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Опис навчальної дисципліни. 

Назва: «Біотехнологічні методи переробки відходів» 

Код: В1.8 

Галузь: 18 «Виробництво та технології» 

Тип: Вибіркова 

Кількість встановлених кредитів: 5 

Курс: 2-й 

Семестр вивчення: 3-й 

Рівень вищої освіти: Магістр 

Рік навчання: 2-й 

Кількість годин: 150 

Викладач: Олена Олександрівна Борисовська, к.т.н., доцент кафедри 

екології та технологій захисту навколишнього середовища, тел. (056) 373-08-14, 

borysovska.o.o@nmu.one, http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Borisovska.php. 

 

Результати навчання. Обґрунтовувати та застосовувати біотехнологічні 

методи утилізації відходів різних галузей господарства. 

 

Форми організації занять.  
- Навчальні заняття – лекції. 

- Практична підготовка – практичні заняття. 

- Самостійна робота – підготовка до навчальних занять. 

- Контрольні заходи – екзаменаційна робота, захист практичних занять. 

 

Мета вивчення дисципліни. Опанування напрямів застосування 

біотехнології для вирішення екологічних проблем, включаючи переробку відходів 

і боротьбу із забрудненням навколишнього середовища, а також використання 

біотехнології у поєднанні з небіологічнимими технологіями. 
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Календарно-тематичний план. 

Тематичний план та розподіл обсягу часу з дисципліни  

«Біотехнологічні методи переробки відходів» 
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 Лекції  

49 75 

1 

Тема 1. Базові поняття біотехнології 
Предмет біотехнології, історія розвитку 

Біологічні об’єкти і методи біотехнології 

Мета і завдання біотехнології 

2 

2 

Тема 2. Відходи тваринництва 
Негативний вплив відходів тваринництва на 

навколишнє середовище 

Методи утилізації відходів тваринництва 

2 

3 
Тема 3. Традиційні методи утилізації гною 
Використання гною як органічного добрива 

Мінералізація органічних речовин у ґрунті і водоймах 

2 

4 

5 

6 

Тема 4. Нетрадиційні методи утилізації гною 
Біотехнологія одержання біогазу шляхом анаеробного 

зброджування відходів 

Біометаногенез та його етапи 

Фактори, що впливають на біометаногенез і їх 

оптимізація 

Техніко-технологічні аспекти виробництва біогазу 

Фракції, що утворюються в процесі біометаногенезу 

Шляхи вдосконалення біогазового виробництва 

Сучасний стан виробництва біогазу в Європі та світі 

Стан виробництва біогазу в Україні 

6 

7 Контрольні заходи 2 

8 

Тема 5. Біотехнологія утилізації відходів 

птахівництва 
Промислова біопереробка відходів птахівництва 

методом вермикомпостування на відкритих 

майданчиках 

Вермикомпостування й підтримка чисельності 

популяції червоного каліфорнійського черв'яка в 

маточнику 

2 

9 

10 

Тема 6. Біотехнологічна переробка промислових 

відходів 
Переробка відходів целюлозного виробництва 

Переробка відходів молочної промисловості 

Переробка відходів спиртового і ацетонобутилового 

виробництва 

Біотехнологічна переробка небезпечних відходів 

4 
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Тема 7. Біологічне очищення стічних вод 
Особливості складових компонентів стічних вод 

гірничодобувних та металургійних підприємств 

Основні показники процесу біохімічного очищення 

стічних вод 

Методи біохімічного очищення стічних вод 

Методи аеробного очищення 

Методи анаеробного очищення 

Методи фільтрації з використанням іммобілізованих 

систем 

4 

13 Контрольні заходи 2 

 Практичні заняття  

56 75 

1 

2 

Біологічне видалення азоту з осаду стічних вод 
2 

3 

4 

Розрахунок полів фільтрації, полів зрошення 
2 

5 

6 

Розрахунок параметрів аеротенків 
2 

7 Контрольні заходи 1 

8 

9 

Розрахунок параметрів технологічної схеми 

біологічного знешкодження осадів стічних вод 
4 

10 

11 

12 

Розрахунок мулоущільнювачів 6 

13 Контрольні заходи 2   

Контроль 

підсумковий, 

чверті - іспит 

Разом 45 105 150 

Лекції 26 49 75 

Практичні заняття 19 56 75 

 

Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання. 

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

презентація). 

Практичні заняття – навчання у комп’ютерному класі з використанням 

інформаційних технологій, а також в лабораторіях кафедри (захист практичних 

робіт). 

Самостійна робота (особистісно-орієнтована з елементами дистанційної). 

Використовуються комп’ютерне, мультимедійне, лабораторне обладнання, а 

також дистанційна платформа Мoodlе. 
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Результати вивчення дисципліни.  

Результати засвоєння, які плануються: 

 знати основні біологічні об’єкти і методи біотехнології; 

 вміти визначати негативний вплив відходів тваринництва на навколишнє 

середовище; 

 знати основні традиційні й альтернативні методи утилізації відходів 

тваринництва та шляхи їх використання в якості органічного добрива; 

 знати біотехнологію отримання біогазу шляхом анаеробного 

зброджування органічних відходів; 

 володіти уявленням про біометаногенез, його етапи та фактори, що 

впливають на нього; 

 знати техніко-технологічні аспекти виробництва біогазу; 

 мати уявлення про промислову біопереробку відходів птахівництва 

методом вермикомпостування на відкритих майданчиках; 

 знати напрями переробки відходів целюлозного виробництва; 

 мати уявлення про напрями переробки відходів молочної промисловості; 

 знати напрями переробки відходів спиртового і ацетонобутилового 

виробництва; 

 мати уявлення про напрями біотехнологічної переробки небезпечних 

відходів; 

 знати методи біохімічного очищення стічних вод; 

 знати методи фільтрації стічних вод з використанням іммобілізованих 

систем. 

