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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: формування у студентів системи знань, що забезпечують, використання 

на практиці аналітичних методів для контролю фармакологічно активних 

інгредієнтів, фармпрепаратів та допоміжних речовин відповідно до стандартів 

GMP, GLP та вимог Державної фармакопеї України при здійсненні 

технологічного процесу одержання біофармацевтичного продукту та при 

здійсненні біоінженерних перетворень. 

 

Компетентності: К-11, К-12, ФК-2.1, ФК-2.3, ФК-2.4       
 

Результати навчання: ПР-07, ПР-12, ПР14, ПРс2.1, ПРс2.3, ПРс2.4 
  

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Методи аналізу біофармацевтичних  

систем 

Біотехнології виробництва готових 

лікарських форм 

Основи фармакології та 

фармакогнозії 

 

Фармацевтична хімія  

Імунобіотехнологія  

Фармацевтична біотехнологія  

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 53 %.  
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1 2 3 4 5 

    

Змістовий модуль № 1.  
Основні вимоги до належної виробничої практики 

лікарських засобів   (GMP) 

Розділ 1. Нормативна база України з контролю якості 

лікарських засобів 

 

 

 

1 

 

Л 

 

2 

Тема 1. Основні поняття про Фармацевтичну систему 

якості лікарських засобів в Україні.  
Фармацевтична система якості.  Належна виробнича 

практика лікарських засобів GMP. Стандарти якості. 

Державний контроль якості. Державна Фармакопея 

України. Огляд якості продукції. Управління 

ризиками для якості. Роль міжнародних стандартів в 

державній системі управління якості лікарських 

засобів. Стандартні зразки. 

5, 6, 

дод. 1–5, 
сайт НТУ 

«ХПІ» 

2 Л 2 

Тема 2. Функції та завдання Держлікслужби України. 

Функції територіальних органів Держлікслужби. 

Завдання територіальних органів Держлікслужби. 

Контроль якості лікарських засобів на хіміко-

фармацевтичному підприємстві. Контроль якості 

лікарських субстанцій.  

5, 6, 
сайт НТУ 

«ХПІ» 

3 СР 2 
Функції та завдання аналітичних лабораторій з 

контролю якості ліків. 

5, 6,  
сайт НТУ 

«ХПІ» 

 

4 

 

ЛЗ 6 

1. Ідентифікація таблеток аскорутину: аскорбінової 

кислоти – 0,05 г, рутину – 0,05 г, допоміжні речовини: 

цукор, крохмаль картопляний, кальцію стеарат, тальк. 

2. Ідентифікація таблеток аскорбінової кислоти з 

глюкозою: кислоти аскорбінової – 0,1 г, глюкози – 

0,877 г, допоміжні речовини: тальк, кислота 

стеаринова або кальцію стеарат. 

1, 2,  
сайт НТУ 

«ХПІ» 

5 Л 2 

Тема 3. Державна система акредитації та атестації 

лабораторій.   

Вимоги GМР до випробувальних лабораторій. 

Вимоги GМР  до персоналу та обладнання. Типові 

стандартні робочі методики офіційних лабораторій з 

контролю якості ліків. 

5, 6 дод. 8, 
сайт НТУ 

«ХПІ» 



1 2 3 4 5 

6 Л 2 

Тема 4. Сертифікація Уповноваженою особою та 

випуск серії. 

Основні принципи  процесу сертифікації. Прийняття 

оцінки на відповідність GMP. Дії у разі 

непередбачених відхилень. Випуск серії. Інформація 

для підтвердження відповідності у разі часткового 

виробництва лікарського препарату. Зміст 

сертифікату на серію для фармацевтичних препаратів. 

5, 6 дод. 8, 
сайт НТУ 

«ХПІ»  

7  СР 2 
Етапи розробки методик з контролю якості 

фармацевтичних препаратів. 

