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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 механізмів біотехно-

логічних процесів, імунології, мікробіології, фармацевтичної хімії нанобіотех-

нології для одержання високоякісної, конкурентоспроможної та безпечної для 

здоров’я людини і довкілля продукції. 

 

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

 

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

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Біотехнологія клітин та білків Основи  імунобіотехнологии 

Молекулярна біотехнологія 

та біоінженерія 

Основи біотехнології фармсубстанцій та фармпре-

паратів 

Організація виробництва та 

маркетінг 

Основи фармацевтичної хімії 

 

 

 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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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 обсягу скла-

дає  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 Л 

 

2 Змістовий модуль 1. Вступ. Предмет і значення фар-

мацевтичної біотехнології. Класифікація препаратів. 

Виникнення та основні етапи розвитку фармацевти-

чної біотехнології:  Імунобіологічні препарати ( ва-

кцини, цитокіни, бактеріофаги, пробіотики та інш.), 

 антибіотики, гормони, вітаміни та інш.  

1–6, 8, 23 

2 СР 5 Історія створення фармацевтичної біотехнології, ос-

новні етапи на напрямки розвитку біотехнологічної 

промисловості у фармації.  

1-6. 3, 4, 9–11 

3 Л 

 

2 Тема 2. Біотехнологія рекомбінантних ДНК: проду-

центи для генно-інжереної біотехнології (бактеріа-

льні клітини, дріжджі; еукаріотичні клітини); харак-

теристика штамів-продуцентів рекомбінантних біл-

ків (недоліки та переваги штамів); технологічні 

принципи одержання рекомбінантних продуктів; ве-

ктори для введення рекомбінантних ДНК; біотехно-

логічні етапи клонування. 

3, 4, 6, 8, 13, 

19, 26 

4 СР 5 Особливості культивування штамів продуцентів: 

дріжджів, бактерій, культури клітин ссавців. Фарма-

цевтичні препарати на основі біотехнології рекомбі-

нантних ДНК та їх характеристика: вакцини, гормо-

ни та інш. 

3, 4, 6, 9, 10, 

13 

5 Л 

 

2 Тема 3. Методи виділення і очищення білків у фар-

мацевтичної біотехнології: іонно-обмінна хроматог-

рафія, гель-хроматографія, ультрафільтрація на мем-

бранах; виборча абсорбція; осадження у ізоелектри-

чній точці. 

1, 6, 11, 13 

6 СР 5 Використання афінної та гель-хроматографії, ульт-

рафільтрації у фармацевтичній біотехнології при ви-

робництві рекомбінантних гормонів. 

13,4, 6, 11, 13 

7 СР 2 Інсулін людини – властивості та одержання 3-5, 24, 25, 27 

8 ПЗ 2 № 1. Проведення складання технологічної схеми ви-

робництва рекомбінантного інсуліну людини.  

 

 

 

 

 

1, 3–5, 17, 27 



1 2 3 4 5 

9 Л 

 

2 Тема 3. Методи виділення і очищення білків у фар-

мацевтичної біотехнології: центрифугування і сепа-

рація; центрифугування у градієнті щільності; сте-

рилізуючи фільтрація; дезінтеграція мікроорганізмів. 

 

1,3,4, 6, 11, 

13 

10 Л 

 

2 Змістовний модуль 2. Тема 4. Біотехнологічне виро-

бництво антибіотиків і іх контроль. Етапи розвитку 

виробництва антибіотиків; класифікація антибіоти-

ків (спектр дії, хімічна будова, молекулярний меха-

нізм дії); шляхи біотехнологічного одержання анти-

біотиків; фази розвитку штамів продуцентів антибі-

отику: одержання антибіотиків с використанням біо-

синтезу; одержання антибіотиків с використанням 

генної інженерії; умови культивування продуцентів; 

виділення та очищення антибіотику. 

3–6, 8, 9, 10, 

22, 28 

11 Л 

 

2 Тема 4. Біотехнологічне виробництво антибіотиків і 

їх контроль: умови виробництва антибіотиків, вимо-

ги до біореактору; виробництво пеніциліну; конт-

роль антибіотиків; виробництво готових лікарських 

форм. 

