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1. Мета дисципліни –ознайомити студентів про принципи організації 

мікробіологічних виробництв, особливості вирощування мікроорганізмів і 

виділення готової продукції у промислових умовах, що дозволяють вирішувати 

сучасні фундаментальні та прикладні задачі даного біологічного напрямку. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування  науково-теоретичним та практичним матеріалом 

навчальних дисциплін, які викладаються студентам освітнього рівня    

«Бакалавр». 

2. Знання теоретичних основ  з біохімії, цитології, мікробіології, фізіології. 

3. Вміти самостійно застосовувати знання з  мікробіології, працювати з 

науково-методичною літературою 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Технологічні основи мікробіологічних виробництв» є 

складовою освітньої програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня 

«Бакалавр». Дисципліна є вибірковоюта присвячена вивченню  технологій різних 

мікробіологічних виробництв і мікроорганізмів, які використовуються у 

промисловості.Важливе місце відводиться висвітленню методів селекції промислових 

штамів мікроорганізмів, способів їх зберігання  та культивування на різних видах 

сировини. Детально розглядаються технологічні схеми виробництва харчових 

продуктів і напоїв, синтезу біологічно активних речовин і лікарських засобів. Значна 

увага приділяється шляхам одержання харчового білка, пробіотиків, ферментних 

препаратів, бактерійних добрив, препаратів захисту рослин. Розглядаються питання 

використання мікроорганізмів у біогеотехнологіях. Вивчення технологій  

мікробіологічних виробництв є актуальним для розробки нових біотехнологій та 

вдосконалення існуючих. 

4. Завдання (навчальні цілі) –  

1. сформувати у студента уявлення про традиційні мікробіологічні виробництва 

харчових продуктів і напоїв (пивоваріння, виноробство, пекарство, 

виготовлення кисломолочних продуктів, сичужних сирів та сучасні 

біотехнології з використанням мікроорганізмів (отримання ферментів, 

органічних кислот, препаратів для сільського господарства, металів з руд і 

розчинів); 

2. сформувати у студента уявлення про технологічні схеми мікробіологічних 

виробництв,  способи вирощування мікроорганізмів у промислових умовах та 

принципи роботи ферментерів 

3. сформувати у студента навички володіння методами та методичними 

прийомами роботи з промисловими штамами мікроорганізмів, підбору 

оптимальних середовищ та умов  для їх культивування  

4. сформувати у студента навички створювати схеми приготування посівної 

культури для певного виробництва 

5.  сформувати у студента уявлення про сучасні тенденції та напрямки 

фундаментально-наукових і прикладних досліджень у мікробіології, 

біотехнології і суміжних з ними науках, для майбутньої професійної орієнтації. 

 

Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України (перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 09 
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«Біологія», спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами 

наступних компетентностей: 

Інтегральна: здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук 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; 

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК09. Здатність працювати як самостійно, так і в команді.  

ЗК10. Дотримання морально-етичних аспектів професійної діяльності й 

інтелектуальної чесності, правил біологічної безпеки і біологічного захисту.  

ЗК12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та 

у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

спеціальні (фахові, предметні): 

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

межі предметних галузей. 

ФК02. Здатність застосовувати знання та вміння з математики, фізики, хімії та 

інших суміжних наук для вирішення завдань сучасної біології. 

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. 

ФК08. Розуміння молекулярних механізмів збереження та реалізації генетичної 

інформації у організмів. 

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. 

ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних задач 

біології. 

ФК12.8. Уявлення про роль мікроорганізмів у перетворенні хімічних елементів. 

