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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Геномна інженерія та синтетична біологія»  є 

складовою освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктор філософії галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю 091 «Біологія» за профілем 

підготовки «Біотехнологія».   

Дана дисципліна є обов’язковою дисципліною за спеціальністю 091 «Біологія». 

Викладається у IІІ семестрі ІІ курсу аспірантури  в обсязі – 90 год. (3 кредити 

ECTS) зокрема: лекції – 16 год, практичні роботи – 14 год, самостійна робота – 60 год. 

У курсі передбачено 2 змістових модулі. Завершується дисципліна заліком. 

 

Мета дисципліни – поглиблення знань про інноваційні технології геномної 

інженерії, біотехнології для створення генетично модифікованих організмів та 

використання  їх у  експериментальних дослідженнях  і промислових цілях; 

забезпечення практичної підготовки фахівців у сфері біотехнології рослин.  

 

Завдання: 

1) вивчення основних маніпуляцій із молекулами нуклеїнових кислот іn vitro;   

2) опанування методів створення векторних молекул, конструювання і селекції  

рекомбінантних молекул;  

3) вивчення методів редагування геному: 

4) вивчення особливостей проведення геномно-інженерних робіт із 

використанням рослинних об’єктів на різних рівнях їх організації (протопласти, органи;  

5) відпрацювання та вдосконалення навичок проведення експериментальної 

роботи; 
6) освоєння прикладних аспектів: селекційна робота з мікроорганізмами; навички 

виділення і роботи з молекулами ДНК; вивчення технологій отримання рекомбінантних ДНК 

in vitro; способи введення їх в клітини еукаріотів і прокаріотів; ідентифікація клітин, що 

містять рекомбінантні ДНК; конструювання штамів-продуцентів для використання в 

біотехнології та інших сферах; 

7) вивчення значення та практичних аспектів синтетично створених організмів, 

розгляд сутності соціально-економічних і етичних проблем трансгенезу живих систем. 

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 

знати: 

– загальні положення та методологію геномної інженерії; 

– сучасні стратегії створення рекомбінантих ДНК; 

– механізми секвенування ДНК;  

– сутність механізмів конструювання та способів введення рекомбінантних ДНК у 

клітину;  

– обгрунтовувати особливості експресії  генів еукаріотів і прокаріотів;  

– механізми 

вміти: 

– систематизувати і узагальнювати знання, отримані при вивченні лекцій та інших 

навчальних, наукових і науково-популярних джерел інформації; 

– вільно, грамотно викладати теоретичний матеріал з основних питань курсу, 

проводити дискусії; 
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– самостійного проводити генетичний аналіз успадкування ознак і схематичне 

конструювання організмів на основі об’єднання фрагментів ДНК in vitro; 

– обгрунтовувати методи скринінгу бібліотек та клонотек ДНК із метою виявлення 

певних генів; 

– оцінити їх ймовірний вихід і значення цих процесів для організму; 

– використовувати отримані знання для планування, проведення та інтерпретації 

результатів експериментальної роботи. 

 

володіти: 

- базовими професійно-профільними методами отримання лабораторної біологічної 

інформації. 

 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців відповідного 

напряму підготовки). 

 

Навчальна дисципліна «Геномна інженерія та синтетична біологія» є 

обов’язковою дисципліною з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктор 

філософії галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю 091 «Біологія» за профілем 

підготовки «Біотехнологія».  

У цій дисципліні поглиблюються знання про інноваційні технології геномної 

інженерії, біотехнології для створення генетично модифікованих організмів та 

використання  їх у  експериментальних дослідженнях  і промислових цілях. Методи та 

прийоми лабораторних досліджень можуть застосовуватись як у дослідженнях 

суміжних наук, так і в міждисциплінарних. 

 

Зв’язок з іншими дисциплінами.  

Основою для вивчення навчальної дисципліни «Геномна інженерія та синтетична 

біологія»  є обов’язкова дисципліна «Методологія наукових досліджень» та 

університетські дисципліни «Генетика», «Молекулярна біологія», «Біохімія», 

«Мікробіологія». Навчальна дисципліна «Геномна інженерія та синтетична біологія» є 

практично-орієнтованою для засвоєння знань та вмінь у системі професійної підготовки 

третього (освітньо-наукового) рівня з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 091 Біологія за профілем підготовки «Біотехнологія».  