3–6, 8, 9, 10, 

22, 28 

12 СР 

 

5 Тема 4. Виробництво та контроль гентаміцина суль-

фату та стрептоміцину. Контроль антибіотиків.  

3–6, 8, 9, 10, 

22, 28 

13 СР 2 Технологічні принципи одержання антибіотиків 3–5, 25, 27 

14 ПЗ 2 ПЗ № 2. Вимоги до організації технологічної схеми 

виробництва антибіотиків в умовах GMP. 

3–5, 25, 27 

15 Л 

 

2 Тема 5. Біотехнологічне виробництво вітамінів і їх 

контроль: характеритика вітамінів; історія виник-

нення науки о вітамінах; промислові види виробниц-

тва вітамінів. Біологічні властивості вітамінів. Виро-

бництво рибофлавіну (Вітамін В2). 

3, 4, 8, 16, 21, 

28 

16 Л 2 Тема 5.Біотехнологічне виробництво вітамінів і їх 

контроль. Виробництво вітаміну В12 (ціанокобаламі-

ну). Виробництво -каротину (підготовка посівного 

матеріалу і культивування; очищення та сушка). 

3, 4, 8, 16, 21, 

28 

17 СР 7 Контроль вітамінів відповідно до ДФУ. Вітаміни у 

складі лікарських препаратів: розчини, мазі, капсули 

та інші. вітаміну С (аскорбінової кислоти). Вироб-

ництво вітаміну РР (нікотинової кислоти) 

3, 4, 15, 16, 

28 

18 СР 2 Технологічні принципи та контроль якості вітамінів. 3,4, 5, 8 

19 ПЗ 2 ПЗ № 3. Робота з ДФУ. Розробка схеми контролю 

вітамінів згідно з ДФУ. 

4, 5, 11 

20 Л 

 

2 Тема 6. Моноклональні антитела. Біотехнологічний 

процесс одержання моноклональних антитіл. Прак-

тичне значення препаратів та методи їх контролю. 

4, 5, 8, 11 

21 Л 2 Тема 7. Нанобіотехнологія у фармації. Наночастки у 

фармації: полімерні частки; ліпосоми; фулерени, ци-

клодекстріни; наночастки металів, препарати нано-

часток у кліниці. Реальна нанофармакологія – ліпо-

сомальні лікарські засоби; перспективи використан-

ня ліпосомальних форм лікарських препаратів. 

2, 5, 7, 8, 

18–20 



1 2 3 4 5 

22 СР 2 Контроль ліпосмальних лікарських засобів по ДФУ. 2, 5, 7 

23 ПЗ 2 ПЗ № 4. Розробка схеми контролю ліпосомальних 

нанопрепаратів згідно до вимог ДФУ: розміри, zeta-

потенціал, ступень включенні лікарської субстанциіі 

та інш. 

2, 5 

24 Л 

 

2 Змістовий модуль 4. Тема 8. Біотехнологічне вироб-

ництво препаратів гормонів. Виробництво інсуліну: 

характеристика гормону інсуліну; технологічна схе-

ма одержання інсуліну; розробка штаму продуцента 

рекомбінантного інсуліну; вирощування біомаси 

штаму продуцента, виділення та розчинення тілець 

включення, очищення денатурованого гібридного 

білку, гідроліз гібридного білка ферментами, одер-

жання високо очищеного інсуліну. 

3, 4, 13, 21 

25 СР 6 Виробництво єрітропоетіну та методи контролю. 

Сучасні методи вивчення одержання рекомбінант-

них гормонів. Лікарськи форми гормонів. Виробни-

цтво та характеристика гормона росту людини (со-

матотропного гормону): характеристика гормону. 

Технологія одержання рекомбінантного гормону ро-

сту людини. 

3, 4 

26 СР 2 Біотехнологічні аспекти одержання гормонів. 3, 4 

27 ПЗ 2 ПЗ № 5. Складання технологічного процесу одер-

жання рекомбінантного гормону 

5, 27 

28 Л 2 Змістовний модуль 5. Тема 9. Амінокислоти продукт 

біотехнології. Характеристика амінокислот та їх 

штамів – продуцентів. Біотехнологія лізину: основи 

виробництва, одержання мутантів, характеристика 

штамів продуцентів лізину; штами - суперпродуцен-

ти; шляхи одержання лізину. 

