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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: формування у студентів системи знань та умінь, що забезпечують 

загальний підхід до оптимального культивування продукції промислової 

біотехнології, біосинтезу білку та комплексній оцінки якості кінцевого 

продукту. 

 

Компетентності: ЗК-1, ЗК-7, ЗК-10, ЗК-12, ЗК-13, ЗК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  

ПК-5, ПК-8,  ПК-9, ПКс1-1, ПКс1-3,  ПКс1-4, ПКс1-5, ПКс2-1, 

ПКс2-3, ПКс2-4, ПКс2-5  
 

Результати навчання: РН-1, РН-2, РН-3, РН-5, РН-8, РН-9, РН-10, РНс1-3,  

РНс1-5, РНс2-3, РНс2-5 
  

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Загальна біотехнологія Біосинергетика 

Молекулярна біологія Моделювання та оптимізація систем та 

процесів в біотехнології 

Промислова  біотехнологія  

Промислові технології біологічно 

активних речовин 
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9 150/5 80 70 32 48 – Р 2 – + 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 53 %. 
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1 2 3 4 5 

Змістовий модуль № 1. Біосинтез препаратів на основі біомаси мікроорганізмів. 

Біогенез первинних метаболітів. 

 

1. 

 

Л 

 

2 

Тема 1.  Класифікація продуктів мікробного синтезу. 

Препарати на основі біомаси, первинні та вторинні 

метаболіти, продукти бродіння. Неповні окиснення. 

Основні особливості та закономірності мікробіологічного 

синтезу. Шляхи інтенсифікації процесів біосинтезу. 

1 

2. Л 2 

Тема 2. Параметри ферментації. Асептика 

мікробіологічних виробництв. Мініферментація для 

одержання посівного матеріалу культури-продуцента. 

Параметри центральної частини технологічної 

схемивиробництва (склад живильного середовища для 

культивування, рН, аерація, тиск, темпратура, 

піноутворення, відсутність контамінації). Визначення 

GMP та асептики. Вимоги GMP, забезпечення асептичних 

умов. Джерела та небезпека контамінації 

мікробіологічних виробництв. Заходи асептики. Методи 

затримки та методи знищення мікроорганізмів-

контамінантів.  

1 

3. СР 2 

Стерилізація устаткування та комунікацій. 

Стерилізаційна фільтрація. Стерилізація середовища для 

культивування. 

1 

 

4. 

 

ЛЗ 6 

 Дослідження якісних характеристик сухих, пресованих та 

спиртових дріжджів різних торгових марок. Побудова 

калібрувального графіку для визначення біомаси 

дріжджів у культуральному середовищі. Приготування 

розчинів мінеральних речовин. 

7 

5. Л 2 

Тема 3.  Шляхи біосинтезу препаратів на основі біомаси. 

Характеристика продуктів на основі біомаси (вакцини, 

пробіотики, бактеріальні добрива, хлібопекарські 

дріжджі, білкові продукти). Синтез структурних 

компонентів мікробної клітини (полімерів – білків, 

нуклеїнових кислот, ліпідів, полісахаридів і відповідних 

мономерів – амінокислот, нуклеотидів, вуглеводів, 

жирних кислот). Особливості синтезу вуглеводів – 

компонентів клітинної стінки бактерій і дріжджів. 

1,2 
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6. Л 2 

Тема 4. Біосинтез первинних метаболітів. Загальна 

характеристика первинних і вторинних метаболітів. 

Синтез органічних кислот (утворення оцтової кислоти та 

оцтовокислі бактерії. Утворення органічних кислот 

грибами. Механізм утворення кислот у грибів). 

1 

7. ЛЗ 6 

Приготування поживного середовища з екстракту 

картопляних відходів та/або екстракту капустяних 

листків. Активування посівних дріжджів. Культивування 

дріжджів (сухих, пресованих, спиртових) у біореакторах 

на відповідному середовищі та контроль їх зростання. 

Фільтрування культурального середовища та сушка 

дріжджів. 

7 

8. Л 2 

Тема 5. Біосинтез екзополісахаридів, гіберелінів і 

поверхнево-активних речовин. Загальна характеристика 

практично важливих вторинних метаболітів  

мікроорганізмів (антибіотики, екзополісахариди (ЕПС), 

поверхнево-активні речовини (ПАР). Класифікація 

мікробних полісахаридів. Особливості біосинтезу на 

вуглеводних субстратах Особливості синтезу декстрану. 

