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Бакалавр за спеціальністю

«Біотехнології та біоінженерія»



Профільними дисциплінами

напряму є:

➢ Інженерна ензимологія,

➢ Харчова біотехнологія,

➢ Генетика,

➢ Молекулярна біологія,

➢ Біотехнологія білків, жирів та вуглеводів,

➢ Харчові добавки та технологія БАД,

➢ Управління якістю та безпека біотехнологічних виробництв

БІОТЕХНОЛОГІЯ – це використання живих організмів і біологічних процесів

у виробництві.

БІОТЕХНОЛОГІЯ – це застосування наукових та інженерних принципів для

переробки речовин органічної та неорганічної природи біологічними

агентами з метою отримання різних цінних продуктів та послуг.

БІОТЕХНОЛОГІЯ – це міждисциплінарна галузь на стику біологічних,

хімічних і технічних наук.

Термін навчання за очною формою - 4 роки бакалавріату

КАФЕДРА БІОІНЖЕНЕРІЇ І ВОДИ



Сфера професійної діяльності:
підприємства харчової промисловості: технологія вина, 

пива, спиртів, оцту, кисломолочних продуктів, сирів, 

хлібопечіння та ін.;

 підприємства хімічної та фармацевтичної

промисловості: виробництво біологічних добавок, 

біотехнологічні медичні препарати;

 підприємства з виробництва сільськогосподарського

захисту рослин і тварин та комплексної переробки

відходів;

біотехнологія очищення вод, морів та океанів і 

промислових виробництв;

закладах екологічного та санітарного нагляду, 

сертифікації та стандартизації;

в інженерно-конструкторських та проектувальних

організаціях з впровадженням біотехнологічних

розробок у виробництво;

фахівцями з екологічної експертизи та паспортизації

підприємств усіх видів діяльності.
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Сфера професійної діяльності
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Спеціальність БІОТЕХНОЛОГА має 

великий попит на ринку виробництва 

різноманітних продуктів. 

Саме вона є основоположною в харчовій, 

фармацевтичній промисловості та при 

вирощуванні і переробці 

сільськогосподарської продукції.

Теоретичні знання і практичні навички

дозволяють працевлаштуватися на всіх

харчових і біохімічних виробництвах

України. 

Спеціалісти-біотехнологи бажані в 

біотехнологічній індустрії ряду країн

Європи: Франції, Португалії, Ірландії, 

Великобританії та країн світу Канада, 

США, Турція.
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ІТІ «Біотехніка» працює в проривному 

напрямку світової науки, був і 

залишається провідним науковим і 

науково-виробничою установою 

агропромислового комплексу України за 

напрямками: 

➢ промислової ентомології, 

➢ технічної мікробіології, 

➢ кліматичної техніки, 

➢ біолого-холодильних технологій 

збереження біологічної і 

сільськогосподарської продукції, 

➢ координаційний науково-технічний 

центр системи Національної академії 

аграрних наук України та 

Міністерства аграрної політики 

України в галузі промислових 

технологій виробництва і застосування 

засобів біологізації рослинництва.
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Кафедра біоінженерії і води тісно співпрацює з Інженерно-технологічним 

інститутом «Біотехніка» Національної академії  аграрних наук України



Наші студенти проходять виробничу та 

технологічну практику на науково-

виробничому підприємстві «Аріадна®».

Це підприємство є лідером з виробництва 

високоефективних інноваційних 

біопрепаратів з використанням 

класичних і новітніх досягнень науки. 

Сьогодні їх асортимент - це дієтичні 

добавки; лікарські засоби, гігієнічно-

профілактичні препарати, а також -

закваски для промислового виробництва 

кисломолочних продуктів з підвищеною 

біологічною цінністю.

Кафедра активно співпрацює з 

лабораторіями харчових підприємств та 

водопідготовки і очищення стічних вод.
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➢ застосовувати на виробництві новітні

біотехнологічні прийоми і методи в 

технологіях нових продуктів; 

➢ за допомогою біотехнологічних процесів

створювати нові види продуктів та 

розширювати асортимент існуючихі;

➢ здійснювати санітарний та екологічний

моніторинг харчових підприємств і 

технологій; 

➢ приймати конкретні технологічні рішення

щодо покращення якості продукції, 

підвищувати економічну та соціальну

ефективність таких підприємств.

Фахівці з біотехнології і біоінженерії

після навчання вмітимуть:
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Навчаються за стандартами МОН України
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НАШІ ПЕРЕВАГИ
✓ Якісна інженерна освіта в державному 

ЗВО вищого ступеню акредитації;

✓ Визнання диплому в багатьох країнах

світу;

✓ Можливість отпримання одночасно

декількох професій;

✓ Можливість проходження практики за 

кордоном.

Країни проходження

міжнародної практики
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Ми чекаємо саме на ТЕБЕ на 

навчання і обираючи

спеціальність

БІОТЕХНОЛОГА ти обираєш

перспективну спеціальність на 

майбутнє!