 

 

ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Геномно-інженерні дослідження.  

 

Тема 1. Місце геномної інженерії в сучасної біології.  Сучасний стан розвитку генно-

інженерних досліджень  (9 год). 

 

Основні досягнення молекулярної генетики, що зумовили появу та успішний 

розвиток геномної інженерії. Загальні принципи та стратегія, що лежать в основі 

розвитку методів геномної інженерії.  Будова та характеристики молекули ДНК. 

Загальне уявлення про ферменти рестрикції та модифікації. Відкриття рестриктаз 

та ДНК-метилаз,. Номенклатура та класифікація рестриктаз. ДНК-лігаза. ДНК-
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полімераза І. Зворотня транскриптаза. Принципи роботи цих ферментів. Соматична 

гібридизація клітин. Особливості геномної інженерії рослин.  

 

 

Тема 2. Методи секвенування геномів  (11  год.) 

 

Поява і розвиток технології секвенування геномів. Дидезоксинуклеотидний метод 

або метод секвенування по Сенгеру. Метод Едмана. Бісульфітне секвенування. 

Піросеквенування. Високоефективне секвенування. Методи секвенування нового 

покоління (next-generation sequencing, NGS). Одномолекулярне секвенування. Таргентне 

секвенування. Секвенування ДНК одиночних клітин. Приклади секвенування геномів.  

Приклади розшифровки геномів  рослин. 

 

ТЕМА 3.  Векторні конструкції, які використовують в геномній інженерії (11 год) 

 

Бактеріальні плазміди. Вектори на основі вірусів. Косміди і фазміди, віроїди. 

Хлоропластна та мітохондріальна ДНК для створення векторів. Траспозони і вектори 

на їх основі.  Молекулярно-генетична організація бакуловірусів. Система експеруючих 

векторів на основі бакуловірусів. Створення човникових векторів на основі 

бакуловірусів для E.coli і клітин комах.  Ретровіруси, аденовіруси та ліпосоми для 

перенесення генів. Штучні хромосоми дріжджів та ссавців (YAC – yeast  artificial 

chromosomes, та MAC - mammalian artificial chromosomes). Експресія генів за участю 

сильних регуляторних промоторів. Промотори lac- і  trp-оперонів E.coli; tac-промотор; 

промотор гена 10 бактеріофага Т7. 

 

Тема 4. Особливості клонування генів та організмів (12 год.).  

 

Особливості клонування генів. Вимоги до векторної ДНК, її складу. Промотори і 

термінатори генів. Експресія генів за участю сильних регуляторних промоторів. 

Промотори lac- і  trp-оперонів E.coli; tac-промотор; промотор промотор гена 10 

бактеріофагаТ7. Селективні маркерні гени для відбору трансгенних клітин. 

Репортерні гени, їх типи. Зелений флуоресцентний білок (GFP- green fluorescent 

protein) з Aequorea victoria. Мутанти GFP. Отримання химерних генів з GFP для 

генетичної трансформації. Методи клонування тварин. Методи клонування рослин. 

Морфогенез в культурі in vitro.  Фактори, що визначають ефективність морфогенезу 

рослин. Органогенез. Соматичний ембріогенез. Мікроклональне розмноження рослин. 

 

Тема 5.  Методи перенесення цільових генів в клітини (12 год.). 

 

Трансфекція. Agrobacterium–опосередкова трансформація. Трансформація  

методом in planta.  Мікроін’єкція. Електропорація. Метод «міні-клітин». Упакування 

в ліпосоми. ПЕГ-індукована трансформація. Біобалістична трансформація 

мікрочастинками. Трансформація за допомогою нанотрубок та наночастинок. 

Трансформація за допомогою полімерних носіїв. Компетентні клітини. Отримання 

компетентних клітин. Отримання протопластів. Відбір трансгенних клітин.  

Селекція трансгенних  ліній рослин. Злиття протопластів. Селекція соматичних 

гібридів. 
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Тема 6. Методи редагування геному та приклади їх застосування (11 год.).  

