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Програма навчальної дисципліни «Біотехнологія» складена відповідно до освітньопрофесійної програми підготовки
перший (бакалаврський)

(назва рівня вищої освіти)

спеціальності

091 Біологія

спеціалізації _____________________________________________________________
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни - є засвоєння студентами системи
теоретичних знань про біотехнологію як сучасну комплексну галузь науково-практичної
діяльності, яка поєднує нові досягнення сучасної біології з технологічними процесами, а
також формування базових знань, необхідних для професійної діяльності в галузі біології.
1.2. Основні завданнявивчення дисципліни - отримання таких компетентностей:
ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної
області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності
для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різнихджерел.
ЗК05. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово.
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК08. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.
ЗК09. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо з метою збереження
природного навколишнього середовища.
СК01. Здатність застосовувати знання та вміння з математики, фізики,хімії та інших
суміжних наук для вирішення конкретних біологічнихзавдань.
СК02. Здатність демонструвати базові теоретичні знання в галузібіологічних наук та на
межі предметних галузей.
СК03. Здатність досліджувати різні рівні організації живого, біологічніявища і процеси.
СК04. Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою відповідних
методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах.
СК05. Здатність до критичного осмислення новітніх розробок у галузібіології і
професійній діяльності.
СК06. Усвідомлення необхідності збереження біорізноманіття, охоронинавколишнього
середовища, раціонального природокористування.
СК08. Здатність до аналізу механізмів збереження, реалізації тапередачі генетичної
інформації в організмів.
СК10. Здатність демонструвати знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних
систем.
Отримання студентами теоретичних знань щодо рівня наукових досягнень в галузі
загальної біотехнології, промислової мікробіології, сучасних фітобіотехнологій,
біотехнології тварин та екобіотехнологій;
основні відомості про загальні етапи
біотехнологічного виробництва, культури рослинних та тваринних клітин, існуючі
промислові процеси мікробного синтезу цільових продуктів, технології клонування рослин
та тварин, основи трансгенозу, а також основ понять біобезпеки та біоетики за використання
у біотехнологічних дослідженнях.
1.3. Кількість кредитів – 3.
1.4. Загальна кількість годин - 90.

