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ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ  

РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Дата засідання  

кафедри – розроб-

ника РПНД 

Номер 

протоколу 

Підпис завідувача ка-

федри 

Підпис голови НМК або заві-

дувача випускової кафедри 

(для дисциплін професійної 

підготовки зі спеціалізації, 

якщо РПНД розроблена не ви-

пусковою кафедрою) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: формування у студентів системи знань, що забезпечують, використо-

вуючи здобуті знання, здійснення аналізу та використання біофізичних, біохі-

мічних та загальнобіологічних механізмів нанотехнологічних процесів у за-

стосуванні сучасних нанотехнологій у виробництві високоякісної, конкуренто-

спроможної та безпечної для здоров’я людини і довкілля продукції. 

 

Компетентності: К11; К12; К13; К14; ФК2.1; ФК2.3; ФК2.4 

 

Результати навчання: ПР07; ПР10; ПР13; ПР14; ПРс2.1 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Наукові дослідження Біосинергетика та біофізика відкритих 

систем 

Біоінформатика Сучасні проблеми і методи математич-

ного та комп’ютерного моделювання 

Молекулярна 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 53,33 %. 
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у декількох семестрах). 
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1 2 3 4 5 

1 Л  2 Змістовний модуль 1. Тема 1. Вступ. Предмет і 

значення фармацевтичної біотехнології. Виник-

нення та основні етапи розвитку фармацевтичної 

біотехнології. Класифікація фармакологічно-

активних інгредієнтів (АФІ). 

1, 3, 10, 11, 

17, 19 

2 Л  2 Тема 2. Біотехнологія фармацевтичних препара-

тів із дріжджів. Методи одержання дріжджів. Ме-

тоди автолізу дріжджів: фізичні фактори, хімічні 

фактори, біологічні фактори. Приклади автолізу 

дріжджів. Одержання нуклеїнових кислот із дрі-

жджів. АФІ із дріжджів. 

4,  7, 8, 9,  17 

3 СР 2 Препарати на основі РНК дріжджів. Приклади 

одержання препаратів на основі дріжджів: нукле-

їнат натрію, енкад та інші лікарські форми.  

4, 16, 10, 11, 

13 

4 СР 1.5 Підготовка до лабораторної роботи № 1 5 

5 ЛР 4 Лабораторна робота № 1. Виготовлення живиль-

них середовищ для культивування анаеробних 

штамів. Методи контролю стерилізації, вивчення 

фаз росту мікроорганізмів. 

1, 5, 12, 18, 19 

6 Л  2 Тема 2. Біотехнологія фармацевтичних препара-

тів із дріжджів. Препарати на основі -глюканів 

дріжджів. Препарати на основі гідролізу РНК 

дріжджів. 

4, 6, 10, 11 

7 Л  2 Тема 2. Біотехнологія фармацевтичних препара-

тів із дріжджів. Ферменти, одержані із дріжджів. 

Дріжджі джерело одержання лікарських препара-

тів. 

4, 6, 10, 11 

8 СР 2 Одержання полісахаридів мікробіологічним син-

тезом. Лікарські препарати на основі субстанції 

полісахаридів. 

5, 15, 16 

9 СР 1.5 Підготовка до лабораторної роботи № 2 5 
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10 ЛР 4 Лабораторна робота № 2. Дослідження розчину ба-

ктеріального декстрану у препараті «Реополіглю-

кін». 

5 

10 ЛР 4 Лабораторна робота № 2. Дослідження розчину ба-

ктеріального декстрану у препараті «Реополіглю-

кін». 

5 

11 Л  2 Тема 3. Біотехнологія рослин. Калусна тканина. 

Вплив на ріст рослинних клітин температури, фіто-

гормонів, світла, рН та інших чинників. Вторинні 

метаболіти. Приготування посівного матеріалу і 

поживних середовищ (характеристика основних 

поживних середовищ, стерилізація середовищ, ста-

дія приготування  посівного матеріалу та ін). 

4, 9 

12 Л  2 Тема 3. Біотехнологія рослин. АФІ одержані при 

вирощуванні калусної культури. Алкалоїди та глі-

козіди. Одержання імунобіологічних препаратів с 

використанням генної інженерії рослин. Методи 

введення генетичної інформації в клітини рослин.  

