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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з базовими поняттями та сучасними 

методами клітинної інженерії: основні завдання біотехнології; сукупність 

методів, що дозволяють конструювати клітини з новими ознаками, ізолювання 

та культивування клітин, злиття клітин, перенесення органел та генів в 

реципієнтні клітини, клонування організмів; а також надати базові поняття 

щодо молекулярного клонування генів, типів векторних конструкцій, отримання 

та аналізу генетично модифікованих організмів (конструювання генетичних 

векторів для трансформації, пряме та опосередковане введення чужорідної ДНК 

в клітини, відбір трансгенних ліній та методи їх аналізу, застосування генетично 

модифікованих організмів); сучасними підходами в редагуванні геному та 

синтетичній біології (створення нових організмів).  

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

 

1. Успішне опанування курсів "Цитологія", "Біоорганічна хімія", "Біохімія", 
"Молекулярна біологія", "Геноміка". 

2. Знання теоретичних основ хімії, фізики, цитології, біохімії, молекулярної 

біології. 

3. Вміння самостійно застосовувати знання з хімії, фізики, загальної біології та 

інших дисциплін, використовувати комп'ютер, працювати з науковою 

літературою. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

 

“Клітинна інженерія” охоплює вивчення сучасних методів клітинної 

інженерії з метою створення ліній з новими корисними ознаками. У ході 

вивчення  дисципліни наводиться чи демонструється практичне застосування 

сучасних біоінженерних підходів конструювати та реконструювати біологічні 

системи або їх компоненти 

4. Завдання (навчальні цілі): 

• сформувати  уявлення про сучасні методи клітинної інженерії; 

• познайомити з основними принципами та підходами молекулярного 

клонування генів; 

• сформулювати уявлення про переваги та ризики, пов'язані з 

використанням різних продуктів клітинної інженерії в біотехнологічному 

виробництві;  

• ознайомити з досягненнями і перспективами синтетичної біології, 

пов’язаної з створенням нових неіснуючих раніше в природі живих 

організмів  

• дати уявлення про сучасні тенденції в біотехнології для майбутньої 

професійної орієнтації. 
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Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 16 «Хімічна та 

біоінженерія», спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія») дисципліна 

забезпечує набуття студентами таких компетентностей:  

інтегральної:  

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми при виконанні досліджень в лабораторіях різного профілю, 

інтерпретації їх результатів та управлінні роботою лабораторії або у процесі 

навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної 

науки та наявність відповідних практичних навичок і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 
загальних: 

ЗК05. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК09. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
спеціальних (фахових, предметних): 

ФК04. Здатність застосувати сучасні методи та технології дослідження 

тканин та зразків різного 13 походження у лабораторіях різного профілю та 

розуміння принципів дії цих методів. 

ФК08. Здатність застосовувати навички наукового дослідження для аналізу, 

оцінювання або розв’язання проблем. 

ФК12. Готовність до безперервного професійного розвитку.  

ФК13. Здатність комбінувати поєднання різних технологічних прийомів 

лабораторних досліджень для вирішення професійних завдань.  

ФК14. Готовність виконувати точно та якісно дослідження, 

удосконалювати методики їх проведення та навчати інших.  

ФК15. Здатність застосовувати сучасні методи роботи в біотехнологічних 

лабораторіях з відповідною апаратурою, вимірювальними приладами, 

лабораторним посудом, інструментарієм тощо для одержання необхідних 

аналізів.  

ФК16. Здатність використовувати професійнопрофільні знання, практичні 

навички та уміння для роботи з клітинними культурами, для клонування клітин, 

співкультивування різних типів клітин та моделювання патологічних станів 14 

in vitro.  

ФК17. Здатність використовувати професійнопрофільні знання, практичні 

навички та уміння для аналізу спадкування хвороб та каріотипів людини; 

визначення основних хромосомних хвороб; 

ФК19. Володіння сучасними уявленнями про натуральні та штучні джерела 

біотехнологічного продукту та засоби пошуку й створення продуцентів 

важливих для людини біологічноактивних продуктів.  

ФК20. Здатність використовувати професійнопрофільні знання, практичні 

навички та уміння для проведення серологічних та електронномікроскопічних 

досліджень та відтворення основних молекулярно-біологічних методів. 