1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Обов’язкова
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
2-й
2-й
Семестр
4-й
4-й
Лекції
30 год.
6 год.
Практичні, семінарські заняття
15 год.
2 год.
Лабораторні заняття
0 год.
0 год.
Самостійна робота
45 год.
82 год.
у тому числі індивідуальні завдання
0 год.
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1.6. Заплановані результати навчання
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких
результатів навчання:
ПР01. Розуміти соціальні та економічні наслідки впровадженняновітніх розробок у
галузі біології у професійній діяльності.
ПР02. Застосовувати сучасні інформаційні технології, програмні засобита ресурси
Інтернету для інформаційного забезпечення професійноїдіяльності.
ПР03. Планувати, виконувати, аналізувати дані і презентуватирезультати
експериментальних досліджень в галузі біології.
ПР04. Спілкуватися усно і письмово з професійних питань звикористанням наукових
термінів, прийнятих у фаховому середовищі,державною та іноземною мовами.
ПР05. Демонструвати навички оцінювання непередбачуванихбіологічних проблем і
обдуманого вибору шляхів їх вирішення
ПР07. Володіти прийомами самоосвіти і самовдосконалення. Умітипроектувати
траєкторію професійного росту й особистого розвитку,застосовуючи набуті знання.
ПР08. Знати та розуміти основні терміни, концепції, теорії і закони вгалузі біологічних
наук і на межі предметних галузей.
ПР09. Дотримуватися положень біологічної етики, правил біологічноїбезпеки і
біологічного захисту у процесі навчання та професійнійдіяльності.
ПР11. Розуміти структурну організацію біологічних систем намолекулярному рівні.
ПР12. Демонструвати знання будови, процесів життєдіяльності тафункцій живих
організмів, розуміти механізми регуляції фізіологічнихфункцій для підтримання гомеостазу
біологічних систем.
ПР14. Аналізувати взаємодії живих організмів різних рівнівфілогенетичної
спорідненості між собою, особливості впливу різнихчинників на живі організми та
оцінювати їхню роль у біосфернихпроцесах трансформації речовин і енергії.
ПР15. Аналізувати форми взаємовідносин між мікро- тамакроорганізмами з
визначенням основних напрямів цих процесів.
ПР16. Знати будову та функції імунної системи, клітинні тамолекулярні механізми
імунних реакцій, їх регуляцію, генетичнийконтроль; види імунітету та методи оцінки
імунного статусу організму.
ПР20. Аргументувати вибір методів, алгоритмів планування тапроведення польових,
лабораторних, клініко-лабораторних досліджень,у т.ч. математичних методів та програмного
забезпечення дляпроведення досліджень, обробки та представлення результатів.
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ПР22. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задляотримання
результату з акцентом на доброчесність, професійнусумлінність та відповідальність за
прийняття рішень.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1.Біотехнологія як наука, напрями розвитку, основні поняття
Тема 1. Етапи становлення біотехнології як науки, основні напрями розвитку.
Поняття біотехнологія. Біологічні системи, технічні системи. Основні ознаки
біотехнології. Предмет і завдання біотехнології. Переваги біотехнологічного виробництва
над хімічним. Основоположники світової і вітчизняної науки, їх внесок у становлення науки
біотехнології, етапи її розвитку, розробки її методології. Основні напрямки сучасної
біотехнологічної науки і проблеми, що стоять перед промисловою, сільськогосподарською,
клітинною та медичною біотехнологією. «Кольорова» класифікація біотехнологічної
продукції. Значення біотехнології у вирішення глобальних проблем людства.
Тема 2. Характеристика об’єктів та методів сучасної біотехнології.
Об’єкти біотехнології, основні вимоги щодо їх використання. Бактерії, одноклітинні
тварини і рослини, культура клітин, калусні культури рослин, статеві клітини тварин,
культура протопластів рослин, стовбурові клітини тварин, соматичні клітини тварин,
очищені молекули, органели та ін. Мікроорганізми, рослини та тварини як об’єкти
біотехнологій.
Класифікація біотехнологічних методів. Наукові та промислові методи. Особливості
біотехнологічних методів у зв’язку з властивостями об’єктів. Сучасні наукові
біотехнологічні методи – методи клітинної та генетичної інженерії. Загальна схема процесу
генетичної трансформації живих організмів.
Тема 3. Загальні принципи біотехнологічних процесів.
Етапи біотехнологічного виробництва: підготовчий та виробничий. Загальна схема
біотехнологічного процесу. Підготовка субстрату (живильного середовища), біологічного
продуцента, контроль технологічного процесу (підтримка умов культивування), отримання
цільового продукту. Завершальна підготовка цільового продукту: концентрування, очистка,
стабілізація, фасування, утилізація побічних продуктів. Основні характеристики цільового
