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Опис навчальної дисципліни. 

Назва: «Біотехнології в екології» 

Код: Ф9 

Галузь: 18 «Виробництво та технології» 

Тип: Нормативна  

Кількість встановлених кредитів: 4 

Курс: 2-й 

Семестр вивчення: 3-й 

Рівень вищої освіти: Бакалавр 

Кількість годин: 120 

Викладачі: 

- Клімкіна Ірина Іванівна, к.б.н., доц. кафедри екології та технологій захисту 

навколишнього середовища, тел. (056) 756-00-16, klimkina.i.i@nmu.one, 

http://ecology.nmu.org.ua/en/Personal/Klimkina.php ; 

- Ґрунтова Валентина Юріївна, асистент кафедри екології та технологій 

захисту навколишнього середовища, тел. (056) 754-00-16, gruntova.v.yu @nmu.one, 

http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Gruntova.php 

 

Результати навчання. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної 

політики, фундаментальні положення з біології, хімії, фізики, математики, 

біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних дисциплін для 

моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій 

сфері. 

 

Форми організації занять.  

- Навчальні заняття – лекції. 

- Практична підготовка – практичні заняття. 

- Самостійна робота – підготовка до навчальних занять. 

- Контрольні заходи – іспит, захист практичних робіт. 

 

Мета вивчення дисципліни. Формування у майбутніх фахівців умінь та 

компетенцій з використання біотехнологій при переробці відходів, знешкодженні 

стоків і викидів, а також вирішення інших завдань з охорони довкілля 

специфічними біотехнологічними методами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:klimkina.i.i@nmu.one
http://ecology.nmu.org.ua/en/Personal/Klimkina.php
http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Gruntova.php
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Календарно-тематичний план. 

Тематичний план та розподіл обсягу часу з дисципліни  

«Біотехнології в екології» 
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 Лекції  

66 90 

8 1. Екологічна ситуація та роль біотехнології у вирішенні 

природоохоронних задач 

Об’єкти, основні методи біотехнології. Історія розвитку 

біотехнології. Екологічна біотехнологія. Роль біотехнології у 

захисті й очищенні довкілля. Природа та різноманіття 

біотехнологічних процесів. Традиційна біотехнологія. 

Мікроорганізми та їх роль у біотехнології. Віруси та бактерії 

2. Біохімічні основи екологічної біотехнології 

Метаболізм живих організмів. Взаємозв’язок процесів 

асиміляції та дисиміляції в живій клітині. Ферменти й інші 

макромолекули бактеріальної діяльності. Розклад речовин в 

аеробних умовах. Розклад речовин в анаеробних умовах. 

Проблема розкладання складних субстратів в екологічній 

біотехнології 

4 

9 3. Мікробіологічні аспекти екологічної біотехнології 

Поняття «культуральна рідина», «культура мікроорганізмів». 

Форми симбіотичних та антагоністичних відносин в 

асоціаціях мікроорганізмів. «Населення» очисних споруд 

каналізації: основні представники, джерела живлення, роль у 

процесі очищення стічних вод 

4. Технологічні аспекти екологічної біотехнології 

Особливості культивування мікроорганізмів.  Види 

ферментації. Поверхневий та глибинний способи 

культивування. Особливості напівбезперервної ферментації. 

Періодичне культивування. Основні фази росту 

мікроорганізмів. Фактори, що впливають на їх тривалість. 

Кількісні показники росту культур мікроорганізмів. 

Безперервне культивування. Переваги й основні показники 

процесу. Способи керування процесами безперервного 

культивування 

4 

10 5. Особливості культивування клітин рослин і тварин 

Поверхневе культивування клітин рослин. Техніка введення в 

культуру in vitro. Особливості калусних клітин. Загальна 

схема отримання суспензійних культур для виробництва 

вторинних біологічно активних речовин. Переваги технології 

клонального мікророзмноження організмів. Етапи 

клонального мікророзмноження. Нові корисні властивості 

трансгенних рослин. Оцінка ризику їх використання. 

Трансгенні тварини. Мета трансгенезу. Оцінка можливих 

негативних побічних явищ. Поняття про біобезпеку 

6. Практичні напрями застосування біотехнології у 

природоохоронній діяльності 

4 
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Очищення стічних вод. Аеробні процеси очищення стічних 

вод. Основні показники активного мулу. Анаеробне 

очищення стічних вод. Переваги та недоліки. Інтенсифікація 

процесу метанового бродіння. 

Характеристика надлишкового мулу очисних станцій. 

Основні способи перероблення, знезараження та ліквідації 

надлишкового мулу очисних станцій. Суть процесу 

компостування. Організми, що беруть у цьому участь. 

Основні стадії та параметри процесу компостування 

11 7. Іммобілізація клітин 

Клітинна іммобілізація. Переваги, недоліки, способи 

вдосконалення процесу. Методи клітинної іммобілізації. 

Типи реакторів з іммобілізованими клітинами. 

8. Біотехнологічні альтернативи у сільському 

господарстві 

Пробіотики. Бактерії-симбіонти бобових. Бактеріальні 

добрива. Виробництво силосу. Силосні добавки. Критерії для 

включення молочнокислих бактерій у силосні добавки. 

