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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ 

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ  

з дисципліни «Фармацевтична біотехнологія» 

 

Домашнє завдання (ДЗ) виконуються в першому семестрі, з метою закріплення та 

поглиблення теоретичних  та практичних знань та вмінь студентів і є важливим етапом у 
засвоєнні навчального матеріалу.  

ДЗ виконується на основі навчального матеріалу, винесеного на самостійне 

опрацювання студентами, і є складовою модулю №1«Характеристика сучасних 
антибіотиків» та №2 «Фармацевтичні ферментні препарати та вітаміни ». 

Метою ДЗ, в залежності від варіанту, є розширення та поглиблення знань студентів  
з технології біологічно-активних речовин: фармацевтичних лікарських засобів, 
антибіотиків, вітамінів, ферментних препаратів тощо; вивченні  антибіотичної активності 
антибіотиків, методів визначення жиро- та водорозчинних вітамінів,вивченні твердих 
лікарських форм пролонгованої дії, методів  контролю якості пробіотичних препаратів  
згідно GMP тощо.  

Приблизний перелік тем домашнього завдання: 

1. Класифікація лікарських форм, отриманих біотехнологічним способом.  

2. Основні етапи розвитку фармацевтичної біотехнології.  
3. Особливості технологічного процесу отримання бензилпеніциліну 
4. Особливості технологічного процесу отримання бацитрацину 

5. Особливості технологічного процесу отримання хлортетрацикліну 
6. Характеристика біологічних агентів – продуцентів антибіотиків.  

7. . Характеристика лікарських форм антибіотиків.  
8. Принципи визначення антибіотичної активності за ДФУ.  
9. Антивірусна дія антибіотиків та методи її визначення.  

10. Протипухлина дія антибіотикі та методи її визначення.  
11. Методи кількісного визначення антибіотиків.  

12. Хімічні та фізико-хімічні методи визначення антибіотиків.  
13. Технологія твердих лікарських форм.  
14. Лікарські форми антибіотиків.  

15. Порошки, таблетки, як лікарська форма.  
16. Характеристика лікарських форм антибіотиків.  

17. Технологія отримання аміноглікозидів.  
18. Технологія отримання тетрациклінів. 
19. Етапи технологічного процесу актиноміцинів.  

20. Загальні вимоги до виробництва стерильних лікарських засобів .  
21. Класифікація чистих приміщень та устаткування з чистим повітрям при 

виробництві стерильних лікарських засобів.  
22. Лікарські форми вітамінів.  
23. Біотехнологічне виробництво рибофлавіну.  

24. Характеристика мікроорганізмів-продуцентів рибофлавіну та умов 
надсинтезу вітаміну. 

25. Технологічний процес отримання каротину.  
26. Класифікація ферментів, найменування та номенклатура ферментних 

препаратів. Джерела отримання ферментних препаратів.  

27. Основні технологічні етапи виробництва мікробних ферментних препаратів.  
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28. Очищення ферментів методом адсорбції.  

29. Використання аффінної адсорбційної та іммуноадсорбційної хроматографії 
при виробництві ферментних препаратів.  

30. Мембранні методи очищення ферментних препаратів. 
31. Методи стабілізації і стандартизації фармацевтичних ферментних 

препаратів. Особливості отримання амілолітичних ферментів.  

32. Особливості отримання протеолітичних ферментів.  
33. Особливості отримання ліполітичних ферментів. 

34. Особливості отримання пектолітичних ферментів  
35. Одержання кристалічних фармацевтичних ферментних препаратів.  
36. Отримання пролонгованих форм фармацевтичних ферментних препаратів.  

 
 

Виконання, оформлення та захист домашнього завдання здійснюється студентом в 
індивідуальному порядку. 

Робота оформлюється на стандартному білому папері формату А4 за  наступними 

вимогами: 
 гарнітура шрифту текстового редактора Times New Roman, розмір 14 пт; 

 інтервал між знаками у тексті звичайний; 
 поля: зліва складають 30 мм, справа – 1,0 мм, зверху та знизу – 20 мм; 
 абзацний відступ – 1,25 ; 

 інтервал між рядками – 1,5. 
Домашнє завдання складається з текстової та презентаційної частини.  
Текстова частина складається зі змісту, вступу, основної частини, висновків, 

додатків, списку літератури. Презентаційна частина виконується у вигляді 
демонстраційної графіки та електронної презентації.  

Обсяг основного тексту ДЗ повинен бути не меншим 12-15 і більшим 20 аркушів. 
До основного тексту входять: 

 титульний аркуш (1 арк.); 

 реферат (1 арк.); 
 зміст роботи (1 арк.); 

 вступ (1арк.); 
 розділи (8 – 10 арк.); 
 висновки (1 арк.).  

Обсяг наступних складових частин роботи – списку використаних джерел та 
додатків (якщо вони є) залежить від кількості джерел та змісту роботи.  

Презентаційна  частина  доповнює текстову. Структура презентації повинна бути 
максимально наближеною до організації та змісту тексту. Презентації, як правило, 
виконується у форматах: Microsoft Office Power Point, Open Office. 

Бажано уникати графічного та особливо текстового перевантаження слайдів 
презентації, а також надмірного використання анімаційних та інших прийомів. Ілюстрації 

– рисунки, графіки, таблиці – повинні мати чітку, коротку та виразну назву за фактом 
зображеного. Всі слайди презентації повинні бути стилістично однакові з постійним 
набором кольорів (краще за все - нейтральних), а окремі групи елементів – текст, таблиці, 

рисунки, графіки, тощо – мати в межах групи однакове оформлення.  
Час, потрібний для виконання домашнього завдання, – до 8 годин самостійної 

роботи.  
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