продукту, вимоги до його якості. Норми GLP та GMP, стандарти ТУ і ДСТУ. Методи
утилізації побічних продуктів та відходів виробництва. Напрями використання нешкідливих
відходів біотехнологічного виробництва.
Розділ 2. Промислова мікробіологія
Тема 4. Мікробіологічний процес та характеристика мікроорганізмів-продуцентів.
Промислові мікробіологічні процеси: технології синтезу та трансформації. Об’єкти та
продукти мікробіологічного синтезу. Складові промислового мікробіологічного процесу.
Класифікація способів культивування мікроорганізмів. Вимоги до штаму-продуценту.
Апарати для культивування мікроорганізмів. Класифікація типів ферментерів та
біореакторів.Переваги мікроорганізмів, що використовуються у біотехнологічних процесах.
Особливості біології мікроорганізмів-продуцентів. Характеристика найбільш активних
мікроорганізмів-продуцентів. Методи пошуку мікроорганізмів-продуцентів. Методи селекції
мікроорганізмів-продуцентів.
Тема 5. Мікробний синтез низькомолекулярних сполук.
Отримання органічних кислот біотехнологічним шляхом. Отримання амінокислот
шляхом мікробного синтезу. Отримання β-каротину і деяких вітамінів з використанням
мікроорганізмів. Біосинтез ферментів мікроорганізмами. Продуценти і різноманітність
ферментів мікробного походження. Технології отримання ферментів і ферментних препаратів
мікробного походження. Шляхи використання ферментів і ферментних препаратів. Приклади
харчових біотехнологій з використанням спиртового бродіння: виготовлення хліба,
отримання етилового спирту та спиртовмісних продуктів,
виготовлення окремих
кисломолочних продуктів. Технології з використанням молочнокислого бродіння:
виготовлення рідких кисломолочних продуктів, виготовлення зернистих та інших сирів.
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Розділ 3. Фітобіотехнології
Тема 6.Типи культур invitro.
Особливості рослинного організму як об’єкту сучасних фітобіотехнологій.
Тотипотентність – унікальна властивість рослинної клітини.Калусна культура. Етапи
введення в культуру invіtro вищих рослин. Основні фактори дедиференціювання та
калусоутворення (склад живильного середовища, хімічні та фізичні умови культивування та
ін.). Типи калусних культур та їхні морфологічні, цитологічні, фізіологічні, біохімічні та
генетичні характеристики. Гетерогенність калусу. Суспензійні культури. Методи отримання
клітинних суспензій. Їхні типи, фактори, що впливають на ступінь агрегованості. Основні
параметри суспензійних культур. Побудова кривої росту. Способи культивування клітинних
суспензій (періодичне та проточне культивування). Культура ізольованих протопластів.
Соматична гибридізація.
Тема 7. Біотехнології на базі культури клітин, тканин та органів вищих рослин.
Мікроклональне розмноження та отримання безвірусного рослинного матеріалу.
Оздоровлення посадкового рослинного матеріалу. Методи отримання культур клітин –
продуцентів цінних біологічно активних речовин. Культури invitro у селекції. Використання
культур рослинних клітин для збереження генофонду вищих рослин. Кріозбереження
культур клітин та меристем. Трансгеноз рослин.
Розділ 4. Біотехнології тварин
Тема 8. Культури тваринних клітин.
Особливості, типи та умови культивування тваринних клітин. Моношарові та
суспензійні культури. Соматична гибридізація. Етапи отримання гібридом. Отримання
моноклональних антитіл. Поняття мульті- уні-, плюрі- та тотипотентність. Стовбурові
клітини – основні характеристики та сфери використання у медицині
Тема 9. Клонування тварин.
Ембріологічна інженерія. Трансплантація ембріонів. Кріозбереження ембріонів. Способи
глибокого заморожування ембріонів. Клонування тварин. Трансгенні тваринні організми. Методи
перенесення генів. Проблеми біоетики та біобезпекив біотехнологічних дослідженнях.
Розділ 5. Екологічна біотехнологія.
Тема 10.Біотехнологія у вирішенні глобальних екологічних викликів людства.
Біотехнологія очищення води. Показники забруднення стічних вод. Роль аквакультури в
очищенні
стічних
вод.
Біодеградаціяксенобіотиків.
Фіторемедіація.
Біодобрива.
Біопестициди.Біодеградація і конверсія побутових і промислових відходів. Мікробіологічна
утилізація полімерних побутових відходів.
Біодеградація
нафтового
забруднення.
Утилізація рослинної біомаси. Біоенергетика. Виробництво біопалива та біогазу.
3. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
денна форма
заочна форма
Назви розділів і тем
у тому числі
у тому числі
усього
усього
с.
л п лаб. інд.
л п лаб. інд.
р.
Розділ 1. Біотехнологія як наука, напрями розвитку, основні поняття
Тема 1. Етапи становлення
біотехнології як науки,
5
2
3
6
основні напрями розвитку
Тема 2. Характеристика
об’єктів та методів
7
2
2
3
6
сучасної біотехнології
Тема 3. Загальні принципи
біотехнологічних
8
2
2
4
8
2
процесів
Разом за розділом 1
20
6
4
10
20
2