5, 6 дод. 8, 
сайт НТУ 

«ХПІ» 

8 ЛЗ 6 

Ідентифікація полівітамінного комплексу «Ревіт» 1 

драже містить:  ретинолу ацетату (вітаміну А) – 0,86 

мг (2500 МО); тіаміну гідрохлориду (вітаміну В1) – 1 

мг; рибофлавіну (вітаміну В2) – 1 мг; кислоти 

аскорбінової (вітаміну С) – 35 мг; допоміжні 

речовини: борошно пшеничне, патока крохмальна, 

цукор, олія м’яти перцевої, віск жовтий, олія 

соняшникова, тальк. 

1, 2,  
сайт НТУ 

«ХПІ» 

9 Л 2 

Тема 5. Валідація. 

Політика валідації. Документація з валідації. 

Кваліфікація. Програма валідації процесу. 

Періодична перевірка валідованих систем. Валідація 

очищення. Валідація аналітичних методів. 

5, 6 дод. 8, 
сайт НТУ 

«ХПІ»  

 

10 

8 

Л 2 

Тема 6. Загальні відомості про методи випробування 

лікарських засобів.  

Поняття про біоеквівалентність та біодоступність 

лікарських засобів. Доклінічні дослідження. Поняття 

гострої та хронічної токсичності. Клінічні 

випробування. Питання етики. Фармацевтична 

еквівалентність. Біоеквівалентність. Терапевтична 

еквівалентність. Взаємодія лікарських засобів: 

визначення, види та механізми. Екстракорпоральна 

взаємодія. Интракорпоральна взаємодія. Фізична, 

хімічна та фармакологічна взаємодія. Поняття 

фармакодинаміки та фармакокінетики лікарських 

препаратів. Поняття сінергізму, антагонізму та 

сінергоантагонізму. 

4, 5, 6,  
сайт НТУ 

«ХПІ»  

11 СР 2 

Випробування на токсичність фармацевтичних 

препаратів. Визначення мінімальної терапевтичної 

дози, терапевтичної дози та летальної дози 

препаратів. 

4, 5, 6,  
сайт НТУ 

«ХПІ»  

12 ЛЗ 6 

 

1. Ідентифікація таблеток левоміцетину 0,05 г. 

2. Ідентифікація розчину левоміцетину спиртового 

1%. 

3. Ідентифікація очних крапель левоміцетину 0,25 %. 

 

1, 2, 3,  
сайт НТУ 

«ХПІ» 



1 2 3 4 5 

13 Л 2 

Тема 7. Вимоги GMP до персоналу та документації.  

Загальні вимоги.  

Вимоги до керівників (ключовий персонал). 

Гігієнічні вимоги до персоналу. Кваліфікація 

персоналу. Навчання персоналу. Види документації 

інструкції (вказівки, вимоги) та протоколи/звіти. 

Належна практика документування. Вимоги до 

документації. 

5, 6,  
сайт НТУ 

«ХПІ» 

14 Л 2 

Тема 8. Вимоги GMP до приміщень та обладнання. 

Загальні вимоги до приміщень та обладнання.  

Вимоги до виробничої зони. Вимоги до складських 

зон. Вимоги до зони контролю якості. Вимоги до 

допоміжних зон. Вимоги до обладнання.  

5, 6,  
сайт НТУ 

«ХПІ» 

15 СР 2 
Вимоги GMP до технологічного процесу виробництва 

дитячих лікарських засобів. 

5, 6,  
сайт НТУ 

«ХПІ» 

16 ЛЗ 

 

 

6 

 

 

Ідентифікація розчину «Рінгера»: калію хлориду – 

0,02 г, кальцію хлориду – 0,02 г, натрію 

гідрокарбонату – 0,02 г, натрію хлориду – 0,9 г, води 

для ін’єкцій до 100 мл. 

1, 2, 3,  
сайт НТУ 

«ХПІ» 

Контрольна робота № 1 

1 – 6,  

дод. 1 – 8, 
сайт НТУ 

«ХПІ» 

    

Змістовий модуль № 2  

Аналітичний контроль виробництва  

фармакологічно активних інгредієнтів та 

фармпрепаратів 

Розділ 2. Особливості аналізу фармакологічно 

активних інгредієнтів та фармпрепаратів 

 

 

17 Л 2 

Тема 9. Вимоги GMP до виробництва стерильних 

лікарських засобів. 