ФК14.8. Знання метаболічних властивостей мікроорганізмів різних фізіологічних 

груп. 
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ФК15.8. Уявлення про клонування чужорідних генів з використанням векторних 

молекул та практичне застосування культур клітин у мікробіологічних 

дослідженнях 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) 
Форми та 

методи  

викладання і 

навчання 

Методи  

оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.1 Знати принципи організації 

мікробіологічних технологій, вимоги 

до мікроорганізмів, які 

використовують у промисловості 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1,2, 

усні/письмові 

відповіді, іспит 

15 

1.2 Знати методи та методичні прийоми 

селекції та конструювання, способи 

зберігання промислових культур 

мікроорганізмів 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи, 

усні/письмові 

відповіді1,2, 

іспит 

15 

1.3 Знати способи одержання за 

допомогою мікроорганізмів 

продуктів харчування, біологічно 

активних речовин і препаратів, 

бактерійних добрив та засобів 

захисту рослин 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1,2, 

усні/письмові 

відповіді, іспит 

15 

1.4 Знати способи вирощування 

мікроорганізмів у промислових 

умовах та принципи роботи 

ферментерів 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1,2, 

усні/письмові 

відповіді, іспит 

15 

1.5 Знати методи виявлення 

мікроорганізмів для здійснення 

мікробіологічного контролю на 

виробництві. 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1,2, 

усні/письмові 

відповіді, іспит 

15 

2.1 Вміти прогнозувати та розробити  

види сировини для мікроорганізмів 

певного виробництва 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1,2, 

усні/письмові 

відповіді 

5 

2.2 Вміти відтворити схему заданих 

мікробіологічних виробництв 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1,2, 

усні/письмові 

відповіді 

5 

2.3 Вміти визначити основні параметри 

росту певної культури 

мікроорганізмів 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1,2, 

усні/письмові 

відповіді 

5 

2.4 Вміти розробити схему приготування 

посівної культури для певного 

Лекції, 

самостійна 

Модульні 

контрольні 

роботи 1,2, 

5 
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виробництва робота усні/письмові 

відповіді 

3.1 Проводити самостійне вивчення 

наукової літератури та, згідно аналізу 

даних наукових джерел, проводити 

аналіз технологічних схем 

мікробіологічних виробництв.  

Самостійна 

робота 

Реферат/ 

доповідь 

5 

 

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 2.1 2.2 2.3 2.4 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. 

+ + + + + + + + + 

 

ПР08. Демонструвати знання фундаментальних 

біологічних процесів, будови та функцій живих 

організмів. 
 +  + + + + + + 

 

ПР10. Встановлювати закономірності взаємодії 

живих організмів різних форм структурної 

організації між собою, особливості впливу 

різних чинників на живі організми та 

оцінювати їх роль у біосферних процесах 

біотичної трансформації речовин і енергії. 

     + + + + + 

ПР11. Аналізувати форми взаємовідносин між 

мікро- та макроороганізмами з визначенням 

основних напрямів цих процесів. 

     + + + + + 

ПР13. Аналізувати дані біологічної науки для 

розуміння ролі еволюційної ідеї органічного 

світу. 

     + + + + + 

ПР14. Використовувати знання і розуміння 

основ загальної екології, принципів 

оптимального природокористування й охорони 

природи. 

+ + + + + +     

ПР15. Застосовувати у професійній діяльності 

методи визначення структурних та 

функціональних характеристик біологічних 

систем на різних рівнях організації. 

     + + + +  
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ПР16. Обирати методи, алгоритми планування 

та проведення польових, лабораторних, 

клініко-лабораторних 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. 

         + 

ПР19. Реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

         + 

ПР20. Зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, 

її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 

         + 

ПР21. Вирішувати прикладні задачі біології 

відповідними методами. 
+ + + + + + + + + + 

ПР23.8. Володіння мікробіологічними 

методами досліджень. 
     + + + +  

ПР24.8. Здатність проводити скринінг 

біологічно-активних речовин. 
     + + + +  

ПР25.8. Застосовувати препаративні та 

аналітичні фізико-хімічні методи у 

комплексних мікробіологічних дослідженнях. 

