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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи екологічної 

біотехнології» складена відповідно до варіативної частини освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.051401 «Біотехнологія». 

Дисципліна є однією з важливих в системі освітньої підготовки фахівців-

біотехнологів, оскільки значна кількість природоохоронних технологій з 

переробки відходів, моніторингу стану довкілля та ліквідації забруднень 

навколишнього середовища базуються на життєдіяльності живих організмів.  

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи екологічної 

біотехнології» є біологічні технології, що застосовують для вирішення 

екологічних проблем різних галузей виробництва, моніторингу стану 

навколишнього середовища. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: сучасна дисципліна «Основи екологічної 

біотехнології» має зв’язки з багатьма науками, які відрізняються об’єктами та 

методологією досліджень. Базується на знаннях, які отримані студентами при 

вивченні біології клітини, загальної та неорганічної хімії, органічної хімії, 

аналітичної хімії, фізичної та колоїдної хімії, фізики, генетики, загальної 

мікробіології і вірусології, біохімії, загальної токсикології, загальної 

біотехнології, біоінженерії, процесів і апаратів біотехнологічних виробництв. 

Дисципліна «Основи екологічної біотехнології» є важливою базовою 

теоретичною складовою освітньої програми й забезпечує вивчення фахових 

дисциплін та практичної підготовки фахівця з галузі знань 0514 «Біотехнологія». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Біотехнологія і вирішення екологічних проблем навколишнього 

середовища. 

2. Біотехнологія й охорона водних ресурсів. 

3. Біотехнологія і переробка відходів. 

4. Біотехнологія й використання та охорона земельних ресурсів. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи екологічної 

біотехнології» є ознайомлення студентів напряму підготовки 6.051401 

«Біотехнологія» з основними біологічними технологіями,  біопроцесами й 

обладнанням, що використовують для вирішення екологічних проблем 

виробництв різних галузей, для моніторингу стану навколишнього середовища. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи 

екологічної біотехнології» є:  
- отримання знань щодо основних видів існуючих біотехнологічних 

виробництв; 



 

- ознайомлення з технологічними процесами й обладнанням різних 
біотехнологічних виробництв; 

- ознайомлення студентів з принципами і технічними рішеннями 
біологічних технологій, які застосовуються у системі захисту навколишнього 
середовища від антропогенного навантаження і забруднень; 

- формування у студентів теоретичної бази професійної підготовки щодо 
вільного орієнтування у вирішенні практичних задач із застосування 
біологічних технологій; 

- формування у студентів наукового практичного світогляду, аналітичного 
мислення, які сприятимуть вирішенню глобальних проблем сьогодення: 
екологічних, енергетичних, продовольчих і охорони здоров’я людини шляхом 
впровадження новітніх біотехнологічних процесів. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

 

знати: 
- основні схеми і способи біологічного очищення стічних вод; 
- способи біотехнологічної переробки відходів і побічних продуктів 

сільського господарства та промисловості; 
- біотехнологічні  методи захисту навколишнього середовища від 

забруднень, рекультивації земель; 
- перспективи розвитку біоенергетики; 
- елементи генної інженерії і їх використання у вирішенні екологічних 

проблем навколишнього середовища; 
- застосування біотехнологічних методів екологічному моніторингу; 
- біологічні напрями вирішення агроекологічних задач. 

 

вміти: 
- використовувати теоретичні знання при проведенні аналізів з 

використанням біотехнологічних методів контролю забруднень повітря, води, 
ґрунту і продуктів харчування; 

- проводити аналіз і прогнозувати роботу споруд біологічного очищення 
стічних вод за біологічними показниками; 

- моделювати біотехнологічні процеси; 
- приймати рішення по впровадженню біотехнологічних способів 

вирішення екологічних задач. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль 1 

Біотехнологія і вирішення екологічних проблем навколишнього 

середовища  

Становлення та розвиток біотехнології. Предмет, історія розвитку, цілі та 

задачі біотехнології. Зв’язок біотехнології з іншими науками. Об’єкти та 

методи біотехнології.  Процеси і апарати в біотехнології. 