4, 9, 15, 16, 21 

13 СР 2 Методи контролю алкалоїдів та глікозидів відпові-

дно до вимог ДФУ.   

4, 15, 16 

14 СР 1 Підготовка до практичного заняття № 1 4, 9, 15, 16, 21 

15 ПЗ 4 Практичне заняття № 1 Складання  документа для 

виробництва (регламенту) для одержання алкалої-

дів  з калусної культури (таксанів)  

4, 9, 15, 16, 21 

16 СР 1.5 Підготовка до лабораторної роботи № 3 5 

17 ЛР 4 Лабораторна робота № 3. Одержання із рослинного 

матеріалу пектинових сполук та їх характеристика. 

5 

18 Л  2 Тема 3. Біотехнологія рослин. Рослини – продуцен-

ти імуноглобулінів. Рослини -  продуценти вакцин. 

4, 9 

19 СР 1 Підготовка до практичного заняття № 2 1, 12, 15, 17 

20 ПЗ 4 Практичне заняття № 2 Проведення аналізу техно-

логічної с схеми одержання імуноглобулінів з крові 

людини. 

1, 12, 15, 17 

21 Л  2 Тема 4. Одержання АФІ імуноглобулінів. Біологіч-

ні препарати із крові людини та тварин: імуногло-

буліни та антисироватки. 

1, 12, 15, 17 

22 СР 2 Склад крові людини  та тварини, АФІ  і препарати 

одержані з крові.  Препарати крові одержані з кро-

ви тварини та людини.  

1, 15, 16 

23 СР 1.5 Підготовка до лабораторної роботи № 4 5 

24 ЛР 4 Лабораторна робота № 4. Проведення визначення 

фракційного складу препаратів імуноглобулінів 

(гель-фільтрація та імуноелектрофорез). 

5 
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25 Л  2 Змістовний модуль 2. Тема 4. Одержання АФІ іму-

ноглобулінів. Препарати моноклональних антитіл. 

Імунізація тварин. Одержання мієломних клітин. 

Злиття клітин – одержання гібридом. Селекція та 

клонування гібридом. Одержання асциту та очи-

щення моноклональних антитіл. Одержання и кон-

троль готового препарату. 

1, 15, 16, 17 

26 Л  2 Тема 4. Препарати моноклональних антитіл та їх 

класифікація. Препарат Герцептин. Препарат гума-

нізованих моноклональних антитіл – Зенапакс. 

Приклади терапевтичних моноклональних антитіл. 

Основні методи контролю моноклональних анти-

тіл. Використання препаратів моноклональних ан-

титіл. 

1, 15, 16, 17 

27 СР 2 Вимоги до одержання та якості субстанції монок-

лональних антитіл. 

1, 15, 16, 17 

28 СР 1.5 Підготовка до лабораторної роботи № 5 5 

29 ЛР 4 Лабораторна робота № 5. Складання технологічної 

схеми одержання ферментативного гідролізу дріж-

джовій рибонуклеїнової кислоти. Одержання  пре-

парату «Енкад».  

5, 7, 8, 10, 11, 

13, 20 

30 Л  2 Тема 5. Біотехнологія рекомбінантних АФІ. Біоло-

гічно активні фактори. Фактори згортання крові 

людини. Фактори VII, VIII та IX. 

1, 12 

31 

 

Л  2 Тема 5. Біотехнологія  рекомбінантних АФІ. Біоло-

гічно активні фактори. Фактори некрозу опухолі. 

Виділення та очищення ФНО-тимозіну.  

1, 3, 7, 8, 19 

32 СР 1 Підготовка до практичного заняття № 3 1,3,7,8,9 

33 ПЗ 4 Практичне заняття № 3. Розробка МКЯ (методів 

контролю якості) на виробництво лейкоцитарного 

інтерферону як у процесі виробництва, так і гото-

вого препарату 

1,3,7,8,9. 

34 СР 2 Переваги та недоліки інтерферонів одержаних за 

різними технологіями. Критичні стадії одержання 

рекомбінантного інтерферону. 