Загальні вимоги до виробництва стерильної продукції 

Класифікація чистих приміщень та устаткування з 

чистим повітрям. Ізолююча технологія. Вимоги до 

виробничих приміщень. Вимоги до чистоти 

повітряного середовища. Забезпечення виробничих 

приміщень чистим повітрям. Вимоги, що 

пред’являються до персоналу і спецодягу. 

5, 6,  
сайт НТУ 

«ХПІ» 

18 Л 2 

Тема 10. Вимоги GMP до технологічного процесу 

виробництва стерильних лікарських засобів.  

Вимоги GMP до технологічного процесу. Вимоги 

GMP до контролю якості. Методики визначення  

якості  ін’єкційних  лікарських форм. Визначення 

стерильності продукції. Визначення пірогенності і 

аномальної токсичності продукції. Визначення 

кількісного вмісту лікарських речовин. Визначення 

стійкості, однорідності вмісту і розмірів частинок 

суспензій. 

3, 5, 6,  
сайт НТУ 

«ХПІ» 



1 2 3 4 5 

19 СР 2 

Вимоги GMP до технологічного процесу виробництва 

вакцин. Контрольні точки виробництва. Контроль на 

наповнювання ампул. Контроль на токсичність. 

Визначення пірогенності і аномальної токсичності. 

3, 5, 6,  
сайт НТУ 

«ХПІ» 

20 ЛЗ 6 

1. Ідентифікація бензилпеніциліну натрієвої солі 

500000 ОД для ін’єкцій. 

2. Ідентифікація бензилпеніциліну натрієвої солі 

1000000 ОД для ін’єкцій. 

3. Ідентифікація таблеток ампіциліну 0,25 г. 

1, 2, 3,  
сайт НТУ 

«ХПІ» 

21 Л 2 

Тема 11. Особливості методів аналізу фармаологічно 

активних інгредієнтів та фармацевтичних препаратів. 

Фармацевтичний аналіз. Особливості фармацевтич-

ного аналізу. Вимоги до фармацевтичного аналізу. 

Критерії фармацевтичного аналізу. Методи 

досліджень у фармацевтичному аналізі. 

1, 2, 4,  
сайт НТУ 

«ХПІ» 

 

22 

 

Л 

 

2 

Тема 12. Фізичні, хімічні, фізико-хімічні методи 

аналізу фармацевтичних препаратів та 

фармакологічно активних інгредієнтів. 

Фізичні методи фармацевтичного аналізу. Хімічні 

методи фармацевтичного аналізу. Фактори, які 

впливають на якість лікарського засобу. Методи 

випробування на чистоту. Кількісне визначення 

лікарських засобів. Хімічні методи кількісного 

аналізу. Фізичні і фізико-хімічні методи кількісного 

аналізу. 

1, 2, 4,  
сайт НТУ 

«ХПІ» 

23 СР 2 

Вимоги GMP до технологічного процесу 

виробництва ін’єкційних препаратів. Контрольні 

точки виробництва. Контроль на наповнювання 

ампул. Контроль на токсичність. Контроль на 

пірогенність. Контроль на включення та 

каламутність. 

3, 5, 6,  
сайт НТУ 

«ХПІ» 

24 ЛЗ 6 

 

Ідентифікація розчину фурациліну 0,001 % з іоном 

міді спектрофотометричним методом. 

Ідентифікація розчину діамантового зеленого 1 % – 

10 мл. 

 

1, 2,  
сайт НТУ 

«ХПІ» 

25 Л 2 

Тема 13. Біологічний та мікробіологічний контроль 

готових лікарських форм.  

Біологічні методи аналізу лікарських препаратів. 

Мікробіологічна чистота лікарських препаратів.  

