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ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Біотехнологія 

переробки відходів» циклу професійно-орієнтованих дисциплін складена відповідно 

до освітньо-професійної програми «Біотехнології та біоінженерія» підготовки 

бакалавра зі спеціальності 162 – «Біотехнології та біоінженерія». Дисципліна є 

однією з важливих у системі освітньої підготовки фахівців-біотехнологів, оскільки 

певна кількість природоохоронних технологій з переробки й утилізації відходів 

базується на життєдіяльності живих організмів.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Біотехнологія переробки 

відходів» є біологічні технології, які застосовують для вирішення екологічних 

проблем урбанізованих територій, промислових об’єктів та виробництв 

агропромислового комплексу з метою попередження забруднення навколишнього 

середовища побутовими, промисловими та сільськогосподарськими відходами. 

Міждисциплінарні зв’язки: сучасна дисципліна «Біотехнологія переробки 

відходів» має зв’язки з багатьма науками, які відрізняються об’єктами та 

методологією досліджень. Базується на знаннях, які отримані студентами при 

вивченні біології клітини, загальної та неорганічної хімії, органічної хімії, 

аналітичної хімії, фізичної та колоїдної хімії, фізики, біохімії, екологічних аспектів 

біотехнологічних виробництв, генетики, загальної мікробіології і вірусології, 

загальної токсикології, загальної біотехнології, біоінженерії, основ екологічної 

біотехнології, біотехнології очищення води, процесів і апаратів біотехнологічних 

виробництв. Дисципліна «Біотехнологія переробки відходів» є важливою 

теоретичною складовою освітньої програми й забезпечує підготовку фахівця з галузі 

знань 16 «Хімічна та біоінженерія». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Біотехнології переробки рідких відходів. 

2. Біотехнології переробки твердих відходів. 

3. Біотехнології переробки газоподібних відходів. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Мета викладання навчальної дисципліни «Біотехнологія переробки 

відходів» – ознайомлення студентів спеціальності 162 «Біотехнології та 

біоінженерія» з основними біологічними технологіями у галузі переробки та 

утилізації відходів, біоагентами, біопроцесами й обладнанням, субстратом-

сировиною та продуктами екобіотехнологій, що використовують для вирішення 

екологічних проблем урбанізованих територій, промислових об’єктів та виробництв 

агропромислового комплексу. 

 

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

– отримання знань щодо основних видів існуючих біотехнологій переробки 

відходів; 

– ознайомлення з технологічними процесами й обладнанням біотехнологій 

переробки відходів; 

– ознайомлення з біологічними агентами біотехнологій переробки відходів; 

– ознайомлення студентів з принципами і технічними рішеннями біологічних 
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технологій, які застосовуються у системах переробки та утилізації відходів, захисту 

навколишнього середовища від антропогенного навантаження шляхом 

попередження накопичення побутових, промислових та сільськогосподарських 

відходів; 

– формування у студентів теоретичної бази професійної підготовки щодо 

вільного орієнтування у вирішенні практичних задач з біопереробки відходів, 

застосування біологічних технологій у комунальному секторі населених пунктів, на 

промислових об’єктах та агропромислових підприємствах; 

– формування у студентів наукового практичного світогляду, аналітичного 

мислення, які сприятимуть вирішенню глобальних проблем сьогодення: 

екологічних, охорони здоров’я людини шляхом впровадження новітніх 

біотехнологічних процесів. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– теоретичні основи біотехнологій переробки відходів; 

– основні принципи, способи та засоби біологічної переробки відходів; 

– особливості складу та вимоги до субстрату для біодеструкції в технології 

біопереробки відходів; 

– складові біоценозу – біоагенту біотехнологій переробки відходів; 

– елементи біоінженерії, що застосовують для інтенсифікації процесу 

біологічної переробки відходів та підвищення активності біоагенту; 

– складові технологічних схем біотехнологій переробки відходів; 

– споруди, апарати та допоміжне обладнання біотехнологій переробки відходів; 

– основні положення та вимоги нормативно-законодавчої бази при 

проектуванні, експлуатації біотехнологічних об’єктів з переробки відходів. 

вміти: 

– моделювати біотехнологічні процеси переробки відходів; 

– визначати оптимальні умови ведення біотехнологічних процесів переробки та 

утилізації відходів; 

– проводити розрахунок згідно з вихідними даними основних технологічних 

параметрів процесу біологічної переробки відходів, матеріальний баланс технології; 

– розробляти й компонувати технологічну схему біологічної переробки 

відходів;  

– визначати склад, властивості та проводити за необхідності попередню 

обробку субстрату для ефективної біодеструкції відходів; 

– проводити аналіз і прогнозувати роботу споруд біологічної переробки відходів 

за біологічними показниками; 

– організовувати технологічний процес переробки відходів відповідно до 

регламенту і використовувати технічні засоби для вимірювання основних 

параметрів процесу, якісних та кількісних показників продукту технології; 

– вивчати й підбирати компонентний склад біоагенту біотехнології переробки 

відходів, впроваджувати заходи щодо підвищення його біохімічної активності; 

– проводити розрахунок основних споруд, апаратів та допоміжного обладнання 

технології біологічної переробки відходів; 

– розробляти схеми впровадження біотехнологій переробки відходів для 

вирішення екологічних задач. 
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За результатами вивчення дисципліни студент має досягнути наступних 

програмних результатів навчання та набути таких компетентностей. 