1, 3, 7, 8, 19 

35 СР 1.5 Підготовка до лабораторної роботи № 6 5 

36 ЛР 4 Лабораторна робота № 6. Виділення органотропних 

ферментів. Визначення біологічної активності фе-

рментів. 

5 

37 Л  2 Тема 5. Біотехнологія рекомбінантних АФІ. Біоло-

гічно-активні фактори. Колоностимулюючі факто-

ри. Гранулостимулюючий фактор людини. Техно-

логія одержання рекомбінантного філграстиму. 

3, 7, 8, 19 



1 2 3 4 5 

38 Л  2 Тема 6. Антитромбічні продукти.  Плазміноген. 

Альтеплаза. Стрептокіназа. Урокіназа. 

1, 2, 3 

39 СР 2 Технологія одержання нефракцінованого та низь-

комолекулярного гепарину. Контроль і стандарти-

зація гепарину. Порівняльна характеристика гепа-

ринів. 

3 

40 СР 1.5 Підготовка до лабораторної роботи № 7 5 

41 ЛР 4 Лабораторна робота № 7 Дослідження біологічної 

антикоагулянтної активності гепарину натрію.  

5 

42 Л 

  

2 Тема 7. Вимоги до виробництва АФІ ферментів. 

Отримання ферментів (застосування ферментів, 

джерела ферментів, технологія культивування 

штамів-продуцентів ферментів, технологія виді-

лення та очищення ферментних препаратів). Отри-

мання ферментів (іммобілізовані ферменти, носії 

для іммобілізації, методи іммобілізації, іммобіліза-

ція клітин, промислові процеси з використання ім-

мобілізованих   ферментів). Отримання  ферментів 

(класифікація, сировинні джерела, технологія виді-

лення і очищення ферментів, цитохром С (із дріж-

джів або серцевої тканини), гіалуронідаза (із тесті-

кул  або культуральної рідини бактерій), методи 

контролю і отримання готового препарату). 

1, 2, 3, 4, 5 

43 Л  2 Тема 8. Нормативна база для виробництва АФІ за 

допомогою біотехнології (регламенти виробництва 

та їх структура, протоколи і досьє на препарати, 

аналітична нормативна документація, стабільність 

продукції, фармакопейні вимоги). Належна вироб-

нича практика (GMP) при виробництві біотехноло-

гічних продуктів у фармації (вимоги до персоналу 

та обладнання, вимоги до приміщень) Належна ви-

робнича практика (GMP) при виробництві біотех-

нологічних продуктів у фармації (вимоги до штамів 

продуцентів, компонентів середовищ, лаборатор-

них тварин). 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

44 СР 2 Виробництво біотехнологічних субстанцiй та фар-

мацевтичних препаратів в умовах GMP – вимоги 

ДФУ. 

1, 2, 3, 4, 5 , 6 

45 СР 1 Підготовка до практичного заняття № 4 1, 2, 3, 4, 5 

46 ПЗ 4 Практичне заняття № 4. Складання лабораторно 

регламенту одержання препарату цитохрому С 

(опис класів, вимог до обладнання, персоналу та 

методів контролю якості).  

1, 2, 3, 4, 5  

47 СР 1.5 Підготовка до лабораторної роботи № 8 1, 2, 3, 4, 5, 

18, 20 



1 2 3 4 5 

48 ЛР 4 Лабораторна робота № 8. Складання нормативного 

документа для виробництва фармацевтичного пре-

парату отриманого методом біотехнології. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

49  РЕ 30   

Разом  

(годин) 
96 

  

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до лабораторних занять  12 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  
16 

4 Виконання індивідуального завдання (РЕ) 30 

5 Підготовка до практичних занять 4 

 Разом 70 

 

 



ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

                                      Реферат                          
 (вид індивідуального завдання) 

 

Особливості підготовки реферату. 

1. Реферат повинен представляти собою аналітичний огляд науково-технічної 

літератури, що включає викладення сучасних результатів та досягнень по 

темі роботи, опис сучасних технологічних установок та методик, що вико-

ристовуються у біотехнології фармсубстанцій та фармпрепаратів, порівня-

льний опис методів і методик дослідження об’єктів. В Рефераті необхідно 

використати матеріали монографій, патентів та наукових статей. 

