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1. Мета дисципліни — Засвоєння аспірантом теоретичних уявлень і практичних навичок з 

прогнозування шляхів перетворення органічних та неорганічних субстратів та накопичення 

кінцевих метаболітів консорціями мікроорганізмів у різних екологічних нішах; використання 

сучасних підходів до вивчення генетичного різноманіття, фізіологічних параметрів та 

властивостей мікробних консорцій та їх еволюції. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

Аспірант повинен знати: метаболізм, закономірності росту мікроорганізмів, сучасні методи 

досліджень в біології  на рівні випускника магістратури Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

Аспірант повинен вміти: культивувати різні фізіологічні групи мікроорганізмів, володіти 

методами молекулярної біології, генетики, біохімї, аналітичної хімії, біоінформатики та 

статистичного аналізу на рівні випускника магістратури Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Аеробно-анаеробні консорції: методологія досліджень» належить до переліку 

дисциплін вільного вибору аспіранта. В даній дисципліні докладно розглянуто процес формування 

і функціонування мікробних угруповань в аеробних та анаеробних еконішах, функціонування 

мікробних консорцій за зміни фізико-хімічних властивостей середовища та під антропогенним 

впливом, емерджентні властивості мікробних угруповань. Особлива увага надається сучасним 

підходам до вивчення генетичного різноманіття, фізіологічних параметрів та властивостей 

мікробних консорцій,  із застосуванням технологій нової генерації, «омік» та системного аналізу. 

4. Завдання (навчальні цілі): 
1. Розглянути основні механізми взаємодії між мікроорганізмами в асоціаціях, можливі 

трофічні ланцюги в аеробних та анаеробних мікробних угрупованнях різноманітних еконіш та 

за різних умов довкілля. 

2. Сформувати уявлення про еволюційні процеси у анаеробних мікробних угрупованнях та 

участь мобільних генетичних елементів у них. 

3. Сформувати вміння : на основі теоретичних і практичних знань про фізіологічні потреби 

мікроорганізмів і принципи їх взаємодії вміти моделювати напрямок мікробного процесу в 

різних природних і штучних екологічних нішах, прогнозувати можливі наслідки 

анторопогенного впливу на вихід кінцевих продуктів життєдіяльності анаеробних мікробних 

угруповань, за допомогою підходів омік та інтегрального мультиомного підходу анаізувати 

склад і еволюцію мікробних угруповань. 

 

Згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій дев’ятого рівня освіти дисципліна 

забезпечує набуття аспірантами таких компетентностей: 

інтегральної:  

- здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових ціліс-них знань та/або професійної практики 
Загальні: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу  

2. Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій  

3. Здатність до проведення самостійних досліджень на сучасному рівні  

4. Здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації з різних джерел  

5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати на сучасному рівні наукові проблеми  
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Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

1. Здатність застосовувати отримані знання та розуміння для вирішення проблем 

сучасної біології  

2. Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, 

що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань 

та/або професійної практики  

3. .Здатність обирати адекватні методи для ефективного вирішення конкретних науково-

практичних задач у галузі біології  

4. Здатність інтерпретувати дані, отримані в результаті наукового дослідження і 

зіставляти виявлені факти з сучасними концепціями, гіпотезами та теоріями  

5. Здатність розвивати особисте відчуття відповідальності за отримані в ході наукової 

діяльності результати  

6. Здатність представляти результати власного дослідження широкому загалу фахівців та 

нефахівців; спроможність працювати у міждисциплінарній команді  

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) Форми (та/або методи і 

технології) викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати    

1.1 Знати основні принципи організації 

мікробних угруповань, параметри їх 

функціонування, емерджентні 

властивості мікробних угруповань, 

катаболічні та анаболічні шляхи 

аеробних та анаеробних 

хемоорганотрофних і хемолітотрофних 

мікроорганізмів в різних екологічних 

нішах, структуру бактеріальної 

деструктивної та продуктивної гілки 

метаболічної сітки, етапи мікробної 

деструкції органічних сполук 

 

Лекція, Самостійна 

робота, Практична 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, Захист 

проекту, Захист 

звіту з 

практичних 

робіт, іспит 10 

1.2 Знати стан вивченості мікробіомів та 

фагеомів різноманітних екологічних 

ніш планети, вплив мобільних 

генетичних елементів на еволюцію 

мікробних консорцій та екосистем, 

населених ними, знати особливості 

взаємодії угуповань бактерій, 

мобільних генетичних елементів та 

елементів імунітету мікробних клітин, 

та їх вплив на еволюцію мікробних 

консорцій 

Лекція, Самостійна 

робота, Практична 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, Захист 

проекту, Захист 

звіту з 

практичних 

робіт, іспит 

10 

1.3 Знати сучасні підходи до вивчення 

мікробних асоціацій та особливостей 

переходу бактерій до суспільних 

(«багатоклітинних») форм існування; 

