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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Метою викладання  дисципліни є ознайомлення студентів із основними 

методами проведення багатофакторного дослідження в галузі біотехнології. 

Предметом дисципліни є вивчення способів і засобів проведення виробничих 

процесів біотехнологічного одержання біологічно активних речовин. Ця 

дисципліна призначена надати базові знання  з технології втілення процесів 

біотехнологічного отримання цільових продуктів – біологічно активних 

речовин. Завданням вивчення дисципліни є  надання майбутнім спеціалістам 

системи знань, теоретичних основ біотехнологій біологічно активних речовин 

та їх практичного втілення на підприємствах біотехнологічної галузі. 

 Компетентності: ПК-1–ПК-9, ПКс2-1–ПКс1-5 

 Результати навчання: РН-1–РН-10, РНс2-1–РНс 2-5 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Загальна мікробіологія та 

вірусологія 

Аналітичні методи науково-дослідної 

роботи в біотехнології 

Біохімія Моделювання динамічних біологічних 

систем 

Віща математика  

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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11 120/4 48 72 32 – 16 – 2 – + 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 40 %. 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 
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1 

 

Л 

 

2 

Змістовий модуль № 1 Структура біотехнологічного 

виробництва БАР. 

Розділ 1. Сучасні проблеми технології біологічно 

активних речовин. Тема 1. Предмет і завдання 

біотехнології біологічно активних речовин. Щаблі 

розвитку технологій. Теорія збалансованого харчування. 

Біологічно активні добавки до їжі: минуле, сьогодення, 

майбутнє 

1-8 

2 СР 4 Промислове виробництво профілактичних і лікувальних 

напоїв. Соків. Чаїв. Бальзамів.  
9-32 

3 

 

Л 2 Розділ 2. Класифікація, структура і функції біологічно 

активних речовин. Тема 2. БАД - джерела незамінних 

харчових речовин (нутрицевтики). БАД - джерела 

фармакологічно активних речовин (парафармацевтики). 

Теорія адекватного харчування. Індукований автолиз. 

Основні постулати теорії адекватного харчування.  

1-8 

4 ПЗ 2 Приготування соку алое, подорожника, овочевого соку 

(капуста білоголова, буряк столовий, морква посівна, 

картопля, гарбуз), фруктового соку (яблуко, апельсин 

лимон, груша, грейпфрут). 

9-32 

5 Л 2 Тема 3. Визначення, сучасна класифікація і необхідність 

застосування БАР. Категорії БАР. Технологічні 

особливості біосинтезу БАР. Наукові принципи і 

фактори технології збагачення харчових продуктів 

мікронутрієнтів з метою створення нових БАР. 

Класифікація основних макро - та мікронутрієнтів. 

Шляхи раціоналізації застосування БАР 

1-8 

6 СР 4 Елементні дієти і дві теорії харчування. Деякі прикладні 

аспекти у сфері теорії збалансованого і адекватного 

харчування. Раціональне харчування. Ідеальна їжа і 

ідеальне харчування 

1-8 

7 Л 2 Тема 4 Єкдо - і ендогенні БАР. Ендогенні БАР (коліни, 

фітонциди, антибіотики, маразміни, мікотоксини, 

запашні речовини).  Ендогенні БАР (білки, вітаміни, 

ліпіди, ферменти, вуглеводи, фітогормони, лікарські 

препарати). 

1-8 



1 2 3 4 5 

8 СР 4 Эндоэкология. Елементні дієти і дві теорії харчування. 

Деякі прикладні аспекти у сфері теорії збалансованого і 

адекватного харчування. Раціональне харчування. 

Ідеальна їжа і ідеальне харчування 

1-8 

9 ПЗ 2 Приготування водорозчинних і жиророзчинних 

вітамінних препаратів, холососа (CHOLOSASUM), 

сиропу шипшини, каротолина (CAROTOLINUM), 

концентрату вітаміну Е, олії насіння шипшини (OLEUM 

ROSAE PINQUAE)  

9-32 

10 Л 2 Розділ 3. Сучасна біотехнологія в створенні й 

виробництві біологічно активних речовин  

Тема 5. Сучасний стан харчової біотехнології.  

Застосування харчових добавок та інгредієнтів, 

отриманих біотехнологічним шляхом. Генетично 

модифіковані джерела їжі.  

1-8 

11 СР 4 Їстівні водорості та продукти з сої. Біотехнології для 

виробництва біо - і фармацевтичних препаратів. Нові 

технології в біофармацевтиці. Негативні наслідки 

бурхливого біологічного прогресу. 

1-8 

12 Л 2 Тема 6. Теоретичні основи оснащення біовиробництв.  

