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1. Мета дисципліни –сформувати у студентів систему знань щодо особливостей та 

застосування  клітин in vitro в біотехнології 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Фізіологія та анатомія людини і тварин»,», 

«Мікробіологія», «Біохімія», «Антибіотичні препарати», «Збудники 

інфекційних захворювань». 

2. Вміти працювати з інформаційними базами даних, самостійно 

опрацьовувати науково-методичну літературу. 

3. Володіти елементарними навичками роботи з матеріалами та обладнанням, 

що використовуються в біологічній лабораторії, базовими навичками роботи зі 

світлопольним мікроскопом та з лабораторними тваринами. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Моделювання клітинного метаболізму in vitro – дисципліна, що присвячена вивченню 

біологічних  особливостей клітин в культурі in vitro.Розглядається загальні підходи 

до культивування тваринних і рослинних клітин і тканин in vitro і вивченню їх 

метаболічної активності; особливості біології тваринної клітини in vitro; теоретичні 

основи з практичними методами та технічними засобами для пасажування й 

кріоконсервації клітин постійних ліній; методологічні підходи до отримання 

первинних культур; загальні положення стосовно підтримання стовбурових клітин в 

культурі; використання клітин in vitro в біотехнології 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1. сформувати систему знань про особливості біології тваринної клітини in vitro; 

2. розглянути переваги та недоліки використання клітин in vitro; 

3. охарактеризувати різні типи культур in vitro та їх використання у біотехнології; 

4.опанувати класичні та сучасні методи отримання первинних культур, підтримання 

стовбурових клітин, виявлення контамінації клітин в культурі. 

 

 

 

 Згідно з вимогами  Стандарту вищої освіти України другий (магістерський) рівень 

вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 09 

«Біологія», спеціальність 091«Біологія») дисципліна забезпечує  набуття 

 студентами  таких компетентностей: 

 

інтегральна: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при 

здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог 

загальні:  
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ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

− спеціальні (фахові, предметні): 

СК01. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, необхідними для 

професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності. 

СК02. Здатність формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і 

процесів на прикладі різних рівнів організації живого із використанням 

математичних методів й інформаційних технологій. 

СК04. Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних рівнів 

організації живого, біологічних явищ і процесів. 

СК05. Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи з використанням 

сучасних методів та обладнання. 

СК12. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові методи 

розв’язання науково-теоретичних та прикладних задач біології. 

СК39. Здатність розв’язувати теоретичні та прикладні задачі сучасної мікробіології з 

метою вирішення завдань біологічного, медико-біологічного та біотехнологічного 

профілю. 

 
 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 

Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати організацію типової 

лабораторії клітинних культур; 

методи для створення й 

підтримання асептичних умов.  

Лекція,  

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

презентацій/ 

доповідей, 

усних 

відповідей/ 

доповнень, 

іспит 

20 

1.2 Знати теоретичні основи біології 

тваринної клітини in vitro та in vivo; 

типи культур клітин та з якою метою 

їх використовують 

Лекція,  

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

презентацій/ 

доповідей, 

усних 

відповідей/ 

доповнень, 

іспит 

25 

1.3 Знати принципи та методи 

клонування клітин in vitro; методи 

оцінки метаболічної активності 

клітин in vitro; сучасні підходи до 

підтримки та відновлення культур 

клітин 

Лекція,  

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

презентацій/ 

доповідей, 

усних 

25 
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відповідей/ 

доповнень, 

іспит 

2.1 Вміти проводити оцінку 

життєздатності, проліферації, 

міграції та інвазiї клітин in vitro 

Лабораторна робота, 

самостійна робота 

 Модульна 

контрольна 

робота 

Оцінювання 

виконаня 

лабораторних 

робіт  

6 

2.2 Володіти методом отримання 
первинних культур; методами 

виявлення контамінації клітин в 

культурі 

Лабораторна робота, 

самостійна робота 
Модульна 

контрольна 

робота 

Оцінювання 

виконаня 

лабораторних 

робіт 

6 

2.3 Володіти методами пасажування й 

кріоконсервації клітин постійних 

ліній 

Лабораторна робота, 

самостійна робота 
Модульна 

контрольна 

робота 

Оцінювання 

виконаня 

лабораторних 

робіт 

6 

3.1 Вміти працювати самостійно та в 

групі при аналізі отриманих 

лабораторних показників. 

