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Силабус 

з обов’язкової навчальної дисципліни 

Нормативне забезпечення та проектування 

біотехнологічних виробництв 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: 162 «Біотехнології та біоінженерія» 

Рік навчання ІІІ  семестри 5 

Кількість кредитів: 6,  Мова викладання: українська 

Звітність: диф. заліки у 5 семестрі 

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладачів 

Новохатько Ольга Володимирівна 

 

Профайли 

викладачів 

http://biotech.kdu.edu.ua/content/about/sklad_kafedry/novohatko-

olga-volodimirivna.html  

Контактна 

інформація 

Ел. адреса: olga.novohatko2015@gmail.com, 

novohatko258@gmail.com 

Телефон: +38(096)3851722 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher  

Графік 

консультацій 

http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Практичні заняття (застосування частково 

пошукових та дослідницьких методів), самостійна робота з використанням 

навчальної та наукової літератури, консультування з викладачем. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Нормативне забезпечення та 

проектування біотехнологічних виробництв» – це забезпечення майбутнього 

спеціаліста необхідним об’ємом знань в області вибору, розрахунку та 

проектування основного технологічного устаткування у біотехнологічній галузі. 

Основне завдання вивчення дисципліни «Нормативне забезпечення та 

проектування біотехнологічних виробництв» є завершення загально інженерної 

підготовки фахівця. 

 

Компетентності та програмні результати навчання 
Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

 

http://biotech.kdu.edu.ua/content/about/sklad_kafedry/novohatko-olga-volodimirivna.html
http://biotech.kdu.edu.ua/content/about/sklad_kafedry/novohatko-olga-volodimirivna.html
mailto:olga.novohatko2015@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher
http://193.189.127.179:5010/
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Компетентності: 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у 

біотехнології та  біоінженерії, або у процесі навчання, що передбачає застосування 

теорій та методів біотехнології та біоінженерії. 

К01. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

К06. Навички здійснення безпечної діяльності. 

К07. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

К12. Здатність здійснювати аналіз нормативної документації, необхідної для 

забезпечення інженерної діяльності в галузі біотехнології. 

К17. Здатність використовувати методології проектування виробництв 

біотехнологічних продуктів різного призначення.   

К18. Здатність обирати і використовувати відповідне обладнання, 

інструменти та методи для реалізації та контролю виробництв біотехнологічних 

продуктів різного призначення.  

К19. Здатність складати технологічні схеми виробництв біотехнологічних 

продуктів різного призначення.  

К20. Здатність складати апаратурні схеми виробництв біотехнологічних 

продуктів різного призначення.  

К21. Здатність застосовувати на практиці методи та засоби автоматизованого 

проектування виробництв біотехнологічних продуктів різного призначення.  

Програмні результати навчання: 

ПР04. Вміти застосовувати положення нормативних документів, що 

регламентують порядок проведення сертифікації продукції, атестації виробництва, 

вимоги до організації систем управління якістю на підприємствах, правила 

оформлення технічної документації та ведення технологічного процесу, базуючись 

на знаннях, одержаних під час практичної підготовки.  

ПР05. Вміти аналізувати нормативні документи (державні та галузеві 

стандарти, технічні умови, настанови тощо), складати окремі розділи технологічної 

та аналітичної документації на біотехнологічні продукти різного призначення; 

аналізувати технологічні ситуації, обирати раціональні технологічні рішення.  

ПР14. Вміти обґрунтувати вибір біологічного агента, складу поживного 

середовища і способу культивування, необхідних допоміжних робіт та основних 

стадій технологічного процесу.  

ПР15. Базуючись на знаннях про закономірності механічних, 

гідромеханічних, тепло- та масообмінних процесів та основні конструкторські 

особливості, вміти обирати відповідне устаткування у процесі проектування 

виробництв біотехнологічних продуктів різного призначення для забезпечення їх 

максимальної ефективності.  
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ПР16. Базуючись на знаннях, одержаних під час практики на підприємствах 

та установах, вміти здійснювати продуктовий розрахунок і розрахунок 

технологічного обладнання.  