Основні джерела мікробної контамінації ЛП. 

Категорії препаратів, що характеризують рівень 

мікробної контамінації ЛП. Кількісні нормативи, що 

характеризують рівень мікробної контамінації 

допоміжних речовин. 

Умови виробництва, транспортування та зберігання 

фармакологічно активних інгредієнтів та лікарських 

препаратів. 

 

5, 6,  
сайт НТУ 

«ХПІ»  



1 2 3 4 5 

26 Л 2 

Тема 14. Правила та умови зберігання 

фармсубстанцій, лікарських препаратів та товарів 

медичного призначення. 

Вимоги до приміщень. Класифікація лікарських 

засобів. Правила та умови зберігання препаратів 

різних фармакологічних груп. Загальні правила 

зберігання лікарських засобів та виробів медичного 

призначення. Зберігання лікарських засобів, що 

потребують захисту від світла, вологи, температури, 

газів. Вимоги до їх упаковки. Зберігання лікарських 

засобів, що потребують захисту від вологи. 

Зберігання лікарських засобів, що потребують 

захисту від підвищеної, зниженої температури.  

Зберігання лікарських засобів, що потребують 

захисту від газів довкілля. Зберігання лікарських 

засобів, які вимагають захисту від звітрювання 

(випаровування). Зберігання пахучих і барвних 

лікарських засобів. Зберігання легколетких 

лікарських засобів. Зберігання вогненебезпечних і 

вибухонебезпечних лікарських засобів. Зберігання 

отруйних та сильнодіючих речовин. Організація 

зберігання готових лікарських форм. 

5, 6,  
сайт НТУ 

«ХПІ» 

27 СР 2 
Мікробіологічний контроль фармацевтичних 

субстанцій, проміжних та допоміжних речовин. 

5, 6,  
сайт НТУ 

«ХПІ» 

28 ЛЗ 6 

Контроль якості розчину магнію сульфату для 

ін’єкцій 25 % – 5 мл в ампулах за технологічними 

параметрами: визначення норм наповнення ампул, 

визначення рН розчину, визначення герметичності 

ампул, контроль на наявність механічних включень. 

1, 2, 3,  
сайт НТУ 

«ХПІ»  

29 Л 2 

Тема 15. Стабілізація лікарських препаратів. 

Стабілізація лікарських препаратів. 

Причини нестійкості лікарських препаратів. 

Методи стабілізації лікарських препаратів. 

Консерванти. 

5, 6,  
сайт НТУ 

«ХПІ» 

 

30 

 

Л 

 

2 
Тема 16. Рекламації, дефекти якості та відкликання 

продукції. Проблема фальсифікації лікарських 

препаратів в Україні. 

5, 6,  
сайт НТУ 

«ХПІ» 

31 СР 2 Стабілізація  стерильних фармацевтичних препаратів 

(вакцин, ін’єкційних препаратів, очних крапель). 

Умови зберігання вакцин. 

5, 6,  
сайт НТУ 

«ХПІ» 

 

32 

 

ЛЗ 

 

6 

Ідентифікація розчину кислоти нікотинової  для 

ін’єкцій 1 % – 1мл. 

Ідентифікація таблеток нікотинової кислоти 0,05 г. 

5, 6,  
сайт НТУ 

«ХПІ»  

 

Контрольна робота № 2 

1 – 6,  

дод. 1 – 8, 
сайт НТУ 

«ХПІ» 

Разом (годин) 96 

 



САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  16 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  
16 

4 Виконання індивідуального завдання 30 

 Разом 70 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

    Розрахунково-графічне завдання     

 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни виконання  

(на якому тижні) 

1 Перелік тем рекомендованих індивідуальних робіт 

1. Навести технологічну схему виробництва та 

проаналізувати контрольні точки виробництва бактеріальних 

препаратів. 

2. Навести технологічну схему виробництва та 

проаналізувати контрольні точки виробництва ферментних 

препаратів. 

