
АНОТАЦІЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«БІОТЕХНОЛОГІЯ» 

для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності  

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

 

Місце дисципліни в навчальному плані – вибіркова частина, цикл 

професійної підготовки. 

Загальна кількість годин та кредитів становить 120 години, 4 кредити 

ЄКТС. 

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти 

цілісного уявлення про можливості використання біологічних процесів і 

біологічних об’єктів для діагностики, профілактики та лікування ряду 

захворювань тварин; створення мікроорганізмів, які продукують різні хімічні 

сполуки, антибіотики, полімери, амінокислоти і ферменти; створення порід 

сільськогосподарських і інших тварин із бажаними ознаками продуктивності, 

а також отримання цільових продуктів харчування людей. 

Завдання навчальної дисципліни: надання здобувачам вищої освіти 

знань, які  дають їм змогу підвищити ефективність охорони здоров’я тварин 

та їх продуктивність, збільшити продовольчі ресурси і забезпечити 

підприємства сировиною, створити і використовувати безвідходні 

виробництв, зменшити шкідливі антропогенні впливи на навколишнє 

середовище тощо. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Предмет біотехнології. Проблеми сучасної біотехнології. 

Тема 2. Основи молекулярної генетики. 

Тема 3. Генетична інженерія в тваринництві. 

Тема 4. Клітинна інженерія. 

Тема 5. Генно-модифіковані організми. Біобезпека. 

Тема 6. Трансплантація ембріонів. 



Тема 7. Отримання ембріонів in vitro, зберігання статевих клітин та 

ембріонів. 

Тема 8. Методи регулювання статі тварин, визначення статі ранніх 

ембріонів. 

Тема 9. Клонування ембріонів тварин. 

Тема 10. Практичне використання клонування ембріонів в тваринництві. 

Тема 11. Біотехнологія у промисловості. 

Тема 12. Інженерна ензимологія. Отримання і застосування ферментів. 

Тема 13. Біотехнологія отримання молочних продуктів та змінених 

продуктів харчування. 

Тема 14. Технологічна біоенергетика. 

Тема 15. Роль та значення біотехнології у народному господарстві. 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти 

будуть сформовані наступні компетентності
*
: 

Загальні компетентності: 

- здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях, на 

виробництві; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

Спеціальні предметні компетентності: 

- здатність працювати з об’єктами біотехнології (вірусами, грибами, 

клітинами (тканинами) рослин, тварин і людей, а також 

функціонально подібними до них речовинами) для одержання 

високоефективних форм мікроорганізмів, культур клітин і тканин   

тварин із заданими властивостями. - здатність використовувати 

метод прискореного розмноження генетично цінних тварин для 



швидкого поліпшення стад та порід сільськогосподарських тварин, 

а також збереження зникаючих популяцій; 

- вміння забезпечувати здоров’я сільськогосподарських тварин та 

приготування кормів; 

- здатність використовувати екологічно чисті біотехнологічні 

процеси у харчовій промисловості та  ветеринарії; 

- здатність охороняти навколишнє середовище за рахунок 

використання біогазових установок на тваринницьких 

підприємствах; 

- знати роль біотехнології в розвитку науково-технічного прогресу та 

використовувати її розробки у галузі виробництва та переробки 

продукції тваринництва. 

Результати навчання: 

- застосовувати профільні знання у виробничих умовах для 

підвищення рентабельності виробництва та переробки продукції 

тваринництва; 

- використовувати біотехнологічні препарати для діагностики та 

лікування тварин; 

- вміти регулювати відтворну функцію тварин та визначати статі 

ранніх ембріонів; 

- вміти пересаджувати ембріони та одержувати тварин із бажаними 

ознаками продуктивності; 

- застосовувати біотехнологічні методи для консервування та  

приготування корму для тварин; 

- використовувати різні методи біотехнології для виробництва 

продуктів харчування; 

- контролювати викиди тваринницьких підприємств за рахунок 

створення безвідходних, екологічно чистих виробництв галузі 

тваринництва. 



Основними формами опанування навчального матеріалу з дисципліни 

«Біотехнологія» є лекції, лабораторні, практичні заняття та самостійна робота 

здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 

 

 