ПР17. Вміти складати матеріальний баланс на один цикл виробничого 

процесу, специфікацію обладнання та карту постадійного контролю з наведенням 

контрольних точок виробництва.  

ПР18. Вміти здійснювати обґрунтування та вибір відповідного 

технологічного обладнання і графічно зображувати технологічний процес 

відповідно до вимог нормативних документів з використанням знань, одержаних 

під час практичної підготовки.  

ПР22. Вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, 

вимоги охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування 

технічних рішень. Вміти використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

У результаті вивчення модулів навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- загальні системи управління якості; 

- системи якості для виробництв фармацевтичних препаратів та 

харчової промисловості; 

- біотехнологічні схеми виробництва; схеми використання 

біотехнологічного обладнання; 

- «Правила обладнання біотехнологічних виробництв», «Державні 

будівельні норми і правила»; 

- правила проведення патентного пошуку та патентування винаходів; 

- принципи роботи в бібліотечному каталозі; 

- правила складання плану-графіку монтажних робіт; 

- принципи визначення обсягу робіт з монтажу обладнання; 

- принципи вибору біотехнологічного обладнання; 

- математичні методи проведення розрахунків заданих параметрів 

біотехнологічного процесу; 

- методи визначення обладнання та інструмент для ремонту; 

- нормативну документацію біотехнологічного виробництва; 

- нормативи по складанню бригад відповідно до обсягу і сладності 

робіт 

- закони і методи складання схем механізмів, розрахунки деталей та 

механізмів, необхідні показники схем; 

- деталізацію схеми біотехнологічного процесу; 

- правила компонування основного обладнання біотехнологічних 

виробництв;  
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- основні конструктивні рішення промислових;  

- вимоги до оформлення завдання для виконавців та актів; 

- оптимізацію біотехнологічних схем і процесів. 

вміти: 

- проводити аналіз науково-технічної літератури (вітчизняної та 

закордонної) та патентний пошук; 

- у складі групи фахівців біотехнологів у відповідності до отриманого 

завдання на підставі нормативних документів та вимог біотехнології 

розробити біотехнологічну схему виробництва продукції; 

- вибирати та розраховувати параметри технологічного обладнання, що 

відповідає вимогам та стандартам; 

- складати план розташування та підбирати необхідне обладнання, 

технічне устаткування;  

- оптимально розміщувати устаткування у виробничому приміщенні та 

виробничі споруди на місцевості; 

- складати регламенти виробництва технологічних і апаратурних; 

- в умовах конкретного виробництва та враховуючи існуючі засоби 

виробництва, складати поетапну технологію отримання біотехнологічної 

продукції та розробляти відповідну документацію; 

- проектувати та організувати монтаж технологічного обладнання, 

використовуючи проектну документацію на основі нормативних техніко-

економічних документів в умовах виробництва;  

- розробляти системи управління якістю для біотехнологічних 

виробництв різного профілю; 

- визначати застаріле устаткування, що не відповідає сучасним 

екологічним вимогам і потребує заміни; 

- в умовах конструкторського бюро, використовуючи необхідні 

прилади, устаткування, типові розрахункові методи, використовуючи 

довідники,  науково-технічні джерела інформації, комп’ютерні технології 

визначати рівень природного і штучного освітлення виробничих приміщень; 

- розробляти та складати різні види документації НТД (технологічних 

інструкцій, рекомендацій, звітів тощо). 

 

 

 

Програма навчальної дисципліни 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ 

БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ  

Модуль 1 Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв. 
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Змістовий модуль 1.1  

Тема 1. Основні положення щодо стандартизації в Україні  

Тема 2. Загальні вимоги до стандартів та організація робіт зі стандартизації 

Тема 3. Системи стандартів в Україні. 