с.
р.

6

6

6
18

Тема 1. Мікробіологічний
процес та характеристика
мікроорганізмівпродуцентів
Тема 2. Мікробний синтез
низько-молекулярних
сполук
Разом за розділом2
Тема 1. Типи культур
invitro
Тема 2. Біотехнології на
базі культури клітин, тканин та органів вищих рослин.
Разом за розділом 3
Тема 1. Культури
тваринних клітин
Тема 2. Клонування
тварин
Разом за розділом 4

Розділ 2. Промислова мікробіологія
10

4

2

4

11

10

4

2

4

9

20

8
4
8
20
Розділ 3. Фітобіотехнології

10

4

2

4

2

2
2

18

2

8

2

8
16

9
4
5
10
20
8
3
9
20
Розділ 5. Екологічна біотехнологія
10
10
10

10
20

15

4

9

10

30

3

9

10

90

4

2

10

10
4
2
4
10
20
8
4
8
20
Розділ 4. Біотехнології тварин
11

Тема 10. Біотехнологія у
вирішенні
глобальних
екологічних
викликів
людства
Разом за розділом 5
Усього годин

7

45

90

10

6

2

82

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
Теми практичних занять
№
з/п
1
2

3

4
5
6
7
8

Назва теми
Знайомство з облаштуванням та організацією роботи в біотехнологічній
лабораторії. Інструктаж з техніки безпеки.
Підготовка біотехнологічної лабораторії до роботи Робота в ламінарному
боксі. Загальна характеристика живильних середовищ. Приготування
живильного середовища Мурасіге і Скуга (МС).
Методи стерилізації. Стерилізація приміщень, обладнання, інструментів і
матеріалів.
Стерилізація
рослинного
матеріалу.
Вирощування
асептичних проростків.
Первинний калусогенез. Отримання первинного калусу з асептичних
проростків.
Пересадковакалусна культура. Морфологічна характеристика калусної
культури. Цитологічний аналіз калусів.
Мікроклональне
розмноження
рослин.
КлональнемікророзмноженняinvitroBrassicaoleracea L.
Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР або PCR) — експериментальний
метод молекулярної біології. Виділення ДНК з біологічного матеріалу.
Імуноферментний аналіз – загальний принцип.
Разом

Кількість
годин
2
2

2

2
2
2
2
1
15
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5. Завдання для самостійної робота
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Види, зміст самостійної роботи
Опрацювання навчального матеріалу
Складання опорного конспекту
Підготовка до лабораторних робіт (допуск та захист)
Оформлення лабораторного журналу
Опрацювання теоретичного матеріалу для самостійної роботи
Підготовка до контрольної роботи, запланованої робочою
програмою
Підготовка до підсумкової залікової роботи
Разом

Кількість годин
Денна
форма
5
5
5
10
5
5

Заочна
форма
10
20
2
10
15
10

10
45

15
82

6. Індивідуальні завдання
Індивідуальні завдання не передбаченні навчальним планом.
7. Методи навчання
Словеснi методи: лекцiя, бесiда, дискусiя, робота з навчальною i науковою
лiтературою, самостiйна робота.
Методи спостереження: методи iлюстрацiй, методи демонстрацiй.
Практичнi методи: вправи, лабораторнi роботи.
Методи проблемного навчання: викладання з елементами проблемностi.
8. Методи контролю
Самоконтроль. Посібники з відповідних розділів курсу містять завдання для
самопідготовки і самоконтролю.
Поточний контроль. Програма передбачає наступні форми поточного контролю:
1) усне опитування – здійснюється впродовж лабораторних занять з метою контролю
засвоєння теоретичних положень щодо теми, яка обговорюється
2) допуск та захист лабораторних робіт - призначені для контролю та формування
здатності студентів самостійно опрацьовувати протокол роботи та аналізувати та
узагальнювати набуті знання та вміння
3) тестова контрольна робота передбачає обрання правильної відповіді (правильних
відповідей) на завдання тестів.
Підсумковий контроль. Підсумкова залікова робота у письмовій формі.
9. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Контрольна
робота,
Розділ 1
Розділ 2 Розділ3 Розділ 4 Розділ 5 передбачена
навчальним
планом
Т1 Т2 Т3 Т4 Т4 Т6 Т7 Т8 Т9
Т10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Примітка: Т1, Т2 ... – теми розділів.