     + + + +  

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН1.1 – 3.1 – 20 балів/  10 балів 

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

3. Реферат/ доповідь – РН 3.1– 10 балів / 5 балів 

4. Усні/письмові відповіді – РН1.1- 3.1– 10 балів / 5 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 
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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 1.1-1.5. 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’язковою умовою допуску до іспиту є написання 2 модульних контрольних 

робіт та   підготовки реферату/доповіді. Здобувач освіти 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 після завершення лекцій розділу 2 

під час аудиторного навчання. Оцінювання усних/письмових відповідей, 

реферату/доповіді проводиться під час аудиторного навчання. 

 

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 
Назва  тем 

Кількість годин 

л
ек

ц
ії

 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а

*
 

к
о
н

су
л

ь
т
а
ц

ії
 

Розділ 1    

1 Тема 1.Розвиток  біотехнологій з використанням 

мікроорганізмів 

8 14  

2 Лекція 1.Розвиток традиційних мікробіологічних виробництв 2   

3 Лекція 2.Особливості штамів - продуцентів практично 

важливих    речовин 

2   

4 Лекція 3.Розробка загальної схеми мікробного виробництва. 

Сировина для мікробіологічної промисловості 

2   

5 Лекція 4.Мікробіологічний контроль та дезінфекція на 

виробництві 

2   

6 Самостійна робота Використання генетично модифікованих 

мікроорганізмів в мікробних технологіях. Особливості 

стерилізації промислових середовищ. Сучасні тенденції 

розробки та впровадження  дезінфікуючих та консервуючи 

речовин 

 14  

7 Тема 2.Технології бродильних виробництв  6 14  

8 Лекція 5.Технології з використанням дріжджів. Одержання  

етанолу, гліцерину, пивоваріння, виноробство 

3   

9 Лекція 6. Технології з використанням молочнокислих бактерій. 

Одержання кисломолочних продуктів і сичужних сирів 

2   

10 Самостійна робота Мікробна контамінація виробництва 

харчових продуктів та заходи її запобігання. Законодавчі акти 

про безпечність продуктів харчування. 

 14  

11 Модульна контрольна робота 1 1   

Розділ 2 

12 Тема 3.Одержання біологічно активних речовин  8 14  

13 Лекція 7.Технології одержання органічних кислот та 

амінокислот 

2   

14 Лекція 8.Технології одержання  ферментних препаратів та 

вітамінів 

2   

15 Лекція 9.Технології одержання розчинників, ліпідів, 

полісахаридів, каротиноїдів 

2   

16 Лекція 10.Технології одержання лікувальних засобів 2   

17 Самостійна робота . Використання ферментних препаратів в 

харчових технологіях.  

 14  

18 Тема 4.Виробництво метаболітів мікроорганізмів та їх 

біомаси  

8 16  

19 Лекція 11.Біопрепарати сільськогосподарського призначення. 

Одержання кормового білку, препаратів для підвищення 

родючості грунту та захисту рослин. 

2   

20 Лекція 12..Біогеотехнології: Отримання металів з руд, 

видалення сірки з вугілля, зниження концентрації метану в 

3   
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шахтах, збільшення нафтовіддачі пластів 

 Лекція 13. Отримання біогазу та біопалива 2   

21 Самостійна робота Особливості розробки комплексних 

препаратів на основі асоціацій мікроорганізмів. Технології 

мікробного вилучення дорогоцінних металів 

 16  

22 Модульна контрольна робота 2 1   

23 Консультації   2 

24 ВСЬОГО 30 58 2 

 

Загальний обсяг90 год., в тому числі: 

Лекції – 30год. 

Самостійна робота – 58год 

Консультації – 2год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні:  

1. Аркадьева З.А. и др.Под ред. Н.С.Егорова.- Промышленная микробиология. – 

М.: Висш. шк., 1989.- 687с. 

2. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Білінська І. С. Мікробіологія: Підручник: [для студ. 