3. Навести технологічну схему виробництва та 

проаналізувати контрольні точки виробництва антибіотиків. 

4. Навести технологічну схему виробництва та 

проаналізувати контрольні точки виробництва вакцин. 

5. Навести технологічну схему виробництва та 

проаналізувати контрольні точки виробництва 

низькомолекулярних гепаринів.  

6. Навести технологічну схему виробництва та 

проаналізувати контрольні точки виробництва пробіотиків.  

7. Навести технологічну схему виробництва та 

проаналізувати контрольні точки виробництва ін’єкційних 

фармацевтичних препаратів. 

8. Навести технологічну схему виробництва та 

проаналізувати контрольні точки виробництва дитячих  

лікарських засобів. 

9. Навести технологічну схему виробництва та 

проаналізувати контрольні точки виробництва очних крапель. 

10. Навести технологічну схему виробництва та 

проаналізувати контрольні точки виробництва суспензійних 

фармацевтичних препаратів. 

11. Навести технологічну схему виробництва та 

проаналізувати контрольні точки галенових препаратів. 

16 



12. Навести технологічну схему виробництва та 

проаналізувати контрольні точки виробництва новогаленових 

препаратів. 

13. Навести технологічну схему виробництва та 

проаналізувати контрольні точки виробництва твердих 

лікарських форм (таблеток). 

14. Навести технологічну схему виробництва та 

проаналізувати контрольні точки виробництва твердих 

лікарських форм (капсул). 

15. Навести технологічну схему виробництва та 

проаналізувати контрольні точки виробництва м’яких 

лікарських форм (лініментів, кремів, мазей). 

16. Навести технологічну схему виробництва та 

проаналізувати контрольні точки виробництва м’яких 

лікарських форм (супозиторіїв). 

17. При визначенні термічної стійкості з партії 200 ампул не 

витримали випробування 2 ампули. Чи витримує партія 

контроль якості чи буде забракована?  Відповідь обгрунтуйте. 

18. Складіть робочий пропис для отримання 30000 ампул 

місткістю 1 мл 20 % розчину камфори в маслі. Чому дорівнює 

розхідний коефіцієнт Кросх?  

19. Складіть робочий пропис на отримання 2000 ампул 

місткістю 50 мл 40 % розчину глюкози, якщо Кросх = 1,031, 

вологість глюкози 10 %.  

20. Після стерилізації ампул проводять перевірку на 

герметичність запаювання. Яким чином проводиться 

перевірка цілісності ампул із масляним розчином?  

21. Отримано 500 л 38,3 % розчину гексаметилентетраміну 

для ін`єкцій. Приведіть розчин до норми – 40 % (щільність 

1,091).  

22. Для стабілізації 5, 10 і 20 % розчинів новокаїну 

використовують антиоксиданти і їх комбінації. Наведіть 

пропис комбінації антиоксидантів для стабілізації даних 

розчинів.  

23. На підставі закону Вант-Гоффа виведіть число фактору 

ізотонії. Наведіть формулу і розрахуйте ізотонічну 

концентрацію розчину гексаметилентетраміну (СН2)6N4 і 

розчину глюкози С6Н12О6.  

24. Отримано 50 л 1,3 % розчину натрію аденозинтрифосфату 

для ампулювання. Приведіть розчин до норми (1 %). 

Розрахуйте потрібний об`єм води. 

25. При аналізуванні розміру часток очних крапель було 

виявлено наявність часток розміром 95 мкм. Оцініть якість 

досліджуваних очних крапель.  

26. Наведіть робочий пропис і розрахуйте кількість 

розчинника і сухої речовини для приготування інфузійного 

розчину натрію хлориду 0,9 % ізотонічного для ін`єкцій в 

ампулах по 5 мл.  

27. Складіть робочий пропис для отримання 500 мл очних 

крапель 1 % розчину пілокарпіну гідрохлориду. Ізотонічний 

еквівалент пілокарпіну гідрохлориду за натрієм хлоридом 

дорівнює 0,22.  



