
Форма № Н-3.04

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Кафедра біотехнологій та біоінженерії

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ТА ПРОЦЕСІВ 

В ЕКОЛОГІЧНІЙ БІОТЕХНОЛОГІЇ

ПРОГРАМА

 нормативної навчальної дисципліни 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Галузь знань 10 Природничі науки

Спеціальності 101 – «Екологія»

Освітньо-професійна програма «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»

Факультет природничих наук

Кременчук – 2018

1



Програма з нормативної навчальної дисципліни «Моделювання систем
та процесів в екологічній біотехнології» для студентів денної форми навчання
зі спеціальності 101 – «Екологія» освітньо-професійної програми підготовки
«Екологічна  біотехнологія  та  біоенергетика». Освітньо-кваліфікаційний
рівень «Магістр»

 «          »                     2018 року. – 6 с.

Розробники:
Новохатько  Ольга  Володимирівна,  доцент  кафедри  біотехнологій  та
біоінженерії, к. х. н.

Програма затверджена на засіданні кафедри біотехнологій та біоінженерії

Протокол  від  «   29  »         08           2018  року. № 1 

Завідувач кафедри біотехнологій та біоінженерії
  
 ___________________           (Новохатько О. В.)

ОБГОВОРЕННО ТА РЕКОМЕНДОВАНО до видання методичною комісією
КрНУ  за  освітньо-професійною програмою  «Екологічна  біотехнологія  та
біоенергетика». Спеціальності 101 – «Екологія» 

Протокол  від “              ”                           2018   року № ____ 
Голова  ___________________    (                                       )
                          (підпис)                                               (прізвище та ініціали)         

 КрНУ  імені Михайла Остроградського, 2018 рік

2



 Кафедра біотехнологій та біоінженерії, 2018 рік
 Новохатько О.В., 2018 рік

3



ВСТУП

Програма  вивчення  нормативної  навчальної  дисципліни  «Моделювання
систем  та  процесів  в  екологічній  біотехнології»  складена  відповідно  до
освітньо-професійної  програми  підготовки  «Екологічна  біотехнологія  та
біоенергетика»  спеціальності 101 «Екологія».  Освітньо-кваліфікаційний рівень
«Магістр»

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність теоретичних,
методичних та  практичних питань  вивчення  природоохоронної  біотехнології,
пов’язаних з ефективним використанням математичного моделювання. 

Міждисциплінарні зв’язки:  базується на знаннях переважної більшості
фундаментальних  загальноосвітніх  дисциплін  («Математика»,  «Хімія»,
«Фізика», «Біологія», , дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця
(«Нормативне  забезпечення  біотехнологічних  виробництв»,  «Процеси  та
апарати  біотехнологічних  виробництв»),  забезпечує  вивчення  дисциплін
«Стратегія  сталого  розвитку  та  нормативно-правові  основи  екологічної
політики», «ГМО та сучасні біотехнології в АПК».

Програма  навчальної  дисципліни  складається  з  таких  змістових

модулів:

1. Основи математичного моделювання біотехнологічних процесів.

2. Математичне моделювання процесу ферментації в біохімічних реакторах.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.  Метою навчальної дисципліни  «Моделювання систем та процесів в

екологічній  біотехнології » є формування  у  майбутніх  магістрів  спеціальних
знань  щодо  теоретичних  і  методологічних особливостей моделювання
біотехнологічних  процесів,  формування  сталої  системи  поглядів  і  знань  щодо
вивчаємого  питання,  навичок  застосування  ітераційних  математичних  методів,
підвищення рівня загально інженерної підготовки. 

1.2  Основними  завданнями вивчення  дисципліни  «Моделювання
систем та процесів в екологічній біотехнології» є набуття стійких навичок
щодо: 

 спеціальних  знань  щодо  теоретичних  і  методологічних особливостей
моделювання біотехнологічних процесів;

 вивчення  типів  моделей,  що  використовуються  в  біотехнології;  етапи
моделювання та їх послідовність;
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 навичок застосування ітераційних математичних методів;
 підвищення рівня інженерної підготовки щодо елементарних функцій та їх

застосування в математичних моделях.
1.3  Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  студенти

повинні:
знати:  основні  терміни  i  поняття,  що  використовуються  в  межах

означеного  курсу;  типи  моделей,  що  використовуються  в  біотехнології;  етапи
моделювання  та  їх  послідовність;  елементарні  функції  та  їх  застосування  в
математичних  моделях;  принципи застосування  диференціальних  рівнянь  при
моделюванні  біотехнологічних процесів;  основні  положення  математичної
статистики  та  умови  використання  регресійних  моделей;  процедуру  аналізу  і
моделювання часових рядів; основні моделі біотехнологічних процесів;

вміти  : визначати  тип  моделі,  виконувати  необхідні  розрахунки  параметрів
моделі; обирати початкові і граничні умови при верифікації математичних моделей;
за результатами моделювання визначати чинники переважного впливу  на поведінку
біотехнологічних  систем;  використовувати  методи  математичного  та
імітаційного  моделювання для прогнозування швидкості росту цільової культури;
оцінювати адекватність і ефективність математичних моделей;

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години /  4  кредити
ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий  модуль  1. Основи  математичного  моделювання
біотехнологічних процесів. 

