибі, водяні рослини, вищі 

рослини in vivo та in vitro. Тварини  in vivo та in vitro. 

1-38 

3 Л 2 Тема 3. Клітинна та тканинна інженерія рослин.  

Історія розвитку методу клітинної 

та тканинної інженерії рослин. Основні напрямки 

клітинної інженерії рослин. Клітка як основа життя 

біологічних об'єктів. Дедиференціація – основа 

формування клітинних культур рослин. Каллусні 

культури рослин. Суспензіонні культури рослин. 

Ізольовані протопласти. Морфогенез у клітинних 

культурах рослин. Клональне мікророзмноження 

рослин та його практичне застосування. Методи 

клітинної інженерії рослин у прискоренні 

селекційного процесу. 

1-38 

4 Л 2 Тема 4. Генетична інженерія. 

Молекулярні основи генетичної інженерії. Основні 

етапи створення трансгенних організмів. Генетична 

інженерія прокаріот. Генетична інженерія рослин. 

Генетична інженерія тварин. Генодіагностика та 

генотерапія людини. 

1-38 

5 Л 2 Тема 5. Колекції та кріобанки клітинних культур. 

Збереження організмів та клітинних культур. 

Кріозбереження та його основи. Кріобанки. 

1-38 

6 Л 2 Тема 6. Протеоміка. Один ген – більш ніж один білок. 

Структура та фолдінг білку. Протеоліз та зменшення 

вірогідності хибного фолдінгу білка в біоінженерних 

системах. Типи білків та їх функції. 

1-38 

7 Л 2 Тама 7. Стовбурові клітини (СК). Соматичні, статеві, 

стовбурові клітини. Дорослі та ембріональні 

стовбурові клітини. Створення ліній ембріональних 

стовбурових клітин. Ембріональні стовбурові клітини 

в терапевтичних системах. Клонування – перенос 

ядер соматичних клітин. Юридичні норми. 

1-38 
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1 2 3 4 5 
8 Л 2 Тема 8. Шумування та гниття. Значення гниття для 

природної стабілізації. Види та значення шумування 

для біотехнологічних промислових виробництв. 

Дріжджі, мікроорганізми - ініціатори шумування. 

Контрольна робота 1. 

1-38 

9 Л 3 Змістовний модуль 2.  

Основи промислової біотехнології та одержання 

первинних і вторинних метаболітів. Основні методи 

та підходи, що використовуються в промисловій 

біотехнології  

Тема 9. Технологічне встаткування промислового 

призначення. Продукти біотехнології та блок-схеми 

їхніх виробництв. Білкові продукти. Амінокислоти. 

Гормони. Інсулін. Вітаміни. Інтерферони. 

1-38 

10 Л 2 Тема 10. Технологічне встаткування промислового 

призначення. Продукти біотехнології та блок-схеми 

їхніх виробництв. Вакцини. Антибіотики. 

Моноклональні антитіла. Вторинні з'єднання. 

1-38 

11 Л 2 Тема 11. Ензиматична інженерія. Роль і значення 

ферментів. Іммобілізовані ферменти. Іммобілізовані 

поліферментні системи. 

1-38 

12 Л 2 Тема 12. Ензиматична інженерія.  

Біосенсори. Біочіпи. 

1-38 

13 Л 2 Тема 13. Екологічна біотехнологія. 

Біотехнологія утилізації твердих відходів. 

Біотехнологія очищення стічних вод. Біоочищення 

газоповітряних викидів.   

1-38 

14 Л 2 Тема 14. Биогеотехнологія та одержання металів. 

Біоенергетика. Ксенобіотики та їх біодеградація. 

Біоремедіація. 

1-38 

15 Л 2 Тема 15. Нанобіотехнології. Подання про 

нанотехнології. Нанотехнології в медицині та 

біології. Основні напрямки розвитку 

нанобіотехнології. Можливі ризики, пов'язані з 

використанням нанобиотехнології. 

