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1. Мета дисципліни -  формування основних понять та підходів до 

систематики прокаріотичних організмів, ознайомлення з сучасними методами, 

що використовуються при ідентифікації мікроорганізмів  

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування курсів «Мікробіологія», «Цитологія бактерій», 

«Генетика», «Біохімія». 

2.Вміти самостійно застосовувати знання з молекулярної біології, біохімії, 

мікробіології та ін. дисциплін, працювати з науково-методичною 

літературою. 

3.Володіти елементарними навичками роботи з виявлення основних 

структур прокаріотичної клітини та визначення їх фізіологічних 

особливостей. . 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
 

 Навчальна дисципліна «Систематика бактерій» є складовою освітньої 

програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр». 

Дисципліна є базовою дисципліною, що висвітлює питання положення 

прокаріотичних мікроорганізмів у системі живих істот. 

 Розділи програми дозволяють студентам скласти уяву про різні групи 

прокаріот. Представлений матеріал забезпечує достатній рівень знань у 

сучасних спеціалістів-мікробіологів для виявлення та ідентифікації 

культивованих форм мікроорганізмів. Лекційний матеріал згруповано і 

розглядається таким чином, що в одних випадках характеризуються окремі 

представники таксономічних груп, а в інших – їх певні фізіологічні групи 

 Важливе місце відводиться питанням відмінності будови між 1-м та 2-м 

виданням «Систематики бактерій Берджі», а також основним групам 9-го 

видання «Визначника бактерій Берджі»  

4. Завдання (навчальні цілі): 

1) окреслити основні проблеми систематики прокаріотичних організмів; 

2) ознайомитись з основними принципами покладеними в основу сучасної 

систематики прокаріот 

3) познайомитись та опанувати деякі класичні та сучасні методи 

ідентифікації мікроорганізмів 

4) ознайомитись з загальною характеристикою основних таксонів прокаріот 

5) оцінити можливості потенційного використання прокаріотичних 

мікроорганізмів в наукових дослідженнях і практичній діяльності людини. 

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 
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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.   

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

спеціальні (фахові, предметні): 

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

межі предметних галузей. 

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 

ФК07. Демонстрування знання будови, функцій та процесів життєдіяльності, 

систематики, методів виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, 

прокаріот і еукаріот упродовж онто- та філогенезу 

ФК14.8. Знання метаболічних властивостей мікроорганізмів різних 

фізіологічних груп. 

 

1. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 4. автономність та 
відповідальність) 

Форми викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Сучасні методи, що використовуються 

в систематиці прокаріот 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2 та 

3, іспит 

15 

1.2 Класичні та сучасні методи 

ідентифікації мікроорганізмів 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2 та 

3, іспит 

20 

1.3 Характеристика основних групп 

бактерій за 9-м виданням 

«Визначника бактерій Берджі» 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2 та 

3, іспит 

20 

1.4 Порівняльні аспекти 1-го та 2-го 

видання «Систематики бактерій 

Берджі» 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2 та 

3, іспит 

15 
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2.1 опанувати методи морфолого-

фізіологічної ідентифікації 

мікроорганізмів 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2 та 3 

10 

2.2 користуватись приладами  та 

обладнанням для прискореної 

ідентифікації мікроорганізмів 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2 та 3 

10 

3.1 Вміти самостійно працювати з 

науковою та навчально-методичною 

літературою. 

Самостійна робота Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2 та 3 

10 

 

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 2.1 2.2 3.1 

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.  

+ + + + + + + 

ПР04. Розуміти основні терміни, концепції, 

принципи, теорії і закони в галузі біологічних 

наук і на межі предметних галузей. 

+ + + + + + + 

ПР07. Демонструвати знання про структурну 

організацію біологічних систем на 

молекулярному рівні організації. 

+ + + + + + + 

ПР08. Демонструвати знання 

фундаментальних біологічних процесів, 

будови та функцій живих організмів 

+ + + + + + + 

ПР14. Використовувати знання і розуміння 

основ загальної екології, принципів 

оптимального 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       + 
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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 

      + 

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. 

+ + + + + + + 



7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

     - семестрове оцінювання:  

1.   Модульна контрольна робота  1: РН 1.1 - 3.1  –20/ 10 балів; 

2.   Модульна контрольна робота  2: РН 1.1 - 3.1 – 20/ 10 балів; 

3.   Модульна контрольна робота  3 : РН 1.1- 3.1 - 20/ 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 1.1-1.4. 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 іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є написання всіх модульних 

контрольних робіт. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру 

набрав менше ніж 20 балів.  

7.2 Організація оцінювання:   

Модульна контрольна робота 1 проводиться після завершення лекцій розділу 1, 

модульна контрольна робота 2 проводиться в середині опанування тем розділу 2 

(після завершення вивчення групи №7), модульна контрольна робота 3 – по 

завершенню лекційного курсу.  