Використовування в якості матеріалів реферати або курсові роботи інших 

студентів – заборонено. 

2. Оформлення РЕФЕРАТУ. Реферат виконується у формі рукопису на стан-

дартних аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 14 pt через 1,5 

інтервали з використанням абзацного відступу 1,25 мм і вирівнювання тек-

сту «По ширині». Рукописний текст повинен бути виконаний креслярським 

шрифтом. Реферат брошурується в папку і здається викладачу в день захи-

сту роботи. Реферат  повинен містити: 1) титульний аркуш; 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 нумерують-

ся 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.  

На лекційних, практичних та семінарських заняттях з метою активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни «Біона-

нотехнологія фармсубстанцій  та фармпрепаратів» використовуються наступні 

методи. 

Пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-рецептивний. 

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

вчальної (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 вико-

ристовувати для викладення й засвоєння фактів, підходів, оцінок, висновків.  

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


Репродуктивний метод. Ідеться про застосування вивченого на основі зра-

зка або правила. Діяльність студентів є алгоритмічною, тобто відповідає інстру-

кціям, розпорядженням, правилам – в аналогічній до представленого зразка си-

туаціях. Організовується діяльність студентів за кількаразовим відтворенням 

засвоюваних знань. Для цього використовуються різноманітні вправи, лабора-

торні, практичні роботи, програмований контроль, різні форми самоконтролю. 

Цей метод застосовується у взаємозв'язку з інформаційно-рецептивним мето-

дом (який передує репродуктивному). Разом вони сприяють формуванню знань, 

навичок і вмінь в студентів, формують основні розумові операції (аналіз, син-

тез, узагальнення, перенос, класифікація. 

Метод проблемного навчання. Викладач, перш ніж знайомити з матеріа-

лом, ставить проблему, формує пізнавальне завдання, а потім розкриваючи сис-

тему 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 інфо-

рмацію, 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. Про-

цес 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 за-

вдань, короткого усного або письмового інструктажу студенти самостійно ви-

вчають 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 безпосеред-

ньо 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 шка-

лою. 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; вмін-

ня аналізувати явища, які вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і розвитку; вмін-

ня проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні практичні за-

дачі; 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 зада-

чі; проте відповіді на запитання містять певні неточності. 



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

вчається, та його практичного застосування; вміння давати аргументовані від-

повіді 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 фундамен-

тальних положень матеріалу, що вивчається, та їх практичного застосування; 

вміння розв’язувати прості практичні задачі; проте наявне невміння давати ар-

гументовані відповіді на запитання; невміння аналізувати викладений матеріал і 

виконувати розрахунки; невміння розв’язувати складні практичні задачі. 

Оцінка «задовільно»/Е – студент демонструє знання основних фундамен-

тальних положень матеріалу модуля; вміння розв’язувати найпростіші практич-

ні 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; нев-

міння орієнтуватися під час розв’язання простих практичних задач.  

Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою рей-

тингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної дія-

льності: поточне тестування рівня засвоєності теоретичного матеріалу під час 

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

роботи.   

 

Перелік запитань до контрольних робіт: 

1. Предмет і значення фармацевтичної біотехнології.  

2. Виникнення та основні етапи розвитку фармацевтичної біотехноло-

гії. 

3. Поняття АФІ та допоміжних речовин у складі лікарських форм. 

4.  Класифікація фармакологічно-активних інгредієнтів (АФІ). 

5. Біотехнологія фармацевтичних препаратів із дріжджів. Методи оде-

ржання дріжджів.  

6. Методи автолізу дріжджів: фізичні фактори, хімічні фактори, біоло-

гічні фактори. Приклади автолізу дріжджів. 

7.  Одержання нуклеїнових кислот із дріжджів. 

8.  АФІ із дріжджів. 

9. Препарати на основі РНК дріжджів. Приклади одержання препара-

тів на основі дріжджів: нуклеінат натрію, енкад та інші лікарські форми. 