 

Поява та розвиток технології редагування геномів. Редагування геному за 

допомогою мегануклеаз. Редагування геному за допомогою нуклеаз з цинковими 

пальцями (zinc fingers). Метод редагування геному за використання нуклеаз TALEN. 

Редагування геному за допомогою системи CRISPR-Cas. Приклади застосування 

методів редагування геному у тварин і людей. Редагування геному рослин. Перспективи 

використання цього методу. 

 

Змістовий модуль 2.  Синтетична біологія, особливості біологічного інструментарію. 

 

Тема 7. Методи, які використовують в синтетичній біології (12 год.). 

 

Поява та розвиток синтетичної біології. Штучний геном. Крейг Вентер 

і створена Mycoplasma mycoides JCVI-syn 1.0 або «Сінтія». Методи синтетичної 

біології. Проектування та побудова біологічних модулів та біологічних систем 

BioBrick (БіоБлок) як провідний стандарт синтетичної біології. Ієрархія стандарту. 

Переваги BioBrick. Програма iGEM: мета і перспективи. 

 

Тема 8. Застосування синтетичної біології та подальше практичне використання 

синтетично створених організмів (12 год.). 

 

Застосування синтетичної біології для отримання біопалива з водоростей, 

електричного струму - за допомогою бактерій. Синбіосинтез складних білків і 

вуглеводів.  Синбіо та отримання продуктів промислової хімії (пластмаса, полімери 

та інш.). Створення лікарських препаратів, синтетичних вакцин та пробіотиків для 

боротьби з інфекціями. Створення бактерії, що виявляють отруйні речовини, 

вибухівку та очищують ґрунт від пластикового сміття та інш. Підвищення 

продуктивності та стійкості культивованих рослин і тварин. Біоетика і біобезпека 

використання синтетичної біології 
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СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ,  

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

л
ек

ц
ії

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

С
Р

С
 

Змістовий модуль 1 

Геномно-інженерні дослідження 

 

1 

Тема 1. Місце геномної інженерії в сучасної біології.  

Сучасний стан розвитку генно-інженерних 

досліджень   

2  7 

2 
Тема 2. Методи секвенування геномів   

 

2 2 7 

3 
Тема 3. Векторні конструкції, які використовують в 

геномній інженерії 

2 2 7 

4 Тема 4. Особливості клонування генів та організмів 2 2 8 

5 Тема 5. Методи перенесення цільових генів в клітини 2 2 8 

6 
Тема 6. Методи редагування геному та приклади їх 

застосування 

2 2 7 

Разом за змістовим модулем 1 12 10 44 

Змістовий модуль 2. 

Синтетична біологія, особливості біологічного інструментарію  

 

7 
Тема 7. Методи, які використовують в синтетичній 

біології  

2 2 8 

8 

Тема 8. Застосування синтетичної біології та подальше 

практичне використання синтетично створених 

організмів 

 

2 2 8 

Разом за змістовим модулем 2 4 4 16 

ВСЬОГО 16 14 60 

 

Загальний обсяг – 90 год.(3 кредити ЕСТS), у тому числі: 

Лекцій – 16 год. 

Практичні заняття  – 14 год 

Самостійна робота – 60 год. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Геномно-інженерні дослідження 

 

 

ТЕМА 1. МІСЦЕ ГЕНОМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ В СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ.  СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ 

ГЕННО-ІНЖЕНЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  (9 ГОД). 

 

Лекція 1. МІСЦЕ ГЕНОМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ В СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ.  СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ 

ГЕННО-ІНЖЕНЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  (2 год.) 

 

Завдання для самостійної роботи (7 год.) 
Будова та характеристики  молекули ДНК.  

Особливості ДНК про- та еукаріот 

Особливості генно-інженерних  маніпуляції у бактеріальних, тваринних і рослинних 

клітинах.  

 

Контрольні запитання та завдання:  
1. Структурні елементи ДНК. 

2. Особливості організації ДНК прокаріот. 

3. Особливості організації ДНК еукаріот.  

4. Особливості генно-інженерних  маніпуляції у бактеріальних клітинах. 

5. Особливості генно-інженерних  маніпуляції у тваринних і рослинних клітинах. 

