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1. Мета дисципліни – сформувати уявлення про основні принципи використання 

вірусів, або їх фрагментів, для перенесення рекомбінантної ДНК у відповідну клітину, 

ознайомитися з різноманітними підходами до створення векторів для клонування 

нуклеїнових кислот та отримання рекомбінантних білків на основі вірусів 

мікроорганізмів (бактеріофагів), безхребетних та хребетних тварин і людини, а також 

проблемами практичного використання векторів на основі вірусів людини для ДНК-

терапії та ДНК-вакцинації. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Вірусологія», «Молекулярна біологія», 

«Біотехнологія», «Генетика вірусів» та «Молекулярна біологія вірусів». 

2. Вміння застосовувати знання та навички в області вірусології та 

молекулярної генетики, набуті під час попереднього навчання, проводити пошук 

та аналіз наукової літератури.  

3. Володіння навичками абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна висвітлює питання про основні принципи використання вірусів, або 

їх фрагментів, для перенесення рекомбінантної ДНК у відповідну клітину. В 

дисципліні розглядаються різноманітні підходи до створення векторів для клонування 

нуклеїнових кислот та отримання рекомбінантних білків на основі геномів вірусів 

мікроорганізмів (бактеріофагів), безхребетних та хребетних тварин і людини, 

включаючи гібридні конструкції (косміди, фагміди, фазміди, бакміди тощо) та 

особливості їхнього застосування, закладаються науково-теоретичні основи 

практичного використання векторів на основі вірусів людини для ДНК-терапії та 

ДНК-вакцинації. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

Сформувати у здобувача освіти  

1. 1) чітке уявлення про основні відмінності між плазмідними і вірусними векторами, 

включаючи гібридні конструкції (косміди, фагміди, фазміди, бакміди тощо) та 

особливості їх застосування; 

2. 2) чітке уявлення про основні принципи клонування ДНК у прокаріотичних 

системах та основні молекулярно-біологічні властивості систем експресії та 

розглянути на конкретних прикладах методичні підходи до створення 

клонувальних та експресійних векторів на основі вірусів;  

3. 3) чітке уявлення про практичне використання вірусних векторів у біології та 

медицині (ідентифікації нуклеотидних послідовностей, дослідженні регуляції 

генної експресії, ДНК-теріпії, ДНК-вакцинації, отриманні рекомбінантних білків). 

 

Згідно з описом ОПП «Біологія» та відповідно до вимог 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:  

інтегральної: 

- здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при 

здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 
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проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

загальних: 

- ЗК02. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

- ЗК05. Здатність розробляти та керувати проектами. 

спеціальних (фахових, предметних): 

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

і процесів на прикладі різних рівнів організації живого із використанням 

математичних методів й інформаційних технологій. 

- СК03. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та 

аналізувати інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей. 

- 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. 

- СК11. Розуміння цілей, завдань, методів і підходів науково-педагогічної 

діяльності. 

- СК41. Поглиблене розуміння можливості використання вірусів у 

біотехнологічних процесах. 

 

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 

та пороговий 

критерій оцінювання 

(за необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати    

1.1. Основні принципи створення 

векторних систем у технології 

рекомбінантних ДНК, 

особливості функціонування та 

застосування плазмідних, 

вірусних і гібридних векторів. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота 

оцінювання 

виконання 

практичних 

завдань, доповіді 

/усних відповідей, 

іспит 

15 

1.2. Принципи клонування ДНК у 

прокаріотичних клітинах та 

принципи реалізації основних 

молекулярно-біологічних 

властивостей систем експресії 

при створенні векторних систем з 

використанням вірусних геномів. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит 

20 

1.3. Методичні основи використання 

вірусних векторів у біології та 

медицині. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит 

10 

 Вміти    

2.1. На основі аналізу генетичних 

карт векторних систем, визначати 

особливості їхнього застосування 

у технології рекомбінантних 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

20 
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ДНК. робота виконання 

практичних 

завдань іспит  

2.2. Базуючись на набутих знаннях 

про особливості клонування 

ДНК, складати генетичні карти 

(проводити конструювання) 

клонувальних векторів із 

заданими властивостями. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

презентації / 

доповіді /усних 

відповідей, іспит 

15 

2.3. Застосовуючи теоретичні знання 

щодо систем експресії, 

створювати алгоритми отримання 

рекомбінантних білків із 

заданими властивостями. 