10. Препарати на основі -глюканів дріжджів. Препарати на основі гід-

ролізу РНК дріжджів 

11.  Ферменти, одержані із дріжджів.  

12. Дріжджі джерело одержання лікарських препаратів. 

13. Одержання полісахаридів мікробіологічним синтезом.  

14. Лікарські препарати на основі субстанції полісахаридів. 

15. Вимоги до препарату на основі декстрину – реополіглюкину. 

16. Полісахарідні вакцини (HIb- вакцина, менингококкова та інші) 

17. Біотехнологія рослин. Калусна тканина.  

18. Одержання казусної ткании. Умови асептики. 

19. Вплив на ріст рослинних клітин температури, фітогормонів, світла, 

рН та інших чинників.  

20. Вторинні метаболіти. Приготування посівного матеріалу і пожив-

них середовищ (характеристика основних поживних середовищ, стерилізація 

середовищ, стадія приготування  посівного матеріалу та ін). 

21. Описати роль фітогормонів та стимуляторів росту при вирощуванні 

клітин рослин. 

22. Охарактеризуйте основні фази розвитку клітин рослин в суспензій-

ній культурі. 

23. АФІ одержані при вирощуванні калусної культури.  

24. Алкалоїди та глікозіди. 

25. Рослини – представники продуцентів алкалоїдів. 

26. Цитостатикі – у складі  рослинних продуктів. 

27. Які основні лікарські форми алкалоїдів та глікозідів.       

28. Одержання імунобіологічних препаратів с використанням генної 

інженерії рослин.  

29. Створення генетичних конструкцій потребують ( ферменти - ендо-

нуклеаз рестрикції, методи одержання та ідентифікації фрагментів ДНК, фер-

ментів лігаз)  

30. Методи введення генетичної інформації в клітини рослин ( мікроін 

екціїї, єлектропорація, метод бомбардування мікроснарядами). 

31. Методи введення генетичної інформації в клітини рослин (метод 

агробактеріальної трансформації, метод трансформації за допомогою наночас-

ток – ліпосом).   

32. Методи контролю алкалоїдів відповідно до вимог ДФУ. 

33. Методи контролю глікозидів відповідно до вимог ДФУ. 

34. Одержання із рослинного матеріалу пектинових сполук та їх харак-

теристика. 

35. Одержання алкалоїдів з тису. 

36. Одержання алкалоїдів з Стефанії гладкої.   

37. Рослини – продуценти імуноглобулінів.  

38. Рослини -  продуценти вакцин. 

39. Склад крові людини  та тварини. Одержання препаратів. 

40. Вимоги до контролю крові людини. 



41.  Проведення аналізу технологічної с схеми одержання імуноглобу-

лінів з крові людини. 

42. Тварини продуценти – імунізація, види тварин. Практичне значення 

використання антисироваток. 

43. Проведення аналізу технологічної с схеми одержання антисирова-

ток та імуноглобулінів з крові тварин. 

44. Методи виділення та інактивації  контамінації  препаратів крові ( 

гіперімунні сироватки та імуноглобуліни).  

45. Одержання АФІ  з крові людини.  

46. Визначення фракційного складу препаратів імуноглобулінів - гель-

фільтрація. 

47. Визначення фракційного складу препаратів імуноглобулінів імуно-

електрофорез, імунопреципітація. 

48. Препарати моноклональних антитіл. Імунізація тварин. Одержання 

мієломних клітин. Злиття клітин – одержання гібридом.  

49. Селекція та клонування гібридом. Одержання асциту та очищення 

моноклональних антитіл.  

50. Одержання и контроль готового препарату моноклональних антитіл 

у виробництві. 

51. Контроль моноклональних антитіл згідно ДФУ 

52. Препарати моноклональних антитіл та їх класифікація.  

53. Препарат Герцептин.  

54. Препарат гуманізованих моноклональних антитіл – Зенапакс.  

55. Приклади терапевтичних моноклональних антитіл.  

56. Основні методи контролю моноклональних антитіл.  

57. Використання препаратів моноклональних антитіл. 

58. Вимоги до одержання та якості субстанції моноклональних антитіл. 

