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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Біоінженерія 

мікроорганізмів» складена відповідно до варіативної частини освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 162 «Біотехнології та 

біоінженерія». Дисципліна є однією з важливих в системі освітньої підготовки 

фахівців-біотехнологів, оскільки значна кількість прикладних біологічних 

технологій базуються на сучасних досягненнях білкової, генної, геномної 

біоінженерії, методології культивування in vitro при отриманні мікроорганізмів, 

їхніх складових або продуктів їх життєдіяльності.  

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Біоінженерія 

мікроорганізмів» є біоагенти, біопроцеси, біологічний інструментарій та інші 

складові біоінженерних технологій мікроорганізмів, які застосовують у різних 

галузях господарства, медицині та у виробництві практично цінних продуктів. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: сучасна дисципліна «Біоінженерія 

мікроорганізмів» має зв’язки з багатьма науками, які відрізняються об’єктами та 

методологією досліджень. Базується на знаннях, які отримані студентами при 

вивченні біології клітини, загальної та неорганічної хімії, органічної хімії, 

аналітичної хімії, фізичної та колоїдної хімії, генетики, загальної мікробіології і 

вірусології, біохімії, біофізики, загальної токсикології, загальної біотехнології, 

основ біоінженерії. Дисципліна «Біоінженерія мікроорганізмів» є важливою 

базовою теоретичною складовою освітньо-професійної програми й забезпечує 

вивчення фахових дисциплін та практичної підготовки фахівця з галузі знань 16 

«Хімічна та біоінженерія». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Інструментальна біоінженерія мікроорганізмів та основні напрямки її 

розвитку. 

2. Прикладна біоінженерія мікроорганізмів. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Біоінженерія 

мікроорганізмів» є ознайомлення студентів спеціальності 162 «Біотехнології 

та біоінженерія» з принципами та методологією біоінженерних технологій 

мікроорганізмів,  що використовують для вирішення прикладних завдань у 

біотехнологічних виробництвах, медицині та інших галузях господарства. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Біоінженерія 

мікроорганізмів» є:  
- отримання знань щодо основних сучасних біоінженерних технологій 

мікроорганізмів; 
- ознайомлення зі складовими біоінженерних технологій мікроорганізмів: 



 

біоагентами, біооб’єктами, біопроцесами, біологічним інструментарієм, 
субстратами, продуктами, процесами й обладнанням; 

- формування базових знань з методології отримання рекомбінантних 
ДНК мікроорганізмів, клонування фрагментів ДНК, будови векторів на основі 
прокаріот, створення бібліотек геномів, рестрикційних карт та ін.; 

- ознайомлення студентів з прикладною біоінженерією мікроорганізмів, 
що застосовується у виробництві продукції рослинницької і тваринницької 
галузей, у фармакології, медицині, харчовій промисловості, екології та ін.; 

- формування у студентів теоретичної бази професійної підготовки щодо 
вільного орієнтування у вирішенні практичних задач в біотехнології із 
застосуванням методів біоінженерії мікроорганізмів; 

- формування у студентів наукового практичного світогляду, аналітичного 
мислення, які сприятимуть вирішенню глобальних проблем сьогодення: 
екологічних, енергетичних, продовольчих і охорони здоров’я людини шляхом 
впровадження новітніх технологій біоінженерії мікроорганізмів. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

 

знати: 
- теоретичні основи біоінженерних технологій мікроорганізмів; 
- прикладні аспекти біоінженерії мікроорганізмів: білкової, генної, 

геномної; 
- основні принципи, способи та засоби культивування in vitro в 

біоінженерних технологіях рослин; 
- методологічні основи мутагенезу в мікробіології, отримання 

іммобілізованих препаратів та їх використання в біоінженерії мікроорганізмів; 
- методологію одержання рекомбінантних ДНК мікроорганізмів, 

клонування фрагментів ДНК, побудови векторів на основі прокаріот, створення 
бібліотек геномів, рестрикційних карт, отримання генетично модифікованих 
мікроорганізмів; 

- основні напрями та перспективи сучасної біоінженерії мікроорганізмів. 