Лекція, 

практичне 

заняття 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

виконання 

практичних 

завдань іспит 

10 

 Комунікація    

3.1. Представляти результати 

проведеного аналізу у формі 

короткої доповіді, коректно вести 

дискусію. 

Самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації / 

доповіді /усних 

відповідей 

5 

 Автономність та 

відповідальність 

   

4.1. Проводити пошук та аналіз 

наукової літератури за тематикою 

дисципліни та суміжними 

проблемами, на базі 

проаналізованих даних 

формувати алгоритм вирішення 

завдання конструювання 

векторних систем для отримання 

рекомбінантного білку із 

заданими властивостями. 

Самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації / 

доповіді 

5 
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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. 

ПР01. Володіти державною та іноземною мовами на рівні, 

достатньому для спілкування з професійних питань та 

презентації результатів власних досліджень. 
      + + 

ПР08. Застосовувати під час проведення досліджень знання 

особливостей розвитку сучасної біологічної науки, основні 

методологічні принципи наукового дослідження, 

методологічний і методичний інструментарій проведення 

наукових досліджень за спеціалізацією. 

+ +   + +  + 

ПР09. Планувати наукові дослідження, обирати ефективні 

методи дослідження та їх матеріальне забезпечення. 
  + + + +  + 

ПР14. Дотримуватись норм академічної доброчесності під 

час навчання та провадження наукової діяльності, знати 

основні правові норми щодо захисту інтелектуальної 

власності. 

+ + +    + + 

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.  

+ + +      

ПР36. Вміти формувати систему аналізу розвитку 

емерджентних та персистуючих інфекцій та механізмів 

ендогенізації вірусів спираючись на поглиблені знання з 

дисциплін професійно-практичної підготовки 

  +     + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1  – 10 балів/ 5 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.2, 2.1, 2.2 – 10 балів/ 5 балів 

3. Модульна контрольна робота 3 – РН 1.2, 1.3, 2.1, 2.3 –10 балів/ 5 балів 

4. Презентації / усні відповіді / доповнення – РН 1.1,2.2, 3.1,4.1 –10 балів / 5 балів 

5. Практичні завдання - РН 1.1 –20 балів / 10 балів 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту  
Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, 

які оцінюються під час проведення іспиту є РН 1.1-2.3. Максимальна кількість балів, яка 

може бути отримана здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною 

шкалою.  

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є успішне написання 3 модульних контрольних 

робіт, по кожній не менше 50% правильних відповідей та лише за умови успішного виконання 

всіх практичних завдань. Оцінка реферату проводиться упродовж лекційного курсу. Здобувач 

освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1, 2 і 3 проводяться після завершення лекцій 1, 2 і 3 відповідно. 

Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей, розв’язання задач, тестів проводиться 

упродовж семестру. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 

 



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план занять 

 

№ 
п/п 

Назва  тем 

Кількість годин 

л
ек

ц
ії

 

п
р

а
к

- 

т
и

ч
н

і 

 к
о
н

су
л

ь

т
а
ц

ії
 

С
Р

 

 Розділ 1. Загальні принципи конструювання векторних 

систем. 
4 6 1 12 

1 Тема 1. Основи методу рекомбінантних ДНК. 4 6  12 

2 
Лекція 1. Технологія рекомбінантних ДНК. Розвиток 

методу.  
2   6 

3 

Самостійна робота. Проаналізувати перспективи, 

сподівання та побоювання молекулярно-генетичної 

революції. 

    

4 
Лекція 2. Ферменти та механізми створення 

рекомбінантних ДНК. 
2    

5 
Самостійна робота. Способи використання рестрикційних 

ферментів у біологічних дослідженнях.  
   6 

6 
Практичне заняття 1. Визначення довжини рестрикційних 

фрагментів та побудова рестрикційних карт. 
 6   

7 Модульна контрольна робота 1   1  

8 
Розділ 2.Створення векторних систем для клонування 

ДНК та білків. 
12 2 1 38 

9 Тема 2. Конструювання клонувальних векторів. 4   12 

10 
Лекція 3. Клонування ДНК у прокаріотичних системах. 

