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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: розв’язання етичних питань біотехнологій та біоінженерії з ураху-

ванням соціальних, правових та екологічних аспектів., здатність передбачувати 

та аналізувати з етичної точки зору наслідки наукової діяльності, обґрунтову-

вати і відстоювати  пріоритет етичних цінностей.  

 

Компетентності: ПК-1 – ПК-9; ПКс-1-1 – ПКс-1-5 

Результати навчання: РН-1– РН-10; РНс1-1 – РНс1-5 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Технології мікробного 

синтезу 

Основи фармацевтичної хімії 

Промислові технології 

біологічно активних речовин 

Основи фармацевтичної біотехнології 

Біотехнологія білків та клітин 

тваринного та рослинного 

походження  

Основи біотехнології фармсубстанцій та 

фармпрепаратів 

Молекулярна біотехнологія 

та біоінженерія 

Управління якістю та безпечність продукції в 

біотехнології та біоінженерії 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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11 120/4 32 88 32 – – – 2 + – 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 40 %. 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 
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1 2 3 4 5 

   Змістовий модуль № 1.  
Розділ 1. Основи біобезпеки і біоетики у 

біотехнологічній та харчовій промисловості 

 

 

1. Л 2 

Тема 1. Вступ. Предмет, мета, задачі та проблеми 

сучасної біоетики. Ознайомлення з основними 

термінами та поняттями (етика, біоетика, медична та 

фармацевтична етика, біобезпека, біотероризм).  

1 – 5 

2. СР 5 

Законодавча база України, ЄС відносно якості та 

безпеки харчових продуктів та продовольчої 

сировини. 

1 – 5 

  3. Л 2 

Тема 2. Біотехнологія як компонент біобезпеки. 

Біоетичні і етичні аспекти виробництва, контролю 

якості ефективності і безпеки у біотехнологічній та 

харчовій промисловостях та сільському господарстві. 

Біобезка та біоетичні аспекти використання  генно-

модифікованих продуктів при виробництві 

біотехнологічної продукції. 

1 – 5 

  4. СР 5 
Проблеми утилізація відходів сільського господарства 

та промисловості. 
1 

5. Л 2 

Тема 3. Теоретичні основи та практичні аспекти 

екологізації біотехнологічної промисловості.   

Сутність якості та біологічної безпечності 

біотехнологічної продукції. Вимоги до екологічно 

безпечних продуктів. Можливе забруднення 

біотехнологічних продуктів шкідливими речовинами. 

1, 4 

6. СР 5 
Складові державного регулювання якості та біоетики 

біотехнологічної продукції. 
1 – 8 

7. Л 2 

Тема 4. Вітчизняне та міжнародне законодавство в 

галузі біоетики біотехнологічних виробництв. 

Контроль за вмістом забрудників біотехнологічних 

продуктів. Закон України «Про якість та безпеку 

харчових продуктів та продовольчої сировини» 1998 

р. Оцінка безпеки продуктів харчування. 

1  

8. СР 10 
Джерела потрапляння шкідливих речовин до 

харчових продуктів. 
1, 4 
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9. Л 2 

Тема 5. Надходження забрудників до харчових 

біотехнологічних продуктів. 

Антибактеріальні речовини, пестициди, важкі метали, 

харчові добавки, як забрудники харчових продуктів. 

Вплив забруднених харчових продуктів на здоров’я 

людини та тварини. Аналізи та прогнозування ризиків 

застосування біотехнологічної продукції у 

міжнародних правових документах. 

1, 4 

10. СР 5 
Роль біотехнологічної та харчової промисловості в 

забезпеченні економічного розвитку України. 
1  

11. Л 2 

Тема 6. Біоетичні аспекти виробництва спирту, 

дріжджів, цукру, пива та напоїв. 

Біобезпека при утилізації та трансформації мелясно-

спиртової барди в кормові дріжджі, гранульовані 

органо-мінеральні добрива. Особливості очищення 

забрудненої жомової води після виробництва цукру. 

1  

12. СР 5 
Вимоги до біобезпеки води для харчової 

промисловості, біоетичні принципи. 
1  

13. Л 2 

Тема 7. Біоетичні аспекти виробництва молочних та 

мясних продуктів. 