 

4 

 

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 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 
Код Результат навчання 

Знати 

1.1  терміни, поняття та основні методи, що 

використовуються у клітинної інженерії;  

Лекції, лабораторні 

роботи, самостійна 

робота 

Модульні контрольні  

роботи 1, 2; 

оцінювання 

виконання 

лабораторних робіт, 

презентацій/усних 

відповідей/доповнень, 

іспит 

20 

1.2 переваги та ризики, пов'язані з 

використанням різних продуктів  

клітинної інженерії в біотехнологічному 

виробництві; 

Лекції, лабораторні 

роботи, самостійна 

робота 

Модульні контрольні  

роботи 1, 2; 

оцінювання 

виконання 

лабораторних робіт, 

презентацій/усних 

відповідей/доповнень, 

іспит 

20 

1.3 особливості генетично змінених 

організмів та їх механізми контролю. 

 

Лекції, лабораторні 

роботи, самостійна 

робота 

Модульні контрольні  

роботи 1, 2; 

оцінювання 

виконання 

лабораторних робіт, 

презентацій/усних 

відповідей/доповнень, 

іспит 

15 

Вміти 

2.1 створювати та практично застосовувати 

гібридні/химерні клітини та організми для 

біоінженерних потреб; 

Лекції, лабораторні 

роботи, самостійна 

робота 

Модульні контрольні  

роботи 1, 2; 

оцінювання 

виконання 

лабораторних робіт, 

презентацій /усних 

відповідей/доповнень, 

вирішення 

дослідницьких задач,  

іспит 

10 

2.2 оцінювати, які нові лінії організмів, 

зокрема, рослинні лінії, можна створити за 

допомогою того чи іншого методу; 

Лекції, лабораторні 

роботи, самостійна 

робота 

Модульні контрольні  

роботи 1, 2; 

оцінювання 

виконання 

лабораторних робіт, 

презентацій /усних 

відповідей/доповнень, 

вирішення 

дослідницьких задач,  

іспит 

10 

2.3 проводити аналіз отриманих об'єктів та 

самостійно вивчати наукову літературу, в 

якій описані досягнення сучасної 

біотехнології. 

Лекції, лабораторні 

роботи, самостійна 

робота 

Модульні контрольні  

роботи 1, 2; 

оцінювання 

виконання 

лабораторних робіт, 

презентацій/усних 

відповідей/доповнень, 

10 
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вирішення 

дослідницьких задач,  

іспит 

Комунікація 

3.1 Представляти результати проведеної роботи  у 

формі доповідей з використанням сучасних 

технологій, коректно вести дискусію 

Лабораторні 

роботи, самостійна 

робота 

Оцінювання виконання 

лабораторних робіт, 

презентацій/усних 

відповідей/доповнень, 

іспит 

10 

Автономність та відповідальність 

4.1 Самостійно здійснювати пошук, самостійно 

вивчати та аналізувати наукову літературу та 

обирати молекулярні та генетичні методи 

вирішення певної дослідницької задачі 

Самостійна робота Презентація, вирішення 

дослідницьких задач, 

іспит 

5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

ПРН 1. Проводити підготовку оснащення робочого 

місця та особисту підготовку до проведення 

лабораторних досліджень, з дотриманням норм 

безпеки та персонального захисту, забезпечувати 

підготовку до дослідження зразків різного 

походження та їх зберігання. 

+ + + + + + + + 

ПРН 3. Застосовувати сучасні комп’ютерні та 

інформаційні технології. 

+ + + + + + + + 

ПРН 13. Виконувати кількісні та якісні біохімічні 

дослідження, інтерпретувати їх результати . 

+ + + + + +  + 

 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота1: РН 1.1, 1.2, 2.1–2.3 – 15 балів/7,5 балів 

2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.2, 1.3, 2.1–2.3 – 15 балів/7,5 балів 

3. Модульна контрольна робота 3: РН 1.3 – 10 балів/5 балів 

3. Оцінювання виконання лабораторних робіт: РН 2.1–2.3, 3.1, 4.1 – 10 балів/5 балів 

3. Презентації, усні відповіді, доповнення, вирішення дослідницьких задач: РН 1.1 – 4.1 

– 10 балів/5 балів 

       

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

 Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю 

за яким 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, отриманої під час іспиту. 

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

відкритими відповідями та тестові питання . Результатами навчання, які оцінюються під 

час проведення іспиту, є РН 1.1-1.3, 3.1. Максимальна кількість балів, яка може бути 

отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 



 

6 

 

 

- умови допуску до підсумкового екзамену: 

Студент допускається до іспиту лише за умови виконання усіх лабораторних робіт. Студент не 

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

 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання лабораторних робіт, доповідей/усних відповідей/доповнень здійснюється 

протягом семестру. Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій 

з розділів 1 і 2 відповідно.    