Синтез ЕПС на невуглеводних субстратах. Регуляція 

синтезу ЕПС на невуглеводних субстратах. Особливості 

біосинтезу гіберелінів. Біогенез ПАР 

на гідрофобних субстратах (катаболізм н-алканів, 

біосинтез трегалозоліпідів з тетрадекану) 

1,4,5,6 

 

9. 

8 

Л 2 

Тема 6. Біосинтез антибіотиків. Загальна характеристика 

антибіотиків. Класифікація. Взаємозв’язок між 

первинним і вторинним метаболізмом. Будова деяких 

антибіотиків. Синтез антибіотиків, що походять від 

єдиного первинного метаболіту (хлорамфенікол, 

нуклеозидні антибіотики). Антибіотики, утворювані 

конденсацією кількох метаболітів (лінкоміцин, 

новобіоцин). 

1-6 

10. ЛЗ 6 

Оцінка якості вирощених сухих дріжджів на 

попередньому занятті. Приготування поживного 

середовища з екстракту яблучних відходів та/або 

екстракту томатних відходів. Активування посівних 

дріжджів.  Культивування дріжджів (сухих, пресованих, 

спиртових) у біореакторах на відповідному середовищі та 

контроль їх зростання. Фільтрування культурального 

середовища та сушка дріжджів. 

7 

11. Л 2 

Тема 7. Біогенез антибіотиків, утворюваних 

олігомеризацією і полімеризацією. Антибіотики, 

утворювані шляхом олігомеризації або полімеризації 

(нерибосомальні поліпептиди – граміцидін, бацитрацин, 

біосинтез пеніцилінів і цефалоспоринів). Антибіотики, 

утворювані полімеризацією ацетатних та пропіонатних 

одиниць. Біогенез гризеофульвіну, тетрациклінів. 

Біосинтез 12-,14- та 16-членних макролідів (полікетидів І 

типу). Біосинтез еритроміцину, авермектинів. Біосинтез 

анзаміцинів (рифаміцинів). Полікетиди ІІ типу. Біосинтез 

доксорубіцину. Терпеноїдні антибіотики. Біогенез 

1-6 
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стрептоміцину та неоміцину. 

12. СР 2 
Біосинтез фузидієвої кислоти. Біосинтез 

аміноглікозидних антибіотиків (аміноциклітолів). 
1-6 

Змістовий модуль № 2 Біосинтез  продуктів бродіння, амінокислот , ферментів, 

вітамінів та нуклеотидів 

13. Л 2 

Тема 8. Біосинтез продуктів бродіння. Утворення 

етилового спирту дріжджами і бактеріями. Утворення 

молочної кислоти молочнокислими бактеріями. Біосинтез 

органічних розчинників клостридіями (ацетон, бутанол, 

пропанол). 

1-3 

14. ЛЗ 

 

6 

 

Оцінка якості вирощених сухих дріжджів на 

попередньому занятті. 
7 

Контрольна робота № 1 1-7 

15. Л 2 

Тема 9. Біосинтез амінокислот. Синтез амінокислот 

бактеріями (використання і способи одержання 

амінокислот, особливості синтезу амінокислот 

мікроорганізмами, регуляція синтезу амінокислот, методи 

одержання штамів – продуцентів амінокислот, біосинтез 

треоніну, особливості біосинтезу ароматичних 

амінокислот). 

1,2 

16. СР 2 Біосинтез лізину, глутамінової кислоти, проліну 1,2 

17. Л 2 

Тема 10. Біосинтез протеолітичних  ферментів. Спектр 

протеолітичних ферментів та їх особливості. 

Мікроорганізми – продуценти протеаз. Умови 

культивування продуцентів. Принципи контролю рівня 

суперсинтезу протеаз. Галузі застосування протеаз. 

1,5 

18. ЛЗ 6 

Приготування поживного середовища з молочної 

сироватки нативної та/або пастеризованої. Активування 

посівних дріжджів.  Культивування дріжджів (сухих, 

пресованих, спиртових) у біореакторах на відповідному 

середовищі та контроль їх зростання. Фільтрування 

культурального середовища та сушка дріжджів. 

7 

19. Л 2 

Тема 11. Біосинтез амілолітичних ферментів. Спектр 

амілолітичних ферментів та їх особливості. 

Мікроорганізми –продуценти амілаз. Умови 

культивування продуцентів та фактори контролю синтезу 

амілаз. Галузі застосування амілаз. 

1,5 

 

20. 

 

Л 

 

2 

Тема 12. Біосинтез глюкозоізомераз, пектиназ, ліпаз, β-

галактозидаз та L-аспарагіназ. Сучасні шляхи 

промислового одержання фруктози: біохімічний, з 

крохмалю під дією мікробних ферментів, хімічний. 

