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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 наукових  та практи-

чних досягнень   при одержанні ефективних біотехнологічних препаратів на ос-

нові фармацевтичної хімії, вакцинології  та  сучасних біотехнологічних проце-

сів.  

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

 

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

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Біотехнологія клітин та білків Основи імунобіотехнології 

Організація виробництва та маркетинг Основи фармацевтичної біотехноло-

гії 

Молекулярна біотехнологія та біоінжене-

рія 

Основи біотехнології фармсубстан-

цій  та фармпрепаратів 

 

 

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 обсягу 

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 Змістовий модуль № 1 Основи фармацевтичної хімії. 

Розділ 1. Загальна фармацевтична хімія. 

Тема 1. Основні завдання і напрямки розвитку фар-

мацевтичної хімії. Хімічна класифікація лікарських 

засобів. 

6, 7–9, 15, 16 

2 Л  

 

2 Тема 1. Основні завдання і напрямки розвитку фар-

мацевтичної хімії. Схема вивчення фармакологічно-

активного інгредієнту. Створення лікарських препа-

ратів. Виробництво лікарських засобів. Фізико-

хімічні властивості лікарських препаратів.  

6, 7–9, 10, 11 

3 СР 6 Організація контролю лікарських засобів. Державна 

фармакопея України. Вимоги GMP. 

6, 7, 8, 10, 21 

4 СР 1  Структура ДФУ та  вимоги документу 7, 10 

5 ПЗ 

 

2 Практичне завдання № 1. Принципи роботи з ДФУ. 

Виготовлення розчинів реактивів та еталонних роз-

чинів для контролю води очищеної. Оформлення 

практичного завдання.   

7, 8, 9, 10 

6 Л  

 

2 Тема 1. Основні завдання і напрямки розвитку фар-

мацевтичної хімії. Характеристика основних власти-

востей та методи контролю якості лікарських препа-

ратів. Умови та терміни зберігання.  

6, 7, 8, 13, 16 

7 Л  

 

2 Розділ 2. Фармацевтична хімія лікарських засобів, 

одержаних біотехнологією. Тема 2. Амінокислоти: 

виробництво; загальна характеристика; ідентифіка-

ція; кількісне визначення;  

4,6,7,10 

13,16 

8 СР 6 Характеристика окремих амінокислот: метіонін, се-

рин, триптофан, цистеїн, лейцин.  

4, 6, 7, 8, 10, 

13, 16 

9 СР 1 Аналітичні методи в ДФУ та стандартні зразки.  4, 6-10, 12, 

15, 18 

10 ПЗ  

 

2 Практичне завдання № 2. Аналітичний контроль   

амінокислот: ідентифікація, домішки, кількісне ви-

значення (УФ спектроскопія, ТШХ, титрометрія): 

гліцин, аргінін, триптофан або ін. Оформлення прак-

тичного завдання. 

4, 6–10, 12, 

15, 18 

11 Л 

 

2 Тема 2. Амінокислоти: визначення домішок; збері-

гання; використання. Характеристика окремих аміно-

кислот: аланін, гліцин, аргінін, тірозин, гістидин, ва-

лін. 

4, 6–10, 12, 

15, 18 



1 2 3 4 5 

12 Л  

 

2 Тема 3. Вітаміни: виробництво; загальна характерис-

тика; ідентифікація; кількісне визначення; визначен-

ня домішок; зберігання; використання. 

3, 6, 8–13, 

15, 16 

13 СР 6 Характеристика окремих вітамінів: Вітамін D2 (ерго-

кальціферол), В1 (тіамін).  

3, 6, 7–13, 

15, 16 

14 СР 1 Біотехнологічні продукти у ДФУ.  3, 6, 8–13 

15 ПЗ  2 Практичне завдання № 3. Аналітичний контроль ві-

тамінів: ідентифікація, домішки, кількісне визначен-

ня(УФ спектроскопія, ТШХ, титрометрія) – ціаноко-

баламін, тіамін, аскорбінова кислота або ін. Оформ-

лення  практичного завдання. 

