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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 – 3 

Галузь знань: 

0514 Біотехнологія 
(шифр і назва) 

Нормативна 

 
Напрям підготовки:  

6.051401 

«Біотехнологія» 
(шифр і назва) 

Модулів – 2 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання          –          . 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90  

1-й 2-й 1-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 

1-й семестр: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента –  

 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

«Бакалавр» 

16 

год 
– – – 

Лабораторні 

– – – – 

Практичні 

14 

год 
– – – 

Самостійна робота 

60 

год. 
– – – 

Індивідуальні завдання:   

– – – – 

Вид контролю:  

Диф.

залік 
– – – 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1/2 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Екологічні аспекти 

біотехнологічних виробництв» є розкриття екологічних закономірностей 

біотехнологічних виробництв. 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Екологічні аспекти 

біотехнологічних виробництв» є формування знань, практичних навичок у 

галузі аналізу та екологізації біотехнологічних виробництв. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Екологічні аспекти 

біотехнологічних виробництв» є:  

- отримання знань щодо теоретичних основ, інструментів та методів 

досліджень;  

- вивчення біотичних взаємовідносин між окремими організмами та їх 

популяціями; 

- ознайомлення студентів з основними положеннями екологічної науки, а 

саме: вченням про біосферу та екосистеми, проблемою джерел та потоків енергії в 

екосистемах, закономірностями дії екологічних факторів; 

- розуміння принципів екологізації антропогенної діяльності; 

- формування емоційно-ціннісного ставлення студентів до навколишнього 

середовища на основі знань про природу. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- фундаментальні основи та практичні аспекти екологізації біотехнологічної 

промисловості; 

- вітчизняне та міжнародне законодавство в галузі біобезпеки 

біотехнологічних виробництв; 

- основні принципи конструювання і селекції біотехнологічних продуцентів; 



- біотехнологічні аспекти виробництва біотехнологічної продукції; 

- засоби мінімалізації антропогенного впливу на якість природного 

середовища; 

- методи обробки і переробки відходів; 

- технології щодо розміщування промислових відходів; 

-  сучасні напрямки антропогенного впливу на фітобіоту і шляхи 

запобігання та подолання негативних наслідків такого впливу;  

- принципи організації наукових досліджень антропогенної трансформації 

фітобіоти, методичні підходи до цілеспрямованого керування цим процесом;  

- речовини, що входять до складу харчових продуктів; 

- шляхи забруднення різними полютантами; 

- основні забруднюючі речовини; 

- основні джерела забруднення довкілля, їх вплив на забруднення 

продовольчої сировини. 

уміти: 

- аналізувати та синтезувати інформацію на основі логічних аргументів та 

перевірених фактів; 

- добирати якісну рослинну, тваринну та мікробіологічну сировину для 

біотехнологічних виробництв; 

- здійснювати добір методів забезпечення біобезпеки навколишнього 

середовища під час та по закінченню технологічних процесів; 

- добирати та використовувати біобезпечну тару та пакувальні матеріали; 

- запобігати забрудненню атмосферного повітря, води; 

- забезпечувати повну утилізацію відходів біотехнологічного виробництва. 

-  проектувати технологічні системи й pекупеpаційні установки, виконуючи 

необхідні розрахунки; 

-  оцінювати ризики прямого та опосередкованого антропогенного впливу на 

певну територію;  

- застосовувати отримані знання при розробці та впровадженні систем 

забезпечення якості та безпеки сировини та готової продукції;  



- враховувати граничнодопустимі концентрації шкідливих речовин при 

розробці нормативно-технологічної документації; 

- виявлення механізмів акумуляції та трансформації забруднюючих 

речовин в продовольчій сировині і харчових продуктах;  

- складати прогнози та аналізувати ймовірність міграції забруднюючих 

речовин при виробництві продовольчої сировини в районах антропогенного 

навантаження на довкілля; 