28. Розрахуйте ізотонічну концентрацію розчинів глюкози 

безводної, молекулярна маса якої дорівнює 180,18.  

29. Складіть робочий пропис для отримання 1 л 10% розчину 

глюкози для ін`єкцій. Вологість глюкози 9,8 %, коефіцієнт 

збільшення об`єму 0,69 мл/г, щільність 10 % розчину 1,0341 

г/мл. 

30. Визначити клас ампульного скла, якщо при проведенні 

тесту на хімічну стійкість потенціометричним методом зсув 

рН складає: 0,7; 1,3; 1,9.  
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Особливості підготовки розрахунково-графічних робіт. 

Розрахунково-графічна робота повинна представляти 

собою опис сучасних технологічних установок та методик 

аналітичного контролю фармакологічно активних 

інгредієнтів та фармацевтичних препаратів, що 

використовуються в фармацевтичній промисловості. В 

розрахунковій роботі необхідно використати матеріали 

наукових статей, та матеріалів що надані лектором.  

За змістом розрахунково-графічна робота не повинна 

повторювати роботи, що були виконані іншими студентами в 

попередніх семестрах. 

 

Оформлення письмової роботи 

Розрахунково-графічна робота виконується у формі руко-

пису на стандартних аркушах формату А4 шрифтом Times 

New Roman 14 pt через 1,5 інтервали з використанням 

абзацного відступу 1,25 мм і вирівнювання тексту «По 

ширині». 

Рукописний текст повинен бути виконаний креслярським 

шрифтом. 

Розрахунково-графічна робота брошурується в папку і 

здається викладачу в день захисту роботи. 

Розрахунково-графічна робота повинна містити: 

1) титульний лист;  

2) власне текст роботи; 

3) список використаних джерел. 

Зразок оформлення титульного аркуша:  

https://sites.google.com/site/anogurtsov/ind/tituls  

У список використаних джерел слід включити всі 

джерела, які нумеруються в порядку їх цитування в тексті. 

Зразки оформлення посилань у списку використаних джерел: 

http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf  

 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Методи навчання, з окремої навчальної дисципліни – це методи взаємодії 

між викладачем та студентами, а саме методи подання інформації студентові  

в ході його пізнавальної діяльності.  

https://sites.google.com/site/anogurtsov/ind/tituls
http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf


На лекційних та лабораторних заняттях з метою активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни «Аналітичний 

контроль та стандартизація фармакологічно активних інгредієнтів та 

фармпрепаратів»  використовуються наступні методи. 

Пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-рецептивний. 

Студенти здобувають знання у «готовому» вигляді, слухаючи лекцію, або з 

навчальної (або методичної) літератури, або за допомогою Інтернет-посібника. 

Студенти сприймають і осмислюють факти, оцінки, висновки й залишаються в 

рамках репродуктивного (відтворюючого) мислення. Такий метод якнайширше 

застосовують для передавання значного масиву інформації. Його можна 

використовувати для викладення й засвоєння фактів, підходів, оцінок, 

висновків.  

Репродуктивний метод. Ідеться про застосування вивченого на основі 

зразка або правила. Діяльність студентів є алгоритмічною, тобто відповідає 

інструкціям, розпорядженням, правилам – в аналогічній до представленого 

зразка ситуаціях. Організовується діяльність студентів за кількаразовим 

відтворенням засвоюваних знань. Для цього використовуються різноманітні 

вправи, лабораторні, практичні роботи, програмований контроль, різні форми 

самоконтролю. Цей метод застосовується у взаємозв'язку з інформаційно-

рецептивним методом (який передує репродуктивному). Разом вони сприяють 

формуванню знань, навичок і вмінь в студентів, формують основні розумові 

операції (аналіз, синтез, узагальнення, перенос, класифікація. 