3, 6, 8–13 

16 Л  

 

2 Тема 3. Вітаміни. Характеристика окремих вітамінів: 

Вітамін С (аскорбінова кислота), Вітамін В12 (Ціано-

кобаламін), Вітамін В2 (рибофлавін), Вітамін РР (ні-

котинова кислота) 

3, 6, 8–13, 

15, 16 

17 Л  

 

2 Тема 4. Фосфоліпіди: виробництво; загальна харак-

теристика; ідентифікація; кількісне визначення; ви-

значення домішок; зберігання; використання. 

2, 5, 6–8, 13, 

17 

18 СР 6 Фосфоліпіди. Характеристика окремих фосфоліпідів: 

фосфатиділхоліни природні та синтетичні, аніонні 

фосфоліпіди. 

2, 5, 6, 14, 18 

19 СР 1 Теоретичні основи методів ВЕРХ та ТШХ. 5, 6, 12, 14 

20 ПЗ 

 

2 Практичне завдання № 4. Фосфоліпіди та ліпосо-     

мальні препарати: ідентифікація (ТШХ та ВЕРХ); кі-

лькісне визначення – по ліпідному фосфору; домішки 

тригиліцеріди, вільні жирні кислоти. Оформлення 

практичного завдання. 

5, 6, 14, 15, 

18 

21 Л  

 

2 Змістовий модуль № 2 Тема 5. Ліпосомальні лікарсь-

кі препарати: виробництво; загальна характеристика; 

ідентифікація; кількісне визначення; визначення до-

мішок; зберігання; використання. 

2, 6, 15, 20 

22 Л  

 

2 Тема 5. Ліпосомальні лікарські препарати: кількісне 

визначення; визначення домішок; зберігання; вико-

ристання. 

2, 6, 15, 20 

23 СР 6 Ліпосомальні лікарські препарати: характеристика 

окремих препаратів. 

2, 6, 15, 20 

24 СР 1 Титрометричні реакції у ДФУ. 1, 6, 15 

25 ПЗ 

 

2 Практичне завдання № 5. Вакцини. Кількісне визна-

чення консервантів (фенол, формалін), ад’юванти, 

протеїн, цукри (УФ спектроскопія, кольорові реакції, 

титрометрія). Оформлення  практичного завдання. 

1, 3, 6, 9–11 

26 Л  

 

2 Тема 6. Вакцини: виробництво; загальна характерис-

тика; ідентифікація; кількісне визначення; визначен-

ня домішок; зберігання; використання. 

1, 3, 6, 9–11 

27 Л  

 

2 Тема 6 Вакцини. Характеристика окремих вакцин: 

сорбовані, живі, інактивовані: правцевий анатоксин, 

кор, HIb-вакцина.   

1, 3, 6 

28 СР 6 Характеристика окремих вакцин: вірусні вакцини. 1, 3, 6 

29 СР 1 Методи контролю алкалоїдів та гликозидів у ДФУ 

 

4, 6, 8, 10, 

13, 15 



1 2 3 4 5 

30 ПЗ  2 Практичне завдання  № 6. Алкалоїди та глікозіди. 

Аналітичний контроль (ТШХ, ідентифікація – спе-

цифічні реакції). Оформлення практичного завдання. 

4, 6, 8, 10, 

13, 15 

31 Л 

 

2 Тема 7 Алкалоїди. виробництво; загальна характери-

стика; ідентифікація; кількісне визначення; визна-

чення домішок; зберігання; використання. 

4,6,8, 

10,13,15 

32 Л  

 

2 Тема 8. Глікозиди: виробництво; загальна характери-

стика; ідентифікація; кількісне визначення; визна-

чення домішок; зберігання; використання. 

4, 6, 8, 10, 

13, 15 

33 СР 6 Характеристика окремих алкалоїдів та глікозидів: 

морфін, кодеїн, папаверин, кофеїн, дигоксин.  