- прослідковувати динаміки вмісту окремих полютантів в харчових 

продуктах в наслідок порушення технологічних норм переробки 

продовольчої сировини. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основи екологічних аспектів біовиробництв 

Тема 1.1 Надійність біотехнологічних систем та охорона 

навколишнього середовища. Вирішення екологічних проблем за допомогою 

біотехнологій  

Правила роботи з біотехнологічними об'єктами (GLP, GMP, GPP).  Правила 

оптової торгівлі GDP і Правила належної аптечної практики GPP. Екомоніторинг 

довкілля в системі глобального моніторингу та екологічна онкологія. Загально-

соціальний моніторинг. Нормування забруднень та регламентація в довкіллі. 

Методи біотестування. Експрес-тестування. Джерела небезпеки на 

біотехнологічних виробництвах. Контроль та забезпечення безпечних умов 

експлуатації. Роль біологічних техногенних факторів у забезпеченні безпеки 

дослідного виробництва. Загальні вимоги до біобезпеки. Загальні вимоги до 

знешкодження відходів біотехнологічних виробництв. Екологічні аспекти 

використання генетично модифікованої продукції. 

Тема 1.2 Головні екологічні закони. Нормативна база екологічної 

безпеки біотехнологічних виробництв 

Кіотський протокол. Контроль якості продукції. Закон толерантності. Закон 



біогенної міграції атомів. Закон внутрішньої динамічної рівноваги. Закон 

внутрішньої динамічної рівноваги. Закон падіння природно-ресурсного 

потенціалу. Закон розвитку природної системи за рахунок навколишнього 

середовища. Закон обмеження природних ресурсів. 

 

Змістовий модуль 2. Екологізація біотехнологічних процесів 

Тема 2.1 Навколишнє середовище на промислових підприємствах 

Поняття про забруднення, його види. Класифікація забруднювачів. 

Контроль технологічних параметрів: рН, температури, окисно-відновного 

потенціалу, розчиненого кисню. Аналіз газоподібних продуктів. Визначення ХСК, 

БСК, азоту, фосфору, хлоридів у процесі очищення стічних вод. Визначення 

санітарних показників. Математична обробка даних. Математичне моделювання. 

Методи планування експерименту. 

Тема 2.2 Екологічно безпечні біотехнологічні виробництва 

Загальне поняття ПАР, класифікація. Вплив поверхнево активних речовин 

на живі системи. Біомоніторинг та біоіндикація стоків. Загальні вимоги до 

біоочищення стоків. Типи та показники забруднення води (побутові та виробничі 

стічні води). Комплекс промислових очисних споруд та водовідвідних систем. 

Етапи та типи очищення стічних вод. Самоочищення водойм після спуску стічних 

вод. Типи процесів та високотехнологічних біосистем біоочищення стоків. 

Фіторемедіація ставків водяними рослинами. Типова технологічна схема 

біоочищення води в аеротенках (типи аераційних систем біоочищення, 

поверхневої аерації). Технологія інтенсивного анаеробного біоочищення стоків. 

Сумісне очищення побутових та виробничих стоків. Комбінована анаеробно-

аеробна схема очищення стічних вод. Системи знешкодження та утилізації 

відходів. Промислові та побутові відходи міст та агропромислового комплексу. 

Напрями екобіотехнозахисту довкілля. Типи біопроцесів при усуненні та 

утилізації забруднень. Екотоксикологічна оцінка процесів деградації. Основне 

обладнання промислових систем біоочищення екосистем. Очищення 

газоповітряних викидів та стічних вод виробництв біопродукції, біопродуктів та 



біопрепаратів. Типи твердих відходів та шляхи їх деградації. Утилізація 

технологічних побутових відходів.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо

го  

у тому числі ус  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 екологічних аспектів біовиробництв 

Тема 1.1 Надійність 

біотехнологічних систем та 

охорона навколишнього 

середовища. Вирішення 

екологічних проблем за 

допомогою біотехнологій 

14 4 – – – 10 – – – – – – 

Тема 1.2 Головні 

екологічні закони. 

