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Íин³ вже не викликає суìн³ву, що в сусп³льноìу розвитку настала ера б³оло-
г³ї. óсп³хи б³олог³чних наук досягли того р³вня, коли ìожна говорити про їх ви-
значальний вплив на р³вень якост³ життя людини, перш за все на її здоров’я, 
тривал³сть повноц³нного творчого життя ³ (прогностично) про ìожливе без-
сìертя людини як ³ндив³дууìа. Зростає ³нтерес сусп³льства не лише до еколо-
г³чних проблеì ³ до природи в ц³лоìу, але й в³дì³чається злаì у людськ³й св³до-
ìост³ щодо уìов проживання, харчування, л³кування тощо.

Íа цьоìу тл³ найбурхлив³ше розвивається нова галузь науки – нов³тня б³о-
технолог³я ³ особливо її найперспективн³ший напряì – ìолекулярна б³отехно-
лог³я. Перш за все саìе з ìолекулярною б³отехнолог³єю людство пов’язує 
над³ю на вир³шення найгостр³ших проблеì сьогодення, зокреìа еколог³чної 
безпеки ³ збереження довк³лля в усьоìу його б³олог³чноìу розìаїтт³, подолання 
загрози голоду, багатьох тяжких захворювань тощо. âсе б³льшої актуальност³ 
набувають високоефективн³ наукоєìн³ технолог³ї кл³тинної ³нженер³ї, äÍê-тех-
нолог³ї, зокреìа технолог³ї рекоìб³нантних äÍê та трансгенозу, ìетодолог³я 
яких спряìована на ц³льову генетичну перебудову орган³зìу чи кл³тини-проду-
цента.

âир³шення будь-якої генно-³нженерної задач³, що постає перед досл³дни-
коì (а к³льк³сть ³ складн³сть таких задач зростає ìало не щодня), потребує ре-
тельного п³дбору адекватного експериìентального п³дходу та високофахового 
застосування в³дпов³дних ìетодичних прийоì³в. äля цього є необх³дниìи не 
лише загальн³ знання про ³снуюч³ ìетоди (як³ ìодиф³куються ³ нав³ть виникають 
для вир³шення нових задач також ìало не щодня), а й глибоке розуì³ння сут³ ос-
новоположних ìетод³в. óсе це є у св³тов³й ìереж³. Проте величезний ìасив та-
ких даних, викладених переважно англ³йською ìовою ³ не завжди достатньо 
систеìатизованих, значно ускладнює, особливо українськиì студентаì, до-
ступ до цих знань.

â óкраїн³ нин³ в³дчувається гострий деф³цит в³тчизняної навчальної л³терату-
ри з багатьох сучасних напряì³в б³олог³чного проф³лю, особливо лабораторних 
практикуì³в з б³отехнолог³ї, зокреìа ìолекулярної б³отехнолог³ї. Є книги, як³ 
ì³стять опис р³зних ìетод³в, зокреìа ìетод³в ìолекулярного клонування. Про-
те ìатер³ал, вì³щений у таких пос³бниках, розрахований переважно на вже 
б³льш-ìенш досв³дчених наукових сп³вроб³тник³в ³ є досить складниì для сту-
дент³в вищих навчальних заклад³в та досл³дник³в-початк³вц³в. ðецензований 
навчальний пос³бник, що ìає виражене практичне спряìування, ìоже, на ìою 
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дуìку, хоча б частково задовольнити по-
требу читач³в у доступноìу джерел³ ³нфор-
ìац³ї та допоìогти їì сфорìувати уявлен-
ня, зокреìа, про стратег³ю конструювання 
рекоìб³нантних продуцент³в.

êнига складається з шести розд³л³в ³ 
додатка. ó першоìу розд³л³ описано зна-
чення чистих культур ì³кроорган³зì³в та 
(у вигляд³ лабораторної роботи № 1) ìето-
ди отриìання окреìих колон³й ì³кроор-
ган³зì³в. ó другоìу розд³л³, присвяченоìу 
способаì горизонтального перенесення 
генетичного ìатер³алу у бактер³й, окр³ì 
теоретичних в³доìостей, наведено ìетоди 
проведення кон’югац³ї (лабораторна ро-
бота № 2) та трансфорìац³ї плазì³дною 
äÍê (лабораторна робота № 3) на при-
клад³ кишкової палички E.coli. Третій та 
четвертий розд³ли присвячено викладу те-
оретичних основ та приклад³в конкретних 
найпоширен³ших ìетод³в отриìання пре-
парат³в нуклеїнових кислот (лабораторн³ 
роботи №№ 4–6) та анал³зу цих препарат³в 
(лабораторна робота № 7 – спектрофото-
ìетричне визначення концентрац³ї та 
якост³ препарат³в нуклеїнових кислот, ла-
бораторна робота № 8 – електрофоретич-
ний анал³з препарат³в нуклеїнових кислот, 
лабораторна робота № 9 – оц³нка ìолеку-
лярної ìаси плазì³дної äÍê за допоìогою 
рестрикц³йного анал³зу). ó п’ятоìу розд³л³ 
наведено в³доìост³ про ìетоди скрин³нгу 
кл³тин, що ì³стять рекоìб³нантн³ äÍê (ìе-
тоди кл³тинної селекц³ї генетично ìодиф³-
кованих (трансгенних) кл³тин). Зокреìа, як 
один ³з приклад³в у лабораторн³й робот³ № 
10 детально викладено ìетод лужного ск-
рин³нгу бактер³йних клон³в. І останн³й, 
шостий, розд³л присвячено äÍê-äÍê-г³б-
ридизац³ї за ñаузерноì. îкр³ì детального 
викладу теоретичних в³доìостей про особ-
ливост³ ³ принципи ìетоду ìолекулярної 
г³бридизац³ї, тут у достатньо доступн³й 
форì³ викладено ус³ його етапи у вигляд³ 

лабораторної роботи № 11 – äÍê-äÍê-
г³бридизац³я. 