 

Література для вивчення дисципліни. 

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

теорія і практика.: Навчальний посібник. – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД»., 2015. –

254 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. Основи біотехнології : підручник для студ. освітнього рівня бакалавр спец. 

«Біологія» / уклад. Н.Ю. Мацай. – Луганськ : Держ. закл. «Луган. Нац. ун-т імені 

Тараса Шевченка», − Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»,  2011. 

– 153 с. 

4. Біотехнологія: Підручник / В.Г. Герасименко, М.О. Герасименко, М.І. 

Цвіліховський та ін.; Під общ. ред. В.Г. Герасименка. — К.: Фірма «ІНКОС», 

2006. — 647 с. 

5. Словарь терминов по биотехнологии для производства продовольствия и 

ведения сельского хазяйства // Научно-исследовательский и технический 

документ ФАО. – 2001. – 395 с. 

6. Биотехнология / Т. Г. Волова. – Новосибирск: Изд-во Сибирского 

отделения Российской Академии наук, 1999. – 252 с. 
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7. Ручай, Н. С. Экологическая биотехнология : учеб. пособие для студентов 

специальности «Биоэкология» / Н. С. Ручай, Р. М. Маркевич. – Минск : БГТУ, 

2006. – 312 с. 

8. Современная биотехнология: мифы и реальность. М.: Тайдекс Ко, 2004. — 

200 с.  

9. Катлинский А.В. Курс лекций по биотехнологии // М.: Московская 

медицинская академия им. И. М. Сеченова, 2005. - 152 с. 

10. Кошелев Ю.А. и др. Краткий курс биотехнологии. Учебное пособие / 

Ю.А. Кошелев, Е.А. Скиба, Е.В. Аверьянова; Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. 

Ползунова, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2009. – 77 с. 

11. Юлевич О. І. Біотехнологія : навчальний посібник / О. І. Юлевич, С. І. 

Ковтун, М. І. Гиль ; за ред. М. І. Гиль. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — 476 с. 

 

Інформаційні ресурси. 
1. http://zakon4.rada.gov.ua  Офіційний сайт Верховної Ради України 

2. http://www.mon.gov.ua  Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України 

3. http://www.menr.gov.ua  Офіційний сайт Міністерства енергетики та захисту 

      довкілля України 

4. www.irbis-nbuv.gov.ua   Наукова періодика України.  

      Бібліотека ім. В. Вернадського 

5. http://sop.org.ua   Служба охорони природи – Інформаційний центр 

6. http://env.teset.sumdu.edu.ua Науковий центр прикладних екологічних досліджень 

7. http://eco-profi.info  Інформаційний ресурс з обліку побутових та 

      промислових відходів  

 

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 академічної мобільності 

студентів. 

 
Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів  

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

 

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. 

https://www.studmed.ru/katlinskiy-av-kurs-lekciy-po-biotehnologii_3825fe1214f.html
https://www.studmed.ru/koshelev-yua-i-dr-kratkiy-kurs-biotehnologii_bad09cee1c0.html
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- Оцінювання виконання та захисту практичних завдань. 

- Підсумковий контроль – іспит у письмовій формі. 

 

Питання до іспиту. 

Приклади питань до іспиту. 

1. Базові поняття біотехнології. 

2. Предмет біотехнології, історія розвитку. 

3. Біологічні об’єкти і методи біотехнології. 

4. Мета і завдання біотехнології. 

5. Відходи тваринництва. 

6. Негативний вплив відходів тваринництва на навколишнє середовище. 

7. Методи утилізації гною. 

8. Традиційні методи утилізації гною. 

9. Використання гною як органічного добрива.  

10.  Мінералізація органічних речовин у ґрунті і водоймищах. 

11. Нетрадиційні методи утилізації гною. 

12.  Біотехнологія одержання біогазу шляхом анаеробного зброджування 

відходів. 

13.  Біометаногенез та його етапи. 

14.  Фактори, які впливають на біометаногенез, і їх оптимізація. 

15.  Техніко-технологічні аспекти виробництва біогазу. 

16.  Фракції, що утворюються в процесі біометаногенезу. 

17. Шляхи вдосконалення біогазового виробництва. 

18. Сучасний стан виробництва біогазу в Європі та світі. 

19. Стан виробництва біогазу в Україні. 

20. Біотехнологія утилізації відходів птахівництва. 

21. Промислова біопереробка відходів птахівництва методом 

вермикомпостування на відкритих майданчиках. 

22. Вермикомпостування й підтримка чисельності популяції червоного 

каліфорнійського черв'яка в маточнику. 

23. Біотехнологічна переробка промислових відходів. 

24. Переробка відходів целюлозного виробництва. 

25. Переробка відходів молочної промисловості. 

26. Біотехнологічне використання відходів. 

27.  Біологічне очищення стічних вод. 

28. Основні показники процесу біохімічного очищення стічних вод. 

29. Методи біохімічного очищення стічних вод. 

30. Методи аеробного очищення. 

31. Методи анаеробного очищення. 

32.  Методи фільтрації з використанням іммобілізованих систем. 


