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1. Пояснювальна записка 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Біотехнологія» є створити уявлення 

про біотехнологію як фундаментальну біологічну дисципліну, яка вивчає біотехнологічні 

процеси, що використовуються для отримання різних біологічно-активних сполук; про 

принципи та методи конструювання об'єктів біотехнології. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Біотехнологія» є ознайомити 

студентів з сучасним станом та перспективами розвитку біотехнології; дати уявлення про 

об’єкти біотехнології та основні біотехнологічні процеси, що використовуються в 

промисловості. 

1.3. В процесі навчання студенти мають набути таких компетенцій: 

- знання основних завдань та значень курсу; історії та внеску вітчизняних вчених у 

розвиток біотехнології; загальних закономірностей протікання біотехнологічних процесів; 

основні принципи регулювання параметрів біотехнологічних процесів; принципи 

конструювання продуцентів білків та низькомолекулярних біологічно активних сполук, 

технологічні схеми отримання різних біотехнологічних продуктів і способи їхнього 

використання, а також знати про роль біотехнології в розвитку науково-технічного 

прогресу в нашій країні та за кордоном та уявляти головні тенденції розвитку 

біотехнології як науки й галузі виробництва. 

- вміння застосовувати різні методи вивчення характеристики біооб’єктів щодо 

біотехнологічної промисловості; визначати та аналізувати особливості стадій 

біотехнологічних процесів; аналізувати біологічні перетворення речовин, які беруть 

участь у біотехнологічних процесах; використовувати базові знання при проведенні 

біотехнологічних досліджень з метою застосовування їх у виробничих умовах.  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальні аспекти та поняття в біотехнології 

Тема 1.  ВСТУП ДО БIОТЕХНОЛОГIЇ. Бiотехнологiя як передова галузь бiоiндустрiї: 

технологiя продукування бiопрепаратiв та сполук. Основнi етапи становлення 

бiотехнологiї. Клiтинна та генетична iнженерiя — теоретична та методична основа 

сучасної бiотехнологiї. Етичнi та соцiальнi проблеми бiотехнологiї. 

Тема 2. ОСНОВИ ГЕНЕТИЧНОЇ IНЖЕНЕРIЇ. Структура, органiзацiя та функцiонування 

геному. Поняття про трансгеннi органiзми. Основнi способи введення чужерiдного 

генетичного матерiалу в клiтини, органи та органiзми. Плазмiди-вектори як засiб 

клонування чужерiдних генiв. Можливостi генетичної iнженерiї мiкроорганiзмiв та 

рослинних об'єктiв. Генетична iнженерiя клiтин ссавцiв та їх ембрiонiв. 

Тема 3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ КЛIТИННОЇ БIОЛОГIЇ ТА IНЖЕНЕРIЇ. Клiтинна 

бiологiя як самостiйна область бiологiчних дисциплiн. Етапи становлення клiтинної 

iнженерiї. Типи гiбридних клiтин та способи їх отримання. Культура клiтин еукарiот. 

Гiбридомна технологiя — яскравий приклад виходу бiотехнологiї у практику. 

Змістовий модуль 2. Спеціалізовані галузі біотехнології 

Тема 4. БІОТЕХНОЛОГІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ. Мiкроорганiзми — класичнi об'єкти 

бiотехнологiї. Генетично-модифiкацiйнi мiкроорганiзми як продуценти нових препаратiв. 

Бiологiчно активнi речовини та гормони у бiотехнологiчному виробництвi. Вирiшення 

екологiчних проблем та бiотехнологiя мiкроорганiзмiв. 

Тема 5. БІОТЕХНОЛОГІЯ ТВАРИН. Клiтини тварин — продуценти бiологiчно активних 

речовин. Застосування гiбридомної технологiї: моноклональнi антитiла. Трансгеннi 

тварини. Генетика людини та генотерапiя: успiхи та перспективи. СНIД: бiотехнологiчнi 

шляхи профiлактики та лiкування. Перспективи та проблеми генетичної iнженерiї ссавцiв. 

Тема 6. БIОТЕХНОЛОГIЯ ТА ПIДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТI РОСЛИН. Рослиннi 



клiтини як об'єкти бiотехнологiї. Загальне поняття про клiтинну iнженерiю рослин: 

культура клiтин (протопластiв) органiв та тканин рослин. Культура рослинних клiтин та 

виробництво бiологiчно активних речовин. Успiхи та перспективи клiтинної iнженерiї 

рослин. Генетична iнженерiя: цiлеспрямована змiна властивостей рослинних об'єктiв. 

Перспективи та проблеми бiотехнологiї рослин. 

Тема 7. РОЗВИТОК БIОТЕХНОЛОГIЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI. Основнi напрямки 

розвитку бiотехнологiчної промисловостi. Пiдготовка бiотехнологiчної промисловостi: 

нових характерних вiдносин мiж унiверситетами та промисловiстю. Успiхи та результати 

дiяльностi бiотехнологiчних компанiй, фiрм, пiдприємств. Бiотехнологiчнi препарати та їх 

характеристика. Розвиток біотехнології в Україні. Перспективи та проблеми 

впровадження у виробництво теоретично отриманих результатів. Мiжнародне 

спiвробiтництво в галузi бiотехнологiї. 

Практична частина 

Практичне заняття №1. Характеристики основних мікробіологічних виробництв 

(продуценти, сировина, етапи промислового процесу, використання готового продукту): 

етанолу, ацетону, бутанолу, оцтової та лимонної кислот, амінокислот, антибіотиків.  

Практичне заняття №2. Конструювання і селекція рекомбінантних молекул ДНК.  

Практичне заняття №3. Отримання калусної тканини рослин. Підсумкова контрольна 

робота «Об’єкти біотехнології та їх конструювання» 

 

Лабораторне заняття №1. Правила роботи в біотехнологічній лабораторії. Методи 

стерилізації. Приготування живильних середовищ для мікроклонального розмноження 

рослин. 

Лабораторне заняття №2. Методи мікроклонального розмноження рослин пагонами та 

листками. 
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http://biochem.if.ua 

http://mirknig.com 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Біотехнологія 
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