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обrруIIтуванI{я виробництва бiотехнологiчних
rтрод}rктiв рiзног,о призначення (визначення
потреби у цiльовому проду<тi i розрах}цок
потужностi виробництва),
|4. Вмiти обгрунтувати вибiр бiологiчного агента,
складу поживного середовиII{а i способу
куJIьтивування, IIеобхiдних допомi)ItFIих робiт та
осноRних стадiй техноJIогiчного пpol(ecy,
1 5. Базуючись на знаннях про закономiрностi
механiчних, гiдромеханi.lttих, тепJIо- та
масообмiнних процесiв та ocHoBHi KoнcTpyкTopcbKi
особливостi, BMiT_ и обир ати вiдповiдне
устаткування у гrроцесi проектування виробництв
бiотехнологiчних продуктiв рiзного г{ризначення
для забезпеченIrя iх N4аксимаJtь}лоТ ефектl.tвностi,
16" Базуючись на знанFIях' олержаних пiд час
практиItи на пiдприс1\{ствах та установах, вмiти
здiйснювати продуктовий розрахунок i розрахунок
технолоl,iчного обладнання.
L] . Вмiти складати N,{атерiальний баланс на один
цикл виробничого процесу, специфiкаl_tiю
обладнання тА карту постадiйного контролIо з

наведенням контролъних точок вI,Iробrrицтва.
18. Вмiти здiйснIовати обгрунтування та вибiр
вiдtтовiдного технологiчного об;rаднання i
графiчно зобраiкувати техноJIогiчний прOцес
вiдповiдttо /]0 вимог нормативнрIх документiв з

використаI{няN,{ з}{аI{ь, одер}канI4х пiд час
IIрактичноТ п iдгото вкI,1.

19. Вмiти використовувати систеI\,{и

автоматI.1зованого проектуванFIя для розробки
технологiчноI та апаратурrrоТ схеми
бiотехнологiчних виробництв.
20. Вмiти розраховувати clcHoBHi критерiТ оцiнки
ефективностi бiотехЕ{оJIогiчного проtцесу
(параметри росту бiологillt{их агентiв, lIIвидкiстъ
синтезу цiлtъового продукт}, оинтезувальна
здатнiстъ бiолrогiчtлих агентiв, еконоvli.tний
коефiцiент, вихiд цiльового гrродукту вiд
сУбстр&ту, прод)rктивнiстъ, в&ртiстъ поживного
середовища тошо),
21 , Вчriти фор*улrOв ати завдання для розробкрl
систеI\{ автоматизацii' виробниt{тR бiотехнологiчних
ПроД)rк]'iв р iзного призr{аLIе}{ня.
22. Rмiти врахоtsувати соцiалънi., екологi.Iнi,
етичнi, еконоtr,лiчнi aclteкTpl) tsимоги охорони працi.,
виробничоТ caнiTapii i поlкежноТ безпеки пiд час

форrуRаFIня технiчних pirrreHъ. Rмiти
використовувати рiзнi види та форми руховоТ
aKTI4BHocT:i для активного вiдпочинку та tsеде}{ня

здорового способу життя.
2з. I]мiти викорLIстоRvв ати виробнrачiй i




















