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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Управління якістю
та безпека біотехнологічної продукції» відповідно до освітньо-професійної
програми підготовки бакалавра зі спеціальності 101
«Екологія» освітньопрофесійної програми підготовки «Екологічна біотехнологія та біоенергетика».
.
Предметом вивчення навчальної дисципліни«Управління якістю та
безпека біотехнологічної продукції» є сукупність теоретичних, методичних та
практичних питань управління якістю та безпеки біотехнологічної продукції.
Міждисциплінарні зв’язки: базується на знаннях переважної більшості
фундаментальних загальноосвітніх дисциплін («Хімія», «Фізика», «Біологія»),
дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця («Нормативне
забезпечення біотехнологічних виробництв») , забезпечує вивчення дисциплін
«Стратегія сталого розвитку та нормативно-правові основи екологічної політики»,
«ГМО та сучасні біотехнології в АПК».
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1.Якість і конкурентоспроможність.
2.Система управлінняякістюта безпека біотехнологічної продукції.
1.Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1 Мета вивчення навчальної дисципліни – це забезпечення майбутнього
спеціаліста необхідним об’ємом знань в області використання студентом основ
законодавства, що регулює правила створення об’єктів біотехнології та фармації,
здійснення контролю якості біотехнологічної та фармацевтичної продукції,
організацію виробничої діяльності, стандартизацію та сертифікацію виробництва,
засвоєння та використання принципів і правил належної виробничої практики і
подальше застосування одержаних знань і навичок під час вивчення загальної та
спеціальної технологій; проходження всіх видів практики, виконання курсових і
дипломних проектів, у майбутній виробничо-практичній роботі.
1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни є:
- підготовка спеціалістів, здатних вирішувати складні господарські
проблеми у сфері стандартизації, сертифікації, метрології та управління
якістю біотехнологічної продукції;
- вивчення основних відомостей ізстандартизації, сертифікації, метрології
та управління якістю біотехнологічної продукції;
- одержання й узагальнення нових знаньізстандартизації, сертифікації,
метрології та управління якістю біотехнологічної продукції;
- формуванняемоційно-ціннісногоставленнястудентів
до
навколишньогосередовища.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти
повинні:
знати:
- нормативно-правові основи стандартизації, сертифікації, метрології та
управління якістю біотехнологічної продукції;

- основні метрологічні правила, вимоги, норми;
- чинники, що впливають на формування якості
та безпеки
біотехнологічної продукції;
- способи осушення перезволожених ділянок (дренаж) та зрошення
засушливих ділянок (іригація);
- особливості закріплення пісків трав’яною рослинністю;
- основи лісомеліорації;
- методи фіторемедіації забруднених ґрунтів.
вміти:
- використовуватинабутізнання в практичнійдіяльності;
- користуватися нормативною базою;
- аналізувати та оцінюватинебезпечніситуації;
- визначатиступінь, ризикирозвиткунадзвичайнихекологічнихситуацій;
- прийматиекологічнобезпечні та економічнодоцільнірішення;
- обґрунтовувати шляхи вирішенняекологічних проблем;
- проводити за встановленими методиками аналіз біотехнологічної
продукції;
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити
ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.Якість і конкурентноспроможність
Тема 1.1 Основнікатегорії та поняття у сферіякості.
Тема 1.2 Якість як складовийелементконкурентоспроможності.
Тема 1.3Сутність та основнікатегоріїстандартизації.
Тема 1.4 Мета, принципи, завдання йметодистандартизації.
Тема 1.5 Напрями та тенденціїрозвиткустандартизації.
Тема 1.6 Кваліметрія і метрологія.Параметричні ряди.
Тема 1.7 Система показниківякостіпродукції.
Тема 1.8 Контроль якостіпродукції.
Тема 1.9 Стандартизація та уніфікаціятоварів і упаковки.
Тема 1.10 Методиоцінюванняякостіпродукції.
Змістовий
модуль
біотехнологічної продукції

2.

Система

управлінняякістюта

безпека

Тема 2.1 ДержспоживстандартУкраїни.
Тема 2.2 Сертифікація та їївиди.Система сертифікаціїУкрСЕПРО
Тема 2.3 Система науково-технічноїінформації як основа для
розробленнястандартів та забезпеченняякостіпродукції.
Тема 2.4Нормативно-правовезабезпеченнястандартизації та сертифікації.

Тема
2.5Використаннятехнічнихзасобів
у
стандартизації
та
сертифікаціїпродукції.
Тема 2.6Генно-модифіковані організми (ГМО) і біобезпека.
Тема 2.7Методиоцінки і прогнозуваннявпливу ГМО на організмлюдини і
навколишнєсередовище.
Тема 2.8Природа ризиків для здоров’ялюдини і навколишньогосередовища,
пов’язаних з генно-інженернимиорганізмами.
Тема 2.9Можливінесприятливівпливи генно-інженернихорганізмів на
здоров’ялюдини, методиїхоцінювання і способизапобігання.
Тема 2.10Несприятливінаслідкививільнення ГМО в навколишнєсередовище
і методиїхоцінювання.
Тема
2.11Оцінкаризиківможливихнесприятливихефектів
ГМО
на
навколишнєсередовище.
Тема 2.12Державнерегулюваннябезпекигенно-інженерноїдіяльності.
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1993.
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