Разом

Залікова
робота

Сума

60

40

100

Критерії оцінювання навчальних досягнень
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Практичні роботи.
Максимальну кількість балів студент отримує за умови правильної відповіді на питання
під час проведення допуску до виконання роботи, успішного виконання завдань
лабораторної роботи, занесення до лабораторного журналу результатів або виконання
рисунків та заповнення підписів до рисунків. За невиконання однієї з вказаних умов,
відбувається знижування кількості балів на 0,15.
Тестові роботи.
Максимальну кількість балів студент отримує за умов правильної відповіді на кожне з
питань тесту. У випадку, коли варіантів правильних відповідей декілька, знімається по 0,1
бали за кожну помилку у відповіді.
Виконання завдань для перевірки самостійного вивчення матеріалу.
Завдання для перевірки знань, отриманих під час самостійного вивчення теоретичного
матеріалу, наведені у методичних рекомендаціях до курсу. За неналежне виконання кожного
завдання знімається по 0,25 бали.
Підсумкова залікова робота.
Згідно з робочими програмами максимальна кількість балів, що може отримати студент
при виконання підсумкової роботи, складає 40 балів.
За умов незначних помилок у відповідях, на тлі повної відповіді в цілому, відбувається
зниження числа балів на 0,25 бали за кожну таку помилку.
Зниження числа балів на 25% відбувається якщо:
- студент аргументовано, правильно та послідовно розкриває основний зміст матеріалу;
- висловлює власні міркування з приводу тих чи інших проблем;
- точно використовує термінологію;
- має практичні навички з аналізу матеріалу.
При цьому допускається декілька неточностей у використанні спеціальної термінології,
похибок у логіці викладу теоретичного змісту або аналізу практичного матеріалу, несуттєвих та не
грубих помилок у висновках та узагальненнях, що не впливають на конкретний зміст відповіді.
Зниження числа балів на 50% відбувається якщо:
- у відповіді суть питання в цілому розкрита, але зміст питання викладено частково;
студент невпевнено орієнтується у змісті наукових першоджерел та рекомендованої
літератури;
- матеріал викладений не завжди послідовно, висновки не ув’язані між собою;
- не вміє обґрунтовано оцінювати факти та явища, пов’язувати їх з майбутньою
професійною діяльністю;
- при викладенні матеріалу, поясненні термінології та вирішенні практичних питань
зроблені суттєві помилки.
Робота не зараховується та студенту пропонується, після додаткового часу на підготовку до
складання підсумкового контролю, перескладання екзамену, якщо:
- основний зміст завдання не розкрито; студент майже не орієнтується у наукових
першоджерелах та рекомендованій літературі; не знає наукових фактів та визначень;
- допущені суттєві помилки у висновках;
- студент слабо володіє спеціальною термінологією;
- наукове мислення та практичні навички майже не сформовані.
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Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру
90 – 100
70-89
50-69
1-49