4, 6, 8, 10, 

12, 15 

34 СР 1 Контроль антибіотиків по вимогам ДФУ. 2, 6, 8–13, 

15, 16 
 

35 ПЗ  

 

2 Практичне завдання  № 7. Антибіотики: вивчення 

ідентифікації; кількісне визначення; супровідні до-

мішки (УФ-спектроскопія, мікробіологічний метод, 

ТШХ, ВЕРХ та ін.). Оформлення практичного за-

вдання. 

3, 6, 8, 13, 

15, 16 

36 Л 

 

2 Тема 8. Антибіотики: виробництво; загальна харак-

теристика; ідентифікація; кількісне визначення; ви-

значення домішок; зберігання; використання. 

2, 6, 8, 10, 

13, 15, 16 

37 Л  

 

2 Тема 8. Антибіотики. Характеристика окремих анти-

біотиків: бензилпеніцилін, цефалоспорін, гентаміцин, 

канаміцин.     

2, 6, 8, 10, 

13, 15, 16 

38 СР 6 Характеристика окремих антибіотиків: ністатин, ам-

фотеріцин В, доксорубіцин гідрохлорид. 

2, 6, 8–10, 

13, 15, 16 

39 СР 1 Вимоги ДФУ до біотехнологічних продуктів. 1–19, 21 

40 ПЗ  

 

2 Практичне завдання № 8. Використання матеріалів 

по фармацевтичній хімії для складання методик кон-

тролю якості. 

1–19, 21 

Разом 

(годин) 
104 

  

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять   8 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  
56 

 Разом 72 

 

 



ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

Індивідуальні завдання для дисциплін вільного 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, практичних та семінарських заняттях з метою активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни «Фарма-

цевтична хімія» 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.  

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.  

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


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

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

льності: поточне тестування рівня засвоєння  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 задачі контрольних робіт поточного контролю знань 

 

1. Привести бактерії-продуценти амінокислот та перечень замінних та неза-

мінних амінокислот. Які основні форми лікарських засобів з вмістом амі-

нокислот Вам відомі?  

2. Охарактеризуйте основні методи ідентифікації та кількісного визначення 

амінокислот.  

3. Описати реакції, які проходять при запровадженні методів Кьельдаля або 

Серенсена.  

4. Характеристика окремих амінокислот.  

5. Привести бактерії-продуценти вітамінів. Які основні форми лікарських 

засобів, які містять вітаміни Вам відомі? 

6. Якими фармакологічними властивостями володіють вітаміни?  

7. Охарактеризуйте методи одержання вітамінів (аскорбінова кислота, або 

ціанокобаламіну, або рибофлавіну, або тіамину, або никотинової кислоти) 

та привести основні методи їх контролю.  

8. Які основні методи ідентифікації, кількісного визначення вітамінів та ви-

значення домішок?  

9. Охарактеризуйте основні фосфоліпіди, які входять до складу лікарських 

препаратів. Які лікарські препарати з вмістом фосфоліпідів Вам відомі? 

10. Охарактеризуйте методи ідентифікації, визначення домішок та кількісно-

го визначення фосфоліпідів. 

11. На яких властивостях фосфоліпідів засновано їх використання у складі 

лікарських засобів?  

12. Охарактеризуйте метод ТШХ при контролі фосфоліпідів (переваги) та 

методики ідентифікації.  

13. Якими методами можливо ідентифікувати та кількісне визначати супутні 

домішки у фосфоліпідах (холестерин, тригліцериди, вільні жирні кисло-

ти, лізофосфатидилхолін та ін.)? 

14. Які методи оцінки фізико-хімічних властивостей ліпосом? 

15. Охарактеризуйте методи ідентифікації і кількісного визначення ліпосо-

мальної форми (фармакологічно активний інгредієнт, ліпідний склад, крі-

опротектор). 

16. Якими перевагами володіють лікарські ліпосомальні препарати, які міс-

тять біофлавоноїди або металоліпосоми? 

17. Які основні типи вакцин  відомі? Вказати вимоги ДФУ к виробництву та 

контролю вакцин. 



18. Привести специфічні методи ідентифікації антигенів вакцин (бактеріаль-

них і вірусних). 

