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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: формування у студентів системи знань з основ контролю та регулювання 

технологічних параметрів  і керування процесами біотехнологічних виробництв 

з використанням приладів і засобів автоматизації.  

 

Компетентності: К01; К04; К05; К06; К10; К11; К12; К13; К18; К19; К20; К21; 

ФК1.1. 

 

Результати навчання: ПР01; ПР10; ПР12; ПР16; ПР19; ПР20; ПРс1.1. 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Біологія клітини Технології мікробного синтезу 

Біофізика Біонанотехнологія та нанобіофізика 

Загальна мікробіологія і вірусологія Промислові технології біологічно 

активних речовин 

Процеси та апарати біотехнологічних 

виробництв  

Біотехнологія клітин рослинного та 

тваринного походження 

Біохімія  

Методи аналізу біологічних систем  

Загальна біотехнологія  

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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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 Розділ № 1. Основи керування процесами 

біотехнологічних виробництв. 

Тема 1. Особливості біотехнологічних процесів як 

об’єктів керування. Системи керування. Основні 

терміни та визначення.  

1 – 9 

2 СР 10 Сучасний стан та перспективні напрямки 

автоматизації біотехнологічних процесів. 

1 – 14 

3 ПР 2 Складання схеми автоматичного контролю процесів 

біотехнологічних виробництв. Вимоги до складання 

гідропневматичної принципової схеми. 

7 – 9 

4 Л 2 Тема 2. Завдання та види керування 

біотехнологічними процесами.  

1 – 9 

5 СР 10 Спрощений та розгорнутий способи виконання схем 

автоматизації. 

1 – 14 

6 ПР 2 Складання схеми автоматичного контролю процесів 

біотехнологічних виробництв. Вимоги до зображення 

приладів, засобів автоматизації та ліній зв’язку. 

7 – 9 

7 Л 2 Тема 3. Класифікація автоматичних систем 

регулювання. Промислові регулятори.  

1 – 9 

8 СР 10 Розробка автоматичних систем регулювання. 1 – 14 

9 ПР 2 Методика побудови графічних умовних позначень 

приладів і засобів на схемах автоматичного контролю 

та керування біотехнологічних процесів. 

7 – 9 

10 Л 2 Тема 4. Основи проектування систем автоматизації 

процесів біотехнологічних виробництв. 

1 – 9 

11 СР 10 Основні етапи проектування автоматичних ліній. 1 – 14 

12 ПР 2 Контрольна робота № 1 1 – 14 

     

13 Л 2 Розділ № 2. Основи контролю та регулювання 

технологічних параметрів процесів біотехнологічних 

виробництв. 

Тема 5. Технологічні  вимірювання. Засоби 

вимірювання, їх класифікація. Похибки вимірювань.   

1 – 9 

14 СР 10 Система  СІ.  Використання  позасистемних  одиниць  

вимірювання. 

1 – 14 

15 ПР 2 Розрахунок похибок вимірювань в біотехнологічних 

виробництвах.   

7 – 9 

16 Л 2 Тема 6. Вимірювання та контроль тиску. 1 – 9 
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1 2 3 4 5 

17 СР 10 Вимірювальні перетворювачі та системи  

дистанційної передачі вимірювальної інформації. 

1 – 14 

18 ПР 2 Побудова схеми контролю тиску в біотехнологічних 

виробництвах. 

7 – 9 

19 Л 2 Тема 7. Контроль температурних показників  

біотехнологічних процесів. 

1 – 9 

20 СР 10 Безконтактні  засоби вимірювання  температури. 1 – 14 

21 ПР 2 Побудова схеми контролю температурних показників  

біотехнологічних процесів. 

7 – 9 

22 Л 2 Тема 8. Вимірювання та контроль рівня, кількості та 

витрати речовини. 

1 – 9 

23 СР 10 Вимірювання кількості та витрати сипких речовин. 1 – 14 

24 ПР 2 Побудова схеми контролю рівня та витрати в 

біотехнологічних виробництвах. 

7 – 9 

25 Л 2 Тема 9. Аналіз складу, вимірювання та контроль 

концентрації речовини. 

1 – 9 

26 СР 10 Типи та характеристика газоаналізаторів. 1 – 14 

27 ПР 2 Побудова схем контролю активної кислотності, 

вологості та густини в біотехнологічних 

виробництвах. 

7 – 9 

28 Л 2 Тема 10. Вимірювання та контроль вологості та 

густини. 

