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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань: 

10 Природничі науки 
(шифр і назва) Нормативна 

 Напрям підготовки:  

101 – «Екологія»  
(шифр і назва) 

Модулів – 1 Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

101 – «Екологія» 

освітньо-професійної 

програми підготовки  

«Екологічна 

біотехнологія та 

біоенергетика» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання          –          . 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

1-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 

1-й семестр: 

аудиторних – 2,67 

(40/15) 

самостійної роботи 

студента – 5,33 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

«Магістр» 

14 год. – 

Лабораторні 

14 год. – 

Практичні 

12 год. – 

Самостійна робота 

80 год. – 

Індивідуальні завдання:   

– – 

Вид контролю:  

екзамен – 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 40 ауд. год. /80 сам. год. (0,5)



 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність теоретичних, 

методичних та практичних питань вивчення природоохоронної біотехнології, 

пов’язаних з ефективним використанням математичного моделювання.  

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Моделювання систем та 

процесів в екологічній біотехнології» є забезпечення майбутнього спеціаліста 

необхідним об’ємом знань, засвоєння теоретичних основ та формування 

відповідних практичних навиків щодо моделювання біотехнологічних процесів 

для забезпечення створення природоохоронних виробництв. 

 

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; 

− навичок застосування ітераційних математичних методів; 

− підвищення рівня інженерної підготовки щодо елементарних функцій та їх 

застосування в математичних моделях. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 

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. 

3. Програма 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. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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. 

16 2 2 2 – 10 – – – – – – 

Тема 2. 

Математичне 

моделювання 

кінетики 

біотехнологічних 

процесів. 

Математичні 

16 2 2 2 – 10 – – – – – – 



 

 

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. 

Проблеми 

вітчизняної та 

світової 

енергетики та 

енергоощадні 

технології 

Тема 3. 

Особливості 

теплопередачі в 

апаратах 

біотехнологічних 

виробництв. 

Моделювання 

процесу 

теплопередачі в 

апаратах 

біотехнологічних 

виробництв. 
 

16 2 2 2 – 10 – – – – – – 

Тема 4. 

Особливості 

масопередачі в 

апаратах 

біотехнологічних 

виробництв. 

16 2 2 2 – 10 – – – – – – 



 

 

Моделювання 

процесу 

масопередачі в 

апаратах 

біотехнологічних 

виробництв.  
 

Тема 5. 

Врахування 

гідродинамічного 

режиму в 

апаратах 

біотехнологічних 

виробництв. 

Модель ідеального 

змішування. 

Модель ідеального 

витиснення. 

Дифузійна модель. 
 

14 2 2 – – 10 – – – – – – 

Разом за змістовим 

модулем 1 
78 10 10 8 – 50 – – – – – – 

 

Змістовий модуль 2.  

Математичне моделювання процесу ферментації в біохімічних реакторах. 
 

Тема 1. 

Математична 

модель процесу 

біологічного 

очищення стічних 

вод в біохімічних 

реакторах.  
 

14 1 1 1 – 10 – – – – – – 

Тема 2. 

Моделювання 

процесу аеробної 

ферментації в 

біохімічних 

реакторах. 
 

14 1 1 1 – 10 – – – – – – 

Тема 3. 

Математична 

модель процесу 

періодичної 

ферментації в 

16 2 2 2 – 10 – – – – – – 



 

 

біохімічних 

реакторах.  
 

 Разом за змістовим 

модулем 2 
42 4 4 4 – 30 – – – – – – 

ІНДЗ (КР, РГ, к/р) – – – – – КР – – – – – – 

Семестровий 

контроль (залік, 

іспит) 

іспит – – – – – – – – – – – 

Усього годин 120 14 12 14 – 80 – – – – –  

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна 

ф.н. 

Заочна 

ф.н. 

1 2 3 4 

1.  Моделі динаміки біологічних популяцій 2 – 

2.  Кінетичні характеристики процеса біосинтеза 2 – 

3.  Модель кінетики біомаси 2 – 

4.  Моделювання кінетики утворення продукта 

метаболизма 

2 – 

5.  Моделювання кінетики утилізації субстрата 2 – 

6.  Моделі накопичення L-лейцину 2  

Разом 12 – 

 

6. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна 

ф.н. 

Заочна 

ф.н. 

1 2 3 4 

1 Планування експерименту та побудова моделі на 

прикладі вирощування мікроорганізмів 

2 – 

2 Моделі росту мікроорганізмів 2 – 

3 Фази росту мікробіологічних культур та розрахунок 

кінетичних параметрів 

2 – 

4 Визначення кінетичних параметрів культури за 

даними експеримента росту мікроорганізмів з 

лімітуванням субстрату. 

2 – 

5 Матмоделювання  процесів біокаталізу та 

біотрансформації 

2 – 

6 Матмоделювання мембранних процесів в 2  



 

 

біотехнології  

7 Матмоделювання біотехнологічних процесів у 

медицині. 

2  

Разом 14 – 

 

6. Самостійна робота  

 
№ 

з/п 

Вид роботи Кількість годин 

Денна 

ф.н. 

Заочна 

ф.н. 

