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Основні курси: "Біологічні методи очистки стічних вод та переробки відходів" "Біохімічні та мікробіологічні основи харчових і 
бродильних технологій", "Технологія утилізації твердих відходів" "Спеціальне обладнання переробних виробництв 
сільськогосподарської продукції", "Біотехнологічний захист навколишнього середовища" 

Загальна інформація про курс 

Анотація 

Вивчення навчальної дисципліни"Біотехнологічний захист навколишнього середовища" передбачає формування у здобувачів вищої освіти 
загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, а саме - опанування знань з впливу чинників антропогенного навантаження на 
атмосферу, гідросферу та літосферу, а також заходів і засобів зниження техногенного впливу на складові біосфери. Програма навчальної 
дисципліни складається з таких розділів: Розділ 1. Теоретичні засади використання біотехнологічних процесів захисту навколишнього 
середовища; . Розділ 2. Біотехнології утилізації твердих відходів, водних і ґрунтових систем вилуговування корисних елементів та 
біобезпека виробництв.  Навчання з зазначеної дисципліни проводиться наприкінці освітнього процесу, тому її теоретичні положення 
спираються на знання і уміння, отримані при вивченні базових  і спеціальних дисциплін попередніх курсів підготовки та виступають певним 
підґрунтям для дипломного проектування 

Цілі курсу Метою курсу є формування у майбутніх фахівців системи знань і уявлень про організацію, особливості біотичних агентів і технічного 
оснащення, упровадження біологічних технологій під час розв’язання екологічних проблем навколишнього середовища 

Формат  Лекційні, практичні заняття , консультації. Підсумковий контроль – іспит  

Семестр 2 



Обсяг дисципліни: 3 кредити ECTS 90 годин. 

Лекцій: 32 годин. 

Лабораторних занять: - 

Практичних занять:  16 годин. 

Компетентності: 
Здатність використовувати сучасні інноваційні методи очистки природних 

середовищ від забруднень антропогенного походження із використанням 

процесів біологічної деструкції органічних та неорганічних забруднюючих 

речовин у сучасних біотехнологіях; здатність вибирати устаткування із 

використанням біологічних методів. 

Результати навчання: 
Вміти використовувати сучасні інноваційні методи очистки природних 

середовищ від забруднень антропогенного походження із використанням 

процесів біологічної деструкції органічних та неорганічних забруднюючих 

речовин у сучасних біотехнологіях; вміти вибирати устаткування із 

використанням біологічних методів. 

Теми що розглядаються 

Тема 1 Вступ до біотехнології захисту навколишнього середовища 

Тема 2 Системи екобіотехнологічного моніторингу.  

Тема 3 Теорія мікробіологічних процесів синтезу та деструкції речовини в 

задачах екологічної біотехнології.  

Тема 4 Аеробні і анаеробні процеси деструкції речовини.  

Тема 5 Біоочищення газових викидів. 

Тема 6 Біодеградація твердих побутових відходів та відходів сільського 

господарства 

Тема 7 Біоремедиація водних і грунтових систем забруднених органічними 

токсикантами та нафтопродуктами.  

Тема 8 Біоенергетика і біоконверсія енергії. 

Тема 9 Бактеріальне вилуговування та переробка мінеральної сировини. 

Тема 10 Роль мікроорганізмів у очищенні стічних вод та шламів, забруднених  

важкими металами.  

Тема 11 Біоетика застосування біотехнологій. 



Тема 12 Біобезпека застосування біотехнологій. 

 

Методи навчання  

1. Лекції – дозволяють студентам отримати доказово і аргументовано за 

наявності достатньої кількості яскравих переконливих прикладів, фактів, 

наукових доказів, роз'яснень, нових невідомих термінів сучасного наукового 

рівня, послідовно висловлюваних питань по дисципліні, що вивчається. Лекція 

– це метод навчання, який передбачає розкриття у словесній формі сутності 

явищ, наукових понять, процесів, які знаходяться між собою в логічному 

зв'язку, об'єднані загальною темою. Під час лекцій використовуються наочні 

методи, які передбачають, передусім, використання демонстрації та ілюстрації. 

2. Практичні роботи спрямовані на застосування набутих знань у 

розв'язанні практичних завдань. Мета практичних занять – поглиблювати, 

розширювати, деталізувати знання, отримані на лекції в узагальненій формі, і 

сприяти виробленню навичок професійної діяльності. Вони розвивають наукове 

мислення і дозволяють перевірити знання студентів. 