Оцінка
для дворівневої шкали оцінювання
зараховано
не зараховано

10. Рекомендована література
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Основна література
Авксентьєва О.О., Шулік В.В. Біотехнологія вищих рослин: культура invitro. – Х.: ХНУ
імені В.Н. Каразіна, 2017. – 92 с.
Божков А.И. БИОТЕХНОЛОГИЯ: фундаментальные и промышленныеаспекты. –
Харьков: Федорко, 2008. – 265 с.
Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кунах В.А. Біотехнологія рослин. – К.: Вища освіта, 2003.–520 с.
Підгорський В.С., Іутинська Г.О., Пирог Т.П. Інтенсифікація технологій мікробного
синтезу. – Київ: Наукова думка, 2010. – 327 с.
Яворська Г.В., Гудзь С.П, Гнатуш С.О. Промислова мікробіологія. – Львів: Видавничий
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 256 с.
Godbey
W.T.
AnIntroductiontoBiotechnology.
TheScience,
TechnologyandMedicalApplications. - AcademicPress, 2014. – 436 p.
Clark D., Pazdernik N. Biotechnology. 2nd Edition. - AcademicCell, 2015. – 835 p.

Допоміжналітература
Буценко Л.М. Біотехнологічні методи захисту рослин / Л.М. Буценко, Т.П. Пирог. –
Київ: Вид-во Ліра-К, 2018. – 346 с.
2. Гаркава К.Г. Біотехнологія. Вступ до фаху: навч. посіб. / К.П. Гаркава, Л.О.
Косоголова,О.В. Карпов, Л.С. Ястремська. - К.: НАУ, 2012. - 296 с.
3. Капрельянц Л.В. Технічна мікробіологія / Л.В. Капрельянц, Л.М. Пилипенко, О.В.
Єгорова та ін. – Одесса: Друк, 2006. – 308 с.
4. Кунах В.А. Біотехнологія лікарських рослин: Генетичні та фізіолого-біохімічні основи. –
К.: Логос, 2005. – 730 с.
5. Пирог Т.П. Біохімічні основи мікробного синтезу: підручник / Т.П. Пирог, Ю.М. Пенчук. –
К.: Видавництво Ліра-К, 2019. – 258 с.
6. Россихин В.В. Биотехнология: введение в науку будущого. – Харьков: Колорит, 2005. – 288 с.
7. Юлевич О.І. Біотехнологія: навчальний посібник / О.І. Юлевич, С.І. Ковтун, М.І. Гиль; за
ред. М.І. Гиль. - Миколаїв: МДАУ, 2012. - 476 с.
1.

11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції,
інше методичне забезпечення
1. www.slideshare.net/galinahurtina/ss-3897383 Біотехнологія у вигляді слайд-лекції
2. http://www.ncbi.nih.gov
–
сайт
центру
біотехнологічної
інформації
(CenterforBiotechnologyInformation – NCBI)
сайти наукових журналів:
3. http://www.plantphysiol.org/
4. http://www.annualreviews.org/loi/arplant
5. https://www.crops.org/publications
6. http://www.ifrg.kiev.ua/zhurnal
7. https://journal.unisza.edu.my/agrobiotechnology
8. http://www.springer.com/life+sciences/microbiology/journal/10295
9. http://biotech.nature.com
відео-фільми:
10. https://www.youtube.com/watch?v=HHYDmfj4ojk
11. https://www.youtube.com/watch?v=SqQqYy6UAOo
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Додаток 1
Контрольні питання до курсу «Біотехнологія»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Біотехнологія – як напрям науково-технічного прогресу. Основні ознаки біотехнології.
Зв’язок біотехнології з науково-технічними напрямами та галузями науки і виробництва.
Етапи становлення біотехнології.
Переваги біотехнологічного виробництва над хімічним.
Загальна характеристика об’єктів біотехнології.
Класифікація біотехнологічних методів (наукові та промислові).
Основні етапи біотехнологічного виробництва.
Характеристика підготовчого та виробничого етапу.
Загальна характеристика технологічного процесу.
Етапи отримання цільового продукту, вимоги до його якості та її контроль.
Утилізація побічних продуктів та відходів біотехнологічного виробництва.
Генетична інженерія та її основні методи. Суть методу ПЛР.
Клітинна інженерія та її основні методи. Соматична гібридизація.
Етапи розвитку промислової мікробіології.
Загальна схема процесів промислового виробництва за участю мікроорганізмів.
Загальна будова ферментерів та їх типи.
Мікроорганізми-продуценти: загальна характеристика, методи пошуку та селекції.
Характеристика вимог до штамів-продуцентів, методи відбору перспективних
мікроорганізмів.
Коротка характеристика найбільш активних мікроорганізмів-продуцентів.
Мікробний синтез органічних кислот.
Характеристика технологічних схем синтезу амінокислот.
Особливості біосинтезу каротину, вітамінів групи В.
Технології, в яких використовується спиртове бродіння.
Технології, в яких використовується молочнокисле бродіння.
Технологічні схеми виготовлення молочнокислої продукції – сиру, сметани, масла
йогуртів тощо.
Ферменти: характеристика активності ферментних препаратів, номенклатура
ферментних препаратів.
Різноманітність ферментних препаратів мікробного походження.
Використання ферментних препаратів у промисловості.
Особливості рослинного організму як об’єкту сучасних фітобіотехнологій.
Тотипотентність – унікальна властивість рослинної клітини.
Первинний калусогенез. Етапи введення в культуру invіtro вищих рослин.
Поняття компетентність, диференціювання, де- та редиференціювання.
Роль основних класів фітогормонів – ауксинів та цитокінінів у процесах індукції
калусогенезу.
Основні фактори дедиференціювання та калусоутворення (склад поживного середовища,
хімічні та фізичні умови культивування та ін.)
Калусна культура – основна культура invitro вищих рослин. Типи калусних культур та
їхні характеристики.
Суспензійні культури. Способи культивування клітинних суспензій (періодичне та
проточне культивування).

