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ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

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 щодо обрання і використан-

ня відповідного обладнання, інструментів та методів для реалізації та контролю 

виробництв біотехнологічних продуктів різного призначення. Використовувати 

сучасні автоматизовані системи управління виробництвом біотехнологічних 

продуктів різного призначення, їх технічне, алгоритмічне, інформаційне і про-

грамне забезпечення для вирішення професійних завдань. 

Вміти здійснювати продуктовий розрахунок і розрахунок технологічного 

обладнання. Вміти складати матеріальний баланс на один цикл виробничого 

процесу, специфікацію обладнання та карту постадійного контролю з наведен-

ням контрольних точок виробництва. Вміти здійснювати обґрунтування та ви-

бір відповідного технологічного обладнання і графічно зображувати технологі-

чний процес відповідно до вимог нормативних документів.  

 

Компетентності: К01; К05; К06; К07; К10; К12; К13; К16; К17; К18; К19; К20; 

К21; ФК2.1. 

Результати навчання: ПР01; ПР15; ПР16; ПР17; ПР18; ПР19; ПР21; ПРс2.1.  

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Процеси та апарати біотехно-

логічних виробництв 

Контроль та керування біофармацевтичними  

процесами 

Фармацевтична біотехнологія  

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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8 150/5 50 100 20 30 – – 2 – + 
 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 30 %. 
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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 

Тема 1. Особливості процесів і  апаратів біофар-

мацевтичних виробництв. 
Принципіальна відмінність біофармацевтичних про-

цесів від хімічних. Основні вимоги, що пред'являють 

до обладнання біофармацевтичних виробництв. Кла-

сифікація основних процесів в біофармацевтичній 

промисловості. Особливості будови апаратів для бі-

офармацевтичних виробництв. 

1,3, 4, 6,10, 

сайт НТБ НТУ 

«ХПІ» 

2 СР 4 
Класифікація апаратів біофармацевтичної промисло-

вості. 
8 - 11 

3. Л 2 

Тема 2. Матеріали для виготовлення технологіч-

ного обладнання біофармацевтичної промислово-

сті. Характеристика матеріалів для виготовлення об-

ладнання в біофармацевтичної промисловості. Хара-

ктеристика вуглецевих сталей і чавуну, леговані ста-

ли, сплави і біметали.  

1–6, сайт НТБ 

НТУ «ХПІ» 

 

4. СР 6 

Кольорові метали та сплави, що застосовуються для 

виготовлення обладнання біофармацевтичних виро-

бництв. 

2, 5, 7 

5. ЛЗ 6 

Техніка безпечної роботи в науково – дослідній ла-

бораторії кафедри. Ознайомлення з лабораторною 

установкою та біохімічним реактором. 

3, 8 - 11 

6. СР 4 
Підготовка лабораторного біореактора до виконання 

лабораторних робіт. 
8, 9, Сайт НТБ 

НТУ «ХПІ» 

7. Л 2 

Тема 3. Неметалічні матеріали для виготовлення 

технологічного обладнання в біофармацевтичній 

промисловості. 
Неметалічні матеріали неорганічного та органічного 

походження, що використовуються в обладнанні. 

Захисні покриття для обладнання.       

1– 4, сайт НТБ 

НТУ «ХПІ» 

8. СР 6 

Фізико – механічні та фізико – хімічні властивості 

матеріалів та продуктів біофармацевтичної промис-

ловості. 

2, 10 



1 2 3 4 5 

9. Л 2 

Тема 4. Технологічні особливості та  конструкцій-

ні елементи апаратури. 
Технологічні особливості апаратури в біофармацев-

тичної промисловості. Конструктивні елементи апа-

ратів. Характеристика і види прокладок у фланцевих 

з'єднаннях. Елементи гарнітури, обігріву та охоло-

дження біореакторів. 

1, 3, 4, 6, сайт 

НТУ «ХПІ»  

10. СР 6 
Стандартизація обладнання та чинників, які вплива-

ють на вибір типового обладнання. 
2. 8, 9 

11. ЛЗ 

4 

Приготування поживних середовищ та активація ку-

льтури продуцента. Визначення біомаси дріжджів в 

культуральному середовищі біореактора. 

