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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 біотехнологічних, 

біохімічних, нанобіотехнологічних та мікробіологічних процесів у за-

стосуванні сучасних технологій при виробництві високоякісної, конкуренто-

спроможної та безпечної фармацевтичної продукції. 

 

 

Компетентності: ПК-1 – ПК-9; ПКс-1-1 – ПКс1-5 

Результати навчання:  РН-1- РН-10; РНс1- РНс1-5 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Біотехнологія клітин та білків Основи фармацевтичної хімії 

Організація виробництва та марке-

тинг 

Основи фармацевтичної біотехнології 

Молекулярна біотехнологія та біо-

інженерія 

Основи імунобіотехнології 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 

 

С
ем

ес
тр

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 о
б

ся
г 

 

(г
о
д

и
н

) 
/ 

к
р
ед

и
ті

в
 E

C
T

S
 

З них 
За видами аудиторних 

занять (годин) 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 
за

в
д

ан
н

я
 с

ту
д

ен
ті

в
 

(К
П

, 
К

Р
, 
Р

Г
, 
Р

, 
Р

Е
) 

Поточний 

контроль 

Семестровий 

контроль  

А
у
д

и
то

р
н

і 
за

н
я
тт

я
  

(г
о
д

и
н

) 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

  

(г
о
д

и
н

) 

Л
ек

ц
ії

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 
за

н
я
тт

я 

П
р
ак

ти
ч
н

і 
за

н
я
тт

я
, 
се

м
ін

ар
и

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

і 
р

о
б

о
ти

  

(к
іл

ь
к
іс

ть
 р

о
б

іт
) 

З
ал

ік
 

Е
к
за

м
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11 120/4 48 72 32 - 16 - 2 – + 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обся-

гу складає 40,0 %. 

 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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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 

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

чення фармацевтичної біотехнології. Виникнення та 

основні етапи розвитку фармацевтичної біотехноло-

гії. Класифікація фармпрепаратів 

1, 3, 10, 11, 17, 

19 

2 Л  2 Тема 2. Біотехнологія фармацевтичних препаратів із 

дріжджів. Методи одержання дріжджів. Методи ав-

толізу дріжджів: фізичні фактори, хімічні фактори, 

біологічні фактори. Приклади автолізу дріжджів. 

Одержання нуклеїнових кислот із дріжджів. Суб-

станції із дріжджів. 

4, 6, 7, 8, 17 

3 СР 6 Препарати на основі РНК дріжджів. Приклади одер-

жання препаратів на основі дріжджів: нуклеінат на-

трію, енкад та інші лікарські форми.  

4, 16, 10, 11, 

13 

4 СР 1 Культивування бактерій, склад  поживних середо-

вищ, вплив рН, буферної емності. 

5 

5 ПЗ 2 Практичне заняття № 1. Виготовлення живильних 

середовищ для культивування анаеробних штамів. 

Методи контролю стерилізації, вивчення фаз росту 

мікроорганізмів. 

1, 5, 12, 18, 19 

6 Л  2 Біотехнологія фармацевтичних препаратів із дріж-

джів. Препарати на основі -глюканів дріжджів. Пре-

парати на основі гідролізу РНК дріжджів 

4, 6, 10, 11 

7 Л  2 Тема 2. Біотехнологія фармацевтичних препаратів із 

дріжджів: Ферменти, одержані із дріжджів. Дріжджі 

джерело одержання лікарських препаратів. 

4, 6, 10, 11 

8 СР 6 Одержання полісахаридів мікробіологічним синте-

зом. Лікарські препарати на основі полісахаридів. 

5, 15, 16 

9 СР 1 Методи контролю інфузіоних препаратів по ДФУ. 5,15 

10 ПЗ 2 Практичне заняття  № 2.  Технологія виробництва 

бактеріального декстрану-40  у препараті «Реополиг-

люкин». Методи контролю відповідно ДФУ 

5 

11 Л  2 Тема 3. Біотехнологія рослин. Калусна тканина. 
Вплив на ріст рослинних клітин температури, фіто-
гормонів, світла, рН та інших чинників. Вторинні ме-
таболіти. Приготування посівного матеріалу і пожив-
них середовищ (характеристика основних поживних 
середовищ, стерилізація середовищ, стадія приготу-
вання  посівного матеріалу та ін). 

4, 9 
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12 Л  2 Тема 3. Біотехнологія рослин. Біопрепарати та субс-

танції одержані при вирощуванні калусної культури. 

Алкалоїди та глікозіди. Одержання імунобіологічних 

препаратів с використанням генної інженерії рослин. 

Методи введення генетичної інформації в клітини 

рослин. Рослини – продуценти імуноглобулінів. 