знати принципи та  особливості 

використовуваних технологій, рівень їх 

Лекція, Самостійна 

робота, Практична 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, Захист 

проекту, Захист 

звіту з 

практичних 

10 
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імплементації у світовий науковий 

процес 

робіт, іспит 

  Вміти    

2.1 Вміти створювати накопичувальні 

культури мікроорганізмів із різними 

донорами і акцепторами електронів 

для моделювання природних 

мікробних угруповань, що існують в 

умовах метаногенезу, сульфатредукції 

і нітратредукції, встановлювати 

закономірності росту популяцій 

мікроорганізмів шляхом визначення 

динаміки зміни концентрації 

сульфатів, сульфідів, нітратів, нітритів 

та вільного кисню в середовищі 

Лекція, Самостійна 

робота, Практична 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, Захист 

проекту, Захист 

звіту з 

практичних 

робіт 10 

2.2 Вміти аналізувати склад мікробних 

консорцій за допомогою технологій 

«омік» та із застосуванням 

мультиомного інтегрального підходу 

 

Лекція, Самостійна 

робота, Практична 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, Захист 

проекту, Захист 

звіту з 

практичних 

робіт 

10 

2.3 Вміти аналізувати напрямок 

еволюційного процесу в різних 

природних і штучних екологічних 

нішах 

Лекція, Самостійна 

робота, Практична 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, Захист 

проекту, Захист 

звіту з 

практичних 

робіт 

10 

 Комунікація    

3.1 Здатність ґрунтуючись на теоретичних 

знаннях про метаболічні процеси та 

особливості взаємодії в мікробних 

угрупованнях моделювати напрямок 

мікробного процесу в природних і 

штучних екологічних нішах  

закономірності 

переходу бактерій до 

суспільних ( 

«багатоклітинних»)робо

та, Практична робота 

Модульна 

контрольна 

робота, Захист 

проекту, Захист 

звіту з 

практичних 

робіт 

20 

 Автономність та відповідальність    

4.1 Вміти  прогнозувати можливі наслідки 

впливу внутрішніх та зовнішніх 

факторів на генетичний, фенетичний, 

протеомний, метаболітний склад 

мікробних консорцій 

Лекція, Самостійна 

робота, Практична 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, Захист 

проекту, Захист 

звіту з 

практичних 

робіт 

20 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

ПР.01.Демонструвати глибоке знання передових 

сучасних концептуальних та методологічних знань в 

галузі науково-дослідницької та/або професійної 

діяльності й на межі предметних галузей знань; 

      + + 

ПР.02.Демонструвати знання в предметній області та 

науково-практичних потребах професії; + + +      

ПР.03. Аналізувати самостійно наукові роботи 

провідних вчених, наукових шкіл та фундаментальних 

праць у галузі дослідження; 
+ + + + + +   

ПР.04.Планувати та реалізувати на практиці 

методологічні принципи  та методи  біологічних 

досліджень; 
+ + + + + +   

ПР.05. Формулювати та формувати принципи наукової 

комунікації та обміну інформацією; +   + + +  + 

ПР.17.Виявляти лідерські якості, саморозвиватися і 

самовдосконалюватися, нести відповідальність за 

визначення новизни наукових досліджень та прийняття 

експертних рішень 

      + + 

   

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота з 1-го розділу: РН 1.1, 2.1, 3.1  – 14 балів/7 балів 

2. Модульна контрольна робота з  2-го розділу РН 1.2, 1.3, 2.2, 2.3,  4.1 – 14 балів/7 балів 

4. Звіт з практичних робіт: РН 1.2-1.3, 2.1-2.3, 4.1 – 14 балів/7 балів 

3. Захист проекту: РН 3.1, 4.1 – 18 балів /9 балів 

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Формою проведення іспиту є письмова контрольна робота. Результатами навчання, які 

оцінюються в контрольній роботі, є РН 1.1-1.3 Максимальна кількість балів, які можуть бути 

отримані аспірантом, становить 40 балів за 100 бальною шкалою. 

- умови допуску до іспиту: 

Обов’язковим для іспиту є написання 2 контрольних робіт, виконання всіх практичних робіт, 

захист звіту з практичних робіт та захист проекту. Аспірант не допускається до іспиту, якщо під 

час семестру набрав менше 20 балів.  