6. Злиття тваринних клітин.  

7. Злиття рослинних клітин.  

 

Рекомендована література:  

[1, 7, 8, 9, 26, 28] 

 

Тема 2. МЕТОДИ СЕКВЕНУВАННЯ ГЕНОМІВ  (12 год.) 

 

Лекція 2. МЕТОДИ СЕКВЕНУВАННЯ ГЕНОМІВ  (2 год.)  

 

Практичне заняття 1 ( 2 год.) 

Ізолювання рослинної ДНК  

 

Завдання для самостійної роботи  (8 год.) 

Методи ізолювання ДНК. 

Метод ізолювання рослинної ДНК. 

Метод ізолювання тваринної  ДНК. 

 

Контрольні запитання та завдання:  
1. Які існують методи ізолювання ДНК? 

2. В чому суть методу ізолювання  ДНК із рослин? 

3. Як необхідно зберігати ізольовану ДНК? 

4. Який барвник додають до зразків при проведенні електрофорезу в агарозному 

гелі? 

5. Що таке «маркери ДНК (DNA ladder)»? 

6. Як візуалізують розділені фрагменти ДНК? 
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Рекомендована література:  

[4, 5, 25] 

 

Тема 3. ВЕКТОРНІ КОНСТРУКЦІЇ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ В ГЕНОМНІЙ 

ІНЖЕНЕРІЇ (11 год.) 

 

Лекція 3. ВЕКТОРНІ КОНСТРУКЦІЇ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ В ГЕНОМНІЙ 

ІНЖЕНЕРІЇ (2 год.)  

 

Практичне заняття 2 ( 2 год.)  
Ізолювання рослинної мРНК 

 

Завдання для самостійної роботи    (7 год.) 

Метод ізолювання плазмідної ДНК. 

Електрофорез ДНК в поліакриламідному гелі. 

Електрофорез ДНК в агарозному гелі. 

 

Контрольні запитання та завдання:  

1. Чи є різниця в ізолюванні плазмідної ДНК та ядерної  ДНК із рослин? 

2. В чому особливості ізолювання тваринної ДНК? 

3. В яких випадках проводять електрофорез ДНК в агарозному гелі ? 

4. В яких випадках проводять електрофорез ДНК в поліакриламідному гелі? 

5. Як зв’язується бромистий етидій з ДНК? 

 

 

Рекомендована література: 

 [2, 4, 5, 9, 25, 33] 

 

Тема 4. ОСОБЛИВОСТІ КЛОНУВАННЯ ГЕНІВ ТА ОРГАНІЗМІВ  (12 год.) 

 

Лекція 4. ОСОБЛИВОСТІ КЛОНУВАННЯ ГЕНІВ ТА ОРГАНІЗМІВ  (2 год.)  

 

Практичне заняття 3 ( 2 год)  
Мікроклональне розмноження рослин 

 

Завдання для самостійної роботи     (8 год.) 

Приготування та стерилізація живильних середовищ для культивування рослинних 

та тваринних тканин та клітин 

Роль макро- та мікроелементів і регулячторі просту в поживних середовищах 

Мікроклональне розмноження модельних рослин з класу однодольних та 

дводольних. 

 

Контрольні запитання та завдання:  
1. Наведіть джерела отримання експлантів.  

2. Поясніть, які є способи стерилізації експлантів та насіння. 

3. Умови культивування органів, тканин та клітин in vitro.  

4. Специфіка вирощування калюсних тканин.  

5. Суспензійні культури, їх отримання та культивування.  
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6. Протопласти рослин, їх ізолювання та культивування. 

7. Специфіка вирощування диких та мутантних ліній Arabidopsis thalina  

8. Морфогенез в культурі in vitro.   

9. Фактори, що визначають ефективність регенерації рослин рослин.  

10.  Роль фітогормонів в регуляції морфогенезу рослин in vitro. 

 

Рекомендована література: 

 [3, 6, 8, 9] 

 

 

Тема 5. МЕТОДИ ПЕРЕНЕСЕННЯ ЦІЛЬОВИХ ГЕНІВ В КЛІТИНИ  (12 год.) 