Принципи конструювання та селекції 

біотехнологічних продуцентів молочних продуктів. 

Утилізації молочної сироватки для виробництва 

бактеріальної закваски для силосування кормів, 

випікання хліба, виділення казеїну.  

Переробки твердих та рідких відходів м’ясної 

промисловості на біомасу та суміш амінокислот для 

корму тварин. 

1, 4  

14. СР 5 

Захист молочних продуктів харчування в упаковці від 

дії хімічних та біологічних чинників. Захист м’ясних 

продуктів харчування в упаковці від дії хімічних та 

біологічних чинників. 

1, 4  

15. Л 2 Тема 8.  Контрольна робота 1.  1 – 7 

16. СР 5 

Біобезпека, біоетичні і етичні аспекти виробництва, 

контролю якості ефективності і безпеки у 

біотехнологічному виробництві та харчовій 

промисловості. 

1 – 7 

 

  
Змістовий модуль № 2.  

Розділ 2.  Основи біобезпеки і біоетики у 

фармацевтичній промисловості 

 

16. Л 2 

Тема 9. Біоетичні аспекти та біобезпека науково-

дослідної роботи: експеримент та клінічні 

дослідження. Біомедична етика та біобезпека 

проведення клінічних випробувань лікарських 

препаратів і нових медичних технологій.  

1, 2, 3, 5, 6 

17. СР 5 

Тестування медикаментів. Досліди на тваринах. 

Законодавчо правові аспекти поводження з 

тваринами. 

1, 2, 3, 5, 6 
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18. Л 2 

Тема 10. Принципи та рівні біологічної небезпеки. 

Вимоги та принципи біологічного захисту 

лабораторії. Методи роботи з мікробіологічними 

матеріалами. Організація безпечної роботи персоналу. 

1, 2, 3, 5, 6 

19. СР 5 

Тестування медикаментів. Клінічні дослідження. 

Законодавчо правові аспекти поводження з людьми. 

Положення Конвенції про права людини та 

біомедицину. 

1, 2, 3, 5, 6 

20. Л 2 

Тема 11.  Біобезпека та та біоетичні аспекти медичної 

генетики, генної інженерії і генної терапії, генетичних 

технологій модифікацій рослин та тварин. Правові 

проблеми медичної генетики, генної інженерії і генної 

терапії, генетичних технологій модифікацій рослин та 

тварин. 

1, 2, 3, 5, 6 

21. СР 5 

Як впливають генетичні модифікації рослин та тварин 

на біоценози. Проблема зникнення деяких рослин та 

тварин у зв’язку з розвитком генетичної інженерії.  

1, 2, 3, 5, 6 

22. Л 2 

Тема 12. Біобезпека, біоетичні і етичні аспекти 

виробництва, контролю якості ефективності і безпеки 

у біофармацевтичній та фармацевтичній 

промисловості. 

1, 2, 3, 5, 6 

23. СР 10 

Принципи та рівні біологічної небезпеки. Вимоги та 

принципи біологічного захисту лабораторії. Методи 

роботи з мікробіологічними матеріалами. Організація 

безпечної роботи персоналу. 

1, 2, 3, 5, 6 

24. Л 2 

Тема 13.  Біобезпека і інфекційні захворювання. 

Біологічна зброя. Біотероризм, як найбільш 

небезпечний вигляд тероризму. Захист людини і 

суспільства від біотероризму.  

1, 2, 3, 5, 6 

25. СР 5 
Бактеріальні, мікроміцетні, вірусні та паразитарні 

збудники. 

1, 2, 3, 5, 6 

26. Л 2 
Тема 14. Біоетичні аспекти утилізації пакування 

матеріалів з паперу, скла та алюмінієвої фольги. 

1, 2, 3, 5, 6 

27. СР 5 
Виникаючі інфекції, як загроза безконтрольного 

поширення епідемій по світу. 

1, 2, 3, 5, 6 

28. Л 2 

Тема 15.  Методи очищення (спалювання, біологічна 

абсорція, католічне відновлення) повітряних викидів 

біотехнологічних та фармацевтичних виробництв. 