 

вміти: 
- використовувати теоретичні знання при реалізації біоінженерних 

технологій мікроорганізмів; 
- застосовувати методологічну базу генетики, органічної та біологічної 

хімії, мікробіології при вирішенні прикладних завдань з біоінженерії 
мікроорганізмів; 

- застосовувати технологічні прийоми культивування клітин 
мікроорганізмів, складання живильних середовищ, отримання іммобілізованих 
препаратів, одержання рекомбінантних ДНК, клонування фрагментів ДНК, 
побудови векторів на основі прокаріот, створення бібліотек геномів, 
рестрикційних карт, отримання генетично модифікованих мікроорганізмів та 
ін.; 

- обирати оптимальні умови для отримання біоінженерного 
мікробіологічного продукту в результаті рекомбінації ДНК та трансформації 



 

генетичного матеріалу; 
- проводити аналіз і прогнозувати біоінженерні мікробіологічні процеси, 

наслідки їх реалізації у біологічних технологіях різних галузей господарства; 
- моделювати та впроваджувати біоінженерні технології мікроорганізмів у 

різних галузях господарства. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1 

Інструментальна біоінженерія мікроорганізмів та основні напрямки 

її розвитку 

Геном вірусів і прокаріот. Транспозонні елементи прокаріот. 

Позахромосомні генетичні елементи. Особливості геномів прокаріотичних та 

еукаріотичних організмів. Рухливі генетичні елементи. 

Конструювання рекомбінантних ДНК мікроорганізмів. Ферменти як 

«інструменти» біоінженерії мікроорганізмів: рестриктази, ДНК-полімерази, 

ДНК-лігази, нуклеази, зворотні транскриптази. Побудова рестрикційних карт. 

Секвенування ДНК. Іммобілізація ферментів, білків, клітин. 

Вектори біоінженерії, вимоги до векторної ДНК. Типи векторів:  

плазміди, бактеріофаги, косміди, фазміди, мобільні елементи. Конструювання 

вектора (вбудовування гена в вектор). Введення вектора у клітину-реципієнт. 

Трансдукція. Трансформація. Кон’югація. Трансфекція. Гени-маркери. Вектори 

для експресії генів прокаріот та еукаріот. Трансляційні експресуючі вектори. 

Експресія генів, клонованих в прокаріотичних, еукаріотичних системах. 

Мікроорганізми як біооб’єкти біоінженерії. E. coli – як універсальний 

модельний організм біоінженерії.  

Біоінженерія мікроорганізмів та біобезпека. Контроль за 

експериментальними дослідженнями, виробництвом та використанням 

генетично модифікованих мікроорганізмів, за потраплянням їх у навколишнє 

середовище. Міжнародні юридичні аспекти біобезпеки біоінженерії 

мікроорганізмів. Протидія біотероризму. 

 

Змістовий модуль 2 

Прикладна біоінженерія мікроорганізмів 

Біоінженерія мікроорганізмів у рослинництві. Методи трансформації 

рослинних клітин за допомогою агробактерій. Біоінженерія мікроорганізмів у 

технологіях виробництва біопестицидів. 

Біоінженерія мікроорганізмів у тваринництві. Одержання трансгенних 

тварин за допомогою ретровірусів. Перенесення генів за допомогою штучних 

дріжджових хромосом. 

Біоінженерія мікроорганізмів у землеробстві. Генетичні методи 

посилення ефективності біологічної фіксації атмосферного азоту 

мікроорганізмами ґрунту.  Біоінженерія мікроорганізмів у виробництві 

бактеріальних добрив.  



 

Біоінженерія мікроорганізмів у галузі медицини. Системи доставки генів, 

які використовуються в генній терапії. Вірусні системи доставки генів: 

ретровіруси, аденовіруси, вірус простого герпеса І типу (HSV).  

Біоінженерія мікроорганізмів у промисловій біотехнології. Отримання 

біологічно активних речовин. Генетично модифіковані мікроорганізми як 

поновлювальні джерела фармакологічно цінних вторинних метаболітів.  

Біоінженерія мікроорганізмів в екології. Біологічна рекультивація ґрунтів: 

ксенобіотики і гена інженерія мікроорганізмів. Генетичні методи створення 

мікроорганізмів з новими ферментативними властивостями (руйнування 

пестицидів ґрунтовими мікроорганізмами, біотична детоксикація сполук 

важких металів у ґрунтах, мікробіологічна деградація ПАР). Біоінженерія 

мікроорганізмів та біоенергетика.  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Екзамен. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання    

Діагностика залишкових базових знань з дисципліни проводиться з 

використанням комплектів завдань для діагностики успішності навчання за 

змістовними модулями. 
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