3,4, 13, 16, 

23, 26, 28 

29 СР 2 Технологігія одержання та контроль лізіну. 3,4, 21 

30 ПЗ 2 ПЗ № 6. Складання матеріального балансу одержан-

ня амінокислоти лізіну 

3-5 

31 СР 7 Поживні середовища для бактеріофагів. Культура 

бактерій для вирощування бактетеріофагів. Конт-

роль препаратів на основі бактеріофагів. Механізм 

проникнення у бактеріальну клітину. 

1-5 

32 Л 

 

2 Змістовний модуль 6. Тема 9. Біотехнологія отри-

мання бактеріофагів: біологічна характеристика бак-

теріофагів ;переваги бактеріофагів перед антибіоти-

ками класифікація бактеріофагів; технологічні осно-

ви одержання бактеріофагів. 

1-5, 8, 16, 26 

33 Л 

 

2 Тема 10. Біотехнологія одержання пробіотиків: киш-

ковиий мікробіоценоз складна система; характерис-

тики и отбор штамів пробіотиків. Біотехнологічні 

методи отримування препаратів пробіотиків і методи 

контролю їх якості; рекомбінантні пробіотики.  

1-5, 6, 13 

34 СР 2 GMP  - основні вимоги світової фармації. 1, 3, 4, 15, 25 

35 ПЗ 2 ПЗ № 7. Сучасні вимоги виробництва в умовах GMP. 1, 3, 4, 15, 25 



1 2 3 4 5 

36 Л 

 

2 Змістовний модуль 7. Тема 11. Сучасні вимоги виро-

бництва в умовах GMP. Вимоги до виробництва та 

контролю якості біотехнологічних препаратів: вимо-

ги ДФУ до біотехнологічних продуктів; вимоги до 

персоналу, приміщення, обладнання та виробництва. 

1, 3, 4, 15, 25 

37 СР 2 Вимоги ДФУ до фармацевтичного виробництва 1, 3, 4, 15, 25 

38 ПЗ 2 ПЗ № 8. Вимоги до фармацевтичного виробництва. 

Нормативно-технична документація. Вимоги до тва-

рин. Вимоги до проведення процесу. Вимоги 

GMP/ДФУ до біотехнологічної продукції. Вимоги 

МКЯ до біотехнологічної продукції. Досье виробни-

чої ділянки. Значення DMF. 

1, 3, 4, 15, 25 

39 Л 2 Тема 11. Біотехнологічне одержання препаратів в 

умовах GMP. Вимоги ВООЗ. 

1–15 

Разом  

(годин) 
 104 

  

 
 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до практичних(лабораторних) занять   8 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  
 56 

 Разом 72 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

Індивідуальні завдання для дисциплын выльного вибору не передбачені 

Навчальним планом. 

 

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 та лабораторних заняттях з метою активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни «Фармацевтична бі-

отехнологія» 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.  

Репродуктивний метод. Ідеться про застосування вивченого на основі 

зразка або правила. Діяльність студентів є алгоритмічною, тобто відповідає ін-

струкціям, розпорядженням, правилам – в аналогічній до представленого зразка 

ситуаціях. 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 (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; вмін-

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

вміння проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні практи-

чні 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 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 практи-

чні 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 контро-

льних робіт.  

Поточний контроль реалізується у формі проведення контрольних робіт. 

 

Типові питання контрольних робіт поточного контролю знань 

 

1. Охарактеризуйте основні вимоги до біореактора для виробництва біопрепа-

ратів на основі бактерій та вірусів.  

2. Охарактеризуйте основні методи осадження, відділення концентрації та 

очищення продукту фармацевтичної біотехнології  

3. Охарактеризувати основні методи контролю введення культурального про-

цесу, визначення вмісту бактерій, вірусів, фагів та клітин, щоперевіваюь. 

Визначити основні принципи регуляції метаболізму і швидкості росту мік-

роорганізмів. Стадії розмноження бактерій.  



4. Проаналізувати використання методів фільтрації фармацевтичній біотехно-

логії. Дати оцінку методів хроматографії (афінної, іонно-обмінної, гель-

хроматографії) при виробництві продуктів фармацевтичної біотехнології.  

