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1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

Кафедра 

акушерства і 

хірургії 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: 21 «Ветеринарна медицина» 

Спеціальність: 211 « Ветеринарна медицина» 

Освітньо-професійна програма  

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки 3, семестр – 6 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач  
Захарін В’ячеслав Васильович, к.вет.н., доцент 

Шнайдер Вікторія Леонідівна, к.вет.н., асистент 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-

ah/m-sklad-ah 

Контактна інформація 0975990537, E-mail: zakharin35@ukr.net  

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=110 

Консультації 
Онлайн консультація через Viber щосереди з 16.00 до 

18.00 

 

3. Анотація до дисципліни 

Біотехнологія – це напрям біології, який вивчає і розробляє застосування 

біологічних об’єктів та хіміко-біологічних процесів з метою отримання різноманітною 

продукції для вирішення народогосподарських проблем. 

Об’єктами біотехноглогії є мікроорганізми (бактерії, віруси, дріжджі, одноклітинні 

організми), рослини, тварини, а також ізольовані із них клітини і субклітинні компоненти, 

ферменти та інші біологічно активні речовини.  

Нова біотехнологія сформувалася на основі молекулярної біології, клітинної та 

генної інженерії, широкого використання методів мікробіології, біохімії, біоорганічної 

хімії та інших наук. Біотехнологічні підходи використовують при вирішенні багатьох 

практичних питань, пов’язаних з підвищенням охорони здоров’я тварин, збільшенням 

продовольчих ресурсів і забезпеченням промисловості сировиною, використанням 

рентабельних поновлюваних джерел енергії і безвідхідних виробництв, зменшенням 

антропогених впливів на навколишнє середовище та в інших галузях. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Біотехнологія у ветеринарній медицині» є 

формування у здобувачів вищої освіти компетентностей використання здатності 

ознайомлення з основами загальної, спеціальної та тканинної біотехнології. Завдання 

курсу – вивчення сучасного стану біотехнології, фундаментальних основ і практичного 

використання її розробок у ветеринарній медицині і суміжних галузях, оволодіння 
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навиками виготовлення та застосування тканинних препаратів. Результати навчання 

дають можливість знати: історію розвитку, проблеми і перспективи біотехнології; основи 

молекулярної біології; основи клітинної і генетичної інженерії; практичні напрямки 

використання культури клітин, рекомбінантних ДНК і отримання за їхньою участю 

біологічно активних речовин для використання у ветеринарій медицині, тваринництві та в 

інших галузях господарювання; біотехнологію виробництва і застосування 

іммобілізуючих препаратів; біотехнологію виробництва профілактичних, лікарських, 

кормових і біологічно активних речовин для використання у ветеринарній медицині; 

основи біотехнології утилізації, переробки гнойової маси; основи біотехнології 

вермікультивування та використання продуктів вермікультивування у ветеринарній 

медицині; склад і неспецифічність дії тканинних препаратів; техніку виготовлення 

тканинних препаратів і способи їх застосування з лікувальною та профілактичною метою; 

визначення біологічної активності тканинних препаратів та дослідження їх на 

стерильність та нешкідливість.  

Завдання: Теоретичні знання і практичні навики, одержані студентами, 

дозволяють випускникам факультету ветеринарної медицини після закінчення ВУЗу 

впевнено включатися у виробничий процес і успішно вирішувати практичні проблеми 

клінічної ветеринарії. 

ЗК06. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

СК02. Здатність використовувати інструментарій, спеціальні пристрої, прилади, 

лабораторне обладнання та інші технічні засоби для проведення необхідних маніпуляцій 

під час професійної діяльності. 

СК11. Здатність застосовувати знання з біобезпеки, біоетики та добробуту тварин у 

професійній діяльності.  

СК16. Здатність оберігати довкілля від забруднення відходами тваринництва, а 

також матеріалами та засобами ветеринарного призначення. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна 

Лекції 12 

Лабораторні 30 

Самостійна робота 78 

 

5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни: очний. Можливе дистанційне навчання з 

використанням Viber – для створення комунікаційних груп зі студентами, платформи 

Zoom – для організації онлайн занять, університетської платформи Moodle – для 

поточного і підсумкового контролю рівня знань студентів. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№ 

з/п 
Тема 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

1 Т1 Вступ. Предмет біотехнології. 

1. Історія розвитку світової біотехнології і вклад вітчизняних 

вчених в її розвиток.  
2. Значення і місце біотехнології в сумі знань, які необхідні 

для підготовки конкурентноспроможного фахівця.  
3. Використання біотехнології у ветеринарній практиці, 

тваринництві і інших галузях народного господарства. 
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4. Перспективи і завдання розвитку біотехнології по розробці і 

реалізації наукових основ прогресивних технологій для потреб 

ветеринарної медицини. 

