
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВК 10; 

2. Назва: Машини та обладнання для біотехнологій; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Голотюк Микола 

Віталійович, к.т.н., доцент 

9. Результати навчання:  
Метою вивчення навчальної дисципліни “Машини та обладнання для біотехнологій” є 

формування у майбутніх фахівців правильного підходу до постановки і вирішенню проблеми 

ефективного використання машин та обладнання для біотехнологій; надання студентам базових 

знань основ з управління ресурсо- і енергозбереженням при розрахунку і проектуванні, 

експлуатації та обслуговуванні машин та обладнання для біотехнологій.  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи…; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Хімія, Фізика, Теоретична 

механіка, Основи екології, Основи автоматизації проектування машин, ТКМ і матеріалознавство. 

12. Зміст курсу: Конструкційні матеріали для машин і апаратів біотехнологічного виробництва. 

Конструювання і конструкційні розрахунки. Трубопроводи і трубопровідна арматура. Ємнісна 

апаратура. Ферментаційна апаратура. Апаратура для відділення біомас. Обладнання і 

устаткування для концентрування культуральних рідин і нативних розчинів. Апаратура для 

сорбційного вилучення цільових продуктів. Апаратура для рідинної екстракції. Апаратура для 

твердофазової екстракції. Сушарки. Апаратура для кондиціювання продуктів мікробіологічного 

синтезу.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Коваленко І.В., Малиновський В.В. Основні процеси, машини та апарати хімічних 

виробництв: Підручник.-К.: Інрес: Воля, 2006.-264 с. 

2. Процеси і апарати харчових виробництв: Підручник / За ред. проф. І.Ф. Малежика.-К.: 

НУХТ, 2003.- 400 с. 

3. Горупа В. В. Практикум для студентів "Конструкція обладнання біотехнологічних 

виробництв" / Василь Васильович Горупа. – Київ: НАУ, 2017. – 64 с. 

4. Процеси і апарати біотехнологічних виробництв. Курсове проектування : посібник / В. І. 

Глибін. – К. : НАУ, 2018. – 84 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 80 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль: залік в кінці 8семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування…... 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                                  д.т.н., професор Кравець С.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVIEW OF THE DISCIPLINE 
1. Code: ВК 10. 

2. Title: “Machinery and equipment for biotechnology”. 

3. Type: Elective. 

4. Higher education level: I (Bachelor course)). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4. 

6. Semester when the discipline is studied: 8. 

7. Number of established ECTS credits: 4. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Mykola Holotiuk, PhD, 

Associate Professor. 

9. Results of studies: 
The purpose of studying the discipline "Machines and equipment for biotechnology" is to 

formulate in the future specialists the right approach to formulating and solving the problem of efficient 

use of machines and equipment for biotechnology; providing students with basic knowledge of the 

basics of resource and energy management in the calculation and design, operation and maintenance of 

machines and equipment for biotechnology. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practicals, self-dependent work, control (credit). 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Chemistry, Physics, Theoretical 

Mechanics, Principles of Ecology, Fundamentals of automation of machine design, TCM and materials 

science. 

12. Course contents: Constructional materials for biotechnology production machines and apparatus. 

Design and construction calculations. Pipelines and pipeline fittings. Capacitive equipment. 

Fermentation equipment. Equipment for the separation of biomass. Equipment and equipment for 

concentrating culture fluids and native solutions. Equipment for sorption extraction of target products. 

Liquid extraction equipment. Equipment for solid-phase extraction. Dryers. Equipment for conditioning 

of products of microbiological synthesis. 

13. Recommended educational editions: 
1. Kovalenko IV, Malinovsky VV Basic processes, machines and devices of chemical industries: 

Textbook.-K .: Interest: Volia, 2006.-264 p. 

2. Processes and apparatus of food production: Textbook / Ed. prof. IF Malyezhika.-K .: NUHT, 

2003.- 400 p. 

3. Gorupa VV Workshop for students "Design of equipment for biotechnological industries" / 

Vasily Gorup. - Kiev: NAU, 2017. - 64 p. 

4. Processes and devices of biotechnological industries. Course design: a manual / VI Glibin. - K.: 

NAU, 2018. - 84 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures (20 hours), practicals (20 hours), self-dependent work (80 hours). Total – 120 hours. 

Methods and technologies: interactive lectures, елементи проблемної лекції, individual tasks, use of 

multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: 
100-point scale of assessment. 

Current control: testing, interviewing, assessing self-dependent work. 

Final control: credit. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
 

Head of the Chair      Kravets S.V., Doctor of Engineering, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