Змістовий модуль 1.2  

Тема 1. Основні тенденції розвитку міжнародної та національної 

стандартизації систем якості 

Тема 2. Законодавчі акти щодо виробництва лікарських засобів. Система 

GMP. Державна фармокопея України.  

Тема 3. Основні типи регламентів. Регламенти виробництва лікарських 

засобів. 

Змістовий модуль 1.3  

Тема 1. Сертифікація продукції. 

Тема 2. Метрологічне забезпечення якості біотехнологічної продукції 

Тема 3. Атестація продукції та вимоги до нормативних документів на 

продукцію, що сертифікується. 

Модуль 2. Основи проектування біотехнологічних виробництв. 

Змістовий модуль 2.1  

Тема 1. Загальні відомості про мету, методи і процес проектування 

Тема 2. Концепція проекту та матеріальні розрахунки  

Тема 3. Організація виробництва: періодичні, безперервні та напівперіодичні 

технологічні процеси. Узгодження: матеріальних потоків технологічних стадій; 

технологічних стадій у часі; періодичних операцій в безперервному виробництві. 

Тема 4. Технологічні розрахунки та технологічні схеми 

Змістовий модуль 2.2  

Тема 1. Принципи, правила, стандартні схеми та техніка компонування 

обладнання. 

Тема 2. Конструктивні елементи промислових будівель та основні будівельні 

рішення 

Тема 3. Поняття про проектування інфраструктури виробництва. 

Змістовий модуль 2.3  

курсовий проект з дисципліни виконується в обсязі 2-3 креслення  формату 

А3 чи А4 (за допомогою програми Компас або Autocard) та розрахунково-

пояснювальної записки обсягом 35-40 сторінок машинописного тексту. Тема 

курсового проекту повинна враховувати типи обладнання, що використовується на 

сучасних підприємствах галузі. 

Для курсового проекту пропонуються різноманітні варіанти тем: 

удосконалення або модернізація діючих технологічних ліній, машин та апаратів; 

реконструкція ділянки технологічної лінії з заміною одного чи декількох елементів 

технологічної лінії; проект нової лінії, апарату з метою підвищення якості 

продукції чи продуктивності, інтенсифікації процесу чи зниження енергозатрат 

тощо.  

В процесі виконання курсового проекту використовуються результати наукових 

досліджень, що отримані при виконанні НДР студентів. 
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Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до практичних 

занять 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність виконання 

завдань 

2 Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне 

опрацювання) 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Модульна контрольна 

робота (тестування) 

Наприкінці 

Змістовних модулей 1, 2 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

1. Відвідування занять. 

2. Активна і продуктивна участь у практичних та лабораторних заняттях  

(додаткові бали за роботу у команді, творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму презентації 

результатів досліджень, участь у науково-практичних заходах). 

Для оцінювання враховується низка складових, зокрема: 

− своєчасність виконання завдань лабораторних та практичних робіт; 

– оформлена звітність відповідно до мети та порядку виконання роботи; 

− аргументовані висновки за результатами роботи; 

− уміння студента якісно подати результати роботи та захистити її згідно 

з контрольними запитаннями. 

 

Критерії оцінювання практичних робіт 

№ 

з/п 
Тема Критерії оцінювання 

Макс. 

бал 

1 Стандартні терміни та 

визначення, які 

застосовуються при вивченні 

навчальної дисципліни  

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
1 

2 Опис типової схеми НАССР 

виробництва 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
1 

3 Стандарти на штрихове 

кодування 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
1 

4 Побудова причинно-

наслідкової діаграми 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
1 

http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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5 GMP та система сертифікації 

лікарських засобів 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
1 

6 Процедура та її роль в 

документованій системі 

управління якістю 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
1 

7 Побудова технологічних 

схем біотехнологічних 

процесів 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
1 

8 Побудова апаратурно-

технологічної схеми 

виробництва 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
1 

9 Проектування 

інфраструктури 

виробництва. Опалення 

виробничих будівель. 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
1 

10 Проектування 

інфраструктури 

виробництва. Вентиляція. 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
1 

11 Розрахунок об’єму 

культуральної рідини в 

ферментері. 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
2 

12 Розрахунок швидкості 

циркулювання рідини в 

ферментаторі. 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
2 

13 Розрахунок жолобчатого 

барботеру. 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
2 

14 Розрахунок  потужності,  

необхідної  для  роторного 

піногасника 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
2 

15 Розрахунок роторного 

плівкового випарювача 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
2 

Усього (30 год.) 20 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

№ 

з/п 
Завдання самостійної роботи Критерії оцінювання 

Макс. 