2 Т2 Основи клітинної та генної інженерії.  

1. Культура еукаріотичних клітин.  
2. Трансплантація ядер.  
3. Перенесення генів в еукаріотичні клітини з допомогою ДНК.  
4. ДНК – технології 

3 Т3 Біотехнологія виробництва іммобілізованих препаратів – інженерна 

ензимологія.  

1. Наукові основи конструювання біоорганічних каталізаторів 

іммобілізованих ферментів.  

2. Іммобілізація клітин (адгезія).  

3. Мета іммобілізації.  

4. Властивості іммобілізованих ферментів і клітин порівняно з 

нативними (вільними).  

5. Фізико-хімічна характеристика іммобілізованого ферменту. 
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4 Т4 Біотехнології виробництва профілактичних і лікарських речовин 

для використання у ветеринарній медицині і тваринництві. 

1. Біотехнологія виробництва антибіотиків.  

2. Головні продуценти антибіотиків – нитчасті гриби, 

актиноміцети, справжні бактерії.  

3. Виробництво антибіотиків різних груп. Створення нових 

технологій отримання антибіотиків.  

4. Пробіотики: виготовлення, використання, дія на організм 

5 Т5 Біотехнології виробництва профілактичних і лікарських речовин 

для використання у ветеринарній медицині і тваринництві. 

1. Біотехнологія виробництва гормонів.  

2. Біотехнологія виробництва інсуліну і соматотропну методом 

генетичної інженерії за допомогою технології рекомбінантних 

ДНК.  

3. Порівняльна характеристика традиційних та генно-

інженерних методів отримання інсуліну і соматотропну. 

4. Біотехнологія виробництва інтерферону.  

5. Клітини-продуценти інтерферону.  

6. Класи і типи інтерферонів, їх біологічна роль.  

7. Традиційні шляхи отримання, β, γ-інтерферонів.  

8. Отримання інтерферонів методами генетичної інженерії. 

6 Т6 Тканинні препарати і їх використання у ветеринарній медицині. 

1. Філатов В.П. основоположник тканинної терапії. 
2. Теоретичні основи тканинної терапії: хімічна природа 

біогенних стимуляторів. 

3. Механізм утворення і дії тканинних біостимуляторів на 

організм тварин.  
4. Зміни в організмі тварин під впливом тканинних препаратів. 
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ПРИМІТКА. Особливості виконання самостійної складової дисципліни: рівень 

засвоєння тем, призначених для самостійного опрацювання студента, оцінюється в ході 

усного опитування (проводиться в позаурочний час) і вирішення тестових завдань, 

включених в залікові  білети,  

  



5.4. Система оцінювання та вимоги 

 

Загальна 

система 

оцінювання 

дисципліни 

 

Рейтинг студента визначається за 100-бальною шкалою. Формується із 

рейтингу виконання семестрової роботи (інтервал 36-60 балів) та рейтингу 

підсумкового контролю (мінімальний бал – 24, максимальний – 40). 
 

Складові оцінки в 60 балів: 

1. Тематичне обговорення, дискусії після перегляду відеоматеріалів 

(фільми, презентації) на лабораторних заняттях – 15 балів. 

2. Усне опитування з тем самостійної роботи (впродовж семестру, в 

позааудиторний час) – до 15 балів / семестр. 

3. Тестування поточне (3 р./семестр, по 10 балів кожне) – 30 балів. 

Відбувається під час лабораторних, із застосуванням ноутбуків та 

персональних комп’ютерів. 
Деталізація системи оцінювання 

РН 03 Усне опитування з тем самостійної роботи  

Тестування (поточні контрольні, залікові тести). 

РН 10 Тематичне обговорення, дискусії під час лабораторних. 

Тестування (залікові тести). 

РН 12 Тематичне обговорення, дискусії під час лабораторних. 

Усне опитування з тем самостійної роботи.   

Тестування (залікові тести). 

РН 14 Тематичне обговорення, дискусії під час лабораторних. 

Усне опитування з тем самостійної роботи   

Умови 

допуску до 

підсумкового 

контролю 

Студент атестований, якщо сума балів за результатами семестру 

дорівнює 36–60. Мінімальний рівень оцінки (36 балів) передбачає, що 

студент володіє основними теоретичними положеннями з дисципліни, але з 

труднощами вирішує практичні завдання (є відповідність алгоритму, але 

відсутнє глибоке розуміння принципів та методів роботи з дисципліни). 