1-38 

16 Л 2 Тема 16. Біобезопека та державний контроль. 

Введення. Міжнародна законодавча база по 

біобезпеці та її реалізація. Законодавча база України 

по біобезпеці та її реалізація. 

Контрольна робота 2 

1-38 

Разом 

(годин) 
32 

  

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  24 

3 Виконання індивідуального завдання: РЕ 20 

 Разом 28 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

Реферат 
________________________________________________________________________________________________ 

 (вид індивідуального завдання) 
 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому 

тижні) 

1 Робота над рефератом здійснюється в наступному порядку: 

1. Вибір теми і узгодження її з науковим керівником. 

2. Підбір і вивчення основних джерел по темі. 

3. Обробка та систематизація інформації. 

4. Складання плану реферату. 

5. Написання реферату і його оформлення. 

Обсяг реферату може бути в межах 20-25 друкованих сторінок. Всі 

додатки до роботи не входять в її обсяг. 

Структура реферату включає наступні елементи: титульний аркуш, 

зміст, вступ, основну частину, висновок, список використаних джерел, 

додатки. 

У змісті необхідно відобразити найважливіші аспекти теми у 

вигляді чітко сформульованих заголовків фрагментів роботи із 

зазначенням номерів сторінок їх розміщення.  

У вступі необхідно коротко викласти суть проблеми, її 

актуальність. Вступ повинен містити мету і завдання дослідження, 

вказівки на використовувані джерела. Обсяг введення зазвичай 

становить 1 сторінку.  

В основній частині міститься матеріал, який відібраний для 

розгляду проблеми. При необхідності можна більш детально описати 

історичний аспект теми і далі викласти матеріал по іншим аспектам. 

Залежно від характеру теми тут на першому плані може бути 

переважно теоретичний матеріал, або прикладний зміст, що відображає 

механізми взаємозв'язку теоретичного знання з різними сферами 

людської діяльності. В реферат можуть бути включені цифрові дані, 

таблиці, графіки і т. п. 

У Висновках необхідно коротко з логічною послідовністю викласти 

в порядку ходу дослідження проміжні результати та висновки, потім 

узагальнити їх і сформулювати остаточний висновок. Обсяг висновку 

зазвичай становить 1 сторінку. 

У Списку використаних джерел необхідно вказати всі використані 

наукові монографії, навчальні посібники, журнальні статті, законодавчі 

акти, офіційні сайти Internet. Список слід оформити відповідно до 

вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.  

Вимоги до оформлення реферату. Робота виконується на аркуші 

білого паперу формату А4. Розмір шрифту – 14 (Times New Roman). 

Вирівнювання тексту по ширині сторінки. Абзаци в тексті 

починаються відступом від лівого поля. Нумерація сторінок 

проставляється в правому нижньому кутку. Посилання на цитовані і 

використовувані джерела проставляються по тексту в квадратних 

дужках із зазначенням їх номера в Списку використаних джерел та 

сторінки. 

15–16 
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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 

«Фундаментальні основи біотехнології» 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.  
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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 

визначені наступним чином. 

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

матеріалу, що міститься в основних і додаткових літературних джерелах; 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 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. 
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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 
Реферат 

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/  
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1. Биотехнология: введение в науку будущего. В.В. Россихин. – Харьков : 

«Колорит», 2005. – 285 с. 

2. Царенков В.В., Россихин В.В. Башура А.А. Химия в фармацевтической 
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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. Інтернет-ресурс «ВИДЕОАРХИВ ПЕРЕДАЧИ "Биотехнология и 

микробиология – прошлое и будущее"» – 

http://www.sgutv.ru/telecast_729_video.htm  

4. Інтернет-ресурс «Статьи соросовского образовательного журнала» – 

http://www.pereplet.ru/cgi/soros/readdb.cgi?f=SEJ_STR  

 

https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15
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