
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ. 
 
1. Назва: Біотехнологія. 
2. Лектор: Січевська Лариса Вікторівна. 
3. Статус: вибірковий. 
4. Курс, семестр: 4 курс, 8 семестр. 
5. Кількість кредитів, академічні години (загальні): 1,5 кредити, 81 годин. 
6. Попередні умови: курс базується на дисциплінах “Біохімія”, "Молекулярна 
біологія і генетика", “Загальна біофізика”, "Імунологія" 

7. Стисла анотація курсу: в процесі освоєння даного курсу студенти отримують 
основи знань з молекулярної біотехнології: методи отримання рекомбінантних 
ДНК, основні принципи побудови плазмід (носіїв генетичної інформації) та 
прийоми отримання рекомбінантних білків. Вивчення курсу дозволяє сформувати 
уявлення про застосування мікробіологічних систем в молекулярній діагностиці, 
мікробіологічне виробництво вакцин та лікарських препаратів, біодеградацію 
токсичних сполук. Студенти отримують основи знань з генної інженерії рослин та 
тварин, знайомляться з сучасним застосуванням методів генної інженерії в 
медицині – технологія стовбурових клітин. За допомогою даного курсу у студентів 
формується наукова база, яка дозволяє їм орієнтуватися в широкому колі питань 
біотехнології. 

8. Форми організації контролю знань, система оцінювання: контрольна робота, 
реферативні роботи, опитування, залік. 

9. Навчально-методичне забезпечення: конспект лекцій. 
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