Гена інженерія у вирішенні екологічних проблем навколишнього 



 

середовища. Генетичні методи створення мікроорганізмів з новими 

ферментативними властивостями. Загальні відомості. Еволюція природних 

систем детоксикації. Катаболічні плазмиди як природні вектори. Ксенобіотики і 

гена інженерія. Метод рекомбінантних ДНК. 

Біотехнологія трансплантації ембріонів тварин. Застосування методів 

трансплантації. Роль ембріобанків. 

Клонування. Перспективи і проблеми. 

Біотехнологія і нетрадиційні джерела енергії. Екологічна криза й нова 

енергетична стратегія. Характеристика сучасних джерел енергії. Шляхи 

екологічної конверсії енергетики. Біоенергетика. Перспективи біологічної 

енергетики. 

Виробництво етилового спирту – рідкого виду палива. Методи та умови 

виробництва. Біохімічні та мікробіологічні основи спиртового виробництва. 

Виробництво біомаси, використання її як джерела енергії. Вирощування 

енергетичних польових та деревних рослинних культур. 

Пошук, селекція біооб’єктів – продуцентів вуглеводнів. Використання 

вуглеводнів біологічного походження в нафтохімічній промисловості. 

Біоенергія: фотовиробництво водню і перетворення енергії сонячного 

світла. 

Біотехнологія й екологічний моніторинг. Методи біологічного контролю 

стану та забруднення навколишнього середовища. Біоіндикація і її роль в 

екологічних дослідженнях. Основні поняття, задачі. Біоіндикація 

антропогенних забруднень. Методи біоіндикації забруднень водних екосистем, 

повітряного середовища, грунту. Специфічна і неспецифічна біоіндикакція. 

Біоіндикатори. Фітоіндикація. Практичне значення і галузі застосування 

біоіндикаційних досліджень. 

Санітарно-бактеріологічний контроль якості води та водних об’єктів; 

методи застосування. 

Біотестування. Суть методу, його задачі, переваги в порівнянні з хімічним 

аналізом забруднень навколишнього середовища. Вибір тест- об’єкту. Критерії 

оцінки забруднень. Використання водоростей, нижчих ракоподібних, риб і ін. 

організмів. Застосування біотестування. 

 

Змістовий модуль 2 

Біотехнологія й охорона водних ресурсів 

Біологічні методи очищення стічних вод. Загальні положення. Зміст і 

межі застосування біологічного очищення води. Склад і властивості стічних 

стоків, види забруднень. Степінь очищення на біологічних очисних спорудах.  

Аеробні, анаеробні методи очищення стічних вод. Біологічне очищення в 

природних і штучних умовах. 

Ґрунтові методи очищення стічних вод. Поглинальна здатність ґрунту. 

Поля зрошування, поля фільтрації, споруди підземної фільтрації. Ефективність, 

переваги, недоліки ґрунтових методів. Межі застосування. Умови, які 

додержують при проектуванні споруд. Ґрунтовий біоценоз, який здійснює 

очищення стічних вод. 



 

Біотехнологічні гідроспоруди. Типи біотехнологічних споруд з 

використанням очисного потенціалу водної рослинності. Функції водної 

рослинності у водоймах. Угруповання водної рослинності з високою очисною 

здатністю, їх застосування. 

Очищення стічних вод в біологічних ставках. Загальні положення 

процесу. Типи очисних споруд. Умови проектування і застосування. 

Ефективність очистки стічних вод. Переваги та недоліки роботи гідроспоруд. 

Біоценоз біологічних ставків, який забезпечує очищення стічних вод. Біохімічні 

процеси у біоставках. 

Очищення вод в біофільтрах та аеротенках. Індустріальні споруди 

аеробної очищення стічних вод. Гомогенні реактори і реактори з нерухомою 

біоплівкою. 