 

Лекція 5. МЕТОДИ ПЕРЕНЕСЕННЯ ЦІЛЬОВИХ ГЕНІВ В КЛІТИНИ (2 год.)  

 

Практичне заняття 4 ( 2 год)  
Agrobacterium-опосередкована трансформація рослинних експлантів та селекція 

трансгенних клітин рослин 

 

Завдання для самостійної роботи     (8 год.) 

1. Джерела отримання експлантів.  

2. Способи стерилізації експлантів та насіння. 

3. Умови культивування органів, тканин та клітин in vitro.  

4. Специфіка вирощування калюсних тканин.  

5. Суспензійні культури, їх отримання та культивування.  

6. Протопласти рослин, їх ізолювання та культивування. 

7. Морфогенез в культурі in vitro.   

8. Фактори, що визначають ефективність регенерації рослин рослин.  

9. Особливості будови Т-ДНК агробактерій 

 

Контрольні запитання та завдання:  
1. Які види агробактерій використовують для трансформації рослни? 

2. Суть метода трансформації in planta.   

3. Особливості отримання експлантів рослин. 

4. Способи позбавлення бактеріальної контамінації при культивуванні клітин і 

тканин в умовах in vitro. 

5. Соматичний ембріогенез і методи його досягнення. 

6. Типи органогенеза і його індуктооги. 

7. Селективні маркерні гени і селекція генетично змінених клітин/організмів. 

 

Рекомендована література: 

 [2, 3, 8, 9] 

 

 

Тема 6. МЕТОДИ РЕДАГУВАННЯ ГЕНОМУ ТА ПРИКЛАДИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ (11 

год.) 

 

Лекція 6. МЕТОДИ РЕДАГУВАННЯ ГЕНОМУ ТА ПРИКЛАДИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ (2 

год.)  
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Практичне заняття 5 ( 2 год)  
Приготування компетентних клітин 

Трансформація бактерій  

 

Завдання для самостійної роботи (7 год) 

1. Відкриття імунної системи у бактерій 

2. Спейсери і протоспейсери. 

3. Білок Cas9 і його роль 

 

Контрольні запитання та завдання:  

1.Відкриття імунної системи у бактерій 

2. Спейсери і протоспейсери. 

3. Білок Cas9 та його роль. 

4.Що таке crРНК і tracrРНК? 

5. Як працює РНК-гід? 

6. В чому полягає суть технологіїї самоклонування CRISP/Cas9? 

 

Рекомендована література: 

 [10, 12, 13, 15, 21, 23, 29, 31, 32, 34, 35] 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Синтетична біологія, особливості біологічного інструментарію  

 

 

ТЕМА 7.  МЕТОДИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ В СИНТЕТИЧНІЙ БІОЛОГІЇ (12 год.) 

 

Лекція 7. МЕТОДИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ В СИНТЕТИЧНІЙ БІОЛОГІЇ (2 год.) 

 

Практичне заняття 6 ( 2 год) 

1. Підготовка зразків для проведення полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною 

транскрипцією (ПЛР-ЗВ) 

2. Проведення ПЛР-ЗВ 

 

Завдання для самостійної роботи     (8 год.) 

1. Метод ізолювання мРНК.  

2. Метод отримання кДНК 

3. Методологія методу ПЛР-ЗВ 

4. Використання методу ПЛР-ЗВ 

 

Контрольні запитання та завдання:  
1. Принцип полімеразної ланцюгової реакції. 

2. Що визначають за допомогою методу ПЛР в реальному часі? 

3. Як ізолюють мРНК  з рослин? 

4. Що таке зворотна транскрипція, і як вона відбувається? 

5. Що таке ДНК-зонди? 

6. Які мітки використовують в ПЛР-ЗВ? 
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7. Що таке флюорогенна шпилька? 

8. В чому особливості методу FRET? 

9. Як аналізують отримані метод ПЛР-ЗВ дані? 

10.  Які  діагностики проводять за допомогою цього методу?  

 

Рекомендована література:  

         [2, 9, 30]  

 

 

ТЕМА 8.  ЗАСТОСУВАННЯ СИНТЕТИЧНОЇ БІОЛОГІЇ ТА ПОДАЛЬШЕ ПРАКТИЧНЕ 

ВИКОРИСТАННЯ СИНТЕТИЧНО СТВОРЕНИХ ОРГАНІЗМІВ (12 год.) 