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання практичних робіт здійснюється в кінці семестру, контрольна робота 1 проводиться 

всередині семестру, після завершення лекцій розділу 1, контрольна робота 2 – наприкінці 

семестру, після завершення лекцій розділу 2. Захист проекту проводиться в кінці семестру. 
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7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план  занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 
Самостійн
а робота 

Розділ 1  Мікробні консорції в різних екологічних нішах 

1 
ТЕМА 1.  Функціональна та просторова організація 

мікробних консорцій.  
2 0 12 

 
Лекція 1 Деструктивна і продуктивна гілки 

мікробних консорцій. Просторова організація 

мікробного угруповання 

2   

 

Самостійна робота Структура деструктивної гілки 

метаболізму анаеробного мікробного 

угруповання. Причини утворення симбіотичної 

пари «гідролітик — диссипотроф». Баланс між 

етапами деструктивної гілки.Навчитися 

графічно зображати шляхи метаболізму в 

угрупованні. Трофічні сітки. Два механізми 

утилізації летких жирних кислот (ЛЖК) і 

спиртів вторинними анаеробами: 1) пряме 

окиснення за механізмами анаеробного дихання 

та метаногенезу; 2) розщеплення ЛЖК 

синтрофними культурами мікроорганізмів. 

Правило мінімальної дифузної відстані. Потоки 

речовин між планктонними та біоплівковими  

членами  мікробного угруповання. Часова і 

просторова сукцесія мікроорганізмів у 

мікроагрегатах. Ознайомитися зі структурою 

різних мікроагрегатів мікроорганізмів: 

анаеробними гранулами; пластівцями активного 

мулу; ціанобактеріальними матами 

  12 

2 
ТЕМА 2.   Анаеробні  мікробні  консорції в різних 

екологічних нішах 
2 0 12 

 

Лекція 2 . Метаногенні мікробні угруповання. 

Сульфідогенні  мікробні угруповання. Зміна 

організації та функціонування мікробних 

консорцій під пливом фізико-хімічних 

чинників 

2   

 

Самостійна робота Мікробні угруповання у безкисневих 

прісних еконішах з середніми, низькими та 

підвищеними температурами довкілля. 

Анаеробне мікробне угруповання рубця жуйних 

тварин. Порушення балансу між першим і 

другим етапом деструкції  у рубці – причина 

появи ацидозу. Проаналізувати наукову 

літературу щодо метаногенних угруповань 

кишечника термітів, анаеробних 

найпростіших, формування і функціонування 

анаеробного мікробного угруповання у 

товстому кишечнику людини. Проаналізувати 

наукову літературу щодо механізмів адаптації 

мікроорганізмів до гіперсолоних умов довкілля. 

Сульфатредукція у Чорному морі. Причини і 

наслідки. Ознайомитися з прикладами 

коменсалізму між сульфатредукторами і 

метаногенами та антогонізмом між 

сульфатредукторами і нітратредукторами 
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3 
ТЕМА  3. Динаміка організації та функціонування 

мікробних консорцій 
2 0 12 

 
Лекція 3 Взаємостосунки між членами мікробного 

угруповання. Бактеріальна продуктивна 

гілка метаболічної сітки 

2   

 

Самостійна робота Спорідненість до субстрату – 

ключовий чинник конкуренції. Міжвидова 

конкуренція в межах однієї фізіологічної групи 

за субстрат, акцептор електронів, вторинні 

чинники Конкуренція між альтернативними за 

обміном речовин фізіологічними групами 

організмів у межах  угруповання: між 

гідрогенотрофними і ацетотрофними 

сульфідогенами та метаногенами; між 

гідрогенотрофними метаногенами та 

гомоцетогенними бактеріями; між 

синтрофними бактеріями і 

сульфатредукторами, що споживають ЛЖК. 

Аеробні та анаеробні окиснювальні фільтри. 

Аноксигенний фототрофний фільтр. 

Бактеріальні аеробні “окиснювальні фільтри”. 

