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1. Анотація до курсу 
 

Однією з найбільш екологічно прийнятних технологій у гірництві є 

біотехнологія, яка охоплює широкий спектр інноваційних технологій, заснованих на 

процесах вилуговування металів, таких як мідь, цинк, уран, нікель та кобальт із 

сульфідного мінералу, за рахунок діяльності ацидофільних та іних мікроорганізмів. 

Процес включає солюбілізацію металів через серію біологічних та хімічних окиснень 

сполук, що містять сірку, з подальшим етапом відновлення металу. Така технологія є 

важливим способом вилучення металів саме з бідних руд. 

З іншого боку, гірська маса після виходу на поверхню починає вступати в 

хіміко-біологічні реакції з утворенням на території відвалу кислих (сірчанокислих) 

потоків і ферумвмісних, марганцевмісних та інших накопичень, що може приводити 

до екологічних проблем. 

В рамках дисципліни детально аналізуються інноваційні технології видобутку, 

збагачення та переробки корисних копалин, а також екологічні підходи до 

запобігання утворення кислих шахтних вод, технологій бактеріального знесірчення 

вугілля, концентрування металів зі стічних вод як вторинної сировини тощо. 

 

2. Мета та завдання курсу 

 

Мета дисципліни полягає у формуванні системних знань, вмінь та 

практичних навичок, спрямованих на використання сучасних біотехнологій 

видобування металів із первинних поліметалевих руд та вторинних відходів 

гірничо-металургійної промисловості. 
 
Завдання курсу: 

 Опанувати основні поняття стосовно загальних закономірностей протікання 

біогеотехнологічних процесів: 

 Визначати альтернативні біотехнологічні методи переробки вторинної металевої 

сировини, методи знешкодження забруднень води та ґрунту; 

 Досліджувати основні параметри регулювання біотехнологічних процесів 

видобування металів із мінеральної сировини; 

 Обґрунтовувати інноваційні технології захисту довкілля та запобігання утворення 

кислотних шахтних вод; 

 Виконувати науковий пошук нових біотехнологій захисту довкілля з прогнозною 

оцінкою їх ефективності. 

 

 

3. Результати навчання 
 

 Вміти обґрунтовувати, при яких процесах переробки первинної та вторинної 

мінеральної сировини можливим є альтернативне застосування біотехнологічних 

методів вилуговування цільових хімічних елементів. 

 Здатність підбирати мікроорганізми для використання у біовилуговуванні в 

залежності від бажаних параметрів процесу та типу відходів гірничо-видобувної 

та переробної промисловості. 

 Вміти аналізувати недоліки процесів біологічного вилуговування металів з 

відвалів, а також очищення шахтних вод гірничо-видобувного комплексу. 



 Вміти виконувати прогноз екологічної ситуації для прийняття науково 

обґрунтованих рішень стосовно управління негативними екологічними впливами, 

зокрема утворенням кислотних дренажних вод. 

 

4. Структура курсу 

 

ЛЕКЦІЇ 

 

1. Види (джерела) мінеральної сировини гірничо-металургійної галузі. 

Характеристика вторинної мінеральної сировини. Напрями розвитку 

біотехнологій при видобуванні цільових металів в світі та Україні. 

2. Характеристика основних груп бактерій, що беруть участь в 

біовилуговуванні. Умови мікробного росту. Механізми аеробного 

вилуговування. Ідеї з геномних досліджень та біохімічні можливості 

модифікованих форм бактерій. 

3. Мікробний метаболізм енергії (зміни в окисно-відновних станах 

елементів, що мають значення у гірничодобувних роботах). Основні 

можливості вилуговування і біологічного окислення, приклади технічних 

процесів біовилуговування. 

4. Технічні переваги використання бактеріального вилуговування. Мікробне 

відновлення заліза і потенціал для відновного вилуговування. Опір металам 

та іншим іонам, процеси, що поліпшують ефективність операцій 

вилуговування. 

5. Біовилуговування як спосіб вирішення екологічних проблем дренажу 

кислих шахтних вод. Мікробне відновлення сірки та використання даного 

процесу для очистки кислих шахтних вод. Мікробне окислення заліза та 

його роль в очистці кислих шахтних вод.  
 

ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 

ЛР-1. Лабораторне визначення параметрів мікробіологічного зростання: 

кислотність (рН), окислювально-відновлювальний потенціал (ОВП), 

електропровідність рідких середовищ. Розрахунок ОВП.  

ЛР-2. Визначення вмісту іонів кадмію, свинцю, хлору та натрію у зразках-

субстратів відвалів вугільної промисловості за допомогою іоноселективних 

електродів. 

ЛР-3. Дослідження умов росту мікроорганізмів на субстратах з мінеральної 

сировини. Розрахунок мікробіологічного зростання за певних умов . 

ЛР-4. Дослід з культивування мікроорганізмів у лабораторному біореакторі. 

ЛР-5. Мікроскопічне дослідження та підрахунок прирісту біомаси 

мікроорганізмів при культивуванні в лабораторних умовах.  