59. Складання технологічної схеми одержання ферментативного гідро-

лізу дріжджовій рибонуклеїнової кислоти. 

60. Біотехнологія рекомбінантних АФІ. Біологічно активні фактори. 

Фактори згортання крові людини. Фактори VII, VIII та IX. 

61. Біотехнологія  рекомбінантних АФІ. Біологічно активні фактори. 

Фактори некрозу опухолі. Виділення та очищення ФНО-тимозіну. 

62. Біотехнологія  рекомбінантних АФІ. Біологічно активні фактори. 

Фактори некрозу опухолі. Виділення та очищення ФНО-тимозіну. 

63. Біотехнологія  рекомбінантних АФІ. Біологічно активні фактори.. 

Виділення та очищення ФНО-тимозіну. 

64. Розробка МКЯ (методів контролю якості) на виробництво лейкоци-

тарного інтерферону як у процесі виробництва, так і готового препарату. 

65. Переваги та недоліки інтерферонів одержаних за різними технологі-

ями 

66. Критичні стадії одержання рекомбінантного інтерферону. 

67. Виділення органотропних ферментів.  

68. Визначення біологічної активності ферментів. 



69. Біотехнологія рекомбінантних АФІ. Біологічно  активні фактори. 

Колоностімулируючі фактори.  

70. Гранулостімулюючий фактор людини. Технологія одержання реко-

мбінантного філграстима. 

71. Антітромбічні продукти.  Плазміноген. Альтеплаза. Стрептокиназа. 

Урокиназа. 

72. Технологія одержання нефракційного гепарину.  

73. Технологія одержання низькомолекулярного гепарину. 

74. Контроль і стандартизація гепарину. 

75. Порівняльна характеристика гепаринів. 

76. Привести використання біотехнологічних стадій при одержанні ге-

парину. 

77. Методи дослідження біологічної антикоагулянтної активності гепа-

рину натрію.  

78. Вимоги до виробництва АФІ ферментів. Отримання ферментів (за-

стосування ферментів, джерела ферментів, технологія культивування штамів-

продуцентів ферментів, технологія виділення та очищення ферментних препа-

ратів).  

79. Отримання ферментів (іммобілізовані ферменти, носії для іммобілі-

зації, методи іммобілізації, іммобілізація клітин, промислові процеси з викорис-

тання іммобілізованих   ферментів).  

80. Отримання  ферментів (класифікація, сировинні джерела, техноло-

гія виділення і очищення ферментів.  

81. Цитохром С (із дріжджів або серцевої тканини).  

82. Гіалуронідаза  (із тестікул  або культуральної рідини бактерій). 

83.  Методи контролю ферментних препаратів при отриманні готового 

препарату). 

84. Нормативна база для виробництва АФІ за допомогою біотехнології 

(регламенти виробництва та їх структура, протоколи і досьє на препарати, ана-

літична нормативна документація, стабільність продукції, фармакопейні вимо-

ги).  

85. Належна виробнича практика (GMP) при виробництві біотехнологі-

чних продуктів у фармації (вимоги до персоналу та обладнання, вимоги до 

приміщень)  

86. Належна виробнича практика (GMP) при виробництві біотехнологі-

чних продуктів у фармації (вимоги до штамів продуцентів, компонентів середо-

вищ, лабораторним тваринам). 

87. Вимоги ДФУ до АФІ, одержаних біотехнологічним шляхом. 

88.  Привести системи банку клітин при одержані біотехнологічних 

препаратів. 

89. Належна виробнича практика (GMP) – вимоги до виробництва біо-

технологічних продуктів у фармації (поживні середовища, кількість поколінь,  

технологічні стадії та інше). 

90. З якою метою на підприємствах по виробництву продуктів біотех-

нології проводять «ізолювання» приміщень. 



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 Індівідуаль-

ні завдання 

(Реферат) 

Сума Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Змістовий модуль 2 (ЗМ2) 

КР1 СР2 КР2 СР 
30 100 

25 10 25 10 

 

 

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 на-

вчальної 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/  

 

http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/
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2. Інтернет-ресурс «Підручники кафедри» – 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/28083/1/Krasnopolskiy_Farmatsevticheskaya_2011.pdf  
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