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Опис навчальної дисципліни
Формування цілісного уявлення про можливості використання біологічних процесів і
біологічних об’єктів для діагностики, профілактики та лікування ряду захворювань, а
також отримання цільових продуктів харчування людей.
3 кредитів ЄКТС/90 годин (лекції 16 год., практичні заняття 20 год., самостійна робота
54 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх
обговорення; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: ПМК (Залік)
Науковий світогляд відносно біотехнологічних прийомів, первинні практичні навички
роботи біотехнологічного спрямування
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
 Вміти здійснювати якісний та кількісний аналіз  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК01);
речовин неорганічного, органічного та біологічного  Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК05);
походження, використовуючи відповідні хімічні  Здатність використовувати ґрунтовні знання з хімії і біології в
методи (ПР02);
обсязі, необхідному для досягнення інших результатів освітньої
 Вміти проводити експериментальні дослідження програми (СК02);
з метою визначення впливу фізико-хімічних та  Здатність здійснювати аналіз нормативної документації,
біологічних факторів зовнішнього середовища на необхідної для здійснення інженерної діяльності в галузі
життєдіяльність клітин живих організмів (ПР10);
біотехнології (СК03).

Програмні результати навчання
 Вміти розраховувати склад поживних середовищ,
визначати особливості їх приготування та
стерилізації, здійснювати контроль якості сировини
та готової продукції на основі знань про фізикохімічні властивості органічних та неорганічних
речовин (ПР03).
 Вміти застосовувати положення нормативних
документів, що регламентують порядок проведення
сертифікації продукції, атестації виробництва,
вимоги до організації систем управління якістю на
підприємствах, правила оформлення технічної
документації та ведення технологічного процесу
базуючись на знаннях, одержаних під час
практичної підготовки (ПР04).
 Вміти аналізувати нормативні документи
(державні та галузеві стандарти, технічні умови,
настанови тощо), складати окремі розділи
технологічної документації на біотехнологічні
продукти
різного
призначення,
аналізувати
технологічні
ситуації,
обирати
раціональні
технологічні рішення (ПР05).
 Вміти визначати та аналізувати основні фізикохімічні властивості органічних сполук, що входять
до складу біологічних агентів (білки, нуклеїнові
кислоти, вуглеводи, ліпіди) (ПР06);
 Вміти здійснювати базові генетичні дослідження
з вдосконалення і підвищення біосинтетичної
здатності
біологічних
агентів
(індукований
мутагенез з використанням фізичних і хімічних
мутагенних факторів, відбір та накопичення
ауксотрофних мутантів, перенесення генетичної
інформації тощо) (ПР11).
 Вміти
здійснювати
техніко-економічне
обґрунтування біотехнологічного і фармацевтичного
виробництва (визначення потреби у цільовому
продукті і розрахунок потужності виробництва)
(ПР13)

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
 Здатність
працювати
з
біологічними
агентами,
використовуваними у біотехнологічних процесах (мікроорганізми,
гриби, рослини, тварини; віруси; окремі їхні компоненти) (СК04).
 Здатність здійснювати експериментальні дослідження з
вдосконалення біологічних агентів. Вміння викликати зміни у
структурі спадкового апарату та функціональній активності
біологічних агентів (СК05).
 Здатність
проводити
аналіз
сировини,
матеріалів,
напівпродуктів,
цільових
продуктів
біотехнологічного
виробництва (СК06)

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Назва теми
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. Біотехнологія виробництва біологічно активних речовин
Підготувати доповіді на теми:
Тема 1. Біотехнологія
Відвідування занять; захист домашнього
виробництва антибіотиків. завдання; обговорення матеріалу занять; 1. Одержання 6-амінопеніциланової
кислоти (6-АПК).
виконання навчальних завдань; завдання
2. Одержання 7-α−аміноцефалоспоринової
самостійної роботи; тестування.
кислоти – 7-АЦК.
Підготувати доповіді на теми:
Тема 2. Біотехнологія
Відвідування занять; захист домашнього
виробництва гормонів.
завдання; обговорення матеріалу занять; 1. Традиційні шляхи отримання інсуліну та
соматотропіну.
виконання навчальних завдань; завдання
2. Використання генно-інженерного
самостійної роботи; тестування.
соматотропіну у тваринництві.
Підготувати доповіді на теми:
Тема 3. Біотехнологія
Відвідування занять; захист домашнього
виробництва інтерферонів завдання; обговорення матеріалу занять; 1. Використання екзогенного інтерферону
у ветеринарній медицині і тваринництві.
виконання навчальних завдань; завдання
2. Виробництво генноінженерних
самостійної роботи; тестування.
інтерферонів в Україні.
Підготувати доповіді на теми:
Тема 4. Біотехнологія і
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять; 1. Напрями створення штучних вакцин.

Назва теми

Види робіт

вакцини майбутнього.

виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування.

Тема 5. Біотехнологія
одержання вітамінів та
біологічно активних
продуктів на основі
металокомплексних
сполук.
Тема 6. Біотехнології
одержання
L-амінокислот.

Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування.

Тема 7. Біотехнології
одержання ферментів.

Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування.
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування; поточна
модульна робота.

Тема 8. Біотехнологія
виробництва білка.

Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування.

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
Хімічна будова ДНК-вакцин.
2. Перспективи масштабного виробництва
ДНК-вакцин.
3. Конкурентоспроможність ДНК-вакцин.
Підготувати доповіді на теми:
1. Продуценти та поживні середовища
використовуються для одержання
каротиноїдів
2. Вимоги до сучасних залізовмісних
препаратів.
Підготувати доповіді на теми:
1. Біотехнологія одержання L-глутамінової
кислоти.
2. Рацемічна суміш і шляхоми її
розділення.
3. Методи вдосконалення біотехнологію
виробництва L-треоніну.
Підготувати доповіді на теми:
1.Стандартизація ферментних препаратів.
2.Ідентифікація і індексація ферментних
препаратів.
Підготувати доповіді на теми:
1.Одержання мікробіального білка на
продуктах пробки нафти.
2.Одержання мікробіального білка на
нижчих спиртах – метанолі, етанолі.
3.Одержання білка одноклітинних
водоростей.
4.Мікробіальний білок у харчуванні людей.
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни






Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під
час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування:



відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1. Відвідування занять, обговорення матеріалу занять, виконання навчальних завдань,
50
тестування (60 балів); завдання самостійної роботи (20 балів); поточна модульна робота (20 балів)
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