3, 8 - 11 

2 Контрольна робота № 1 1 - 6 

12. СР 6 
Визначення масообмінних характеристик          

біохімічного реактора хімічним способом. 

2, 5, 8, сайт 

НТБ НТУ 

«ХПІ» 

13. Л 2 

Тема 5. Пристрої для перемішування. 

Характеристика і види тихохідних мішалок та швид-

кохідних мішалок. Опори апаратів біотехнологічних 

виробництв. Особливості трубопровідних систем. 

Характеристика і види запірної арматури. 

1,3, 4, 10, сайт 

НТУ «ХПІ» 

14 СР 6 
Класифікація реакторів за конструктивними ознака-

ми і організацією перемішування. 
2, 8, 9 

15. Л 2 

Тема 6. Передферментаційні стадії 

біофармацевтичних виробництв. Приготування 

поживних середовищ. Характеристика способів сте-

рилізації різних субстратів. Апаратура і способи сте-

рилізації повітря. Приготування посівної мікробної 

культури. Ферментаційна стадія біотехнологічних 

виробництв.  

1– 4, 10, сайт 

НТУ «ХПІ» 

16. СР 6 

Розділення речовин хроматографічним методом. Ме-

тод «молекулярних сит», гель-хроматографія, гель-

фільтрація, афінна хроматографія. 

2, 7 

17. ЛЗ 6 
Накопичення біомаси дріжджів в лабораторному біо-

реакторі. Розрахунок кількості вирощених дріжджів. 
8 - 11 

18. СР 6 
Обладнання для механічних процесів. Апарати для 

подрібнення та грануляції.  

1– 4, 10, сайт 

НТБ НТУ 

«ХПІ» 

19. Л 2 

Тема 7. Класифікація реакторів по конструкцій-

ним ознакам і організацією перемішування. Хара-

ктеристика апаратів для аеробного глибинної ферме-

нтації. Характеристика апаратів з різними способами 

підведенням енергії. Можливості апаратів секційного 

і колонного типу з вибору і оптимізації режимів фе-

рментації. 

1–4, 6, 10, сайт 

НТУ «ХПІ» 

20. СР 6 

Масообмінні процеси та апарати. Загальна характе-

ристика масообмінних процесів, основні види абсор-

берів. 

1–4, 6, 10, сайт 

НТУ «ХПІ» 



1 2 3 4 5 

21. Л 2 

Тема 8. Постферментаційні стадії біофармацевти-

чних виробництв. Характеристика постфермента-

ційних стадій . Осадження як один із способів розді-

лення. Фільтрація. Види фільтрів, їх характеристика. 

Центрифугування. Види центрифуг, їх характеристи-

ка 

1–4, 6, 10, сайт 

НТУ «ХПІ» 

22. СР 6 
Мембранні методи розділення рідких і газових сумі-

шей. Види мембран, їх характеристика. 
10, 11 

23. ЛЗ 6 
Розрахунок об’ємного коефіцієнту масопередачі по 

кисню та оцінка роботи біохімічного реактора. 
2, 5, 9 

24. СР 6 

Загальна характеристика та класифікація механізмів 

для переміщення твердих матеріалів. Пристрої  для 

горизонтального та вертикального переміщення 

твердих материалов.  

1– 4, 6, 10, 11, 

сайт НТУ 

«ХПІ» 

25. Л 2 

Тема 9. Обладнання теплових процесів. Теплооб-

мінні апарати. Кожухотрубні теплообмінні апарати, 

апарати типу «труба в трубі» , змієвикові та пластин-

часті теплообмінні апарати. Основні теплоносії і хо-

лодоагенти.. Характеристика процесу випарювання. 

Класифікація та основні види  випарних апаратів. 

1– 4, 6, 9,10, 

сайт НТУ 

«ХПІ» 

26. СР 6 
Охорона праці та довкілля на підприємствах біофак-

мацевтичних виробництв.  

8 - 11, сайт 

НТБ НТУ 

«ХПІ» 

  27. Л 2 

Тема 10. Апарати для сушіння. Продукти мікробіо-

логічної промисловості як об'єкт сушіння. 

Класифікація і основні види сушильних установок. 