1, 2, 3, 5, 6 

29. СР 5 
Проблеми утилізації відходів фармацевтичної 

продукції. 
1, 2, 3, 5, 6 

30. Л 2 Тема 16. Контрольна робота 2.   1 – 7 

Разом (годин) 112 

 

 

 

 

 

 

 

 



САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до лабораторних занять  – 

3 Виконання індивідуального завдання (розрахункова робота) – 

4 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  
80 

 Разом 88 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  
 

Індивідуальні завдання в 11 семестрі не передбачені Навчальним планом. 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Методи навчання, з окремої навчальної дисципліни – це методи взаємодії 

між викладачем та студентами, а саме методи подання інформації студентові  

в ході його пізнавальної діяльності.  

На лекційних, практичних та семінарських заняттях з метою активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни 

«Біонанотехнологія та нанобіофізика» використовуються наступні методи. 

Пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-рецептивний. 

Студенти здобувають знання у «готовому» вигляді, слухаючи лекцію, або з 

навчальної (або методичної) літератури, або за допомогою Інтернет-посібника. 

Студенти сприймають і осмислюють факти, оцінки, висновки й залишаються в 

рамках репродуктивного (відтворюючого) мислення. Такий метод якнайширше 

застосовують для передавання значного масиву інформації. Його можна 

використовувати для викладення й засвоєння фактів, підходів, оцінок, 

висновків.  

Репродуктивний метод. Ідеться про застосування вивченого на основі 

зразка або правила. Діяльність студентів є алгоритмічною, тобто відповідає 

інструкціям, розпорядженням, правилам – в аналогічній до представленого 

зразка ситуаціях. Організовується діяльність студентів за кількаразовим 

відтворенням засвоюваних знань. Для цього використовуються різноманітні 

вправи, лабораторні, практичні роботи, програмований контроль, різні форми 

самоконтролю. Цей метод застосовується у взаємозв'язку з інформаційно-

рецептивним методом (який передує репродуктивному). Разом вони сприяють 

формуванню знань, навичок і вмінь в студентів, формують основні розумові 

операції (аналіз, синтез, узагальнення, перенос, класифікація. 

Метод проблемного навчання. Викладач, перш ніж знайомити з 

матеріалом, ставить проблему, формує пізнавальне завдання, а потім 

розкриваючи систему доказів, порівнюючи погляди, різні підходи, показує 

спосіб розв’язання поставленого завдання. Студенти стають свідками й 

співучасниками наукового пошуку і не тільки сприймають, усвідомлюють та 



запам'ятовують готову інформацію, але й стежать за логікою доказів, за рухом 

думки педагога. 

Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть – в організації 

активного пошуку розв’язання висунутих педагогом пізнавальних завдань або 

під керівництвом педагога, або на основі евристичних програм і вказівок. 

Процес мислення поетапно направляється й контролюється педагогом або 

самими учнями на основі роботи над завданнями і навчальними посібниками. 

Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і 

завдань, короткого усного або письмового інструктажу студенти самостійно 

вивчають літературу, ведуть спостереження й виміри та виконують інші 

пошукові дії. У даному методі найбільш повно проявляються ініціатива, 

самостійність, творчий пошук у дослідницькій діяльності. Дослідницький 

метод безпосередньо переходить у методи, які імітують, а іноді й реалізують 

науковий пошук.  

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни 

здійснюють згідно з кредитною системою організації навчального процесу. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої 

призначається 100 балів, і рейтингу з атестації (екзамену) – 100 балів. 

Критерії оцінки рівня знань на лабораторних, семінарських та практичних 

заняттях (https://sites.google.com/site/prokafedru/docs/rating ): 

Оцінка «відмінно»/А – студент демонструє глибоке знання навчального 

матеріалу, що міститься в основних і додаткових літературних джерелах; 

вміння аналізувати явища, які вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і розвитку; 

вміння проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні 

практичні задачі; відповіді на запитання чіткі, лаконічні, логічно послідовні.  

Оцінка «добре»/В – студент демонструє глибокий рівень знань в обсязі 

обов’язкового матеріалу; вміння давати аргументовані відповіді на запитання і 

проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні практичні 

задачі; проте відповіді на запитання містять певні неточності. 