1 – 9 

29 СР 5 Вимірювання вологості газів. 1 – 14 

30 ПР 2 Контрольна робота № 2 1 – 14 

Разом (годин) 135   

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 5 

2 
Підготовка до практичних (лабораторних, семінарських) 

занять  
10 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  
95 

 Разом 110 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

    Індивідуальні завдання в 8 семестрі не передбачені Навчальним планом     
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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 «Загальна 

біотехнологія» 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 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 

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.  

 

 



 8 

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. 

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; 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 

конспект лекцій. Додаткове вивчення матеріалу модуля може бути виконане в 

терміни, що передбачені навчальним планом.  

Оцінка «незадовільно»/F (потрібне повторне вивчення) – повна відсутність 

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 

контрольних робіт.  
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Поточний контроль реалізується у формі проведення контрольних робіт. 

Типові питання контрольних робіт № 1, 2 поточного контролю знань. 

1. Охарактеризуйте особливості біотехнологічних процесів як об’єктів 

керування. 

2. Дайте визначення поняттю "система керування".  

3. Охарактеризуйте процес функціонування системи керування.  

4. Вкажіть особливості автоматизації технологічних комплексів.   

5. Назвіть основні ознаки та особливості технологічних комплексів з 

точки зору завдань керування ними.  

6. Наведіть  та  дайте  тлумачення  основних  термінів  і  визначень:  

автоматизація виробництва, автоматичні та автоматизовані системи,  

автоматичні системи регулювання, структура системи, об'єкт 

керування.  

7. Назвіть основні напрямки в удосконаленні управління 

біотехнологічними процесами.   

8. Охарактеризуйте основні завдання керування.  

9. Наведіть  особливості  координатного,  параметричного  та  

структурного керування.  

10. Назвіть  основні  функції  системи  керування  технологічним 

комплексом.  

11. Дайте характеристику системи автоматичного регулювання 

біотехнологічним процесом.  

12. Охарактеризуйте роль і мету автоматичного регулювання процесів.   

13. Надайте визначення поняттям: регульована величина, канал керування, 

поточне і задане значення вихідної величини.  

14. Назвіть основні види впливів у системі автоматичного регулювання, 

надайте їх характеристику.  

15. Охарактеризуйте елементи системи автоматичного регулювання.  

16. Визначте поняття: автоматичний регулятор, виконавчий  механізм, 

регулювальний орган.  

17. Яке місце в життєвому циклі керування біотехнологічним процесом 

займає проектування?  

18. Наведіть класифікацію систем автоматизації. 

19. Сформулюйте загальні вимоги до систем автоматизації.  

20. Опишіть склад схеми функціональної автоматизації.  

21. Наведіть основні правила виконання схеми функціональної 

автоматизації.  

22. Що називають елементом схеми автоматизації?  

23. Як класифікують схеми автоматизації?  

24. Яким документом регулюється виконання схем автоматизації?  

25. Охарактеризуйте спрощений та розгорнутий способи виконання схем 

автоматизації.  

26. Опишіть де  і  як  на  функціональній схемі автоматизації  зображають  

первинні  та  вторинні  вимірювальні перетворювачі.  

27. Вкажіть які  технічні  засоби  автоматизації  зображають  в  

прямокутнику „місцеві прилади” (прилади за місцем). 
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28. Вкажіть як зображають технічні засоби автоматизації місцеві та щитові 

крім  регулювальних органів, виконавчих механізмів та сигналізуючих 

приладів. 

29. Вкажіть як зображають регулювальні органи з виконавчими 

механізмами.  

30. Опишіть як на функціональній схемі автоматизації  зображують 

технологічне обладнання і комунікації.  

31. Опишіть систему складання літерних кодів елементів автоматики.  

32. Опишіть як  присвоюють  позиційні  номери  елементам  автоматики  

та електротехнічним засобам. 

33. Вкажіть де і як на функціональній схемі автоматизації  зображують 

контролери та комп’ютери.  

34. Розкрийте поняття системи фізичних одиниць.  

35. Охарактеризуйте систему СІ та використання  позасистемних  одиниць 

вимірювання.  

36. Назвіть та охарактеризуйте основні характеристики якості проведених 

вимірювань.   

37. Назвіть та охарактеризуйте методи вимірювань. 

38. Назвіть основні види засобів вимірювання.  

39. Назвіть та охарактеризуйте похибки результатів та засобів вимірювань.  