1– 4, 6, 9,10, 

сайт НТУ 

«ХПІ» 

28. СР 6 
Мікропроцесорний контроль на біофармацевтичних 

виробництвах. 10, 11 

29. ЛЗ 4 
Оформлення звіту та захист лабораторних робіт. 

8 - 11 

  2 Контрольна робота № 2 1 - 11 

Разом (годин) 130 

Примітки 

1. Номер семестру вказують, якщо дисципліна викладається у декількох семестрах. 

2. У показнику «Разом (годин)» кількість годин буде відрізнятися від загальної кількості ау-

диторних годин на кількість годин, що відведена на вивчення тем та питань, які вивчаються 

студентом самостійно.  

3. У графі 5 вказується номер відповідно до Списку рекомендованої літератури. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 20 

2 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  
80 

 Разом 100 



ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  
    

 (вид індивідуального завдання) 

 

Не передбачено 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 «Устаткування біо-

фармацевтичних виробництв» 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 визначені наступним чином. 

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.  



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. 

Перелік запитань до контрольних робіт: 

1. Привести класифікацію апаратів мікробіологічної промисловості.             

2. Скласти перелік обладнання для підготовки поживних середовищ. 

3. Охарактеризувати обладнання для підготовки рідких поживних середо-

вищ. 

4. Охарактеризувати обладнання для підготовки твердих (сипких) пожив-

них середовищ.   

5. Основи конструкторського розрахунку та вибір технологічного облад-

нання. 

6. Характеристика обладнання для стерилізації рідких поживних  середо-

вищ. 

7. Характеристика обладнання для стерилізації повітря.  

8. Скласти перелік типів теплообмінних апаратів, їхні конструктивні осо-

бливості, переваги та їх вибір. 

9. Ємкісне устаткування, схематична будова, застосування  та вибір. 

10. Характеристика дозаторів для сипких та рідких компонентів. 

11. Характеристика обладнання, що використовують для транспортування 

вантажів на підприємстві  та допоміжних цехів. 

12. Навести принципові схеми норії, транспортної стрічки, шнека. В яких 

випадках  використовують пневмопроводи?  

13. Засоби миття  та стерилізації технологічного устаткування. 

14. Навести схему дифузійних батарей. Принцип їх дії, застосування, пе-

реваги та недоліки.  

15. Навести схему вертикального шнекового екстрактора безперервної дії. 

Його технічна характеристика та застосування. 

16. Характеристика іонообмінників. Схема адсорберів, їх застосування та 

способи регенерації іонітів. 

17. Характеристика шнекового преса, стрічкового та барабанного  ваку-

ум-фільтрів, їх схема, принцип дії та застосування. 

18. Навести схему  пневматичного флотатора, його  застосування. 

19. Устаткування, що застосовують для культивування мікроорганізмів на 

твердих поживних середовищах. 

20. Переваги установок для вирощування мікроорганізмів на твердих по-

живних середовищах. 

21. Характеристика установки колонного типу для вирощування мікроор-

ганізмів. 

22. Характеристика механізованої установки для одержання посівної ку-

льтури. 



23. Схема конструкції та принцип дії вирощувальної установки барабан-

ного типу  періодичної дії. Переваги та недоліки  установки. 

24. Класифікація ферментерів за способом підведення енергії. Навести 

три схеми апаратів з різним способом підведення енергії. 

25. Схеми конструкцій ферментерів з підведення енергії газовою фазою. 

Принцип дії, переваги та недоліки. 

26. Схеми конструкцій ферментерів з підведенням енергії рідкою фазою. 

Принцип дії, переваги та недоліки. 

27. Схеми конструкцій ферментерів з комбінованою подачею енергії. 

Описати конструктивні особливості ферментера. 

28. Навести схему барабанного ферментера колонного та газліфтного ти-

пів. 

29. Навести схему одновального ферментера з самовсмоктувальною мі-

шалкою. 

30. Навести схему ферментера з комбінованим підведенням енергії ко-

лонного типу. 

31. Способи стерилізації та збереження асептики ферментера.  

32. Способи та призначення перемішування культурального середовища. 