âажливиì також є те, що на саìоìу по-
чатку книги викладено правила роботи у 
б³отехнолог³чн³й лаборатор³ї та перел³к 
уìовних позначень (скорочень назв) речо-
вин, реактив³в, препарат³в, ìолекулярних 
б³окоìплекс³в тощо, як³ найчаст³ше засто-
совуються у ìолекулярно-б³отехнолог³чн³й 
практиц³. êожен розд³л розпочинається те-
оретичною частиною, при цьоìу суттєво, 
що тут наводяться ч³тк³ визначення б³отех-
нолог³чних терì³н³в, що стосуються певно-
го розд³лу. ó додатку наведено 12 прото-
кол³в найнеобх³дн³ших процедур – в³д 
 п³дготовки, ìиття та стерил³зац³ї лабора-
торного посуду ³ складу та приготування 
живильних середовищ до приготування 
розчин³в, необх³дних для практичного ви-
конання лабораторних роб³т ³ експериìен-
т³в. 

Íавчальний пос³бник написано доступ-
ною ìовою. Як теоретичний ìатер³ал, так ³ 
протоколи практичних роб³т викладено до-
сить детально, лог³чно, посл³довно, зро-
зуì³ло, доступно ³, я б сказав, нав³ть ц³каво. 
êнига читається легко, вона не є «зануд-
ною», чоìу значною ì³рою сприяють ориг³-
нальн³ ³люстрац³ї, частина яких є жарт³вли-
вою, проте ця жарт³влив³сть не переступає 
доступних для популяризац³ї ìеж. Збага-
чують ³ конкретизують пос³бник також 
ориг³нальн³ схеìи експериìент³в та табли-
ц³. êожен розд³л завершується питанняìи 
для саìоперев³рки, а також перел³коì ре-
коìендованої л³тератури. öе також сприяє 
кращоìу засвоєнню ìатер³алу.

òакиì чиноì, у пор³вняно невеликоìу за 
об’єìоì практикуì³ досить детально розгля-
нуто ключов³ ìетоди та п³дходи ìолекуляр-
ної б³отехнолог³ї, як³ широко  застосовують у 
пров³дних лаборатор³ях св³ту, – в³д отриìан-
ня колон³й ì³кроорган³зì³в, горизонтального 
перенесення генетичного ìатер³алу у бак-
тер³й (кон’ю гац³я, трансфорìац³я), вид³лен-
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ня як³сних препарат³в нуклеїнових кислот 
(äÍê, ðÍê) з про- ³ еукар³от³в, характеристи-
ки препарат³в нуклеїнових кислот гель-елек-
трофорезоì, спектрофотоìетр³єю та рест-
рикц³йниì анал³зоì до ìетод³в ³дентиф³кац³ї 
³ селекц³ї трансфорìованих кл³тин та анал³зу 
рекоìб³нантних ìолекул äÍê-äÍê-г³бриди-
зац³єю.

ó книз³ продеìонстровано принципи 
основних ìолекулярно-б³отехнолог³чних 
ìе то д³в, їхн³ ìожливост³ та практичне за-
стосування на достатньо простих ³ загаль-
нодоступних ìодельних б³олог³чних систе-
ìах. ö³нниì тут є те, що представлен³ ìе-
тоди в³д³бран³ не т³льки за принципоì 
найчаст³шого використання у ìолекуляр-
н³й б³отехнолог³ї, а й з урахуванняì ìожли-
вост³ виконання лабораторної роботи в 
терì³ни, передбачен³ навчальниìи про-
граìаìи вищих навчальних заклад³в. 

ðазоì з тиì, автор, на жаль, жодниì 
словоì не згадує т³ ìетоди та п³дходи, як³ 

широко почали застосовуватися у ìолеку-
лярн³й б³отехнолог³ї останн³ì часоì, зок-
реìа так³, як chromosome booting, flux 
balance, microfluidics, swarming cells та 
³н. äо цих та деяких ³нших найсучасн³ших 
ìетод³в та б³олог³чних систеì сл³д було б 
привернути увагу читача, на нашу дуìку, 
бодай у вступ³, а краще – у теоретичних 
частинах близьких «за духоì» розд³л³в.

Íа завершення зазначаю, що рецензо-
ваний пос³бник-практикуì з ìолекулярної 
б³отехнолог³ї є ³стотниì внескоì у на-
вчальну б³олог³чну л³тературу. â³н є ц³нниì 
пос³бникоì для п³дготовки б³отехнолог³в ³ 
ìоже бути корисниì для вс³х, хто ц³кавить-
ся проблеìаìи експериìентальної ìоле-
кулярної б³отехнолог³ї.
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