Оцінка «добре»/С – студент демонструє міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практичного застосування; вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати 

практичні задачі; проте наявне невміння використовувати теоретичні знання 

для розв’язування складних практичних задач. 

Оцінка «задовільно»/D – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу, що вивчається, та їх практичного 

застосування; вміння розв’язувати прості практичні задачі; проте наявне 

невміння давати аргументовані відповіді на запитання; невміння аналізувати 

викладений матеріал і виконувати розрахунки; невміння розв’язувати складні 

практичні задачі. 

Оцінка «задовільно»/Е – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу модуля; вміння розв’язувати 

https://sites.google.com/site/prokafedru/docs/rating


найпростіші практичні задачі; проте наявне незнання окремих (непринципових) 

питань з матеріалу модуля; невміння послідовно і аргументовано висловлювати 

думку; невміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні 

практичних задач. 

Оцінка «незадовільно»/FX (потрібне додаткове вивчення) – коли студент 

дає правильну відповідь не менше ніж на 35% питань, або на всі запитання дає 

необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі помилки. Має неповний 

конспект лекцій. Додаткове вивчення матеріалу модуля може бути виконане в 

терміни, що передбачені навчальним планом.  

Оцінка «незадовільно»/F (потрібне повторне вивчення) – повна відсут-

ність знань значної частини навчального матеріалу модуля; істотні помилки у 

відповідях на запитання; незнання основних фундаментальних положень; 

невміння орієнтуватися під час розв’язання простих практичних задач.  

Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою 

рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної 

діяльності: поточне тестування рівня засвоєності теоретичного матеріалу під 

час аудиторних занять і самостійної роботи та оцінка (бали) за виконання 

контрольних робіт.  

Поточний контроль реалізується у формі проведення контрольних робіт. 

Перелік запитань до контрольних робіт: 

1. Біотехнологія, біобезпека і етика. Конфлікт мети і засобів в 

біотехнологіях.  

2. Етика і релігійна мораль (дилеми біоетики в світлі православ'я, ісламу,  

католицизму і так далі).  

3. Біоетичний принцип справедливості.  

4. Принцип пошани автономії особи і права пацієнта.  

5. Міжнародні  етичні  документи  і  українське  законодавство  про  права  

пацієнта.  

6. Добровільна інформована згода в клінічній і дослідницькій практиці.  

7. Правило конфіденційності (лікарська таємниця) в сучасній медицині.  

8. Етичні комітети: історія формування і соціальні функції.  

9. Історія  етичного  регулювання біомедичних досліджень  на  людині  і 

тваринах.  

10. Роль  біоетичних  принципів  і  правил  у  регулюванні  біомедичних 

дослідженнях на людині.   

11. Етичне регулювання експериментів на тварин.  

12. Етика Гіппократа і сучасність.  

13. Основні етичні теорії в контексті біоетики.  

14. Застосування етичного правила інформованої згоди у компетентних і 

некомпетентних пацієнтів.  

15. Перспективи  клонування  людини  як  філософська  і  морально-

етична проблема.  

16. Поняття клонування. Перспективи клонування тварин.  

17. Використання генно-модифікованих організмів. 

18. Фармація і етика. Конфлікт мети і засобів в біомедичній науці. 



19. Скадові державного регулювання якості та біоетики 

біотехнологічногої продукції. 

20. Джерела потрапляння шкідливих речовин до харчових продуктів. 

21. Роль біотехнологічної та харчової промисловості в забезпеченні 

економічного розвитку України. 

22. Сировина база біотехнологічних виробництв. 

23. Основні проблеми біоетики харчових виробництв. 

24. Методи очищення (спалювання, біологічна абсорція, католічне 

відновлення) повітряних викидів біотехнологічних виробництв. 

25. Вимоги до біобезпеки води для харчової промисловості, біоетичні 

принципи. 

26. Мікробіологічне очищення стічних вод біотехнологічних виробництв. 

27. У чому полягає державне забезпечення безпеки продовольчої 

сировини і харчових продуктів?  

28. У чому полягає Державне регулювання щодо безпеки харчових 

продуктів?  

29. Що таке якість харчових продуктів?  

30. Що таке Безпека харчових продуктів.  

31. Що таке Харчова і біологічна цінність харчових продуктів? 