Необхідні умови для біосинтезу БАР. Параметри 

біотехнологічного процесу, що впливають на біосинтез 

БАР. Види процесів біосинтезу БАР. Апаратурне 

оформлення мікробіологічних виробництв. Принципи дії 

та конструкції біореакторів. Спеціалізовані типи 

біотехнологічних процесів і апаратів 

1-8 

13 СР 3 Системи перемішування і аерації. Системи теплообміну, 

піногасіння і стерилізації біореакторів. Лабораторні, 

пілотні та промислові біореактори: проблеми 

масштабування. 

1-8 

14 ПЗ 2 Вікові лікарські засоби. Приготування смакового 

сиропу (вишневого або малинового) (SIRUPUS CERASI 

aut SIRUPUS RUBI IDAEI), сиропу алейного, 

пертусина, грудного (лакричного) еліксиру 

9-32 

15 Л 2 Тема 7. Ріст, розмноження і культивування 

мікроорганізмів. Глибинне культивування 

мікроорганізмів. Технологічна схема глибинного 

культивування. Поверхневе культивування 

мікроорганізмів. Технологічна схема поверхневого 

культивування 

1-8 

16 СР 4 Ріст і розмноження бактеріальної клітини. Класифікація 

процесів культивування. Безперервні і синхронні 

культури. Біореактори. Принципи підбору 

біотехнологічних об'єктів. Загальна характеристика 

організмів – об'єктів біотехнології. Принципи виділення 

мікроорганізмів. 

1-8 

 

17 

 

Л 

 

2 

Тема 8. Складові частини біотехнологічного процесу. 

Підготовчі стадії. Підготовка посівного матеріалу. Живильні 

середовища. Стерилізація живильних середовищ. 

Культивування мікроорганізмів. Теоретичні основи 

біосинтезу біологічно активних речовин. Технологічні 

особливості біосинтезу БАР.  

1-8 



1 2 3 4 5 

18 СР 3 Принципи мікробіосинтезу БАР. Основні технологічні 

показники біосинтезу БАР. Основні технологічні стадії 

мікробіологічного синтезу БАР. 
1-8 

19 Л 2 Контрольна робота №1. 9-32 
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Л 
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Змістовий модуль № 2 Роль біотехнології в сучасній 

фармації. Розділ 4. Біологічні аспекти фармацевтичного 

виробництва Тема 9. Роль біотехнології в сучасній 

фармації. Субстанції, використовувані для біотехнології. 

Біосинтез біологічно активних речовин (БАР) в умовах 

біотехнологічного виробництва (загальні положення). 

Необхідні умови для біосинтезу. Параметри 

біотехнологічного процесу, що впливають на біосинтез. 

Види процесів біосинтезу 

1-8 

21 СР 4 Продукти біотехнологічного виробництва. Методи 

руйнування клітин. Механічні методи (фізичні), 

немеханічні.   

1-8 

22 ПЗ 2 Промислове виробництво ефірних масел та 

ароматичних масел та ароматичних вод. Приготування 

та дослідження спиртової води коріандру AQUAE, 

гірко-мигдальної води (AQUAE AMIGDALARUM 

AMARATUM), ефірного масла евкаліпта (OLEUM 

AETHEREA EUCALYPTI) 

9-32 

23 Л 2 

Тема 10. Сучасна біотехнологія в створенні й 

виробництві лікарських речовин. Теоретичні основи 

оснащення біовиробництв. Принципи технічного 

оснащення біовиробництв. Апаратурне оформлення 

мікробіологічних виробництв. Керування 

технологічними процесами біосинтезу БАР. Відходи 

біотехнологічного виробництв й їхнє знешкодження й 

утилізація 

1-8 

24 

 

СР 

 

4 

Методи виділення продуктів мікробіологічного синтезу: 

осаджування, центрифугування, флотація, фільтрування, 

екстракція, адсорбція, кристалізація, упарювання. 

1-8 

25 Л 2 Розділ 5. Біотехнологія у виробництві вітамінів.  Методи 

одержання антибіотиків та амінокислот.  

Тема 11. Біооб’єкт як засіб виробництва лікарських, 

профілактичних і діагностичних препаратів. 

Класифікація біооб’єкту. Технології одержання 

лікарських засобів, переваги нових технологій. 

Біотехнологія у виробництві вітамінів. Значення 

вітамінів для людини. Джерела вітамінів. Водорозчинні 

вітаміни. Рибофлавін (вітамін В2). Цианокоболамін 

(вітамін В12). Пантотенова кислота (вітамін В3). 

1-8 

26 СР 4 Мембранні методи розділення. Методи стабілізації 

матеріалів.  Методи консервування біопрепаратів. 
1-8 



1 2 3 4 5 

27 ПЗ 2 Дослідження і розробка біотехнології кисломолочних 

напоїв. Досліджувати процеси кислото утворення в 

різних фазах розвитку мікроорганізмів і освоїти 

біотехнологію виробництва кисломолочних напоїв. 