Програмні результати навчання: 

З1. знання і розуміння технологічних і математичних принципів, необхідних 

для розв’язування інженерних задач в області біотехнологій та біоінженерії; 

З2. знання сучасного стану справ, тенденції розвитку, найбільш важливі 

розробки та новітні технологій зі спеціальності біотехнології та біоінженерії; 

З3. поглиблені знання за фахом; 

З4. розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному, 

соціальному і екологічному контексті. 

У2. здійснювати якісний та кількісний аналіз речовин неорганічного, 

органічного та біологічного походження, використовуючи відповідні хімічні методи. 

Використовуючи знання про фізико-хімічні властивості органічних та неорганічних 

речовин розраховувати склад поживних середовищ, визначати особливості їх 

приготування та стерилізації, здійснювати контроль якості сировини та готової 

продукції; 

У3. застосовувати положення нормативно-технічних 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. Вміти 

аналізувати нормативні документи (державні та галузеві стандарти, технічні умови, 

настанови тощо), складати окремі розділи технологічної документації на продукцію 

фармацевтичної та біотехнологічної промисловості; розробляти технологічну схему 

виробництва, складати аналітично-нормативну документацію на лікарські засоби 

біотехнологічного походження, аналізувати технологічні ситуації, обирати 

раціональні технологічні рішення; 

У4. вміти визначати та аналізувати основні фізико-хімічні властивості 

органічних сполук, що входять до складу біологічних агентів (білки, нуклеїнові 

кислоти, вуглеводи, ліпіди). Вміти застосовувати знання складу та структури клітин 

різних біологічних агентів для визначення оптимальних умов культивування та 

потенціалу використання досліджуваних клітин у біотехнології; 

У5. вміти виділяти з природних субстратів та ідентифікувати мікроорганізми 

різних систематичних груп. Визначати морфолого-культуральні та фізіолого-

біохімічні властивості різних біологічних агентів. Складати базові поживні 

середовища для вирощування різних біологічних агентів. Оцінювати особливості 

росту біологічних агентів на середовищах різного складу; 

У8. використовуючи мікробіологічні, хімічні, фізичні, фізико-хімічні та 

біохімічні методи, вміти здійснювати хімічний контроль (визначення концентрації 

розчинів дезинфікувальних засобів, титрувальних агентів, концентрації компонентів 

поживного середовища тощо), технологічний контроль (концентрації джерел 

вуглецю та азоту у культуральній рідині упродовж процесу; концентрації цільового 

продукту); мікробіологічний контроль (визначення мікробіологічної чистоти 

поживних середовищ після стерилізації, мікробіологічної чистоти біологічного 

агента тощо), мікробіологічної чистоти та стерильності біотехнологічної та 

фармацевтичної продукції; 

У9. здійснювати техніко-економічне обґрунтування біотехнологічного і 

фармацевтичного виробництва (визначення потреби у цільовому продукті і 
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розрахунок потужності виробництва); 

У10. вміти обґрунтувати вибір біологічного агента, складу поживного 

середовища і способу культивування, необхідних допоміжних робіт та основних 

стадій технологічного процесу. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК3. вміння користуватись нормативно-технічною документацією, 

необхідною для здійснення інженерної діяльності в галузі біотехнології; 

СК4. здатність працювати з біологічними агентами, використовуваними у 

біотехнологічних процесах (клітини мікроорганізмів, грибів, рослин, тварин; 

віруси; компоненти клітин; ферменти, іммобілізовані клітини та ферменти); 

СК6. здатність проводити аналіз сировини, матеріалів, напівпродуктів, 

цільових продуктів біотехнологічного виробництва. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль1. Біотехнології переробки рідких відходів 

Тема 1.1 Органічні та неорганічні речовини рідкофазних відходів як субстрат 

біотехнологій переробки відходів. 

Тема 1.2 Природні та штучні біоугруповання як біоагенти біотехнологій 

переробки рідких відходів. 

Тема 1.3 Вимоги до складу та якості продуктів біотехнологій переробки 

рідких відходів. 

Тема 1.4 Споруди, апарати та допоміжне обладнання біотехнологій переробки 

рідких відходів. 

Тема 1.5 Процеси та технічні умови біотехнологій переробки рідких відходів. 

 

Змістовий модуль 2. Біотехнології переробки твердих відходів 

Тема 2.1 Органічні та неорганічні речовини твердофазних відходів як 

субстрат біотехнологій переробки відходів. 

Тема 2.2 Природні та штучні біоугруповання як біоагенти біотехнологій 

переробки твердих відходів. 

Тема 2.3 Вимоги до складу та якості продуктів біотехнологій переробки 

твердих відходів. 

Тема 2.4 Споруди, апарати та допоміжне обладнання біотехнологій переробки 

твердих відходів. 