Процеси біохімічного очищення стічних вод на біологічних фільтрах. 

Принцип роботи біофільтру. Типи очисних споруд. Конструкції біофільтрів. 

Краплинні біофільтри. Високонавантажені біофільтри, їх класифікація. 

Біофільтри з пластмасовою загрузкою. Режим аерації на спорудах різного типу. 

Застосування, переваги, недоліки роботи споруд. Особливості експлуатації 

біофільтрів. Біоплівка, її функції. Склад біоценозу і біохімічні процеси у 

біофільтрах. 

Процес очищення стічних вод в аеротенках. Застосування. Принцип 

роботи аеротенку. Конструкції аеротенків, їх класифікація. Аеротенки-

змішувачі, аеротенки-витискувачі, аеротенки-відстійники та ін. Система аерації 

у спорудах.   

Населення аеротенків. Мікробіологічна, фізико-хімічна та хімічна 

характеристика активного мулу. Вплив різних факторів на біоценоз активного 

мулу і ефективність процесів очистки. Направлення біохімічних процесів в 

аеротенку. Модифікації активного мулу. Технологічні показники біологічної 

очистки. Порушення роботи аеротенків. Виявлення та ліквідація аварійних 

ситуацій. Інтенсифікація процесів в аеротенку. 

Порівняння якісного і кількісного складу активного мулу та біоплівки. 

Окситенки. Загальна характеристика роботи споруд. 

Закономірності біохімічного окислення органічних речовин в аеробних 

умовах в очисних спорудах. Місце протікання біохімічного окислення. Роль 

ферментів у процесах трансформації органічних речовин. Біохімічна активність 

мікроорганізмів. Закономірності росту активного мулу. Вміст біогенних 

елементів у стічних водах і робота активного мулу й біоплівки. Процеси нітри-, 

денітрифікації у стічних водах. Потік енергії і речовин у трофічному ланцюгу 

активного мулу. 

Анаеробні процеси очищення стічних вод. Типи очисних споруд для 

анаеробного зброджування: септики, двох’ярусні відстійники, освітлювачі-

перегнивачі, метантенки та ін. Принцип роботи споруд. Конструкції. 

Застосування споруд. Переваги, недоліки і різниця в функціонуванні названих 

споруд. Мезофільний і термофільний режими зброджування у метантенках. 

Біоценоз очисних споруд. Мікробіологічна характеристика анаеробного мулу. 

Кислотоутворюючі і метаноутворюючі бактерії, їх фізіологічні властивості. 



 

Закономірності біохімічного окислення речовин в анаеробних умовах на 

очисних спорудах. Послідовність біохімічних перетворень складних органічних 

субстратів в процесі метанового зброджування. Стадії кислого і метанового 

зброджування. Екологічна рівновага в біоценозі анаеробного мулу. Умови 

підтримання екологічної рівноваги в метантенку. Порушення у роботі споруд 

анаеробної очистки. Ефективність зброджування органічних речовин. 

Біофлокулянти. Застосування мікроорганізмів в якості флокулянта у 

процесах очистки стічних вод. Седиментаційні та адсорбційні властивості 

мікроорганізмів активного мулу. Флокуляційна взаємодія мікробів і 

мінеральних часток. Способи обробки суспензії мікроорганізмів. Біосинтез 

біофлокулянтів. Використання в якості біофлокулянтів екстрактів гідролізу 

біомаси мікроорганізмів. 

Клітинна іммобілізація. Загальні відомості. Методи клітинної 

іммобілізації. Застосування іммобілізованих клітин. Типи реакторів з 

іммобілізованими клітинами. 

 

Змістовий модуль 3 

Біотехнологія і переробка відходів 

Компостування органічних відходів. Основні принципи процесу. 

Мікробіологічні, біохімічні аспекти компостування. Температурний фактор. 