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

№ 

роботи 

(шифр) 

Назва роботи 

Інструменти, обладнання та 

програмне забезпечення, що 

застосовуються при проведенні 

роботи 

ЛР-1 Лабораторне визначення Витяжна шафа, ваги електронні, рН-, 



№ 

роботи 

(шифр) 

Назва роботи 

Інструменти, обладнання та 

програмне забезпечення, що 

застосовуються при проведенні 

роботи 

параметрів мікробіологічного 

зростання: кислотність (рН), 

окислювально-відновлювальний 

потенціал (ОВП), 

електропровідність рідких 

середовищ. Розрахунок ОВП. 

ОВП-метри, кондуктометри, 

змішувач, центрифуга, хімічні 

реагенти (сольові розчини), зразки 

ґрунтів/матеріалу відвалів. 

 

ЛР-2 Визначення вмісту іонів кадмію, 

свинцю, хлору та натрію у 

зразках-субстратів відвалів 

вугільної промисловості за 

допомогою іоноселективних 

електродів. 

Витяжна шафа, ваги електронні, 

іономір, іоноселективні електроди 

кадмію, свинцю, хлору та натрію, 

змішувач, центрифуга, зразки 

ґрунтів/матеріалу відвалів. 

 

ЛР-3 Дослідження умов росту 

мікроорганізмів на субстратах з 

мінеральної сировини. 

Розрахунок мікробіологічного 

зростання за певних умов 

Витяжна шафа, ваги електронні, 

культуральні середовища, чашки 

Петрі, колби, термостат, мінеральні 

зразки 

ЛР-4 Дослід з культивування 

мікроорганізмів у 

лабораторному біореакторі 

Біореактор лабораторний, хімічні 

реагенти (сольові розчини), ваги 

електронні, рН-метр, мінеральні 

зразки 

ЛР-5 Мікроскопічне дослідження та 

підрахунок прирісту біомаси 

мікроорганізмів при 

культивуванні в лабораторних 

умовах 

Витяжна шафа, ваги електронні, рН-

метр, хімічні реагенти (сольові 

розчини), культура одноклітинної 

мікроводорості Chlorella vulgaris 

 

 

6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно 

 
6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість 

балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 

Максимальне оцінювання: 

Теоретична 

частина 

Лабораторна частина 
Бонус Разом 

При При 



своєчасному 

складанні 

несвоєчасному 

складанні 

60 30 20 10 100 

Теоретична частина оцінюється за результатами здачі контрольної тестової 

роботи, яка містить 20 запитань, з яких 17 – прості тести (1 правильна відповідь), 3 

задачі. 

Лабораторні роботи приймаються за контрольними запитаннями до кожної з 

роботи. 

Бонус у вигляді 10 додаткових балів, якщо аспірант підготував тези доповіді за 

результатами власних досліджень, які були опубліковані в рамках науково-

практичної конференції та засвідчують персональну участь. 

 

 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи  

17 тестових завдань з чотирма варіантами відповідей, 1 правильна відповідь 

оцінюється у 3 бали (разом 51 бал). Опитування за тестом проводиться з 

використанням технології Microsoft Forms Office 365.  

Задачі наводяться також у системі Microsoft Forms Office 365. Вирішена на 

папері задача сканується (фотографується) та відсилається на електронну пошту 

викладача впродовж часу, відведеного на здачу теоретичної частини. Несвоєчасно 

вислана відповідь враховується такою, що не здана.  

Правильно вирішена задача оцінюється в 5 балів, причому: 

 5 балів – відповідність еталону, з одиницями виміру; 

 4 бали – відповідність еталону, без одиниць виміру або помилками в 

розрахунках; 

 3 бали – незначні помилки у формулах, без одиниць виміру; 

 2 бали – присутні суттєві помилки у рішенні; 

 1 бал – наведені формули повністю не відповідають еталону;  

 0 балів – рішення не наведене. 

 

6.4. Критерії оцінювання лабораторної роботи  

З кожної лабораторної роботи здобувач вищої освіти отримує 5 запитань з 

переліку контрольних запитань. Кількість вірних відповідей визначають кількість 

отриманих балів. 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з 

поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на 

засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика 

щодо академічної доброчесності регламентується положенням "Положення про 

систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті 



"Дніпровська політехніка". http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_ 

documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

 

7.2.Комунікаційна політика 

 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту.  

 

7.3. Політика щодо перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються 

на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання 
 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

7.5. Відвідування занять 
 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських 

заходах, академічна мобільність, які необхідно підтверджувати документами. Про 

відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити 

викладача або особисто, або через старосту.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

 

7.6. Бонуси  
Протягом вивчення курсу докторант  виконує лабораторні дослідження за 

результатами яких може підготувати доповідь у вигляді тез або наукової статті. 

Наукова праця може бути оприлюднена в наукових фахових журналах або подана на 

науково-практичну конференцію. За опубліковану наукову працю здобувач вищої 

освіти отримує 10 балів.  
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