Лабораторна робота, 

семінарські заняття, 

Самостійна робота 

Оцінювання 

виконаня 

лабораторних 

робіт, 

презентацій/ 

доповідей, 

усних 

відповідей/ 

доповнень 

6 

4.1 Вміти самостійно працювати з 

науковою та навчально-методичною 

літературою 

Самостійна робота Оцінювання 

презентацій/ 

доповідей,  

6 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
Результати навчання 

дисципліни  (код) 

Програмні результати 

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 

 

3.1 

 

4.1 

ПР04. Розв’язувати складні задачі 

в галузі біології, генерувати та 

оцінювати ідеї.  + + 

 

 

+ + + 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

ПР06. Аналізувати біологічні 

явища та процеси на 

молекулярному, клітинному, 

організменному, популяційно-

видовому та біосферному рівнях з 

+ + + + 

+ 

+ 

+  

+ 



6 

 

точки зору фундаментальних 

загальнонаукових знань, а також 

за використання спеціальних 

сучасних методів досліджень. 

ПР18. Моделювати об’єкти і 

процеси у живих організмах та 

їхніх компонентах із 

використанням математичних 

методів й інформаційних 

технологій. 

+   + 

 

 

+ + 

  

ПР20. На основі 

поглиблених знань з 

природничих наук 

формувати уявлення про 

закономірності 

індивідуального та 

історичного розвитку 

біологічних систем на різних 

рівнях організації, роль 

системних процесів у 

їхньому формуванні, 

функціонуванні й 

пластичності, особливості 

їхньої кооперативної 

взаємодії, а також про 

системність організації 

живого 

 + +  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

ПР33. Застосовувати сучасні 

методи мікробіологічного 

аналізу та результати 

молекулярно-генетичних 

досліджень для розв’язання 

проблем геносистематики, 

екології та біотехнології 

мікроорганізмів, включаючи 

задачі медичної 

мікробіології. 

 

+   + 

 

 

 

 

 

+ + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

     - семестрове оцінювання:  

1.   Модульна контрольна робота  1-го - РН 1.1- 2.3 – 10/5 балів; 

2.   Модульна контрольна робота з 2-го розділу  -  РН  1.1- 2.3  - 10/ 5 балів; 

3. Презентації /доповіді - РН  3.1, 4.1  - 8/ 4 балів; 

4. Усні доповіді/ доповнення - РН 1.1-1.3,  3.1, 4.1  - 10/5 балів; 

5. Оцінювання виконання лабораторних робіт – РН 2.1- 2.3;– 22 балів /11 балів  

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкове оцінка з  освітнього компонента в цілому, підсумковою формою 

контролю за якими встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма 

успішно оціненими результатами навчання під час семестру (оцінки нижче 

мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються) та оцінки під 

час іспиту. 

Форма проведення іспиту – письмово-усна, вид письмових завдань – запитання з 

відкритими відповідями.  Результатами навчання, які оцінюються на іспиті, є РН 

1.1-1.3. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здобувачем освіти під 

час іспиту, дорівнює 40 за 100 бальною шкалою 

- умови допуску до підсумкового іспиту 
- Обов’язковим для іспиту є виконання лабораторних занять, написання 2 модульних 

контрольних робіт  та підготовка презентації / доповіді. Здобувач освіти не допускається 

до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів  

 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 

2 відповідно. Оцінювання виконання лабораторних робіт проводиться після 

завершення курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій /доповідей, усних 

відповідей / доповнень проводиться упродовж лекційного курсу.  
 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план   занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

лекції 

 

лабораторні 

 

Самостійна 
робота 

 

Розділ 1 Загальні підходи до культивування тваринних клітин і тканин in vitro 
 

1 
Тема 1. історія розвитку та головні принципи методу 

культивування тваринних клітин і тканин in 

vitro 
6 4 15 

 

Лекція 1.Історія виникнення та застосування культур 

клітин.  2   

Лабораторна робота 1.. Густина клітин у культурі та 

пасажування клітин   2  

Лекція 2.  Загальні підходи до культивування клітин і 

тканин in vitro 4   

Лабораторна робота 2. Методи дослідження 

адгезивних властивостей окремих клітин in 

vitro 

 2  

Самостійна робота Організація типової лабораторії 

клітинних культур Антибіотики, переваги та 

недоліки їх застосування. Створення асептичних 

умов, фізичні та хімічні методи стерилізації. 