Газотрофи. Анаеробне окиснення метану 

(АОМ-процес). Мікробні угруповання при 

сульфатзалежній деградації органічних речовин 

у безкисневих морських осадах. Мікробні 

угруповання у гіперсолоних безкисневих 

екосистемах 
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4 
ТЕМА  4. Участь мобільних генетичних елементів у 

модулюванні  фізіології та архітектури 

мікробних угруповань 

2 0 10 

 

Лекція 4 Бактеріофаги, плазміди, інсерційні 

послідовності, транспозони, CRISPR Cas 

системи як фактори еволюції мікробних 

угруповань 

   

 

Самостійна робота Фагова лізогенна конверсія, 

егоїстичні елементи і їх модуляція популяції 

мікроорганізмів. Концепції взаємодії фагів з 

бактеріями: гіпотези гонки озброєнь (Arms 

Race) та «Червоної королеви» (The Red Queen 

hypothesis).. Типи бактеріальних систем 

CRISPR Cas та вірусних анти- CRISPR білків і 

їх участь в еволюції мікробних популяцій та 

угруповань. CRISPR Cas9 технологія в 

дослідженнях мікробних угруповань. 

  10 

5 
ТЕМА  5. Сучасні підходи до вивчення мікробних 

консорцій  
10 4 50 

 
Лекція 5 Метагеномні дослідження мікробних 

консорцій 
2   

 

Самостійна робота Метагеноміка – перший етап у 

вивченні мікробних асоціацій з використанням 

технологій нової генерації. Метатаксономіка. 

Повнометагеномне сиквенування (WMS). Збірка 

метагенома, функціональна анотація, 

ідентифікація видів. Таксономічні профілі 

зразків.Операційні таксономічні одиниці (OUT), 

SCIMM та PHYSCIM методи, асемблери 

геномів Phrap, JAZZ,  технологія gene calling, 

MG-RAST, база даних SEED,  16srRNA база 

даних, бази даних Silva, CAZY. 
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Лабораторна робота Аналіз метагеномних даних: 

аналізування прочитувань, збірка геномів, 

пошук маркерних генів, побудова 

метаболічного профілю угруповання. 

 4  

 

Лекція 6 Метатранскриптоміка  та метапротеомні 

дослідження мікробних угруповань. 

Транскриптоміка та протеоміка переходу до 

«багатоклітинного» існування  

мікроорганізмів  

2   

 

Самостійна робота Визначення загального пулу генів, 

що експресуються в угрупованні. 

Функціональна анотація експресованих генів. 

Визначення функціонального профілю 

угруповання за певних умов. Ресурси для 

анотації: gene ontology (GO), Clusters of 

Orthologous (COG), Pfam, ENZYME. Програми 

METAREP, MEGAN. Метатранскриптоміка та 

метапротеоміка ціанобактеріальних матів та 

біоплівок. 
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Лекція  7 Метаболоміка мікробних угруповань. 

Реконструкція метаболічних мереж  

мікробних угруповань. 

2   

 

Самостійна робота Бази даних KEGG, BioCyс, Human 

Metabolome Database, Meltin Metabolite 

Database. Функціональний профіль асоціації 

(основні метаболічні категорії в межах 

мікробних асоціацій), продукція кінцевих та 

побічних продуктів угрупованням за певних 

умов. Використання метаболоміки для пошуку 

хіміотерапевтичних агентів. Методи 

хроматографії, мас-спектрометрї та ЯМР, що 

використовуються в метаболоміці. GEM та 

GENRE на рівні мікробних угрупованю. 

Метаболічні мережі мікробіома людини.  

Прогнозування еволюції мікробіомів та 

мікробних консорцій на основі математичного 

моделювання з використанням реконструкції 

метаболічної мереж і угруповання. 
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Лекція 8  Мультиомні дослідження мікробіома та 

фагеома людини 
2   

 

Самостійна робота Проекти дослідження мікробіому 

людини Human Microbiome Project (HMP), 

Integrative HMP  (iHMP), Metagenomics of the 

Human Intestinal Tract (MetaHIT), Human Food 

Project, American Gut Project. Кореляція між 

профілем мікробних угруповань та захворювань 

людини.Поняття здорового фагеому 

кишківника (healthy gut phageome [HGP]) 

  10 

 
 Лекція 9 Інтегральний підхід до вивчення 

мікробних консорцій різних екологічних ніш  
2   

 

Самостійна робота Мікробіоми – біологічні реактори. 

Дослідження сигналінгу в межах 

консорцій.Інтегрований downstream аналіз. 

Проект Earth Microbiome Project (EMP): 

характеристика біорізноманіття , поширення 

та структури мікробних екосистем планети. 

Проект J.Craig Venter Institute’s (JCVI)Global 
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Oceanic Sampling (GOS): дослідження 

різноманіття водних мікробіомів планети 

 ВСЬОГО 18 4 96 

 

Загальний обсяг 120  год, в тому числі: 

Лекцій – 18__ год. 

Практичні заняття - 4_ год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота – 96  год 
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