19. Яким чином проводять визначення біологічної активності (кількісне ви-

значення) вакцин. Методи кількісного визначення у вакцинах консерван-

тів, стабілізаторів і ад’ювантів.  

20. Привести схему виробництва вакцини проти гепатиту В та вказати конт-

рольні точки.  

21. Які рослини продукують алкалоїди? Привести класифікацію алкалоїдів та 

їх фармакологічну дію. 

22. Які види алкалоїдів входять до складу лікарських препаратів? Які реакції 

ідентифікації притаманні усім алкалоїдам?  

23. Привести методи кількісного визначення алкалоїдів, які використані у 

фармацевтичній хімії. Описати методи титрування алкалоїдів (ацідомет-

рія та йодометрія) та привести приклади їх використання. 

24. Привести характеристику похідних: трапану (атропін і кокаїн); похідні 

морфінату (опіатні алкалоїди – морфін і кодеїн). Охарактеризувати алка-

лоїд іринотекан (властивості, ідентифікація і кількісне визначення) і фар-

макологічна активність. Якими властивостями володіють таксани (паклі-

таксел і доцетаксел)? 

25. Привести класифікацію антибіотиків по хімічній структурі. Охарактери-

зуйте спектр і механізм дії антибіотиків. 

26. Привести бактерії-продуценти антибіотиків. Які основні форми лікарсь-

ких засобів з вмістом антибіотиків? 

27. Охарактеризуйте основні методи ідентифікації антибіотиків. Які методи 

використовуються для кількісного визначення антибіотиків? Привести 

методи визначення супровідних домішок у субстанціях антибіотиків. Як 

визначають антагоністичний спектр і активність антибіотиків?  

28. Які рослини продукують глікозиди? Привести загальну характеристику 

глікозидів. На яких фармакологічних властивостях засновано викорис-

тання глікозидів у медицині?  

29. Які результати кольорових реакцій при ідентифікації глікозидів: на стеро-

їдне кільце; лактоне кільце; вуглеводний компонент?  

30. Які методи використовуються для ідентифікації глікозидів? Які методи 

використовуються для кількісного визначення глікозидів? 

31. Які основні форми лікарських засобів вміщають глікозиди?  

 



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 (ЗМ1) Змістовий модуль 2 (ЗМ2) 

КР1 СР2 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 

производства иммунобиологических препаратов / Ю.М. Краснопольский,  

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

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


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

логия в фармации и медицине / Ю.М. Краснопольский, А.С. Дудниченко, 

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

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 лабо-

раторных исследований / Ю.М. Краснопольский, Л.В. Северина. – Харь-

ков: НТУ «ХПИ», 2017. – 208 с. 

6. Краснопольский Ю.М. Фармацевтическая биотетехнология: Аспекты   

фармацевтической химии / Ю.М. Краснопольский. – Харьков: НТУ 

«ХПИ»,  2017. –     с. 

7. Ніжник Г.П. Фармацевтична хімія / Г.П. Ніжник. Друге видання. К.: Вид-

во «Медицина», 2015. – 352 с. 

8. Фармацевтична хімія /под ред. проф. П.О. Безуглого. Харків: Вид-во 

НФАУ, 2006. – 552 с. 

 

Допоміжна література 
 

9. 9. Огурцов А.Н. Молекулярная биотехнология. Фундаментальные и при-

кладные аспекты / А.Н. Огурцов. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. – 432 с. 

10. Державна фармакопея України. Друге видання. – Харків: Розроблено 

Державним підприємством «Науково-дослідний фармакопейний центр», 

2014. – Т. 1–3. 

11. Глик Б. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение / Б. Глик, 

Дж. Пастернак – М. : «Мир», 2002. – 600 с. 

12. Бендриков А.А., Пашкова Е.Б., Пирогов А.В. и.др. Определение водорас-

творимых витаминов в витаминных препаратах, биологически активных 

добавках и фармацевтических препаратах методом ВЭЖХ с градиентным 

элюированием / А.А. Бендриков, Е.Б. Пашкова, А.В. Пирогов, и др. –    

Вестник Московского университета. Сер. 2. Химия, 2010. Т. 51. № 4.      
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