5. Охарактеризуйте культивування в біореакторі в умовах асептики (подача 

повітря, піногасіння, відбір проб і т.д.). Проаналізувати основні вимоги до 

культуральних середовищ для вирощування бактерій,  вірусів і культури 

клітин - продуцентів біотехнологічних продуктів.  

6. Дати оцінку ефективності лікарських форм антибіотиків, описати їх кла-

сифікацію і властивості. Охарактеризувати штами продуценти антибіотиків.  

7. Визначити основні вимоги до контролю якості виробництва субстанцій 

вітамінів і готового препарату.  Проаналізувати основні критичні точки і 

визначити фактори ризику при виробництві вітамінів.  

8. Проаналізувати основні критичні точки і визначити фактори ризику при ви-

робництві препаратів пробіотиків. 

9. Уявити класифікацію наночастинок, використовуваних у фармації,. Проана-

лізувати основні критичні точки і визначити фактори ризику при виробниц-

тві ліпосомальних препаратів, що містять ліпофільні та гідрофільні речови-

ни. 

10. Провести аналіз технологічної схеми виробництва амінокислот; вітамінів; 

гормонів; антибіотиків та інш.  

11. Визначити сучасні вимоги до виробництва моноклональних антитіл. 

12. Дати оцінку сучасним методам генної інженерії у фармацевтичній біотехно-

логії. Охарактеризувати плазміди, методи їх виділення і використання у 

фармацевтичній біотехнології. Проаналізувати причини нестабільності ре-

комбінантних продуцентів. 

13. Проаналізувати сучасні вимоги GMP до виробництва препаратів фармацев-

тичної біотехнології: до персоналу; до приміщень; до обладнання; до шта-

мів, лабораторних тварин, культурі клітин; сировини, матеріалів. 

14. Охарактеризуйте принципи валідації технологічного процесу на прикладі 

отримання штучних мембран - ліпосом.  

15.  Визначити нові напрямки мікробіології, імунології, генетики та фармації 

найбільш важливі для фармацевтичної біотехнології. 

16. Скласти та охарактеризувати технологічну схему виробництва біологічно 

активних речовин із застосуванням іонообмінної хроматографії (або ульт-

рафільтрації, або афінної хроматографії та інш.). 

17. Порівняти процеси розпилювального, сублімаційного та вакуум-

висушування культур мікроорганізмів та фармацевтичних препаратів.  

18. Проаналізувати переваги наночасток  у порівнянні з вільними формами лі-

карських засобів; або рекомбінантних продуктів з природними; 

 



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 Курсова 

робота 
Сума 

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

КР1 СР КР2 СР 
         - 100 

30 20 30 20 

 

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/  

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

 

Базова література 

1. Краснопольский Ю.М. Фармацевтическая биотехнология: Технология про-

изводства иммунобиологических препаратов / Ю.М. Краснопольский,  М.И. 

Борщевская. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2009. – 352 с. 

2. Краснопольский Ю.М. Фармацевтическая биотехнология: Бионанотехноло-

гия в фармации и медицине / Ю.М. Краснопольский, А.С. Дудниченко, В.И. 

Швец. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. – 228 с. 

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


3. Краснопольский Ю.М. Фармацевтическая биотехнология: Производство 

биологически активных веществ. Часть І / Ю.М. Краснопольский,          Н.Ф. 

Клещев. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2012. – 304 с. 

4. Краснопольский Ю.М. Фармацевтическая биотехнология: Производство 

биологически активных веществ. Часть ІІ / Ю.М. Краснопольский,         Н.Ф. 

Клещев. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2013. – 192 с. 

5. Краснопольский Ю.М. Фармацевтическая биотехнология: Основы лабора-

торных исследований / Ю.М. Краснопольский, Л.В. Северина. – Харьков: 

НТУ «ХПИ», 2017. – 208 с. 
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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 

5. Інтернет-ресурс «Біотехнологія» -програма- 

www.fptl.ru/biblioteka/ ./Katlinskyj biotechnology. Pdf 

6. Інтернет-ресурс «Біотехнологія» - новости науки: 

www. Bio.org ; http: //molbiol. Ru; www. Cbio. ru 
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