 

Лекція 8. ЗАСТОСУВАННЯ СИНТЕТИЧНОЇ БІОЛОГІЇ ТА ПОДАЛЬШЕ ПРАКТИЧНЕ 

ВИКОРИСТАННЯ СИНТЕТИЧНО СТВОРЕНИХ ОРГАНІЗМІВ (2 год.) 

 

Практичне заняття 7 ( 2 год) 

Візуалізація експресії репортерного гена GFP в трансгенних клітинах  

 

Завдання для самостійної роботи     (8 год.) 

Кольорові варіанти GFP та мутації, пов’язані з виникненням кольорових варіантів 

GFP. 

Особливості створення генетичних конструкцій, що містять GFP чи його 

варіанти, для вивчення певних внутрішньоклітинних структур. 

Дослідження цитоскелетних структур за використання GFP. 

 

Контрольні запитання та завдання:  
1. В чому полягає  відмінність між люмінесцентною мікроскопією і лазерною 

скануючою конфокальною мікроскопією? 

2. Як необхідно вирощувати лінії Arabidopsis thaliana, які експресують GFP для 

мікроскопічного дослідження? 

3. Що таке Z-стек, і як виставити параметри для Z-стека? 

4. Які особливості існують для дослідження рослинних тканин за допомогою 

лазерної конфокальної  мікроскопії? 

 

Рекомендована література:  

          [9, 27]  

 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують здобувачі 

 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-6,  у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 7-8.  

Види контролю –  поточний і підсумковий. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і має на 

меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу. Форма проведення 

поточного контролю під час навчальних занять: усне опитування, письмовий контроль, 

тестовий, самооцінювання, перевірка практичних навичок. 

Обов’язковим для заліку є відпрацювання всіх практичних занять. У випадку 

відсутності студента, він може відпрацювати пропущене заняття у позааудиторний час 
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(пропущених занять не може бути більше половини від загальної кількості занять).  

 

Оцінювання за формами поточного контролю:  

                                                                             Коефіцієнт – 2,5  
 ЗМ1 ЗМ2 

Min. – 45 балів Max. – 70 балів Min. – 15 балів Max. – 30 балів 

Практична 
робота 

„3”  х  5 = 15 „5” х 5 = 25 „3”  х  2 = 6 „5” х 2 = 10 

Доповнення 1 2 1 2 

Виступ 2 2 2 2 

36”– мінімальна/максимальна оцінка, яку може отримати студент. 
1– мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

 

 
Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 

мінімум 60 балів,  для здачі заліку обов’язкове проходження додаткового тестування. 

Підсумковий контроль проводиться на останньому практичному занятті і 

складається із суми балів усіх змістових модулів. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Залік 

(підсумкова оцінка ) 

Мінімум 45 15 60 

Максимум 70 30 100 

 

При цьому, кількість балів: 

 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни; 

 35-39 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

 40-60 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 61-69  відповідає оцінці «задовільно»; 

 70 - 80 відповідає оцінці «добре»; 

 81 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);  

 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

 

Шкала оцінювання академічної успішності аспіранта 

Рівень досягнень, % /Marks, 

(бали за освітнюдіяльність) 

Оцінка 

ЄКТС/ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою (Nationalgrade) 

90 – 100 А відмінно (Excellent) 

82 – 89 В  

добре (Good) 74 – 81 С 

64 – 73 D 

 

 

 

задовільно (Satisfactory) 

 
60 – 63 Е 

 

35 – 59 FX 

 

незадовільно (Fail) 
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з можливістю 

повторного складання 

1 – 34 F 

 

незадовільно (Fail) 

з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Методи навчання 

Пояснювально-ілюстративні, частково-пошукові, проблемного навчання, 

дослідницькі. 

 

Технічні засоби навчання 

Проектор мультимедійний Epson EMP-S42; ноутбук.  

 

Матеріальне забезпечення дисципліни 

Аудиторії, лабораторія клітинної біології та нанобіотехнології. 
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