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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Системний аналіз якості 

компонентів навколишнього середовища»  складена відповідно до варіативної 

частини освітньо-професійної програми підготовки магістра за освітньо-

професійною програмою «Екологічна біотехнологія та біоенергетика». 

Спеціальність 101 Екологія. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Екологічні аспекти 

біотехнологічних виробництв» є розкриття екологічних закономірностей 

біотехнологічних виробництв. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: базується на знаннях переважної більшості 

дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця, забезпечує вивчення 

дисциплін «Біологія клітини», «Генетика», «Загальна мікробіологія і вірусологія», 

«Хімія», «Інженерна та комп'ютерна графіка», «Обчислювальна математика та 

програмування», «Загальна біотехнологія», «Процеси і апарати біотехнологічних 

виробництв», «Фізіологія та діагностика людини та тварин», «Основи екологічної 

біотехнології», «Біоінженерія», «Сучасні біотехнології в агросфері», «Основи 

біоіндикації та біотестування», «Проектування біотехнологічних виробництв 

(основи проектування)» , «Біоенергетика», «Біотехнологія переробки відходів»,  

«Біотехнологія очищення води», «Харчова біотехнологія», «Екологія», «Санітарія 

і гігієна виробництв та продукції», «Технології біорекультивації. Біоремедіація 

грунтового й водного середовищ». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи екологічних аспектів біовиробництв  

2. Екологізація біотехнологічних процесів 

 

 

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Екологічні аспекти 

біотехнологічних виробництв» є формування знань, практичних навичок у 

галузі аналізу та екологізації біотехнологічних виробництв. 

 

1.2 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. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

 

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. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг 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.  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – 

диференційований залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  

Діагностика залишкових базових знань з дисципліни проводиться з 

використанням комплектів завдань для діагностики успішності навчання за 
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