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 лекцій  

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 
Самостійна 

робота 

Консул

ьтації 

Розділ 1  

1 Тема 1. Проблеми систематики та ідентифікації 

прокаріот 

6 40  

 Лекція 1. Різноманіття підходів до вивчення 

біологічної систематики 

2   

Лекція 2. Таксономічна термінологія та ї визначення 2   

Лекція 3. Принципи покладені в основу «визначника 

бактерій Берджі» та «систематики бактерій Берджі»  

2   

2 Тема 2. Сучасні методи, що використовуються в 

систематиці прокаріот 

4   

 Лекція 4. Нуклеотидний склад ДНК. Аналіз генів 

16SрРНК. ДНК-ДНК гібридизація 

1   

Лекція 5. Класичні та сучасні методи ідентифікації 

мікроорганізмів 

2   

Самостійна робота Історія становлення систематики 

бактерій. Основні видання визначників та 

систематики бактерій Берджі. Принцип роботи 

автоматизованих систем для ідентифікації 

мікроорганізмів типу VITEK, Diversilab. Механізм дії 

хромогенних поживних середовищ для ідентифікації 

ентеробактерій 

 40  

 
Модульна контрольна робота 1 

1   

Розділ 2   

2 Тема 3. Принципи будови 9-го видання 

«Визначника бактерій Берджі» та 1-го та 2-го 

видання «Систематики бактерій Берджі» 

17 20  

 Лекція 6.. Характеристика основних груп бактерій за 9-

м виданням «Визначника бактерій Берджі» 

9   

Модульна контрольна робота 2 1   

Лекція 7. Порівняльні аспекти 1-го та 2-го видання 

«Систематики бактерій Берджі» 

7   

Модульна контрольна робота 3 1   

Самостійна робота Порівняння 1-го та 2-го видання 

систематики Берджі окремих груп мікроорганізмів та 

їх практичне використання 

 20  

 ВСЬОГО 28 60 2 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Самостійна робота – 60  год.  

консультації – 2 год.  
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9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. Определитель бактерий Берджи (Под ред. Заварзина Г.А.). М.: Мир, 1997. – т. 1 – 430 с., т. 

2 – 800 с. 
2. Bergey’s manual of Systematic Bacteriologу. – Williams, Wilkins, 1984. – 1986. – v. 1,2,3. 

3. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology / Editor-in-Chief G. M. Garrity. New York: 

Springer, 2001–2003, V. 1–5. 

 

 

Додаткова: 

1. Определитель бактерий Берджи / Под ред. Дж. Хоулта и соавт. – М. : Мир, 1997. – Т.1–2 

2. Эйдельштейн И.А. Фундаментальные изменения в классификации хламидий и 

родственных им микроорганизмов порядка Chlamidiales. Клин.микробиол. антимикроб. 

химиотер. 1999, 1(1). – С. 5-11. 

3. Гриценко В.В., Креславский А.Г., Михеев А.В., Северное А.С., Соломатин В.М. 

Концепции вида и симпатрическое видообразование. М.: Изд-во МГУ, 1983. 194 с. 

4. Колганова Т.В., Кузнецов Б.Б., Турова Т.П.Подбор и тестирование олигонуклеотидных 

праймеров для амплификации и секвенированиягенов16S рРНК архей. Микробиология. 

2002, 71, 2, 283-286. 

5. Турова Т.П. Система олигонуклеотидных праймеров для амплификации генов рибулозо-

1,5-бисфосфаткарбоксилазы/оксигеназы у бактерій различных таксономических групп. 

Микробиология. 2004, 73(3), 377-387с. 

6. Турова Т.П..Филогения прокариот на основании анализа аминокислотных и нуклеотидных 

последовательностей. Успехи микробиологии. 1983, 18, 92-112 с. 
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ДОДАТОК 1 

(план самостійної роботи студентів (СРС) у відповідності до графіку навчального процесу у період 

2017-2018 н.р.) 

Перелік завдань для самостійної роботи 

Тема 1. Порівняльні аспекти 1-го та 2-го видання «Систематики бактерій Берджі» (6 годин). 

Студент повинен знати: структуру та принципи на яких побудовані системи класифікації 

бактерій за 1-м та 2-м виданням систематики бактерій Берджі 

Студент повинен вміти: користуватися схемами фізіолого-біохімічної та молекулярної 

ідентифікації бактерій  

Тема 2.   Принципи побудови 9-го видання бактерій Берджі   

(6 годин). 

Студент повинен знати: основні групи представлені у 9-му виданні визначника бактерій 

Берджі 

Студент повинен вміти: самостійно спланувати дослід (представити протокол досліджень) 

згідно наявних схем ідентифікації та систематики мікроорганізмів, проаналізувати 

результати експериментальних досліджень та представити їх у звітній документації 

Основний етап-підготовка презентації за наведеними питаннями.  

2.      Проведення консультацій: 

Консультації проводяться он-лайн один раз на тиждень відповідно до графіку проведення 

консультацій: 

електронна скринька – stm1972@ukr.net 
 

3.  Форма оцінювання самостійної роботи студентів: 

Самостійна робота студентів буде оцінена за результатами письмових доповідей 

(рефератів) та тестового контролю у перший тиждень навчання. 

Отримані під час самостійної роботи бали додаються до загального рейтингу. 

4.      Методичні матеріали: 

 

1. Определитель бактерий Берджи (Под ред. Заварзина Г.А.). М.: Мир, 1997. – т. 1 – 430 с., 

т. 2 – 800 с. 
2. Bergey’s manual of Systematic Bacteriologу. – Williams, Wilkins, 1984. – 1986. – v. 1,2,3. 
3. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology / Editor-in-Chief G. M. Garrity. New York: 

Springer, 2001–2003, V. 1–5. 
 

 