Нормативна база 

екологічної безпеки 

біотехнологічних 

виробництв 

16 4 2 – – 10 – – – – – – 

Разом за змістовим модулем 1 30 8 2 – – 20 – – – – – – 

Змістовий модуль 2. Екологізація біотехнологічних процесів 

Тема 2.1 Навколишнє 

середовище на 

промислових 

підприємствах 

16 2 4 – – 10 – – – – – – 

Тема 2.2 Екологічно 

безпечні біотехнологічні 

виробництва 

44 6 8 – – 30 – – – – – – 

Разом за змістовим модулем 2 60 8 12 – – 40 – – – – – – 

ІНДЗ (КР, РГ, к/р)             

Семестровий контроль (залік, 

іспит) 

Диф. залік       

Усього годин 90 16 14 – – 60 – – – – –  

 

 

 



5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна 

ф.н. 

Заочна 

ф.н. 

1 2 3 4 

1.  Екологічний моніторинг 2 – 

2.  Хвильове забруднення довкілля 4  

3.  Санітарно-гігієнічні вимоги до біотехнологічної продукції 2  

4.  Основні шляхи зниження забруднення повітряного 

середовища 

2 – 

5.  Захист водних та земельних ресурсів від техногенного 

забруднення 

4 – 

Разом 14 – 

 

6. Самостійна робота  

№ 

з/п 

Вид роботи Кількість 

годин 

Денна 

ф.н. 

Заочна 

ф.н. 

1. Вивчення лекційного матеріалу згідно із тематикою 

курсу лекцій 
40 – 

2. Підготовка до практичних робіт  40 – 

Разом  80 – 

 

7. Індивідуальні завдання 

Для студентів денної форми навчання – підготовка рефератів за визначеною 

викладачем темою або вузькою проблематикою з дисципліни.  

 

8. Методи навчання 

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

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

3. Практичні методи (виконання завдань лабораторних 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 

Вид занять Змістовий 

модуль  

№ 1 

Змістовий 

модуль № 2 

Сума 

Т 1.1 Т 1.2 Т 2.1 Т 2.2 

1 2 3 4 5 6 

Лекції: 4 год. 4 год. 2 год. 6 год. 10 балів, із них: 

– контроль відвідування 

лекцій 
1,2 1,2 0,6 2,0 5 

– ведення конспекту лекцій  

(питань, що винесені на 

самостійне опрацювання) 

1,2 1,2 0,6 2,0 5 

Практичні заняття: 
0 год. 2 год. 4 год. 8 год. 

20 балів,  

із них: 

– контроль відвідування, 

підготовка до заняття 
– 1,5 2,9 5,6 10 

– виконання завдання, 

оформлення звіту  
– 1,5 2,9 5,6 10 

Поточний та підсумковий 

контроль: 

Змістовий  

модуль № 1 

Змістовий  

модуль № 2 
50 балів, із них: 

– виконання поточних 

контрольних робіт, 

тестових завдань 

(максимальний бал) 

7,5 7,5 7,5 7,5 30 

– опитування, виконання 

завдань самостійної 

роботи, тези 

(максимальний бал) 

20 20 

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 

90–100 А відмінно    



82–89 В 
добре  

 

зараховано 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 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Екологічні аспекти біотехнологічних виробництв» для студентів денної форми 

навчання за напрямом підготовки 6.051401 «Біотехнологія». – Кременчук: КрНУ, 

2019. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Екологічні аспекти біотехнологічних виробництв» для студентів денної форми 

навчання за напрямом підготовки 6.051401 «Біотехнологія». – Кременчук: КрНУ, 

2019. 

 

12. Рекомендована література 

Основна 

1. Біотехнології в екології : навч. посібник / А. І. Горова, С. М. Лисицька, 

А. В. Павличенко, Т. В. Скворцова. – Д. : Національний гірничий університет, 

2012. – 184 с. 

