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1. Мета дисципліни –сформувати у студентів уявлення про різноманіття 

мікроорганізмів,  закласти основи аутекології, демекології та синекології 

мікроорганізмів, базові знання мікробіологічного моніторингудовкілля та 

екологічного ліцензування. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Мікробіологія», «Біохімія», «Основи 

екології». 

2. Вміти працювати з інформаційними базами даних, самостійно 

опрацьовувати науково-методичну літературу. 

3. Володіти елементарними навичками роботи з матеріалами та 

обладнанням, що використовуються в біологічній  лабораторії. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Екологія мікроорганізмів» висвітлює питання 

сучасних екологічних напрямків мікробіології, аналізує адаптаційний потенціал 

мікроорганізмів, їх індикаторну роль в оцінці стану довкілля, пояснює стратегії 

життєдіяльності мікроорганізмів,  закономірності розвитку та комунікаційні 

взаємодії їх природних популяцій. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1. Сформувати уявлення проадаптаційні можливості мікроорганізмів, їх 

механізми та напрямки практичного використання. 

2. Сприяти аргументованому перегляду «организмоцентричного» 

підходу в біології. 

3. Використовувати можливості адаптації мікроорганізмів до різних 

абіотичних та біотичних факторів для біоіндикації, біотехнології та 

охорони довкілля. 

Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України (перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 

09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття 

студентами таких компетентностей: 

 інтегральна:Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук за 

відповідною спеціалізацією і на межі предметних галузей, що передбачає 

застосування теорій та методів природничих наук і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

загальні: 

ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної 

діяльності. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

ЗК10. Дотримання морально-етичних аспектів професійної діяльності й 

інтелектуальної чесності, правил біологічної безпеки і біологічного захисту 

спеціальні (фахові, предметні): 

ФК01. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та на 

межі предметних галузей.  
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ФК03. Уміння використовувати знання й практичні навички в галузі 

біологічних наук та на межі предметних галузей для дослідження різних рівнів 

організації живого, біологічних явищ і процесів.  

ФК04. Здатність здійснювати збір і реєстрацію даних біологічного аналізу за 

допомогою відповідних методів, прийомів і засобів у польових і лабораторних 

умовах і звітувати про результати.  

ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, 

теорій та концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань.  

ФК06. Розуміння необхідності збереження біорізноманіття, охорони 

навколишнього середовища, раціонального природокористування.  

ФК07. Демонстрування знання будови, функцій та процесів життєдіяльності, 

систематики, методів виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, 

прокаріот і еукаріот упродовж онто- та філогенезу. 

ФК09. Здатність до визначення та аналізу результатів взаємодії біологічних 

систем різних рівнів організації, їхньої ролі у біосфері та можливості 

використання у різних галузях господарства, біотехнологіях, медицині та 

охороні навколишнього середовища. 

ФК10. Демонстрування знання механізмів підтримання  гомеостазу біологічних 

систем. 

ФК12.Уявлення про роль мікроорганізмів у перетворенні хімічних елементів. 

ФК14.Знання метаболічних властивостей мікроорганізмів різних  фізіологічних 

груп. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) 

Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.1 Знати феномени впливу 

фізичних, фізико-хімічних 

та хімічних факторів на 

мікроорганізми 

Лекція, 

самостійна робота 
Модульна 

контрольнаробота  

№ 1,2,іспит 

10 

1.2 Знати механізми адаптації 

мікроорганізмів до абіотичних 

факторів 

Лекція, 

самостійна робота 
Модульна 

контрольнаробота  

№ 1,2,іспит 

10 

1.3 Знатиознаки популяцій 

мікроорганізмів 
Лекція, 

самостійна робота 
Модульна 

контрольнаробота  

№ 1,2,іспит 

10 

1.4 Знатистратегії 

життєдіяльності 

мікроорганізмів 

Лекція, 

самостійна робота 
Модульна 

контрольнаробота  

№ 1,2,іспит 

10 

1.5 Знати типи співжиття 

мікроорганізмів та 

макроорганізмів 

Лекція, 

самостійна робота 
Модульна 

контрольнаробота  

№ 1,2,іспит 

10 

1.6 Знати механізми кворум 

сенсінгу мікроорганізмів 

Лекція, 

самостійна робота 
Модульна 

контрольнаробота  

№ 1,2,іспит 

10 

2.1 Вміти розрізняти 

мікроорганізми за умовами 

існування та трофічними 

особливостями 

Лекція, 

самостійна робота 
Модульна контрольна 

робота № 1, 2, 

оцінювання 

реферату/доповіді 

5 

2.2 Визначатилімітуючіфактор

иеконішіснуванняпевнихгру

пмікроорганізмів 

Лекція, 

самостійна робота 
Модульна контрольна 

робота № 1, 2, 

оцінювання 

реферату/доповіді 

5 

2.3 Створювати моделі 

природних біотопів для 

вивчення мікроорганізмів в 

лабораторних умовах 

Лекція, 

самостійна робота 
Модульна контрольна 

робота № 1, 2, 

оцінювання 

реферату/доповіді 

10 

2.4 Застосовувати мікробіологічні 

параметри екологічного 

моніторингу природних та 

антропогенних еконіш 

Лекція, 

самостійна робота 
Модульна контрольна 

робота № 1, 2, 

оцінювання 

реферату/доповіді 

10 

3.1 Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з 

колегами та цільовою 

аудиторією, ведення 

професійної наукової 

дискусії 

Лекція, 

самостійна робота 
Оцінювання  

реферату/доповіді 
5 

3.2 Письмово відображувати та 

презентувати результати своїх 

досліджень українською 

мовою. 

Самостійна робота Оцінювання  

реферату/доповіді 
5 
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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 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 

 

ПР01. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами та цільовою 

аудиторією, ведення професійної наукової 

дискусії, письмово відображувати та  

презентувати результати своїх 

досліджень українською мовою. 

       

 

  + +  

ПР02. Виявляти можливість спілкування 

іноземною мовою в діалоговому режимі з 

колегами та цільовою аудиторією. 
          + + 

ПР03. Використовувати теорії і закони 

математики, фізики, хімії та інших наук для 

вирішення завдань сучасної біології. 

+ + + + + +   + +   

ПР08. Демонструвати знання фундаментальних 

біологічних процесів, будови та функцій живих 

організмів. 

+ + +  +   + + + + + 

ПР11. Аналізувати форми взаємовідносин між 

мікро- та макроороганізмами з визначенням 

основних напрямів цих процесів. 

 + + + + + + 

 

+ 

  

 

ПР14. Використовувати знання і розуміння 

основ загальної екології, принципів оптималь-

ного природокористування й охорони природи. 

+ + + + + +  
 

+ + + + 

ПР16. Обирати методи, алгоритми планування 

та проведення польових, лабораторних, 

клініколабораторних досліджень, у т.ч. 

математичні методи  та програмного 

забезпечення для проведення досліджень, 

обробки та представлення результатів. 

  + + + +  + + + + + 

ПР17. Шляхом самостійного навчання освоїти 

нові знання та сучасні методи 

експериментальних досліджень для вирішення 

проблемних завдань біології. 

    

 

+ + + + + + + 

ПР18. Демонструвати знання основних 

принципів збереження й зміцнення здоров’я, 

формування ціннісних орієнтацій щодо 

здорового способу життя. 

    

 

 + + + + + + 

ПР21. Вирішувати прикладні задачі біології 

відповідними методами. 
     + + + + +   

ПР22. На основі базових знань з природничих 

та математики наук формувати загальні 

уявлення про  закономірності індивідуального 

та історичного розвитку біологічних систем на 

різних рівнях організації та особливості їхньої 

кооперативної взаємодії. 

+ + + + + + + + + +   

ПР24. Здатність проводити скринінг 

біологічно-активних речовин. 
+ +  + + + +      

ПР25. Застосовувати препаративні та 

аналітичні фізико-хімічні методи у 

комплексних мікробіологічних дослідженнях. 

      + + + +   
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 - 2.3 –20 балів/10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН1.1 - 2.3 – 20 балів/10 балів 

3. Реферат/доповідь -РН 2.1 – 3.2– 20 балів/10 балів 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю 

за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання; оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки 

не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Форма оцінювання є письмовий іспит з тестовими завданнями. Результатами 

навчання, які оцінюються під час проведення іспиту, є РН 1.1-1.6. Максимальна кількість 

балів, яка може бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 

100 бальною шкалою.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковим для іспиту є написання 2 модульних контрольних робіт та підготовка 

реферату/доповіді. 

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 

балів. 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій розділу 1 та 2, 

відповідно. Оцінювання підготовлених рефератів /доповідей  проводиться упродовж 

семестру. 