40. Охарактеризуйте  принципи оцінювання похибок.  

41. Охарактеризуйте систематичну складову похибки? Назвіть методи її 

усунення.  

42. Охарактеризуйте випадкову складову похибки. Надайте її визначення.  

43. Охарактеризуйте  систему дистанційної  передачі  сигналів 

вимірювальної інформації.  

44. Наведіть схему дистанційної передачі сигналів вимірювальної 

інформації.  

45. Охарактеризуйте поняття вимірювальних приладів. 

46. Охарактеризуйте поняття сигналу вимірювальної інформації.  

47. Вкажіть як  розрізняють  вимірювальні  прилади  за  видами  вихідних  

сигналів вимірювальної інформації.  

48. Охарактеризуйте структуру вимірювальних приладів.  

49. Наведіть  вимоги  до  систем  дистанційних  передач  сигналів 

вимірювальної інформації.  

50. Наведіть класифікацію засобів вимірювання температури. 

51. Надайте характеристику термометрів опору та наведіть приклади їх 

застосування в біотехнологічних виробництвах.  

52. Надайте характеристику термометрів розширення та наведіть приклади 

їх  застосування в біотехнологічних виробництвах.  

53. Надайте характеристику манометричних термометрів та наведіть 

приклади їх застосування в біотехнологічних виробництвах.   

54. Надайте характеристику термоелектричних термометрів. та наведіть 

приклади їх застосування в біотехнологічних виробництвах.  

55. Надайте характеристику пірометрів та наведіть приклади їх 

застосування в біотехнологічних виробництвах.  
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56. Наведіть приклад графічного зображення на функціональній схемі 

автоматизації  приладів для вимірювання температури.  

57. Наведіть класифікацію приладів вимірювання тиску за принципом дії, 

58. наведіть приклади їх використання в біотехнологічних виробництвах. 

59. Охарактеризуйте  прилади  для  вимірювання  тиску  за 

конструктивними ознаками.  

60. Обґрунтуйте важливість вимірювання тиску в біотехнологічних 

виробництвах.  

61. Наведіть приклад графічного зображення на функціональній схемі 

автоматизації  пристроїв для вимірювання тиску. 

62. Охарактеризуйте процес вимірювання  атмосферного  тиску  та  

пристрої  для вимірювання  

63. Поясніть  методи  вимірювання  рівня  та  принципи  роботи  

рівнемірів. 

64. Назвіть  методи  вимірювання  рівня  рідин  та  сипких матеріалів.   

65. Наведіть класифікацію рівнемірів.   

66. Назвіть  методи  вимірювання  рівня  рідин.   

67. Назвіть методи визначення рівня сипких матеріалів.   

68. Наведіть приклад графічного зображення на функціональній схемі 

автоматизації  пристроїв для вимірювання рівня.   

69. Як виміряти витрату рідини витратоміром змінного перепаду тиску? 

70. Обґрунтуйте необхідність  контролю витрат речовин. В яких  

технологічних процесах біотехнологічних виробництв його необхідно  

забезпечувати?  

71. Наведіть класифікацію приладів контролю витрат речовин.  

72. Наведіть приклад графічного зображення на функціональній схемі 

автоматизації  приладів для  виміру  витрат  речовин.   

73. Назвіть методи вимірювання вологості повітря. 

74. Назвіть  особливості  вимірювання  вологості  у процесах 

біотехнологічних виробництв.  

75. Назвіть методи оцінки  вологості твердих речовин.  

76. Опишіть  сорбційно-кондуктометричний  метод  вимірювання  

вологості.  

77. Охарактеризуйте  психрометричний  метод  вимірювання вологості.  

78. В чому полягає визначення вологості рідини?  

79. Наведіть приклад графічного зображення на функціональній схемі 

автоматизації  приладів для визначення вологості.   

80. Охарактеризуйте поняття густини як параметру технологічного 

процесу біотехнологічних виробництв.   

81. Опишіть один з видів густиномірів та принцип його роботи.  

82. Наведіть класифікацію густиномірів.   

83. Наведіть приклад графічного зображення на функціональній схемі 

автоматизації  приладів для визначення густини. 
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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 Змістовий модуль 2 
ЛР КР 

Контрольна робота 1 Контрольна робота 2 

22 22 32 24 100 

 

 

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 базова література, кейси для поточного та підсумкового 

контролю знань і вмінь студентів, завдання до комплексної контрольної роботи, 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. Благовещенская, М. М. Информационные технологии систем управления 

технологическими процессами : учеб. для вузов / М. М. Благовещенская, 

Л. А. Злобин. – М. : Высшая школа, 2005. – 768 с.  

http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/
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2. Кафаров В. В. Гибкие автоматизированные системы в химической 

промышленности : учеб. для вузов / В. В. Кафаров., В. В. Макаров. – М. : 

Химия, 1990. – 320 с. 