32. Що таке Фальсифікація харчових продуктів і продовольчої сировини?  

33. Основні етапи системи аналізу загроз за критичними контрольними 

точками. Які існують принципи системи аналізу загроз і критичних 

контрольних точок?  

34. Які ви знаєте основні шляхи забруднення продуктів харчування і 

продовольчої сировини?  

35. Як класифікують забруднювачі харчових продуктів?  

36. Як потрапляють ксенобіотики із навколишнього середовища в 

організм людини?  

37. Які ви знаєте мікробіологічні показники безпеки харчової продукції?  

38. Охарактеризуйте санітарно-показникові мікроорганізми.  

39. Охарактеризуйте умовно-патогенні та патогенні мікроорганізми. Що 

таке патогенність, вірулентність?  

40. Які патогенні мікроорганізми викликають харчові інфекції та 

інтоксикації?  

41. Які існують мікроорганізми псування харчових продуктів і в чому 

полягає їх небезпека? 

42. Забруднення харчових продуктів мікотоксинами.  

43. Як класифікують пестициди? Який їх негативний вплив на організм 

людини? Шляхи контамінації харчових продуктів пестицидними препаратами? 

44.У чому полягає механізм токсичної дії нітритів на організм людини? 

Від яких факторів залежить токсичність нітритів?  

45. Чи вся рослинна сировина має однакову здатність накопичувати 

нітрати під час росту?  

46. Як впливають на організм людини антибіотики і гормональні 

препарати? 



РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 
 

Індивідуальне 

 завдання  

Відвідування 

лекцій  Контрольна 

робота 1 

Контрольна 

робота 2 

30 30 – 40 100 

 

Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно 

82 … 89 B 
добре 

75 … 81 C 

64 … 74 D 
задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Складовими частинами комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни є базовий навчальний посібник, навчальний контент, кейси 

для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, завдання до 

комплексної контрольної роботи, методичні вказівки для заочників та шкала та 

критерії оцінювання знань та вмінь студентів, які є в наявності на сайті кафедри 

http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/  

 

http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова література 

 

1. Волошина І.М. Біобезпека продуктів харчування: конспект лекцій 

«Промислова біотехнологія» та «Екологічна біотехнологія і біоенергетика» 

[Електронний ресурс] / І.М. Волошина. – К. : НУХТ, 2014. – 83 с. 

2. Запорожан В.Н. Биоэтика: Учебник [Текст] / В.Н. Запорожан, Н.Л. 

Аряєв. – Одесса : Одесский медуниверситет, 2005. – 295 с.  

3. Москаленко В.Ф., Біоетика: філософсько-медичні проблеми [Текст]  /  

В.Ф. Москаленко, М.В. Попов. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 218 с. 

4. Надточий Р.М., Контроль якості та безпеки харчових продуктів [Текст]/  

Р.М. Надточий, Д.С. Сінат-Радченко. – К :,УДУХТ,1998. – 44 с. 

5. Руженков В.А. Основы медицинской биоэтики: Учебное пособие 

[Текст] / В.А. Руженков, А.В. Боева, Е.Р. Дикарев. – Белгород, 2009. – 289 с. 

 

Допоміжна література 

 

6. Лобанова Т.П. Биобезопасность [Текст] / Т. П. Лобанова, Т.Ю. 

Иванькина, М.И. Кисурина. – М. : Медицина, 2002. – 132 с.   

7. Кошель М.И., Караванов Ю.А., Заболотная Г.М. Обезвреживание 

концентрированных сточных вод спиртодрожжевых предприятий с получениям 

кормового белкового продукта / М.И. Кошель, Ю.А. Караванов,  

Г.М. Заболотная.–  М. : АГРОНИИТЭИПП. – 1990. Г.М. – 28 с. 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

1. Інтернет-ресурс «Підручники кафедри» – 

https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks 

2. Інтернет-ресурс «Кафедра «Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія» – 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15  

3. http://nauka.izvestia.ru/ecology 

4. www.newlibrary.ru 

5. www.edu.ioffe.ru 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15
http://nauka.izvestia.ru/ecology
http://www.newlibrary.ru/
http://www.edu.ioffe.ru/