  15 

2 
Тема 2. Основні уявлення стосовно біології тваринної 

клітини in vitro 
7 2 15 

 

Лекція 3. Регуляція клітинного циклу   3   

Лекція 4. Старішання культур, ліміт Хейфліка, клітинні 

лінії з обмеженим  строком життя 
4   

Лабораторна робота 3. Виявлення контамінації 

клітинних культур 
 2  

Самостійна робота Біологія клітин, що культивуються: 

вплив навколишнього середовища; клітинна 

адгезія; клітинна проліферація; 

диференціювання; передача клітинних сигналів; 

енергетичний метаболізм; еволюція клітинної 

лінії 

  15 

 Модульна контрольна робота 1 1   

 

Розділ 2  Характерні риси та методи підтримання постійних клітинних ліній в культурі 

 

3 
Тема 3. Підходи до культивування деяких 

спеціалізованих типів клітин 
6 4 25 

 

Лекція 5.  Органна, гістоподібна та oрганоподібна 

культури 
2   

Лабораторна робота 4 Методи синхронізації клітин 

в культурі 
 2  

Лабораторна робота 6. Характеризація культивованих 

клітин 
 2  

Самостійна робота . Культура пухлинних клітин: 

проблеми культивування пухлинних 

клітин;взяття зразків;дезагрегація;первинна 

культура;характеристика;розмноження 

клітинних ліній;селективна культура пухлинних 

клітин 

  25 

Лекція 6. Проліферативні та інвазивні властивості 

культивованих клітин in vitro 
4   

4 Тема 4. Специфічні області застосування 5 2 25 
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культури клітин 

 
Лекція 7. Загальні способи визначення 

цитотоксичності 
2   

 

Лекція 8. Ембріональні стовбурові клітини, 

стовбурові клітини дорослого організму, 

методи їх культивування та 

диференціювання 

3   

Лабораторна робота7.Визначення життєздатності 

клітин в культурі 
 2  

Самостійна робота. Методи вивчення 

проліферативної здатності клітин в культурі. Синтез 

ДНК, білків. Дослідження здатності культивованих 

клітин до міграції та інвазії. 

  

  25 

 Модульна контрольна робота 2 1   

 ВСЬОГО 26 12 80 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі : 

Лекцій – 26 год. 

Лабораторні заняття - 12 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота - 80год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. Freshney RI. Culture of animal cells. “Wiley-Liss”, New York, 2005 

2. Freshney RI. Basic Principles of Cell Culture, in Culture of Cells for Tissue Ingeneering, 2006 

3. Basic cell culture. A practical approach. Ed. by J. M. Davis. Oxford University Press, 1994 

4. Камерон И. Л., Пул Т. Б. Трансформированная клетка. К. Наукова думка. 1985  

5. Адамс Р. Методы культуры клеток для биохимиков. М. Мир. 1983 

6.  Freshney R. I. Culture of animal cells: a manual of basic technique. 5th ed. Hoboken, 2005 

7. Албертс Б., Брей Д., Льюис Дж. и др. Молекулярная биология клетки. Т. 1. — М.: Мир, 

1994.  

8. Биология стволовых клеток и клеточные технологии. Т. 1 / Под ред. Пальцева М.А. — М.: 

ОАО «Издательство «Медицина», Издательство «Шико», 2009. — 272 с.  

9.  Дьяконов Л.П. Животная клетка в культуре / Под ред. Л.П. Дьяконова, В.И. Ситькова. — 

М.: Спутник, 2000. — 400 с.  

10.  Репин В.С., Сабурина И.Н. Клеточная биология развития / Под ред. Деева Р.В. — М.: 
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