2. Гандзюра В. П. Екологія (головні поняття з позиції системного підходу): 

посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Гандзюра. – Київ, 2002. – 85 с. 

3. Клименко М. О. Моніторинг довкілля / М. О. Клименко, А. М. Прищепа,  

Н. М. Вознюк. – К. : Академія, 2006. – 360 с. 

4. Божков А. И. Биотехнология. Фундаметальные и промышленные 

аспекты. – Харьков: Фед. – 2008. – 363с.; 

5. Кубланов С. Х. Моніторинг довкілля / за ред. Р. В. Шпаківського. – К. : 

Мінекобезпеки, 1998. – 92 с. 



6. Радченко Н. М., Шабунов А. А. Методы биоиндикации в оценке 

состояния окружающей среды: Учебно-методическое пособие. – Вологда: 

Издательский центр ВИРО, 2006. – 148 с 

7. Швед О.В., Миколів О.Б., Комаровська-Порохнявець О.З., Новіков В.П. 

Екологічна біотехнологія. Книга І. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 

2010. – 424 с. 

8. Швед О.В., Миколів О.Б., Комаровська-Порохнявець О.З., Новіков В.П. 

Екологічна біотехнологія. Книга ІІ. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 

2010. – 368 с. 

9. Манаков М.Н. Биотехнология и промышленная экология. – М.:МХТИ. – 

1985.  

10. Бондар І.В., Гуляєв В.М. Промислова біотехнологія. Харчова та 

агробіотехнологія. – Дніпродзерж.: ДДТУ– 2004. – 280с. 

11. Яворська Г.В., Гудзь С.П., Гнатуш С.О. Промислова біотехнологія. – 

Львів:ВЦ ЛНУ – 2008. – 256 с. 

12. Корольов В.А. Очищення грунтів від забруднень. – М.: МАЇКИ Наука / / 

Інтерперіодіку, 2001. – 365 с. 

13. Бурдин К. С. Основы биологического мониторинга / К. С. Бурдин. – М. : 

МГУ, 1985. – 160 с.  

14. Криволуцкий Д. А. Биоиндикация и биомониторинг / Д. А. 

Криволуцкий. – М.: Наука, 1991. – 288 с. 

15. М. С. Гончаренко. Екологія людини / М. С. Гончаренко, Ю. Д. Бойчук. – 

К. : Вид. дім «Княгиня Ольга», 2005. – 394 с. 

16. Руденко С. С. Загальна екологія :  практичний курс. Частина 1 / 

С. С. Руденко, С. С. Костишин, Т. В. Морозова. – Чернівці : Рута, 2003. – 320 с.  

17. Федорова А. И., Никольская А. Н. Практикум по экологии и охране 

окружающей среды :учебное пос / А. И. Федорова, А. Н. Никольская. – Воронеж : 

Воронеж. гос. ун-т, 1997. − 305 с.  

18. Бекер М. Е., Лиепиньш Г. К., Райпулис Е. П. Биотехнология. – М.: 

Агропромиздат, 1990. – 334 с. 



19. Небел Б. Наука об окружающей бреде: Как устроен мир: В 2-х т.– Т.2: 

Пер. с англ. – М.: Мир, 1993. – 336 с. 

20. Сельскохозяйственная биотехнология: Учебник /В. С. Шевелуха, 

Е. А. Калашникова, Е. С. Воронин и др. – М.: Высш. шк., 2003.– 469 с. 

21. Экологическая биотехнология: Пер. с англ. / Под. ред. К. Ф. Форстера, 

Д. А. Дж. Вейза. – Л.: Химия, 1990. – 384 с. 

22. Голубовская Э. К. Биологические основы очистки воды. – М.: Высш. 

шк., 1978. – 271 с. 

23. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3-х т. – Т. 2.– М.: Мир, 1989. – 

325 с. 

24. Яковлев С. В., Ласков Ю. М. Канализация. – М.: Стройиздат,1987. – 

319 с 

25. Биотехнология. Принципы и применение (под ред. И. Хиггенса). – М.: 

Мир. – 1980.  