Метод проблемного навчання. Викладач, перш ніж знайомити з 

матеріалом, ставить проблему, формує пізнавальне завдання, а потім 

розкриваючи систему доказів, порівнюючи погляди, різні підходи, показує 

спосіб розв’язання поставленого завдання. Студенти стають свідками й 

співучасниками наукового пошуку і не тільки сприймають, усвідомлюють та 

запам'ятовують готову інформацію, але й стежать за логікою доказів, за рухом 

думки педагога. 

Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть – в організації 

активного пошуку розв’язання висунутих педагогом пізнавальних завдань або 

під керівництвом педагога, або на основі евристичних програм і вказівок. 

Процес мислення поетапно направляється й контролюється педагогом або 

самими учнями на основі роботи над завданнями і навчальними посібниками. 

Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і 

завдань, короткого усного або письмового інструктажу студенти самостійно 

вивчають літературу, ведуть спостереження й виміри та виконують інші 

пошукові дії. У даному методі найбільш повно проявляються ініціатива, 

самостійність, творчий пошук у дослідницькій діяльності. Дослідницький 

метод безпосередньо переходить у методи, які імітують, а іноді й реалізують 

науковий пошук.  
 

 

 

 



МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни 

здійснюють згідно з кредитною системою організації навчального процесу. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою. Критерії оцінки рівня знань на лабораторних, семінарських та 

практичних заняттях визначені наступним чином. 

Оцінка «відмінно»/А – студент демонструє глибоке знання навчального 

матеріалу, що міститься в основних і додаткових літературних джерелах; 

вміння аналізувати явища, які вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і розвитку; 

вміння проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні 

практичні задачі; відповіді на запитання чіткі, лаконічні, логічно послідовні.  

Оцінка «добре»/В – студент демонструє глибокий рівень знань в обсязі 

обов’язкового матеріалу; вміння давати аргументовані відповіді на запитання і 

проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні практичні 

задачі; проте відповіді на запитання містять певні неточності. 

Оцінка «добре»/С – студент демонструє міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практичного застосування; вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати 

практичні задачі; проте наявне невміння використовувати теоретичні знання 

для розв’язування складних практичних задач. 

Оцінка «задовільно»/D – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу, що вивчається, та їх практичного 

застосування; вміння розв’язувати прості практичні задачі; проте наявне 

невміння давати аргументовані відповіді на запитання; невміння аналізувати 

викладений матеріал і виконувати розрахунки; невміння розв’язувати складні 

практичні задачі. 

Оцінка «задовільно»/Е – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу модуля; вміння розв’язувати 

найпростіші практичні задачі; проте наявне незнання окремих (непринципових) 

питань з матеріалу модуля; невміння послідовно і аргументовано висловлювати 

думку; невміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні 

практичних задач. 

Оцінка «незадовільно»/FX (потрібне додаткове вивчення) – коли студент 

дає правильну відповідь не менше ніж на 35% питань, або на всі запитання дає 

необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі помилки. Має неповний 

конспект лекцій. Додаткове вивчення матеріалу модуля може бути виконане в 

терміни, що передбачені навчальним планом.  

Оцінка «незадовільно»/F (потрібне повторне вивчення) – повна відсут-

ність знань значної частини навчального матеріалу модуля; істотні помилки у 

відповідях на запитання; незнання основних фундаментальних положень; 

невміння орієнтуватися під час розв’язання простих практичних задач.  

Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою 

рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної 

діяльності: поточне тестування рівня засвоєності теоретичного матеріалу під 



час аудиторних занять і самостійної роботи та оцінка (бали) за виконання 

курсової роботи.  

 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 Лабораторні 

роботи 

Розрахункова 

робота Контрольна 

робота 1 

Контрольна 

робота 2 

20 20 30 30 100 

 

Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно 

82 … 89 B 
добре 

75 … 81 C 

64 … 74 D 
задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Складовими частинами комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни є базовий навчальний посібник, навчальний контент, кейси 

для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, завдання до 

комплексної контрольної роботи, методичні вказівки для заочників та шкала та 

критерії оцінювання знань та вмінь студентів, які є в наявності на сайті кафедри 

http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/  
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