Плазмідні вектори. 
2    

11 

Самостійна робота. Основні відмінності генетичної 

організації прокаріотичних та еукаріотичних клітин. 

Позахромосомна спадковість у прокаріотів. Горизонтальна 

передача генів у бактеріальних клітин. 

   4 

12 

Лекція 4. Створення клонувальних векторів на основі 

бактеріофагів та гібридних - на основі бактеріофагів і 

плазмід. 

2    

13 

Самостійна робота. Явище бактеріальної трансдукції. 

Явище лізигенної конверсії. Методи дослідження 

нуклеотидних послідовностей. 

   8 

14 

Тема 3. Експресія чужорідних генів у прокаріотичних 

клітинах. Основні молекулярно-біологічні властивості 

систем експресії. 

6   20 

15 

Лекція 5. Активація транскрипції та трансляції у 

прокаріотичних системах. Кількість копій і локалізація 

трансгена. 

1    

16 
Самостійна робота. Системи регуляції генної експресії в 

еукаріотичних клітинах.  
   6 

17 
Лекція 6. Стабілізація синтезованого продукту в клітині 

хазяїна. 
1    
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18 

Самостійна робота. Особливості перевірки нових 

фармацевтичних препаратів, створених на основі 

рекомбінантних білків. 

   4 

19 Лекція 7. Кінцева локалізація продукту, що синтезується. 2    

20 Самостійна робота. Пострансляційні модифікації білків.    4 

21 
Лекція 8. Системи експресії, створені на основі 

бактеріофагів. 
2    

22 
Самостійна робота. Особливості взаємодії бактеріофагів із 

зараженими клітинами. 
   6 

23 
Тема 4. Експресія чужорідних генів у еукаріотичних 

клітинах. 
2 2  6 

25 
Лекція 9. Загальні підходи до створення систем експресії в 

еукаріотичній клітині. 
2    

26 
Самостійна робота. Порівняння систем регуляції експресії 

генів у прокаріотичних та еукаріотичних клітинах. 
   6 

27 Модульна контрольна робота 2   1  

28 
Розділ 3. Використання вірусних векторів у біології, 

біотехнології та медицині. 
8 4 2 30 

29 Тема 5. Створення експресійних векторів на основі вірусів. 3   10 

30 Лекція 10. Системи експресії на основі бакуловірусів з 

використанням культур клітин комах. 
2    

31 Самостійна робота. Загальна характеристика 

Бакуловірусів. Репродукція бакуловірусів. 
   4 

32 Лекція 11. Системи експресії для клітин ссавців на основі 

поліома- і папіломавірусів. 
1    

33 Самостійна робота. Загальна характеристика 

Поліомавірусів. відмінності геному вірусу SV40 від інших 

поліомавірусів. Загальна характеристика Папіломавірусів. 

   6 

34 Тема 6. Використання векторних систем на основі вірусів 

людини для ДНК-терапії 
5 4  20 

35 Лекція 12. Системи експресії для проліферуючих клітин 

ссавців на основі ретровірусів 
1    

36 Самостійна робота. Характеристика «унікальних» 

властивостей ретровірусів. Особливості репродукції 

ретровірусів. Онкогенність ретровірусів. 

   6 

37 Лекція 13. Системи експресії на основі аденовірусів і 

аденоасоційованого парвовірусу 
2    

38 Самостійна робота. Загальна характеристика Аденовірусів. 

Загальна характеристика Парвовірусів. 
   6 

39 
Лекція 14. Системи експресії на основі герпесвіурсів і 

поксвірусів 
2    

 

Самостійна робота. Загальна характеристика 

Герпесвірусів. Загальна характеристика вірусу 

вісповакцини. Узагальнення вивченого матеріалу. 

   8 

 Модульна контрольна робота 3   2  

 ВСЬОГО 24 12 4 80 
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Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 24 год. 

Семінарські заняття – нема 

Практичні заняття – 12 год. 

Лабораторні заняття – нема. 

Тренінги – нема. 

Консультації – 4 год. 

Самостійна робота – 80 год. 
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