вищ. навч. закл.]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 

360 с. 

3. Егорова Т.А., Клунова С.М., Живухина Е.А. Основы биотехнологии: Учеб. 

пособие для студ.  - М. : Academia, 2003. - 208с 

4. Козлова І.П., Радченко О.С., Степура Л.Г., Кондратюк Т.О., Піляшенко-

Новохатній А.І. Геохімічна діяльність мікроорганізмів та її прикладні аспекти: 

Навч. Посібник.- Наук. думка, 2008.- 528 с. 

5. Сергійчук М.Г., Сківка Л.М., Сергійчук Т.М., Радченко О.С., Степура Л.Г., 

Сенчило Н.В, ЮминаЮ.М.,Домбровська І.В., Рудик М.П., Моложава 

О.С.,Позур В.В., Файдюк Ю.В. Мікробіологія Том 1. Підручник.- К.:ФОП 

Масляков, 2020, -500 с. 

6. Слободян В.О. Основи біотехнології: Навч. посіб. / Ін-т менеджменту та 

економіки. - Івано-Франківськ, 2002. - 188 с 

7. Современная микробиология: Прокариоты: в 2-х томах /Под ред. Й. Ленглера, 

Г.Древса, Г. Шлегеля.-М.: Мир, 2005.- 493 и 654 с. 

8. Степура Л.Г., Радченко О.С.,  Закономірності росту мікробних популяцій. 

Методичні рекомендації до спецпрактикуму “Закономірності росту 

мікроорганізмів ”.- Київ: ВПЦ “Київський університет”.- 2010.-38с 

9. Радченко О.С. Фізіолого-біохімічні властивості мікроорганізмів та методи їх 

визначення : Навчальний посібник.-К.:ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012.-212 с 

10. Яворська Г. В., Гудзь С. П., Гнатуш С. О. Промислова мікробіологія: Навч. 

посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2008. – 256 с.  

 

Додаткові: 

1. Печуркин Н.С., Брильков А.В., Марченкова Т.В. Популяционные аспекты 

биотехнологии. Новосибирск: Наука.-1990.-172 с. 

2. Кандыбин Н.В. Микробиологические средства защиты растений..-М.Наука 1984 
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3. Каравайко Г.И. Микробиологические процессы выщелачивания метал лов из 

руд. М. Наука 1984. 

4. Квасников Е.И., Щелокова И.Ф. – Дрожжи. Биология. Пути использования. – 

М.: Наука, 1984.328с 

5. Пирог Т.П. Загальна мікробіологія: Підручник.-К.: НУХТ, 2004.-471с. 

6. Сассан А. – Биотехнология: свершения и надежды. –М.:Мир,1987. -560с. 

7. Скорченко Т.А, Поліщук Г. Є., Грек О. В., Кочубей О. В.Технологія 

незбираномолочних продуктів Навчальний посібник. - Вінниця: Нова Книга, 

2005. - 264 с. 

8. Alexander N. Glazer, Hiroshi Nikaido Microbial Biotechnology: Fundamentals of 

Applied Microbiology .- Cambridge University Press, 2007.-557 р. 

9. Crueger W., Crueger A.  Biotechnology. A Textbook of Industrial Microbiology. 

1984. 

10. The diversity of metabolism in procariotes.- Todar’s Online Textbook of 

Bacteriology.- 2004.- Kenneth Todar University of Wisconsin-Madison Department 

of Bacteriology 

11. Microbial Technology (Second Edition) Fermentation Technology H. J. Pepplerand D 

Perlman1979, - 552 р. 

12. Godbey W. T. An Introduction to Biotechnology The Science, Technology and 

Medical Applications Tulane University, USA, 2014 
 

Інтернет ресурси: 

 

1. .http://textbookofbacteriology.net/index.html 

2. .http://microbiologu.ru/index.php 
 

 

http://textbookofbacteriology.net/index.html
http://microbiologu.ru/index.php