Реакція ізомерізації глюкози у фруктозу. Мікроорганізми 

– промислові продуценти глюкозоізомераз. Умови 

культивування продуцентів. Виробництво глюкозно-

фруктозних сиропів. Субстратна специфічність пектиназ, 

ліпаз, β-галактозидаз та L-аспарагіназ. Мікроорганізми – 

промислові продуценти пектиназ, ліпаз, β-галактозидаз та 

L-аспарагіназ. 

1,3,5 

21. СР 2 
Практичне застосування пектиназ, ліпаз, β-галактозидаз 

та L-аспарагіназ 
1,3,5 
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22. ЛЗ 6 

Оцінка якості вирощених сухих дріжджів на 

попередньому занятті. Приготування поживного 

середовища з кукурудзяної води та/або крохмалю. 

Активування посівних дріжджів.  Культивування 

дріжджів (сухих, пресованих, спиртових) у біореакторах 

на відповідному середовищі та контроль їх зростання. 

Фільтрування культурального середовища та сушка 

дріжджів. 

7 

23. Л 2 

Тема 13. Стабілізація ферментних препаратів. Історія 

наукового напрямку стабілізації ферментів. Причини 

стабілізації ферментів. Шляхи стабілізації ферментів: 

стабілізація розчинних ферментів, полімерізація, 

імобілізація, інкорпорація та мікрокапсулювання. Типи 

спейсерів для полімерізації та носіїв для імобілізації 

ферментів. Особливості фізичної та хімічної імобілізації. 

Великотонажні виробництва з використанням 

імобілізованих ферментів та клітин. 

1,2,3,5 

24. Л 2 

Тема 14. Біосинтез кобаламінів та каротиноїдів. 

Особливості будови та біосинтезу кобаламінів. Природні 

джерела вітаміну В12. Мікроорганізми – промислові 

продуценти вітаміну В12. Особливості культивування 

псевдомонад та пропионібактерій як продуцентів. Галузі 

застосування цианокобаламіну. Спектр та особливості 

будови каротиноїдів. Природні джерела каротиноїдів. 

Мікроорганізми – промислові продуценти β-каротину. 

Умови культивування продуцента β-каротину Blakeslea 

trispora. Біосинтез каротинів з використанням бактерій 

роду Streptomyces. Галузі застосування каротиноїдів. 

1,2,6 

25. ЛЗ 6 

Оцінка якості вирощених сухих дріжджів на 

попередньому занятті. Приготування поживного 

середовища з екстракту відходів бурака та/або екстракту 

відходів моркви. Активування посівних дріжджів.  

Культивування дріжджів (сухих, пресованих, спиртових) 

у біореакторах на відповідному середовищі та контроль 

їх зростання. Фільтрування культурального середовища 

та сушка дріжджів. 

7 

26. Л 2 

Тема 15. Біосинтез нуклеотидів. Історія створення та 

сучасні напрямки галузі. Сучасні шляхи промислового 

одержання нуклеотидів. Особливості ферментативного 

гідролізу РНК. Скринінг культур-продуцентів ферментів 

для гідролізу РНК. Спрямована ферментація для 

одержання нуклеотидів. 

Мікроорганізми - промислові продуценти нуклеотидів. 

Регулювання біосинтезу нуклеотидів. Створення 

ауксотрофних мутантів із заблокованими шляхами 

синтезу нецільових нуклеотидів. 

1,2,3 

 

27. 

 

Л 

 

2 

Тема 16. Технології одержання за допомогою 

мікроорганізмів гормонів та  мікотоксинів. Біосинтез 

гормонів. Виробництво рекомбінантних гормонів. 

Утворення мікотоксинів. Галузі застосування 

мікотоксинів. 

1,2,3,6 



1 2 3 4 5 

 

28. 

 

ЛЗ 

 

6 

Оцінка якості вирощених сухих дріжджів на 

попередньому занятті. Здача лабораторних робіт. 
7 

Контрольна робота № 2 1-7 

Разом (годин) 88 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  24 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  
8 

4 Виконання індивідуального завдання 30 

 Разом 70 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

    Розрахункове завдання     

 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому 

тижні) 

1 Перелік тем рекомендованих індивідуальних робіт 

Розрахункове завдання оформлюється за результатами лабораторних 

робіт. В роботі необхідно із 4-х – 5-х процесів культивування дріжджів 

визначити найбільш вигідний, оптимальний, що володіє найбільшою 

швидкістю зростання дріжджів та більшим накопиченням білку. 