3. Розрахункова робота – це реалізація на практиці знань, умінь та 

здібностей студентів до науково-дослідної та творчої діяльності, уміння 

аналізувати екологічні системи та використовувати методи системного аналізу 

в цілому. 

 

Методи контролю  

Поточний контроль успішності студентів реалізується у формі опитувань,  

виконання завдань на практичних заняттях, виконання розрахункової роботи, 

проведення контрольних робіт. 

Контроль виконання самостійної роботи студентів проводиться шляхом 

усного опитування та дискусійного обговорення матеріалу. 

Контроль виконання розрахункової роботи проводиться під час 

консультацій шляхом перевірки правильності виконання окремих розділів 

роботи.  



Семестровий контроль проводиться у формі екзамену в усній формі по 

екзаменаційних білетах. Результати поточного контролю враховуються при 

виставленні підсумкової оцінки.  

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента 

Контрольні 
роботи 

Практичні 
заняття 

КР 
(КП) РГЗ Індивідуальні 

завдання Тощо Іспит Сума 

35 30   30 - 5 100 
 

Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів. 

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 
розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 
проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що 
навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 
кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 
компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 
відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 
можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні знання, 
розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 
особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань та 
вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 
рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 
протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 
викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 
діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 
рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 
(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з виставленням 
державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” чи 



„незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 
 

Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Критерії оцінювання Рейтингова 
Оцінка, 

бали 

Оцінка 
ЕСТS та її 
визначенн

я 

Національна  
оцінка позитивні негативні 

 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання навча-
льного матеріалу модуля, 
що містяться в основних і 
додаткових літературних 
джерелах; 
- вміння аналізувати 
явища, які вивчаються, в 
їхньому взаємозв’язку і 
розвитку; 
- вміння проводити тео-
ретичні розрахунки; 
- відповіді на запитання 
чіткі, лаконічні, логічно 
послідовні; 
- вміння  вирішувати 
складні практичні за-
дачі. 

Відповіді на за-
питання можуть  
містити незначні 
неточності 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань 
в обсязі обов’язкового 
матеріалу, що передбаче-
ний модулем; 
- вміння давати аргумен-
товані відповіді на запи-
тання і проводити теоре-
тичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
складні практичні за-
дачі. 

Відповіді на за-
питання містять 
певні неточно-
сті; 
 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, 
що вивчається, та його 
практичного застосу-
вання; 
- вміння давати аргумен-
товані відповіді на запи-
тання і проводити теоре-
тичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
практичні задачі. 

- невміння вико-
ристовувати тео-
ретичні знання 
для вирішення 
складних прак-
тичних задач. 

64-74 D Задовільно 

- Знання основних фун-
даментальних положень 
матеріалу, що вивчається, 
та їх практичного засто-
сування; 
- вміння вирішувати про-

Невміння давати 
аргументовані 
відповіді на за-
питання; 
- невміння аналі-
зувати викладе-



1 2 3 4 5 
сті практичні задачі. ний матеріал і 

виконувати ро-
зрахунки; 
- невміння вирі-
шувати складні 
практичні за-
дачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних фун-
даментальних положень 
матеріалу модуля, 
- вміння вирішувати най-
простіші практичні за-
дачі. 

Незнання окре-
мих (непринци-
пових) питань з 
матеріалу мо-
дуля; 
- невміння пос-
лідовно і аргу-
ментовано ви-
словлювати ду-
мку; 
- невміння засто-
совувати теоре-
тичні положення 
при розвязанні 
практичних за-
дач 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення ма-
теріалу модуля може бути 
виконане в терміни, що 
передбачені навчальним 
планом. 

Незнання основ-
них фундамен-
тальних поло-
жень навчаль-
ного матеріалу 
модуля; 
- істотні поми-
лки у відповідях 
на запитання; 
- невміння 
розв’язувати 
прості практи-
чні задачі. 

1-34 

F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадовільно 
 – 

- Повна відсут-
ність знань зна-
чної частини на-
вчального мате-
ріалу модуля; 
- істотні поми-
лки у відповідях 
на запитання; 
-незнання основ-
них фундамента-
льних положень; 
- невміння орієн-
туватися під час 
розв’язання  
простих прак-
тичних задач 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Таблиця 3. –Перелік дисциплін  
Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї 
дисципліни безпосередньо 

спираються: 
Екоінновації в створенні нових 
технологій 
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