26. Ворфоломеев С. Д., Калюжный С. В. Биотехнология. – М.: Высшая 

школа. – 1980.  

27. Бекер М. Е., Лиепиный Г. К., Райнулис Е. П. Биотехнология. – М.: 

Агропромиздат, 1990.  

28. Егорова Т. А., Клунова С. М., Живухина Е. А. Основы биотехнологии: 

учеб. пособие для высш. пед. учеб. заведений.– М.: Издательский центр 

"Академия", 2003. 

29. Запольський А. К., Українець А. І. Екологізація харчових виробництв: 

Підручних. К.: Вища шк., 2005. – 423 с. 

30. Пономарьов П. Х., Сирохман А. Б. Безпека харчових продуктів та 

продовольчої сировини: навч. посіб. – К: Лібра, 1999. – 272 с. 

31. Запольський А. К. Водопостачання, водовідведення та якість води: 

Підручник. К.: Вища шк. – 2005. – 671 с. 

32.  Камінський В. Д., Бабіч М. Б. Переробка та зберігання 

сільськогосподарської продукції. Навч. посіб. О.: Аспект, 2000. – 460 с. 



33. Завгородня М. В. Сирохман І. В. Демкевич Л. І. Тара та упакування 

продовольчих товарів. Навч. посібник. – Л.: Вид-во ЛКА, 2001. – 256 с. 

34. Білявський Г. О., Бутченко Л. І., Навроцький В. М. Основи екології: 

теорія та практикум, Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2002. 

Додаткова література 

35. «Екологічна біотехнологія: Конспект лекцій з дисципліни» для студ. 

спец. 6.070800 “Екологія та охорона навколишнього середовища” напряму 0708 

„Екологія” ден. форми навч. / Уклад. Н. О. Бублієнко. – К.: НУХТ, 2005.– 46 с. 

36. Надточий Р. М., Сінат-Радченко Д. С. Контроль якості та безпеки 

харчових продуктів. К:,УДУХТ,1998. – 44с. 

37. Борщевський І. П., Дейнеко Л. В. Продовольча безпека України: стан, 

тенденції // Розбудова держави. – 2000, .С. 66–73. 

38. Кошель М. И., Караванов Ю. А., Заболотная Г. М. Обезвреживание 

концентрированных сточных вод спиртодрожжевых предприятий с получениям 

кормового белкового продукта. М.: АГРОНИИТЭИПП.  – 1990Сер. 24,6. 28с. 

39. Т. Ю. Жармухамедова, Т. А. Заргарова, Т. Ф. Горєлково, Т. А. Гуськова, 

А. Н. Мурашев. Роль служби забезпечення якості в проведенні досліджень з 

хімічної та біологічної безпеки відповідно до правил належної лабораторної 

практики. // Хімічна та біологічна безпека, 2008, №1-2 

40. Барановський В. А. Екологічний атлас України / В. А. Барановський. – 

К. : Географіка, 2000. – 41 с.  

41. Басов В. М. Задачи по экологии и методика их решения : учебн. пособие 

/ В. М. Басов. – Изд. 3-е. – М. : Книжный дом «Либроком», 2009. – 160 с. 

42. Васюкова Г. Т. Екологія : підручник / Г. Т. Васюкова, О. І. Ярошева. – 

К. : Кондор, 2009. – 524 с.  

 

13. Інформаційні ресурси 

1. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни 

«Екологічні аспекти біотехнологічних виробництв». – [Електронний ресурс]. – 

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



2. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-професійна програма 

підготовки бакалавра. – [Електронна бібліотека кафедри]. 

3.  Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика підготовки бакалавра. – [Електронна бібліотека кафедри]. 

4.  Навчальний план підготовки бакалаврів за напрямом 6.051401 

«Біотехнологія» (денна форма навчання). – [Електронна бібліотека кафедри]. 

 