33. Схема конструкції ежекційних пристроїв для перемішування та аеру-

вання. 

34. Піноутворення та піногасіння. Способи та конструкції піногасіння.  

35. Способи та конструкції пристроїв для відведення  тепла ферментера. 

36. Пристрої ферментерів, що дозволяють контролювати надходження 

субстратів, вимірювати температуру, тиск, величину рН, рівень рідини та піни. 

37. Розрахунок параметрів ферментера за заданим об’ємом  культуральної 

рідини. 

38. Принцип розрахунку частоти обертання мішалки при заданій окруж-

ній швидкості та діаметра  мішалки. 

39. Принцип розрахунку теплового балансу ферментера. 

40. Характеристика ежекційних  та струменевих ферментерів. 

41. Характеристика ферментерів з внутрішнім та зовнішнім  циркуляцій-

ним контуром. Схема конструкції, принцип перемішування, переваги та недолі-

ки.   

42. Навести способи концентрування розчинів біологічно активних речо-

вин.  

43. Навести способи центрифугування та сепарування.  

44. Принцип та фактор розділення  при сепаруванні. 

45. Характеристика відстійних  та фільтрувальних  центрифуг. 

46. Схема та принцип дії відстійних центрифуг зі шнеком, їхні переваги 

та недоліки. 

47. Кларифікатори (сепаратори). Види, принцип дії, фактор розділення, 

переваги, ступінь концентрування. 

48. Апарати для випарювання культуральної рідини, їх особливості. Спо-

соби зниження температури  та тривалості випарювання. 



49. Схема  роторного  плівкового випарного апарата, принцип дії та пере-

ваги. 

50. Від чого залежить  кількість корпусів випарних апаратів? 

Вибір випарної установки. 

51. Характеристика випарних апаратів з вільною та примусовою цирку-

ляцією. 

52. Складіть  перелік мембранних процесів розділення розчинів, що міс-

тять біологічно активні речовини. 

53. Характеристики  та схеми  установок для зворотного  осмосу, діалізу 

та електродіалізу. 

54. Характеристики та схеми установок  для мікро- та ультрафільтрації. 

Матеріали мембран. 

55. Типи мембранних установок. 

56. Характеристика установок для просвітлення та стерилізувального фі-

льтрування. 

57. Класифікація сушарок за видом теплоносія, способом дії та конструк-

цією. 

58. Характеристика барабанних сушильних установок. Схеми установок, 

умови та принцип дії.  

59. Характеристика  вальцьової сушарки. Схема, принцип дії та застосу-

вання. 

60. Характеристика, принцип дії  та переваги розпилювальних сушарок. 

61. Сублімаційні сушарки,  застосування та переваги.  

62. Складіть перелік апаратів для подрібнення. 

63. Характеристика молоткової дробарки, дезінтегратора та дизмем-

братора. 

64. Характеристика кульових  та бісерних млинів. 

65. Типи мембранних установок. Матеріали мембран для цих установок. 

66. Характеристика обладнання  для гранулювання. Екструдер-

гранулятор, його схема та принцип  дії. 

67. Установка для мікрокапсулювання. 

68. Установки для проведення фінішних операцій. 

69. Складіть перелік сильнодіючих речовин та деяких мікробіологічних 

продуктів, які зустрічаються на мікробіологічних підприємствах. 

70. На яких стадіях мікробного синтезу утворюється пожежо- та вибухо-

небезпечні  речовини? 

71. Які профілактичні заходи безпеки проводяться на підприємствах  мік-

робіологічної промисловості? 

72. Способи боротьби зі статичною електрикою. 

73. Способи уловлювання шкідливих аерозолів. 

74. Заходи з  безпеки механізмів, що обертаються та рухаються. 

75. Причини забруднення стічних вод  та способи їх очищення.   

76. Обладнання для сушіння, їх класифікація.  

77. Продукти мікробного синтезу як об’єкт сушіння.    

 



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 

Відвідування 

лекцій 
Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 Лабораторні 

роботи 

Індивідуальне 

завдання Контрольна 

робота 1 

Контрольна 

робота 2 

15 15 30 – 40 100 
 

Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі ви-

ди навчальної діяль-

ності 

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 повтор-

ним 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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