Індивідуальні розрахункові завдання різняться за: 

1. видами посівних дріжджів (сухі, пресовані. спиртові) та за 

торговими марками; 

2. складом поживних середовищ та способу його попередньої 

підготовки; 

3. вибору оптимальних умов культивування (температура, 

перемішування аерація та ін.) 

4. наявністю необхідних макро- та мікроелементів, вітамінів, 

стимуляторів росту. 

16 



2 Особливості підготовки розрахункових робіт. 

Розрахункова робота повинна представляти собою опис сучасних 

технологій вирощування біоматеріалу в реакторі, що використовується 

в промисловій біотехнології. В розрахунковій роботі необхідно 

використати матеріали наукових статей та вказівок, що надані 

лектором.  

За змістом розрахункова робота не повинна повторювати роботи, 

що були виконані іншими студентами в попередніх семестрах. 

 

3 

 

Оформлення письмової роботи 

Розрахункова робота виконується у формі рукопису на 

стандартних аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 14 pt 

через 1,5 інтервали з використанням абзацного відступу 1,25 мм і 

вирівнювання тексту «По ширині». 

Рукописний текст повинен бути виконаний креслярським 

шрифтом. 

Розрахункова робота брошурується в папку і здається викладачу в 

день захисту роботи. 

Розрахунково-графічна робота повинна містити: 

1) титульний лист;  

2) власне текст роботи; 

3) список використаних джерел. 

Зразок оформлення титульного аркуша:  

https://sites.google.com/site/anogurtsov/ind/tituls  

У список використаних джерел слід включити всі джерела, які 

нумеруються в порядку їх цитування в тексті. Зразки оформлення 

посилань у списку використаних джерел: 

http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf  

 

 

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 «Технології 

мікробного синтезу»  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 

https://sites.google.com/site/anogurtsov/ind/tituls
http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf


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 100 балів, і рейтингу з атестації (екзамену) – 100 балів. 

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; 

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. 

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


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 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 

Змістовий 

модуль 2 Лабораторні 

роботи 

Розрахункова 

робота Контрольна 

робота 1 

Контрольна 

робота 2 

20 20 30 30 100 

 



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 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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323 с. 

4. Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках: Учебник. 6-е изд., перераб. 

и доп. / Н.С. Егоров. – М. : Изд-во МГУ; Наука, 2004. – 528 с.  

5. Грачева И.М. Технология ферментних препаратов. / И.М. Грачева, 

А.О. Кривова. – М. : Элевар, 2000. – 512 с. 

6. Воробьева Л.И. Промышленная микробиология. / Л.И. Воробьева. – М..: 

Изд-во МГУ, 1989. – 294 с. 

7. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. 

 

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


Додаткова література 

 

8. Безбородов А.М. Микробиологический синтез / А.М. Безбородов, 

Г.И. Квеситадзе. – СПб. : Проспект Науки. – 2011. – 144 с. 

9. Современная микробиология. Прокариоты / Под ред. Й. Ленгелера,  

Г. Древса, Г. Шлегеля. – Т. 1. – М. : Мир, 2005. – 654 с. 

10. Современная микробиология. Прокариоты / под ред. Й. Ленгелера,  

Г. Древса, Г. Шлегеля. – Т. 2. – М. : Мир, 2005. – 494 с. 

11. Никитин Г. А. Биохимические основы микробиологических производств  

/ Г.А. Никитин. – Киев : Вища школа,1994. – 319 с. 

12. Руклиш М.А. Биотехнология бактериального синтеза / М.А. Руклиш. – 

Рига : Зинатне, 1992. − 367 с. 

13. Кантере В.Н. Теоретические основы технологии микробиологических 

производств / В.Н. Кантере. − М. : Агропромиздат, 1990. − 272 с. 

14. Низкомолекулярные РНК: получение, гидролиз, применение в медицине / 

Под. ред. В.И. Земскова и др. – Рига : Зинатне, 1985. − 191 с. 

15. Настанова з належної виробничої практики лікарських засобів за наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 14 грудня 2001 р. № 506. 

 

 

 
 

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 «Микробиологический синтез и ферментация» – 

http://proiz-teh.ru/mikrobiologicheskij-sintez.html  

4. Інтернет-ресурс «Биотехнология» –  

http://www.biotechnolog.ru/  

5. Інтернет-ресурс «Технология микробиологического синтеза 

рекомбинантных белков» – 

https://www.youtube.com/watch?v=vDOHXHeYZZY  

6. Інтернет-ресурс «Создание суперпродуцентов незаменимых 

аминокислот» –  

https://www.youtube.com/watch?v=2aLHjuBRh_U&t=4s  
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