Загальна характеристика біологічних методів боротьби із 

шкідниками. Мікробні пестициди 

4 

12 9. Екологічна біотехнологія – основа енергетики 

майбутнього 

Біоенергетика. Біотехнологічне виробництво етилового 

спирту. Біотехнологічне виробництво біогазу з нетрадиційної 

сировини. Біотехнологічне виробництво вуглеводнів. 

Фотовиробництво водню та перетворення енергії сонячного 

світла 

4 

13 Контрольні заходи 4 

  Практичні заняття  

18 30 

8 1. Визначення виходу біогазу з різних органічних речовин 2 

9 2. Біотехнологічний процес вилучення металів з руд  2 

10 3. Технологічні принципи, біохімічні особливості та схеми 

деяких біотехнологічних виробництв 
2 

11 4. Екологічні переваги використання методів бактеріального 

добування металів з поліметалевих руд 
2 

12 5. Біотехнологічні аналітичні системи 2 

13 Контрольні заходи 2   

Контроль 

підсумковий,  

2 чверть – іспит 

Разом 36 84 120 

Лекції 24 66 90 

Практичні заняття 12 18 30 

 

Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання. 

Лекції – ілюстративно-наочне навчання (пояснення, бесіда, мультимедійна 

презентація). 
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Практичні заняття – навчання у лабораторіях випускової кафедри (захист 

практичних робіт). 

Самостійна робота (особистісно-орієнтована з елементами дистанційної). 

Використовуються лабораторна й інструментальна бази випускової 

кафедри, а також комп’ютерне та мультимедійне обладнання, дистанційна 

платформа Мoodlе. 

 

Результати вивчення дисципліни. Результати освоєння, які плануються: 

- вміти проводити вибір біотехнологічних методів захисту довкілля;  

- здійснювати пошук новітніх біотехнологічних та організаційних рішень, 

спрямованих на впровадження у виробництво інноваційних природоохоронних 

розробок і сучасного обладнання; 

- визначати напрямки вдосконалення існуючих технологій вилучення 

корисних компонентів з промислових відходів біотехнологічними методами. 

 

Література для вивчення дисципліни 
1 Стандарт вищої освіти підготовки бакалавра з спеціальності 183 »Технології захисту 

навколишнього середовища». СВО-2018. – К.: МОН України, 2018. – 17 с.  

2 Біотехнології в екології: навч. посібник / А.І. Горова, С.М. Лисицька, А.В. Павличенко, Т.В. 

Скворцова. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 184 с. 

3 Біотехнології в екології. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 

7(8).04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища [Текст] / А.І. Горова, С.М. 

Лисицька, А.В. Павличенко та ін. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 23 с.  

4 Біотехнології в екології. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни 

студентів спеціальності 7(8).04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища / А.І. 

Горова, С.М. Лисицька, А.В. Павличенко, І.І. Клімкіна. – Д.: Національний гірничий 

університет, 2011. – 44 с. 

5 Кузнецов А.Е., Градова Н.Б. Научные основы экологической биотехнологии. – М.: Мир, 2003. 

6 Мельничук М.Д., Новак Т.В., Левенко Б.О. Основи біотехнології рослин: Підручник. – К.: Вища 

шк., 2000 . – 248 с. 

7 Небел Б. Наука об окружающей бреде: Как устроен мир: В 2-х т. – Т.2: Пер. с англ. – М.: Мир, 

1993. – 336 с. 

8 Никитин Г.А. Метановое брожение в биотехнологии. – К.: Выща шк., 1990. – 207 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. www.irbis-nbuv.gov.ua  Наукова періодика України. Бібліотека ім. В. Вернадського 
 

Політика виставлення балів. 

Виставлення балів ґрунтується на об’єктивних критеріях відповідно до 

«Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами, які також 

використовуються для конвертації (переведення) оцінок мобільних студентів. 
Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів  

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/
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Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до «Положення про організацію 

освітнього процесу НТУ «ДП». 

 

Форми оцінювання. 

- Поточний контроль – тестування, опитування. 

- Оцінювання виконання та захисту практичних завдань. 

- Підсумковий контроль – іспит у письмовій формі. 

 
Питання до іспиту. 

Приклади питань до іспиту. 

1. Екологічні та агротехнічні ризики генетично модифікованих організмів. 

2. Біоочищення стічних вод. 

3. Біотехнологія отримання енергоносіїв з фітомаси. 

4. Біотехнологія отримання біогазу. 

5. Технологічні фактори метаногенезу. 

6. Біотехнологія виробництва біоетанолу. 

7. Біотехнологія виробництва біодизельного палива. 

8. Екологічні аспекти застосування біоетанолу та біодизельного палива. 

9. Біотехнологічні методи переробки мінеральної сировини. 

10. Біохімічні особливості бактеріального вилуговування металів. 

11. Біочіпи та біосенсори в екологічних дослідженнях. 

12. Охарактеризуйте біопестициди. 

13. Біотехнологія виробництва рослинних кормів. 

14. Вермикомпостування. 

15. Методи біоочищення довкілля від забруднень. 

16. Біоремедіація територій і акваторій, забруднених техногенними речовинами. 

17. Біомоніторинг забруднень. 