Тема 2.5 Процеси та технічні умови біотехнологій переробки твердих 

відходів. 

 

Змістовий модуль 3. Біотехнології переробки газоподібних відходів 

Тема 3.1 Забруднюючі речовини викидів як субстрат біотехнології переробки 

газоподібних відходів. 

Тема 3.2 Природні та штучні біоугруповання як біоагенти біотехнологій 

переробки газоподібних відходів. 

Тема 3.3 Вимоги до складу та якості продукту біотехнології переробки 

газоподібних відходів. 
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Тема 3.4 Споруди, апарати та допоміжне обладнання біотехнологій переробки 

газоподібних відходів. 

Тема 3.5 Процеси та технічні умови біотехнологій переробки газоподібних 

відходів. 

 

3. Рекомендована література 

 

1. Пляцук Л. Д., Черниш Є. Ю. Екологічна біотехнологія : принципи створення 

біотехнологічних виробництв : навч. посіб. Суми : Сумський державний 

університет, 2018. 293 с 

2. Каллистова А. Ю., Литти Ю. В., Кевбрина М. В. Биотехнология и 

микробиология  анаэробной  переработки  органических коммунальных  отходов : 

коллективная  монография. Москва : Университетская книга, 2016. 320 с. 

3. Кляченко О. Л., Мельничук М. Д., Іванова Т. В. Екологічні біотехнології : 

теорія і практика : навч. посіб.  Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 254 с. 

4. Бригінець К. Д., Абашина К. О. Утилізація промислових відходів.  Харків : 

ХНАМГ, 2012. 58 с. 

5. Горова А. І., Лисицька С. М., Павличенко А. В., Скворцова Т. В. 

Біотехнології в екології : навч. посіб. Дніпропетровськ : НГУ, 2012. 184 с. 

6. Гомеля М. Д., Глушко О. В., Камаєв В. С.  Методичні вказівки до виконання 
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Новіков В. П. Екологічна біотехнологія : навч. посіб. Кн. 2. Львів : Львівська 

політехніка, 2010. 368 с. 

9. Радовенчик В. М., Гомеля М. Д. Тверді відходи: збір, переробка, 

складування : навч.  посіб. Київ : КОНДОР, 2010. 551с. 

10. Загоскина Н. В., Назаренко Л. В., Калашникова Е. А., Живухина Е. А. 

Биотехнология : теория и практика : учеб. пособ. Москва : Оникс, 2009. 496 с. 

11. Гомеля М. Д., Крисенко Т. В., Дейкун І. М. Очисні споруди. Основи 

проектування : навч. посіб. Київ : НТУУ «КПІ», 2007. 170 с. 

12. Відходи виробництва і споживання та їх вплив на ґрунти і природні води : 

навчальний посібник  / За ред. В. К. Хільчевського. Київ : Видавничо-поліграфічний 

центр «Київський університет», 2007.  152 с. 

13. Воронов Ю. В., Яковлев С. В.. Водоотведение и очистка сточных вод. 

Москва : Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2006. 704 с. 

14. Запольський А. К. Водопостачання, водовідведення та якість води. Київ : 

Вища школа, 2005. 671 с. 

15. Машкина О. С., Буторина А. К. Генетическая инженерия и 

биобезопасность. Воронеж : ВГУ, 2005.71 с. 

16. Ковальчук В. А. Очистка стічних вод. Рівне : ВАТ «Рівненська друкарня», 

2003. 622 с. 

17. Косолапова А. И., Смышляев Э. И., Косолапов И. Н. Вермикультура и ее 

возможности. Рязань : РРИПКА, 1996. 71 с. 



8 

 

18. Соколов М. С., Монастырский O. A., Пикушова Э. А. Экологизация 

защиты растений. Пущино : ОНТИ ПНЦ РАН, 1994. 462 с. 

19. Державні будівельні норми України «Полігони твердих побутових відходів 

Основні положення проектування». ДБН В.2.4-2-2005 [Електронний ресурс] : Режим 
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20. Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами: 

закон України від 2000 р / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 44. 

21. Красінько В. О. Природоохоронні біотехнології [Електронний ресурс] : 

конспект лекцій. Київ : НУХТ, 2020. 218 с.  Режим доступу : 

http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/69.149.pdf 

22. Шевчук В. Я.,  Чеботько К. О., Разгуляєв В. М. Біотехнологія одержання 

органо-мінеральних добрив із вторинної сировини. Київ : 2001. 205 с. 

23. Закон України «Про відходи» [Електронний ресурс] : Закон № 187/98-
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

 

Поточний контроль – індивідуальне опитування на практичних і лабораторних 

заняттях, виконання практичних і лабораторних робіт, тестових завдань, 

самостійних робіт, відвідування лекційних занять та ведення конспекту лекцій.  

Модульний контроль – виконання модульних контрольних робіт. 

Підсумковий контроль – екзамен, на який виведено питання теоретичного та 

практичного матеріалу усього курсу, і є відображенням рівня засвоєння студентами 

вказаного матеріалу. 

 

http://dbn.at.ua/load/1-1-0-289
http://dbn.at.ua/load/1-1-0-289
http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/69.149.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/187/98
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