4, 9, 15, 16, 21 

13 СР 6 Методи контролю алкалоїдів та глікозидів відповідно 

до вимог ДФУ.   

4, 15, 16 

14 СР 1 Пектини іх виділення та контроль. 5 

15 ПЗ 2 Практичне заняття № 3. Технологія одержання із ро-

слинного матеріалу пектинових сполук та їх характе-

ристика. 

5 

16 Л  2 Тема 3. Біотехнологія рослин. Рослини – продуценти 

імуноглобулінів. Рослини продуценти вакцин. 

4, 9 

17 Л  2 Тема 4. Одержання препаратів імуноглобулінів. Біо-

логічні препарати із крові людини: імуноглобуліни 

для внутрішньовенного введення. 

1, 12, 15, 17 

18 СР 6 Склад крові людини та субстанції і фармацевтичні 

препарати одержані з крові людини. Рекомбінантні 

продукти на заміну використання крові людини.  

1, 15, 16 

19 СР 1 Методи контролю препаратів крові 2, 5, 15 

20 ПЗ 2 Практичне заняття № 4. Визначення фракційного 

складу препаратів імуноглобулінів. 

5 

21 Л  2 Змістовний модуль 2. Тема 4. Одержання препаратів 

імуноглобулінів. Препарати моноклональних антитіл. 

Імунізація тварин. Одержання мієломних клітин. 

Злиття клітин – одержання гібридом. Селекція та 

клонування гібридом. Одержання асциту та очищен-

ня моноклональних антитіл. Одержання и контроль 

готового препарату. 

1, 15, 16, 17 

22 Л  2 Тема 4. Препарати моноклональних антитіл та їх кла-

сифікація. Препарат Герцептин. Препарат гуманізо-

ваних моноклональних антитіл – Зенапакс. Приклади 

терапевтичних моноклональних антитіл. Основні ме-

тоди контролю моноклональних антитіл. Викорис-

тання препаратів моноклональних антитіл. 

1, 15, 16, 17 

23 СР 6 Вимоги до одержання та якості субстанції монокло-

нальних антитіл. 

1, 15, 16, 17 

24 СР 1 Методи виділення дріжджової РНК 4, 5 

25 ПЗ 2 Практичне заняття № 5. Препарати на основі  ферме-

нтативного гідролізу дріжджовий рибонуклеїнової 

кислоти.   

5, 7, 8, 10, 11, 

13, 20 

26 Л  2 Тема 5. Біотехнологія цитокинів. Інтерферони – їх 

структура та класифікація. Одержання лейкоцитар-

ного інтерферону. 

1, 12 

27 

 

 

Л  2 Тема 5. Біотехнологія цитокинів. Одержання реком-

бінантного інтерферону. Методи стандартизації і ко-

нтролю препаратів інтерферону.  

1, 3, 7, 8, 19 
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28 СР 6 Переваги та недоліки інтерферонів одержаних за різ-

ними технологіями. Критичні стадії одержання ре-

комбінантного інтерферону. 

1, 3, 7, 8, 19 

29 СР 1 Ферменти: гіалуронідаза, пепсин, трипсин  5, 16 

30 ПЗ 2 Практичне заняття. Органотропні ферменті препара-

ти . Визначення біологічної активності ферментів. 

5 

31 Л  2 Тема 5. Біотехнологія цитокинів. Технологія одер-

жання інтерлейкинів. Одержання інтерлейкіну 1. 

Одержання інтерлейкіну 2. 

3, 7, 8, 19 

32 Л 2 Тема 6. Ліпосомальні форми ад’ювантів та вакцин. 

Противірусні та антибактеріальні вакцини. Рибосо-

мальні вакцини. Протипухлинні вакцини. Ліпосо-

мальні ад’юванти у інших вакцинах. 

1, 2, 3 

33 СР 6 Технологія одержання нефракційного та низькомоле-

кулярного гепарину. Контроль і стандартизація гепа-

рину. Порівняльна характеристика гепаринів. 

3 

34 СР 1 Гепарини, класифікація, виділення  та властивості 4, 5, 15 

35 ПЗ 2 Практичне заняття  № 7 Дослідження біологічної ан-

тикоагулянтної активності гепарину натрію.  