Параметри процесу. Схеми компостування. Прості системи: кучі, компостні 

ряди. Механізовані процеси. Вихід та склад компосту. Переваги та 

застосування компостування. 

Біодеградація соломи. Фітотоксичність біодеградованої соломи. Нові 

технології використання мікроорганізмів для прискорення процесів 

біодеградації та зниження фітотоксичності соломи. 

Біотехнології переробки осадів, органічних рідких відходів. 

Біотехнологічні процеси у переробці осадів стічних вод. Види, склад, 

властивості осадів. Анаеробна і аеробна стабілізація осадів стічних вод. 

Переваги, недоліки методів. Схеми аеробної, анаеробної стабілізації активного 

мулу. 

Утилізація активного мулу: схема отримання белвітаміла; технічного 

вітаміну В12. Виробництво суміші кормових дріжджей з активним мулом; білка 

з активного мулу, активного вугілля. Переробка активного мулу і осадів 

стічних вод на органо-мінеральні добрива. 

Біотехнологія виробництва біогазу. Виробництво біогазу як спосіб 

утилізації гною та інших відходів. Біореактори. Середній склад і вихід біогазу в 

процесі метанового зброджування. Вплив фізико-хімічних і мікробіологічних 

факторів на процес метаногенезу. Використання біогазу. 

Біотехнологія виробництва бактеріального протеіну як перспективний 

спосіб утилізації гною. 

Біотехнологія переробки мінеральної сировини. Бактеріальне 

вилуговування мінеральної сировини. Загальні відомості. Мікробіологічний 

аспект процесу. Хімія бактеріального окислення сульфідних мінералів. 

Перспективи застосування бактеріального вилуговування. Вилуговування куч, 



 

відвалів, руди, мінеральних концентратів. Переваги, недоліки в порівнянні з 

традиційними методами. 

 

Змістовий модуль 4 

Біотехнологія й використання та охорона земельних ресурсів 

Біологічна рекультивація грунтів. Етапи рекультивації порушених 

грунтів. Стратегія рекультиваційних заходів на нафтозабруднених грунтах. 

Роль грунтової мікробіоти в рекультивації нафтозабруднених грунтів. Етапи 

природної деградації нафти і нафтопродуктів у грунті. 

Мікробіологічні аспекти охорони грунтів від забруднення пестицидами. 

Руйнування пестицидів грунтовими мікроорганізмами. 

Біотична детоксикація сполук важких металів у грунтах. 

Мікробіологічна деградація ПАР. Характеристика вітчизняних ПАР по 

ступеню їх біорозпаду.  

Біотехнологія і підвищення продуктивності агроекосистем. Екологічна 

конверсія сільського господарства. Тенденції зниження енергетичної 

ефективності сільськогосподарського господарства. Біологізація сільського 

господарства.  

Біотехнологія і підвищення продуктивності агроекосистем. Генетичні 

методи поліпшення сортів рослин і підвищення їх продуктивності. Селекція 

сільськогосподарських рослин. Підвищення ефективності біологічної фіксації 

атмосферного азоту мікроорганізмами. 

Біологічні засоби захисту рослин. Біопестициди мікробного походження, 

їх загальна характеристика. Бактеріальні ентомопатогенні препарати, 

ентомопатогенні гриби, патогенні віруси. Технологія виробництва 

бактеріальних препаратів. Вимоги до пестицидів. 

Бактеріальні добрива. Нітрагін, азотобактерін, фосфоробактерін. 

Ефективність дії препаратів. Практичне застосування. 

Виробництво силосу. Мікробіологічний аспект процесу. Витрачання 

білку і водорозчинних вуглеводів при силосуванні. Силосні добавки: 

стимулятори та інгібітори ферментації. Рекомендації до закладки силосних 

буртів. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Екзамен. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання    

Діагностика залишкових базових знань з дисципліни проводиться з 

використанням комплектів завдань для діагностики успішності навчання за 

змістовними модулями. 



 