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 

 лабораторні 

 

 

Самостійна 
робота 

Розділ 1Аутекологія мікроорганізмів 

1 Тема 1.Фізичні фактори мікробних екосистем 9  13 

 

Лекція 1. Екологія мікроорганізмів – сучасний 

напрямок мікробіології та екології 
1   

Лекція 2.Психрофілія та мезофілія мікроорганізмів 

 
2   

Лекція 3. Вплив високих температур на 

мікроорганізми. 
2   

Лекція 4.Електромагнітний вплив на 

мікроорганізми 
2   

 

Лекція 5. Вплив  гравітації, магнітного поля та 

гідростатичного тиску на мікроорганізми 

 

2   

 

Самостійна робота. Психрофілія мікроорганізмів. 

Термофілія  мікроорганізмів. Електромагнітний 

вплив на мікроорганізми. Вплив магнітного поля на 

мікроорганізми. П’єзофілія мікроорганізмів. 

 

  13 

2 
Тема 2. Фізико-хімічні фактори мікробних 

екосистем 
4  10 

 

Лекція 6.Показник концентрації іонів водню та 

окисно-відновний потенціал в середовищах 

існування мікроорганізмів 

 

2   

Лекція 7. Фактор водної активності в середовищах 

існування мікроорганізмів 

 

2   

Самостійна робота. Залежність життєдіяльності 

мікроорганізмів від активності води. Осмофілія. 

Адаптаційні механізми до рівня рН в середовищах 

існування мікроорганізмів. 

 

  10 

3 Тема 3. Хімічні фактори мікробних екосистем 6  10 

 

Лекція 8. Трофічні особливості мікроорганізмів  

 
2   

Лекція 9. Хімічні фактори як елементи живлення 

мікроорганізми 
2   

Лекція 10.  Токсичний вплив речовин на 

мікроорганізми 
2   

Самостійна робота. Адаптаційні механізми 

мікроорганізмів до токсичних речовин. 
  10 

 Модульна контрольна робота 1 1   

Розділ 2  Демекологія та синекологія мікроорганізмів 

4 Тема 4. Демекологія мікроорганізмів 3  10 

 

Лекція 11. Характеристика популяцій 

мікроорганізмів. Кінетика росту популяцій  

 

1   

Лекція 12. Стратегії життєдіяльності 

мікроорганізмів 
2   

Самостійна робота. Характеристики росту 

мікроорганізмів. Методи вивчення чисельності та 
  10 
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складу мікробних угруповань. Ознаки популяцій та 

стратегії життєдіяльності мікробних популяцій 
 

5 Тема 5. Синекологія мікроорганізмів 8  13 

 

Лекція 13. Взаємовідносини мікроорганізмів у 

природі 
2   

Лекція 14. Мікробні ценози рослин 2   

Лекція 15.Мікробний симбіоз та паразитизм 

тварин і людей 
2   

Лекція 16.Кворум сенсінг мікробних угруповань 2   

Самостійна робота. Облігатний симбіоз та 

коменсалізм мікроорганізмів. Мутуалізм та 

паразитизм мікроорганізмів. Комунікації 

мікроорганізмів 
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 Модульна контрольна робота 2 1   

 ВСЬОГО 32 0 56 

 

 

 

Загальний обсяг90 год., в тому числі: 

Лекцій – 32год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота -  56 год. 
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України", 2020. 
2. Environmental Microbiology: Fundamentals and Applications /Editors: Bertrand, J.-

C., Caumette, P., Lebaron, P., Matheron, R., Normand, P., Sime-Ngando, T. -Springer, 
2015. - 933 p 

3. Microbial biospherics: The experimental study of ecosystem function and evolution / 
M. C. Rillig, J. Antonovics Proceedings of the National Academy of Sciences. 
2019, 116 (23).  

4. Microbial Ecology / Ed/L. L. Barton,, D. E. Northup. - Wiley-Blackwell, 2011. – 440 p. 
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В.Ф.Петриченко; за ред. В.П. Патики.- К.:Основа, 2007.- 192 с. 
6. Экология микроорганизмов/ Нетрусов А. И., Бонч-Осмоловская Е. А., Горленко В. 

М. и др.; под ред. Нетрусова А. И. – М.: Академия, 2004. – 272 с. 
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Намсараев, Е.Ю. Абидуева, Е.В. Лаврентьева и др. – Улан-Удэ, 2008. – 94 с. 

8. Polar microbiology : the ecology, biodiversity, and bioremediation potential of microorganisms 

in extremely cold environments / Еditors, A. K. Bej, J. Aislabie, R. M. Atlas.- CRC 

PressTaylor&FrancisGroup, 2010. – 424р. 

9. Implication of Quorum Sensing Systemin Biofilm Formation and Virulence/ Bramhachari Р.V. 

– Springer Nature Singapore PteLtd, 2018. – 377p. 
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