Критерії 

оцінювання 
1.Тематичне обговорення, дискусії після перегляду 

відеоматеріалів на лабораторних заняттях (термінологічний контроль, 

основи молекулярної біології; напрямки використання культури клітин, 

отримання за участю рекомбінантних ДНК біологічно активних речовин, 

тваринництва та інших галузей господарювання; техніка виготовлення 

тканинних препаратів і способи їх застосування з лікувальною та 

профілактичною метою; визначення біологічної активності тканинних 

препаратів, дослідження їх на стерильність та нешкідливість тощо) – 1 бал 

за вірну відповідь, 0,5 бала за неточну. 

2 Усне опитування (12 тем самостійної роботи: проблеми і 

перспективи біотехнології та генетичної інженерії; клонування генів; 

трансформація статевих ембріональних клітин; основи біоконверсії, 

переробка гнойової маси; використання продуктів вермікультивування у 

ветеринарній медицині; методи іммобілізації) ─ 1 бал за 2 правильно 

викладених питання з кожної теми. 

3. Тестування поточне. В кожному блоці 30 питань. 100% правильних 

відповідей дорівнює 100 балам. Після проведення тесту його реальний 

результат ділять на 10 і отримані бали виставляють в журнал.  

4. Тестування залікове. Студент отримує 40 тестів із 120, внесених в 

систему дистанційного навчання університетської платформи Moodle. 100% 

правильних відповідей дорівнює 40 балам. Після екзамену набрані % 

переводять в бали (від 1 до 40). В журнал та залікову відомість виставляють 

лише ті результати, які потрапляють в інтервал 24-40 балів. 

 
 



6. Результати навчання 

РН03. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в 

організмі тварин у нормі та за патології. 

РН10. Пропонувати та використовувати доцільні інноваційні методи і підходи  

вирішення проблемних ситуацій професійного походження. 

РН 12. Знати правила зберігання, транспортування та реалізації продукції 

тваринного і рослинного походження. 

РН 14. Розуміти сутність процесів виготовлення, зберігання та переробки біологічної 

сировини.  

7. Пререквізити 

Здобувач вищої освіти для успішного навчання та опанування компетентностями з 

дисципліни «Біотехнологія у ветеринарній медицині», необхідні знання та результати 

навчання з попередньо прослуханих дисциплін: анатомія тварин, цитологія, гістологія, 

ембріологія, фізіологія тварин,біологія тварин, фізіологія тварин, патологічна фізіологія 

тварин, біохімія, клінічна біохімія, клінічна діагностика хвороб тварин, розведення та 

генетика сільськогосподарських тварин, ветеринарна фармакологія і токсикологія.  

8. Політики дисципліни 
Академічна доброчесність. Здобувачам пояснюєть цінність набуття нових знань; 

сутність, особливості та причини неприпустимості академічного плагіату (списування), 

заохочують до самостійного виконання навчальних завдань, коректного посилання на джерела 

інформації у разі запозичення наукових матеріалів. 

Правила поведінки учасників освітнього процесу. Студенти повинні підтримувати 

порядок в аудиторіях, бережно ставитися до обладнання.  
Користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими пристроями під час занять 

відбувається у випадках, передбачених навчальним планом та методичними рекомендаціями 

викладача. 

Досягнення результатів навчання. Завдання, передбачені програмою дисципліни, 

мають бути виконані у встановлений термін.  

В семестрову оцінку зараховуються бали, набрані при опитуванні, виконанні 

самостійної роботи  та тестів поточного контролю. Семестрові бали та бали підсумкового 

контролю (тестування) формують остаточну оцінку, яка вноситься у відповідні документи. 

Для студентів з особливим потребами передбачене інтенсивне використання мобільних 

технологій навчання (месенджер Viber, університетська дистанційна платформа Moodle) для 

отримання необхідної навчальної інформації та представлення виконаних завдань.  

Використання сучасних технологій навчання дає можливість тим учасникам освітнього 

процесу, які пропускали заняття з різних причин, спілкуватися із викладачем за розкладом 

консультацій, наведеним в розділі «Профіль дисципліни» даного силабусу (усне опитування з 

тем самостійної роботи, тестування поточне – до 45 балів / семестр). 

9. Технічне та програмне забезпечення дисципліни. 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій.  

Лабораторні заняття проводяться в учбових лабораторіях з використанням 

спеціального наочного матеріалу, навчальних відеофільмів та презентацій.  

При підготовці до занять та опрацюванні тем самостійної роботи 

використовуються навчально-методичні матеріали, розміщені в контенті дисципліни на 

університетській платформі Moodle. Тестування знань студентів, в залежності від його 

виду та специфіки організації навчального процесу в тому чи іншому навчальному році, 

здійснюється за допомогою комп'ютерних засобів (персональні комп’ютери, 

університетська платформ Moodle, мессенджер Viber) або письмо. 

 

 



 