бал 
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1 
Самостійне пропрацювання 

теми, виконаний конспект   

Вчасне виконання роботи, уміння 

дати відповіді на поставлені 

запитання за темою 

2 

2 Підготовка презентації  

Вчасне виконання роботи, 

представлення та захист 

презентації 

8 

3 

Самостійна робота над 

лекційним матеріалом, 

лабораторними та 

практичними 

Входить у до критеріїв оцінювання цих 

видів робіт 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Вид контролю Бали 

Лекції 

Відвідування – 4 бали 

Конспект – 6 балів 

Усього – 10 балів 

Самостійна робота 
Виконання завдання самостійної роботи – 10 

балів 

Робота на практичних і 

лабораторних 

заняттях 

Виконання лабораторних робіт – 10 балів 

Виконання практичних завдань – 10 балів 

Усього – 20 балів 

Поточний контроль 

Робота над 

Виконання модульних контрольних робіт: 

№ 1 – 30 балів; 

№ 2 – 30 балів 

Усього – 60 балів 

Усього 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Модуль 1 Нормативне забезпечення 

біотехнологічних виробництв 

Модуль 2 Основи проектування 

біотехнологічних виробництв  

Модуль 2 
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Змістовий 

модуль 1.1 

Змістовий 

модуль 1.2 

Змістовий 

модуль 1.3 

Змістовий 

модуль 2.1 

Змістовий модуль 

2.2 
Сум

а за 

семе

стр 

Змістовий 

модуль 2.3 

теми 

змістового 

модуля 

теми 

змістового 

модуля 

теми 

змістового 

модуля 

теми змістового 

модуля 

теми змістового 

модуля 
 курсовий 

проєкт 

Т
1

 

Т
2

 

Т
3

 

Т
1

 

Т
2

 

Т
3

 

Т
1

 

Т
2

 

Т
3

 

Т
1

 

Т
2

 

Т
3

 

Т
4

 

Т
1

 

Т
2

 

Т
3

 

 П
о

я
сн

ю
в
а
л
ь
н

а 

за
п

и
с
к
а
 

Іл
ю

ст
р

ат
и

в
н

а 

ч
ас

ти
н

а
 

З
ах

и
ст

 р
о

б
о

ти
 

6
 

8
 

6
 

6
 

6
 

6
 

6
 

6
 

6
 

6
 

8
 

6
 

6
 

6
 

6
 

6
 

1
0

0
 

5
0
 

3
0
 

2
0
 

100 

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів. 

 

Порядок перерахунку рейтингових показників 100-бальної системи в 

національну шкалу оцінювання знань і європейську шкалу ECTS. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти 

опрацювати матеріал та у консультаційний час за пропущеними темами здати 

матеріал (опитування).  

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 
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Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати інших у 

прагненні поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. 

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення до 

здобувачів вищої освіти.  

2. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види наукових 

і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою електронного 

репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, зберігає та надає 

доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-методичних та 

навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, аспірантами, 

студентами та співробітниками університету (глибина вибірки становить п’ять 

років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі Інтернет. Для 

забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти 

внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових роботах у 2019 р. 

КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн-сервісу Unicheck, а 

також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів 

приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється відповідним 

протоколом, де зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

3. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 

та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 

 

Методичне забезпечення 

http://biotech.kdu.edu.ua/content/katalog-osvitnikh-

program/bakalavr162/metodychne-zabezpechennya-162.html   

   1.  Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо виконання практичних занять. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Питання до заліку. 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://biotech.kdu.edu.ua/content/katalog-osvitnikh-program/bakalavr162/metodychne-zabezpechennya-162.html
http://biotech.kdu.edu.ua/content/katalog-osvitnikh-program/bakalavr162/metodychne-zabezpechennya-162.html


13 

 

  

6. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю http://krnu.org/course/view.php?id=375 , 

http://krnu.org/course/view.php?id=379 , правила нарахування рейтингових 

балів на усі види навчальної діяльності здобувача вищої освіти при вивченні 

курсу. 

 

Рекомендована література 

1. Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу: Навчальний посібник 

/Т.А. Пальчевська, А.П. Строкань, Г.В. Тарасенко та ін. Київ: КНУТД, 2013. 

237 с. 

2. Аналітична хімія. Задачі та вправи : навчальний посібник / Більченко М. М., 

Пшеничний Р. М. Суми : Університетська книга, 2015. 205 с. 

3. Аналітична хімія. Хімічні методи аналізу: навчальний посібник / 

Л.П.Циганок, Т.О.Бубель, А.Б.Вишнікін, О.Ю.Вашкевич; За ред. проф. 

Л.П.Циганок. Дніпропетровськ: ДНУ ім. О.Гончара, 2014. 252 с 

4. Солдаткіна Л.М. Хімічна термодинаміка в схемах, таблицях, формулах, 

рисунках: навчально-наочний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів /Під ред. В.Ф.Сазонової. – Одеса: «Одеський національний 

університет», 2012. – 101 с. 

5. Крешков А.П. Основы аналитической химии. – М.: «Химия», 1976. 

6. Крешков А.П., Ярославцев А.А. Курс аналитической химии книга первая 

качественный анализ. – М.: «Химия», 1975. 

7. Логинов Н.Я., Воскресенский А.Г., Солодкий Н.С. Аналитическая химия. 

Учебник пособие для студентов химико-биол. специальностей. – М.: 

«Просвещение», 1975. 

8. Зимон А.Д., Лещенко. Колоидная химия. Издание третье исправленое и 

дополненое. М.: «Арар», 2003. 

9. Кузьма Ю., Ломницька Я., Чабан Н. Аналітична хімія. – Львів.: Видавн. центр 

ЛНУ ім. І. Франка, – 2001 – 298 с.  

10. Зінчук В.К., Гута О.М. Хімічні методи якісного аналізу. – Львів.: Видавн. 

центр ЛНУ ім. І. Франка, – 2006 – 151 с.  

11. Зінчук В.К., Левицька Г.Д., Дубенська Л.О. Фізико-хімічні методи аналізу. – 

Львів.: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, – 2008 – 363 с.  

12.  Скуг Д., Уэст Д. Основы аналитической химии. Т.1. – М.: Мир, – 1979 – 480 

с.  

13. Бабко А.К., П’ятницький І.В. Кількісний аналіз. – К.:Вища школа,-1974-351с.  

14. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии – М.: Химия, – 1979 – 412 

с.  

15. Васильев В.П..Аналитическая химия. – М.:Высшая школа,-1989-384с.  

16. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Задачи и вопросы по аналитической химии. – 

Изд-во. Моск. ун-та. – 1984. – 215с.  

17. Пилипенко А.Т., Пятницький И.В. Аналитическая химия. – М.:Химия,-1990-

377с.  

http://krnu.org/course/view.php?id=375
http://krnu.org/course/view.php?id=379
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18. Дубенська Л. О., Тимошук О.С. Методичні рекомендації до самостійної 

роботи з дисципліни «Аналітична хімія» – Львів: Малий видавничий центр 

хімічного та фізичного факультетів ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 126 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Мережа Інтернет 

2. http://krnu.org/course/view.php?id=375 ,  

3. http://krnu.org/course/view.php?id=379   

http://krnu.org/course/view.php?id=375
http://krnu.org/course/view.php?id=379