3. Кіптела Л. В. Автоматизація виробничих процесів : навч. посібник / Л. В. 

Кіптела. – Харків : ДАТОХ, 2002. – 133 с. 

4. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Контроль та 

керування біотехнологічними процесами» для здобувачів другого 

(магістерського) рівня зі спеціальності − 162 Біотехнології та біоінженерія 

/ [укладач: І. М. Корнієнко]. – Кам’янське : ДДТУ, 2017. – 57 с. 

5. Автоматизація виробничих процесів : навч. посібник для технічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів / Я. І. Проць, 

В. Б. Савків,О. К. Шкодзінський, О. Л. Ляшук. – Тернопіль : ТНТУ 

ім. І. Пулюя, 2011. – 344 с. – ISBN978-966-305-038-6. 

6. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової 

промисловості / А. П. Ладанюк, В. Г. Трегуб, І. В. Ельперін, В. Д. Цюцюра. 

– К. : Аграрна освіта, 2001. – 221 с. 

7. Автоматизація виробничих процесів : навч. посібник / Б. М. Гончаренко, 

С. І. Осадчий, Л. Г. Віхрова, В. М. Каліч, O. K. Дідик. – Кіровоград : 

Лисенко В. Ф., 2016 – 352 с. – ISBN 978-617-7197-40-8. 

8. Сердюкова, О. Я. Автоматика та автоматизація виробничих процесів у 

харчовій промисловості : навч.-метод. посіб. / О. Я. Сердюкова ; Держ. 

закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ 

„ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. – 91 с. 

9. Автоматизація виробничих процесів : підручник / О. І. Черевко, 

Л. В. Кіптела, В. М. Михайлов та ін.; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – 

Харків : ХДУХТ, 2014. – 186 с. – ISBN 978-966-405-355-3. 

 

Допоміжна література 

10. Klefenz H. Industrial pharmaceutical biotechnology / H. Klefenz. – Weinheim : 

Wiley-VCH Verlag GmbH, 2002. – 313 p.  

11. Industrial biotechnology : Products and processes / Ed. by C. Wittmann, 

J.C. Liao. Wiley. – Weinheim : VCHV erlagGmbH & Co.KGaA, 2017. – 624 p.  

12. Fermentation and biochemical engineering handbook. Principles, Process 

Design, and Equipment / Ed. by Henry C. Vogel, Celeste M. Todaro. – Waltham 

: Elsevier Inc., 2014.  –  455 p. 

13. Бирюков, В. В. Основы промышленной биотехнологии / В. В. Бирюков. − 

М. : КолосС, 2004. − 296 с.  

14. Коростелева, Н. И. Биотехнология: учебное пособие / Н. И. Коростелева, 

Т. В. Громова, И. Г. Жукова. – Барнаул : Изд-во АГАУ, 2006. – 127 с.  
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

1. Інтернет-ресурс «Підручники кафедри» – 

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

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

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

3. Інтернет-ресурс «Интернет портал по биотехнологии» –  

http://bio-x.ru/  

4. Інтернет-ресурс «Сердюкова, О. Я. Автоматика та автоматизація 

виробничих процесів у харчовій промисловості» – 

http://dspace.ltsu.org/bitstream/123456789/3163/2/Serdyukova.pdf 

5. Інтернет-ресурс «Автоматизація виробничих процесів» –

http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1539/1/%d0%a0%d0%b5%d0%bf

.%d0%b5%d0%ba.229030%20%d0%a3%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d

0%b8%d0%ba%20%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%

82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20orig.pdf 

6. Інтернет-ресурс «Бирюков, В. В. Основы промышленной биотехнологии» 

–

http://fileskachat.com/download/37690_8f39f4d83e3ecddd680a9beca78987b5.h

tml  

7. Інтернет-ресурс «Биотехнология биологически активных веществ» – 

http://ua.bookfi.net/book/1230505  

8. Інтернет-ресурс «Коростелева Н.И. Биотехнология: учебное пособие» – 

http://www.twirpx.com/file/433748/  
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