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
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Морфогенетичні реакції invitro. Гістогенез та морфогенез invitro. Прямий та непрямий
морфогенез.
Соматичний ембріогенез, гемогенез, ризогенез. Фактори, що впливають на
диференціювання в культурі клітин. Регенерація рослин invitro.
Фітогормональна регуляція спрямованості шляхів морфогенезу invіtro вищих рослин.
Класичне правило Скуга-Мілера.
Мікроклональне розмноження рослин. Історія та становлення методу мікроклонального
розмноження рослин.
Основні переваги та обмеження методу мікроклонального розмноження рослин.
Типи та методи мікроклонального розмноження.
Характеристика основних етапів процесу клональногомікророзмноження.
Особливості мікроклонального розмноження деревних рослин.
Отримання безвірусного рослинного матеріалу. Оздоровлення посадкового рослинного
матеріалу методами хіміо- та термотерапії.
Методи отримання культур клітин – продуцентів цінних біологічно активних речовин.
Використання культур рослинних клітин для збереження генофонду вищих рослин.
Отримання трансгенних рослин. Методи фізичного та біологічного переносу ДНК. В
рослинну клітину.
ДНК-технології у природі (природна генетична інженерія).
Напрями утворення трансгенних рослин: використання у теоретичних дослідженнях та
прикладні аспекти.
Трансгенні рослини з новими властивостями: стійкі до гербіцидів, стійкі до комах,
стійкі до стресових факторів довкілля, незвичайні властивості трансгенних рослин.
Трансгенні рослини – біофабрики – продуценти білків, жирів тощо.
Біологічна безпека генетично модифікованих організмів.
Ризики використання трансгенозу. Екологічні, економічні та для здоров’я людини.
ГМО – маркування. Регулювання ГМО в світі та в Україні.
Культура клітин тварин. Особливості, методи культивування.
Соматична гібридизація. Отримання гібридом.
Отримання моноклональних антитіл. Принцип та типи імуноферментного аналізу.
Стовбурові клітини та використання в медицині.
Ембріологічна інженерія. Трансплантація ембріонів.
Кріоконсервація ембріонів.
Клонування тварин.
Трансгенні тварини. Методи переносу трансгену.
Соматична генотерапія.
Біобезпека та біоетика в біотехнології.