Освоїти технологію виробництва збагачених 

аскорбіновою кислотою кисломолочних напоїв. Освоїти 

технологію виробництва продуктів з використанням 

мікроорганізмів-пробіотиків на прикладі пасти 

ацидофільної 

9-32 

28 Л 2 Тема 12. Значення антибіотиків і поняття антибіотиків. 

Виникнення антибіотиків. Удосконалювання біооб’єкту 

- продуцентів, використовуваних у виробництві 

лікарських засобів, діагностичних і профілактичних 

препаратів методами мутагенезу й селекції. 

Біотехнологія  амінокислот. Методи одержання 

амінокислот. Механізми регуляції біосинтезу 

амінокислот. Біосинтез лізина. Біосинтез треоніна. 

Особливості культивування штамів-продуцентів. 

Особливості живильного середовища. Умови 

ферментації амінокислот.   

1-8 

29 СР 4 Конвективний метод висушування. Методи сушіння. 

Терморадиационного метод сушіння. Сушіння 

струмами високої частоти. 

1-8 

30 Л 2 Розділ 6. Ферменти. Проблеми екології. Тема 13. 

Ферменти. Визначення ферментів. Класифікація 

ферментних реакцій. Обмеження застосування 

ферментів у біотехнології. Іммобілізація ферментів. 

Визначення іммобілізації. Переваги іммобілізованих 

ферментів. Методи іммобілізації ферментів. 

Іммобілізація клітин мікроорганізмів. Іммобілізація 

тваринних і рослинних клітин. Носії для іммобілізації 

ферментів і цілих клітин. Шляхи рішення проблем 

іммобілізації ферментів і цілих клітин. Сполучення 

функціонування біооб’єкту з технологічною операцією. 

Апаратурне (апаратне) оформлення. Типи біореакторів. 

Застосування іммобілізованих біооб’єктів при створенні 

лікарських засобів на прикладах: одержання 

амінокислот. Біокаталіз.  

1-8 

31 СР 4 Висушування термолабільних препаратів.  Осадження 

білкових препаратів.  Фактори, що впливають на 

осадження. 

1-8 

32 ПЗ 2 Технологічні основи виробництва консервованих 

продуктів. Вивчити технологію виробництва 

консервованих продуктів для дитячого харчування. 

Вивчити технологію виробництва комбінованих 

продуктів на основі масляного і білкового крему. 

Використання покращувачів в технології продуктів 

харчування. 

9-32 
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2 

Тема 14. Проблеми екології. Визначення екології. 

Біотехнологічні аспекти фармацевтичного виробництва. 

Етапи біотехнологичного процесу. Напрямки 

вдосконалювання біотехнологичного виробництва. 

Проблеми біотехнології в екологічному плані. Різні 

шляхи утилізації відходів біотехнологичного 

виробництва. Небезпека біооб’єкта для навколишнього 

середовища. Продукти біотехнологичного виробництва, 

небезпечні в екологічному плані. 

1-8 

34 СР 4 Відокремлення та очищення продукту. Поділ та 

очищення методом сорбції. 
1-8 

36 Л 2 Тема 15. Імунобіотехнологія. Основа 

іммунобіотехнології. Вакцини. Живі вакцини. Неживі 

вакцини. Комбіновані вакцини. Токсини, як продукти 

життєдіяльності мікроорганізмів (єкзотоксини, 

єндотоксини). Іммунобіотехнологичні препарати. 

Одержання вакцин. Сироватки. Застосування сироваток. 

Одержання сироваток. Проблеми росту тваринних 

клітин. Процес культивування тваринних клітин. Процес 

консервування тваринних клітин. Особливості 

живильного середовища. Проблеми стерилізації в 

іммунобіотехнології. 

1-8 

37 СР 4 Методи виділення та очищення клітинних 

макромолекул для отримання цільового 

біотехнологічного продукту.   

 

38 ПЗ 2 Вивчити технологію виробництва структурованих піно 

подібних продуктів, встановити вплив різних 

технологічних факторів на їх якість  

Вивчити технологію виробництва структурованих піно 

подібних продуктів, встановити вплив різних 

технологічних факторів на їх якість 

9-32 

39 Л 2 Контрольна робота №2. 1-20 

     

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 

«Біонанотехнологія та нанобіофізика» 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 Интернет-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. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої 

призначається 70 балів, і рейтингу з атестації (екзамену) – 30 балів. 

Критерії оцінки рівня знань на лабораторних, семінарських та практичних 

заняттях (https://sites.google.com/site/prokafedru/info/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 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 

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


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  (ЗМ1) Змістовий модуль (ЗМ2) 

КР1 ПЗ 1 КР1 ПЗ 2 100 

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/  
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