Тема  1. Основи  математичного  моделювання  біотехнологічних  процесів.
Математична  модель  фізичного  об’єкту.  Поняття  моделі  та  моделювання.
Аналітичні математичні моделі. Особливості математичних моделей.
Основні етапи математичного моделювання. Способи складання математичних
моделей. Емпіричний спосіб складання математичної моделі.
Тема  2. Математичне  моделювання  кінетики  біотехнологічних  процесів.
Математичні моделі кінетики, модель Моно.  Механізм біологічного окислення
вуглеводнів  в  аеробних  умовах. Особливості  технології  біотехнологічного
процесу.  Вплив  різних  чинників  на  біотехнологічні  процеси. Обгрунтування
вибору математичної моделі кінетики біохімічного окислення забруднень.
Тема  3. Особливості  теплопередачі  в  апаратах біотехнологічних
виробництв. Моделювання процесу теплопередачі в апаратах біотехнологічних
виробництв.
Тема 4. Особливості масопередачі в апаратах біотехнологічних виробництв.
Моделювання процесу масопередачі в апаратах біотехнологічних виробництв. 
Тема 5. Врахування гідродинамічного режиму в апаратах біотехнологічних
виробництв. Модель ідеального змішування.  Модель ідеального витиснення.
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Дифузійна модель.
Змістовий модуль 2. Математичне моделювання процесу ферментації в

біохімічних реакторах.
Тема  1. Математична  модель  процесу  біологічного  очищення  стічних  вод  в
біохімічних реакторах. 
Тема 2. Моделювання процесу аеробної ферментації в біохімічних реакторах.
Тема  3. Математична модель процесу періодичної ферментації  в біохімічних
реакторах. 

3. Рекомендована література

Базова

1. Аіба Ш. Биотехнологическая технология и аппаратура. / Ш. Аіба, А. Хемфрі,
Н. Мілліс. – Москва : Пищевая промышленность, 1975. – 587 с.
2. Бейлі Дж. Основи біохімічної інженерії. /  Дж. Бейлі, Д. Олліс. – М.: Мир,
1989. 592 с.
3. Бірюков  В.  В., Кантере В.М.. Оптимизация  периодических  процессов
микробиологического синтеза. – М.: Наука, 1985. 292 с. 
4. Бірюков В. В. Основы промышленной биотехнологии. – М.: КолосС, 2004. –
295 с.
5. Бондарь А. Г. Математическое моделирование в химической технологии. М.;
высшая школа, 1973. – 280 с.
6. Варфоломеев С. Д. Гуревич  К.Г.  Биокинетика.– М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. –
720 с.
7.  Гумеров  А.  Н., Валеев  А.  Н.Математическое  моделирование  химики-
технологических процессов. – М.: КолосС, 2008. – 160 с.
8.  Закгейм  А.  Ю.  Введение  в  моделирование  химико-технологических
процессов. М.: Химия, 1982. – 288 с.
9.  Кантере  В.  М.  Теоретические  основы  технологии  микробиологических
производств. – М.: Агропромиздат, 1990. – 272 с.
10.  Кафаров  В.  В.  Математическое  моделирование  основных  процессов
химических производств. / В. В. Кафаров, М. Б. Глебов. – М.: Высшая школа,
1991. – 400 с.
11. Кафаров В. В. Методы кибернетики в химии и химической технологии. М.:
Химия, 1985. – 489 с.
12. Мосичев М. С. Общая технология микробиологических производств. / М. С.
Мосичев,  А.  А.  Складнев,  В.  Б.  Котов.  –  М.:  Легкая  и  пищевая
промышленность, 1982. – 264 с.
13.  Пахомов А. Н. Основы моделирования химико-технологических систем. /
А. Н. Пахомов,  А.  Н.  Коновалов.  –  Тамбов:  Издательство  Тамбовского
государственного технологического университета, 2008. – 80 с.
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14. Сассон А. Биотехнология: сверщения и надежды / під. ред В. Г. Дебабова. –
М.: Мир, 1987 – 1978. – 332 с.
15.  Хала  Е.  Равновесие  между  жидкостью  и  паром.  –  М.:  Издательство
иностранной литературы, 1962. – 60 с.
16.  Холоднов  В.  А., Д’яконов В.П. Математическое  моделирование  и
оптимизация  химико-технологических  процессов.  /  В.  А.  Холоднов,  В.  П.
Д’яконов. – СПб.: АНО НПО «Профессионал», 2003. – 480 с.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит

5.  Засоби  діагностики  успішності  навчання  –  комплекти  завдань  за
змістовними модулями, курсова робота за визначеною викладачем темою або
вузькою проблематикою з дисципліни. 
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