 

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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Структура  навчальної  дисципліни  

 

                                    Тематичний  план лекцій і лабораторних  занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

 Кількість годин 

лекції 
консуль 

тації 

лабора

торні 
самостійна 

робота 

Розділ 1:  Клітинна інженерія 

Лекції: 

1 

Місце клітинної інженерії в сучасній біології. 

Сучасний стан розвитку біоінженерних 

досліджень. 

2    

2 

Біологія культивованих клітин. Клітинна 

адгезія, цитоскелетні взаємодії, міжклітинні 

контакти, позаклітинних матрикс, клітинна 

стінка.  

2    

3 

Культури клітин та тканин. Особливості 

культивування клітин мікроорганізмів, рослин і 

тварин в умовах in vitro.  

 4    

4 

Злиття клітин. Створення та експериментальне і 

практичне застосування гібридних/химерних 

клітин та організмів.  

 4    

5 Клонування організмів.   2    

      

Лабораторні заняття: 

6 

Приготування та стерилізація живильних 

середовищ для культивування бактеріальних та 

рослинних клітин.  

Отримання суспензійних та калюсних культур.  

Соматичний органогенез та ембріогенез в 

культурі in vitro.  

   4  

7 

Клональне мікророзмноження рослин. 

Експериментальне вивчення впливу регуляторів 

росту та розвитку на ріст, поділ та 

диференціацію клітин. 

   4  

8 

Ізолювання та культивування протопластів з 

тканин та суспензійних клітинних культур. 
Соматична гібридизація клітин. 
 

  4  

      

Самостійна робота: 

9 

Особливості культивування тваринних клітин та 

тканин. Вимоги, методи, типи вихідних 

експлантів. 

   10 

10 Природні та синтетичні регулятори росту.    5 

11 Молекулярні механізми дії гормонів.    5 

Розділ 2: Генетична інженерія 

Лекції: 

12 
Генетична інженерія: історія розвитку, 

методологія та сучасний стан. 
2    
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13 
Векторні конструкції для генетичної інженерії 

та вимоги до їх створення.  
2    

14 Методи перенесення цільових генів в клітини. 2    

15 Генетично змінені організми. 4    

      

Лабораторні заняття: 

16 

Ізолювання плазмідної ДНК для її перенесення 

в компетентні клітини E.coli. Отримання  

компетентних клітин E.coli. 

  4  

17 
Генетична трансформація  та селекція 

генетично змінених ліній.  
  4  

18 

Візуалізація експресії репортерних генів в 

трансгенних клітинах та організмах. 

Застосування лазерної скануючою конфокальної 

мікроскопії для прижиттєвого вивчення 

експресії химерних генів. 

 

  4  

Самостійна робота: 

19 
Особливості ізолювання ДНК бактерій, рослин 

та тварин. 
   5 

20 

Характеристика агробактеріальних векторів для 

переносу чужорідних генів в рослинні клітини. 

Вектори на основі Ті-плазмід. Vir-гени, 

підсилювачі переносу Т-ДНК, маркерні гени 

для скринінгу. 

   5 

21 
Детекція генетично-модифікованих організмів. 

Загальні підходи, принципи та методологія. 
   10 

Розділ 3: Сучасні підходи в редагуванні геному та синтетичній біології  

Лекції: 

22 

Методи редагування геному. Приклади 

застосування методів редагування геному у 

рослин, тварин і людей.  

2    

23 
Методи, які використовують в синтетичній 

біології. 
2    

24 
Створення синтетичних організмів  та їх 

подальше практичне використання. 
2    

Лабораторні заняття: 

25 
Аналіз трансгенних ліній рослин, що 

експресують ген лактоферину людини hLf. 
  3  

26 

Ознайомлення з сучасними методами детекції 

генетично змінених організмів для контролю 

над їх використанням. 

  3  

Самостійна робота: 

27 
Біофортифікація рослин як продуктів 

споживання. 
   5 

28 
Біодеградація за допомогою генетично змінених 

рослин та мікроорганізмів. 
   5 

29 
Мікробні інсектициди: механізм дії та 

використання. 
   5 
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30 Біоетичні проблеми клонування тварин.      5 

31 Біоетичні аспекти синтетичної біології  2   

ВСЬОГО: 28 2 30 60 

 

Загальний обсяг  120 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Лабораторні заняття – 30 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота –  60 год. 
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