1 2 3 4 

1. Вивчення лекційного матеріалу згідно із тематикою 

курсу лекцій та підготовка до контрольних робіт, 

підготовка до практичних  та лабораторних робіт.  

100 – 

Разом  100 – 

7. Індивідуальні завдання 

 

Для студентів денної форми навчання – виконання кр, підготовка 

рефератів за визначеною викладачем темою або вузькою проблематикою з 

дисципліни.  

Тематика курсових робіт 

1. «Моделювання процесу ферментації кормових дріжджів на рідинному 

субстраті» 

2. «Моделювання процесу біотехнології очищення міських стічних вод 

потужністю 30 тис. м3/доб.» 

3. «Моделювання процесу біотехнології доочищення побутових стічних вод 

потужністю 30 тис. м3/доб. « 

4. «Моделювання процесу біотехнології аеробного очищення побутових 

стічних вод потужністю 15 тис. м3/доб. « 

5. «Моделювання процесу біотехнології No-till.» 

6. «Моделювання процесу оптимізації біологічної складової біотехнології 

No-till.» 

7. «Моделювання ферментаційних процесів виробництва гентаміцину для 

промислової іхтіофауни потужністю 100 кг/рік.» 

8. «Моделювання біотехнології виробництва біодобрива з відпрацьованого 

субстрату ціанобактерій потужністю 12,5 тис. т/рік.» 

9. «Моделювання процесу ферментації у виробництві ампіокса для 

домашніх тварин потужністю 1250 кг/рік.»  



 

 

10. «Моделювання процесу ферментаційних процесів виробництва 

морозива з фітогенними компонентами потужністю 622,5 т/рік.»  

11. «Моделювання ферментаційних процесів виробництва йогурту з 

лікувально-профілактичними властивостями потужністю 249 т/рік.»  

12. «Моделювання процесу очищення стічних вод потужністю 1550 м3/добу 

підприємства харчової промисловості на прикладі молокозаводу.»  

 

8. Методи навчання 

 

1. Словесні методи (лекції, розповідь, пояснення, тощо). 

2. Наочні методи (демонстрування, ілюстрації, показ об´єкта, моделі). 

3. Практичні методи (виконання завдань практичних робіт). 

 

9. Методи контролю 

 

1. Робота на лекції (контроль відвідування, ведення конспекту лекцій). 

2. Поточний та підсумковий контроль знань (індивідуальне опитування, 

контроль виконання тестів, реферати, оцінка якості підготовки та захисту 

індивідуальних завдань, що виконуються під час аудиторних занять та під час 

самостійної роботи). 

3. Робота студентів на практичних заняттях (контроль відвідування, 

підготовки до заняття, наявність звіту, оцінка активності студента на 

практичній роботі, якості підготовки та захисту доповідей-повідомлень). 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Денна форма навчання 

 

Вид занять Змістовий 

модуль  

№ 1 

Змістовий 

модуль № 2 

Сума 

1 2 3 4 

Лекції: 
14 год. 14 год. 

10 балів, із 

них: 

– контроль відвідування 

лекцій 
2,5 2,5 5 

– ведення конспекту 

лекцій, 

(питань, що винесені на 

самостійне опрацювання) 

2,5 2,5 5 

Практичні заняття: 6 год. 

 

6 год. 

 

20 балів,  

із них: 

– контроль відвідування, 2,5 2,5 5 



 

 

підготовка до заняття 

– виконання завдання, 

оформлення звіту  

й захист 

лабораторної роботи 

2,5 2,5 5 

Поточний та підсумковий 

контроль: 

Змістовий  

модуль № 1 

Змістовий  

модуль № 2 

60 балів, із 

них: 

– виконання поточних 

контрольних робіт, 

тестових завдань 

(максимальний бал) 

30 30 60 

– опитування, розрахункові 

роботи, що виконуються 

під час аудиторних занять 

(максимальний бал) 

  

– реферати, наукові статті, 

тези 
  

екзамен  20 балів 

Усього  100 балів 

 

Критерії оцінювання курсової роботи 

 

Вид контролю Кількість балів (max) 

Зміст, якість оформлення, 

своєчасність, творчий підхід 

70 балів 

Презентація та  

захист курсової роботи, 

публікація матеріалів курсової роботи 

10 + 20 балів 

Усього 100 балів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

1 2 3 4 

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 

 

11. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять з 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». – 

Кременчук: КрНУ, 2018. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з 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». – 

Кременчук: КрНУ, 2018. 

3. Методичні вказівки щодо лабораторних робіт з 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». – 

Кременчук: КрНУ, 2018. 

 

12. 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. 

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. 

13. Інформаційні ресурси 

 

1. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни 

«Моделювання систем та процесів в екологічній біотехнології». – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://distance.kdu.edu.ua/autoriz_stud.php. 

2.  Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-професійна програма 

підготовки магістра. – [Електронна бібліотека кафедри ББ]. 

3.  Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика підготовки магістра. – [Електронна бібліотека кафедри ББ]. 

4. Навчальний план підготовки бакалаврів зі спеціальності 101 ‒ 

«Екологія» освітньо-професійної програми підготовки «Екологічна 

біотехнологія та біоенергетика» (денна форма навчання). – [Електронна 

бібліотека кафедри ББ]. 