5 

36 Л 2 Тема 7. Вимоги до виробництва субстанцiй фермен-

тів. Отримання ферментів (застосування ферментів, 

джерела ферментів, технологія культивування шта-

мів-продуцентів ферментів, технологія виділення та 

очищення ферментних препаратів). Отримання фер-

ментів (іммобілізовані ферменти, носії для іммобілі-

зації, методи іммобілізації, іммобілізація клітин, 

промислові процеси з використання іммобілізованих   

ферментів). Отримання органотропних ферментів 

(класифікація, сировинні джерела, технологія виді-

лення і очищення ферментів, цитохром С (із дріж-

джів або серцевої тканини), гіалуронідаза (із тестікул 

або культуральної рідини бактерій), методи контро-

лю і отримання готового препарату) 

1, 2, 3, 4, 5 

37 Л  2 Тема 8. Нормативна база для виробництва субстанцiй 

та біопрепаратів за допомогою біотехнології (регла-

менти виробництва та їх структура, протоколи і досьє 

на препарати, аналітична нормативна документація, 

стабільність продукції, фармакопейні вимоги). Нале-

жна виробнича практика (GMP) при виробництві біо-

технологічних продуктів у фармації (вимоги до пер-

соналу та обладнання, вимоги до приміщень) Належ-

на виробнича практика (GMP) при виробництві біо-

технологічних продуктів у фармації (вимоги до шта-

мів продуцентів, компонентів середовищ, лаборатор-

ним тваринам). 

1, 2, 3, 4, 5 

38 СР 6 Виробництво біотехнологічних субстанцiй та фар-

мацевтичних препаратів в умовах GMP – вимоги 

ДФУ. 

 

1, 2, 3, 4, 5 
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39 СР 1 Вимоги до контролю якості біотехнологічних препа-

ратів 

1, 2, 3, 4, 5, 18, 

20 

40 ПЗ 2 Практичне заняття № 8. Складання нормативного 

документа для виробництва фармацевтичного пре-

парату отриманого методом біотехнології. 

1, 2, 3, 4, 5 

Разом  

(годин) 
 104 

  

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка долабораторних занять  8 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  
       56 

 Разом 72 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

Індивідуальні завдання для вибіркових дисциплін не передбачені На-

вчальним планом. 

 
                         

 (вид індивідуального завдання) 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Методи навчання, з окремої навчальної дисципліни – це методи взає-

модії між викладачем та студентами, а саме методи подання інформації сту-

дентові в ході його пізнавальної діяльності.  

На лекційних, практичних та семінарських заняттях з метою активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни «Біо-

нанотехнологія фармсубстанцій  та фармпрепаратів» використовуються на-

ступні 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 інформа-



ції. Його можна використовувати для викладення й засвоєння фактів, підхо-

дів, 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 відт-

воренням 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 сприя-

ють формуванню знань, навичок і вмінь в студентів, формують основні розу-

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

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

алом, ставить проблему, формує пізнавальне завдання, а потім розкриваючи 

систему доказів, порівнюючи погляди, різні підходи, показує спосіб 

розв’язання поставленого завдання. Студенти стають свідками й співучасни-

ками наукового пошуку і не тільки сприймають, усвідомлюють та запам'ято-

вують 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 по-

шукові дії. У даному методі найбільш повно проявляються ініціатива, самос-

тійність, творчий пошук у дослідницькій діяльності. Дослідницький метод 

безпосередньо переходить у методи, які імітують, а іноді й реалізують науко-

вий пошук.  

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисциплі-

ни здійснюють згідно з кредитною системою організації навчального проце-

су. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою.  

Критерії оцінки рівня знань на лабораторних, семінарських та практич-

них заняттях (https://sites.google.com/site/prokafedru/docs/rating ): 

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 розвит-

ку; вміння проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні 

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

https://sites.google.com/site/prokafedru/docs/rating


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 ви-

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

дповіді 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 фунда-

ментальних положень матеріалу, що вивчається, та їх практичного застосу-

вання; вміння розв’язувати прості практичні задачі; проте наявне невміння 

давати аргументовані відповіді на запитання; невміння аналізувати викладе-

ний матеріал і виконувати розрахунки; невміння розв’язувати складні прак-

тичні задачі. 

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

ментальних положень матеріалу модуля; вміння розв’язувати найпростіші 

практичні задачі; проте наявне незнання окремих (непринципових) питань з 

матеріалу модуля; невміння послідовно і аргументовано висловлювати дум-

ку; невміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні практич-

них задач. 

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

дент дає правильну відповідь не менше ніж на 35 % питань, або на всі запи-

тання 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; не-

вміння орієнтуватися під час розв’язання простих практичних задач.  

Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою 

рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчаль-

ної 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 Індівідуаль-

ні завдання 

(Реферат) 

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

КР1 СР2 КР2 СР 
- 100 

35 15 35 15 

 

 

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, завдан-

ня 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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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

 

1. Інтернет-ресурс «Молекулярна біофізика» – 

https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/mbp  

2. Інтернет-ресурс «Підручники кафедри» – 

https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks 

3. Інтернет-ресурс «Кафедра «Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія» 

– http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15  

4. Інтернет-ресурс «Біотехнологія» – підручник – 

www.pharm.vsu.ru/sources/biotech.pdf  
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